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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปีี 2564 เป็ีนอีีกปีีทีี่�สาธารณชน อีงค์์กร และปีระเที่ศท่ี่�วโลก ต้้อีงปีร่บต้่ว 
ปีรบ่กลยุทุี่ธ์ในการดำเนินชวีติ้ การดำเนินงาน และการที่ำกิจกรรมต่้าง ๆ  ภายุใต้้ข้อ้ีจำกด่  
ที่ี�เกดิจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดข้อีงเช้�อีไวรส่ โค์วดิ-19 ซึ่่�งสรา้งผลกระที่บต้อ่ีเน้�อีง
ยุาวนาน ข้้ามปีี 2563  

สำหร่บปีระเที่ศไที่ยุ ได้มีมาต้รการค์วบคุ์มการแพร่ระบาดข้อีงโรค์อียุ่างเข้้มข้้น  
โดยุในไต้รมาส 2 และ 3 ร่ฐบาลได้ปีระกาศให้งดกิจกรรมที่ี�มีผ้้ค์นรวมต้่วก่นเปี็น 
จำนวนมาก ไม่ว่าจะเปี็นกิจกรรมพ้�นฐาน เช่น การเรียุน การสอีนในสถาบ่นการศ่กษา 
การร่บปีระที่านอีาหารในร้านอีาหาร ไปีจนถ่ง กิจกรรมบ่นเทิี่ง งานจ่ดแสดงสินค้์า 
งานส่มมนา หร้อีงานอีีเวนต้์ต้่าง ๆ  ส่งผลกระที่บต้่อีเศรษฐกิจอียุ่างหน่ก 

ธุรกิจข้อีง บริษ่ที่ เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน) ก็ได้ร่บผลกระที่บอียุ่างหลีกเลี�ยุง 
ไม่ได้  โดยุเฉพาะอียุ่างยุิ�งการดำเนินธุรกิจด้านการจ่ดงานแสดงสินค์้า และอีีเวนต้์  ที่ำให้
บริษ่ที่สามารถจ่ดงานค์อีมมาร์ต้ ได้เพียุง 2 ค์ร่�ง ในปีี 2564 จากปีรกต้ิที่ี�เค์ยุจ่ด 3 ค์ร่�ง
ต้อ่ีปี ี งานอีเีวนต้ย์ุอ่ียุบางงานกต็้อ้ีงถก้ยุกเลกิไปี  อียุา่งไรกต็้าม บรษิท่ี่ไดใ้ชค้์วามเชี�ยุวชาญ 
และค์วามร้้ด้านเที่ค์โนโลยุีดิจิที่่ล พ่ฒนาต้่อียุอีดแพลต้ฟอีร์มการจ่ดอีีเวนต้์เสม้อีนจริง 
(Virtual Event Platform) ที่ี�ได้ริเริ�มข้่�นในปีี 2563  สร้างโอีกาสที่างธุรกิจใหม่ ๆ นำไปี
ส้่การจ่ดงาน “ค์อีมมาร์ต้ แบรนด์ วีค์” อีอีนไลน์  นอีกจากนี� ยุ่งได้นำเสนอีร้ปีแบบการ
จด่สม่มนา การจด่งานแสดงสนิค์า้ และงานอีเีวนต้ใ์นรป้ีแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหวา่ง
อีอีฟไลน์ก่บอีอีนไลน์  ให้แก่ล้กค้์า ที่่�งภาค์ร่ฐและเอีกชน ซึ่่�งถ้อีว่าได้ร่บการต้อีบร่บ 
ค์่อีนข้้างดี การเปีลี�ยุนผ่าน (transform) ส้่การสร้างค์อีนเที่นต้์บนส้�อีดิจิที่่ล ข้อีงธุรกิจ
ด้านส้�อีข้อีงบริษ่ที่ ก็เริ�มเปี็นร้ปีธรรมมากข้่�น  

งบกำไรข้าดทีุ่นเบ็ดเสร็จสำหร่บปีี สิ�นสุดว่นที่ี� 31 ธ่นวาค์ม 2564 แสดงผล
ปีระกอีบการข้อีง ARIP บริษ่ที่มีรายุได้รวม 169.22 ล้านบาที่ ลดลงจากปีีก่อีน 55.55 
ล้านบาที่ หร้อีลดลงร้อียุละ 24.71 อียุ่างไรก็ต้าม บริษ่ที่มีกำไรสุที่ธิจำนวน 5.20 
ล้านบาที่ เพิ�มข้่�นจากปีีก่อีน 1.64 ล้านบาที่ หร้อีเพิ�มข้่�นร้อียุละ 46.01  โดยุมีอี่ต้ราส่วน
กำไรข้่�นต้น้เพิ�มข้่�น จากรอ้ียุละ 19.53 ในปีกีอ่ีน เปีน็รอ้ียุละ 29.84  เน้�อีงจากรายุไดจ้าก
การบริการแพลต้ฟอีร์มดิจทิี่ล่ ซึ่่�งเป็ีนบริการใหม่ มกีำไรข้่�นต้น้ทีี่�สง้กว่า รายุได้จากบริการ
แบบเดิม 

บรษิท่ี่ข้อีถอ้ีโอีกาสนี� ข้อีบค์ณุผ้ถ้อ้ีหุน้ ลก้ค้์า พน่ธมติ้รที่างธรุกจิ และผ้ม้อีีปุีการค์ณุ 
ทีุ่กที่่าน ทีี่�ได้ให้การสน่บสนุนการดำเนินงานข้อีงบริษ่ที่ด้วยุดีเสมอีมา และข้อีข้อีบคุ์ณ
ค์ณะกรรมการ ผ้้บริหาร และพน่กงานทีุ่กที่่าน ที่ี�ทีุ่่มเที่ ร่วมแรง ร่วมใจ เพ้�อีให้บริษ่ที่
สามารถมุ่งหน้าสร้างค์ุณค์่า และพ่ฒนาอีงค์์กรอียุ่างยุ่�งยุ้นต้่อีไปี

 นายมนู เลียวไพโรจน์ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
 ปีระธานกรรมการ ปีระธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ

และประธานกรรมการบริหาร
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Dear Shareholders,
The year 2021 had seen individuals and organizations worldwide relentlessly 

adapting and adjusting the way they lived, work and carried out activities under 
so many restrictions imposed on them by the COVID-19 pandemic, which has 
sustained and prolonged impacts since the end of 2019. 

Thailand has deployed strict policies to control the spread of the disease. 
In the second and third quarters of 2021, the government announced to disallow 
activities involving gatherings of large amount of people. Basic activities, such as 
studying at a school, having a meal at a restaurant, or participating in various  
activities, including entertainment, concert, exhibitions, seminars and events, were 
all prohibited. It created quite a negative impact on the overall Thai economy.

ARIP’s businesses were inevitably affected, especially in areas of exhibition 
and event organizing activities. The company was able to hold only two Commart 
events in 2021, instead of three events per year under normal circumstances. Some 
minor events also had to be canceled. Nevertheless, to create new business  
opportunities, the company used its expertise and knowledge in the digital  
technology, to further enhance the virtual event platform it initiated back in 2020. 
As a result, the “Commart Brand Week” event online was launched. Additionally, 
the company introduced a new “hybrid” way of organizing events, exhibitions, 
seminars to customers, where the strengths of both offline and online event  
formats were integrated. The new event platform and business model has been 
relatively well accepted by both the public and private sectors. In the meantime, 
the transformation to digital content of the company’s media business has been 
better realized and valued.

The statement of comprehensive income for the year ending 31 December 
2021 reveals that the company’s total revenues is 169.22 million baht, a decrease 
of 55.55 million baht or 24.71 percent from the previous year. However, the  
Company’s net profit was 5.20 million baht, an increase of 1.64 million baht 
or 46.01 percent compared to the previous year. The gross profit margin  
increase to 29.84 percent, compared to 19.53 percent last year, due to the fact 
that revenues from digital platform services generated higher gross profit margin 
than revenues from traditional services.

ARIP would like to express our gratitude to all shareholders, customers and 
business partners for continuously giving excellent support to the company. It 
would also like to thank the board of directors, executives and every employee 
for dedicating their effort and energy to develop ARIP’s organization and to create 
sustainable value to all stakeholders.

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board

Mr. Min Intanate
Executive Chairman

Message from the

Chairman of the Board

and Executive Chairman
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of 55.55 million baht or 24.71 percent from the previous year. However, the  
Company’s net profit was 5.20 million baht, an increase of 1.64 million baht 
or 46.01 percent compared to the previous year. The gross profit margin  
increase to 29.84 percent, compared to 19.53 percent last year, due to the fact 
that revenues from digital platform services generated higher gross profit margin 
than revenues from traditional services.

ARIP would like to express our gratitude to all shareholders, customers and 
business partners for continuously giving excellent support to the company. It 
would also like to thank the board of directors, executives and every employee 
for dedicating their effort and energy to develop ARIP’s organization and to create 
sustainable value to all stakeholders.

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board

Mr. Min Intanate
Executive Chairman

Message from the

Chairman of the Board

and Executive Chairman
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 79 ปี

ประธานกรรมการ

ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564)  

• ที่างต้รง 0.17% 

• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 12 ปีี (13 ม.ค์. 2553 – ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา : 

• ปีริญญาเอีก บริหารธุรกิจดุษฎีีบ่ณฑิิต้กิต้ต้ิมศ่กดิ�

 มหาวิที่ยุาล่ยุธรรมศาสต้ร์

• ปีริญญาโที่ M.Sc.(Econ.) University of Kentucky, USA

• ปีริญญาต้รี เศรษฐศาสต้รบ่ณฑิิต้ (เกียุรต้ินิยุมดี) 

 มหาวิที่ยุาล่ยุธรรมศาสต้ร์

• วุฒิบ่ต้ร การพ่ฒนาอีุต้สาหกรรม ศ้นยุ์อีบรมนาโงยุา ปีระเที่ศญี�ปีุ�น

• ปีริญญาบ่ต้ร วปีอี.รุ่นที่ี� 34 วิที่ยุาล่ยุปี้อีงก่นราชอีาณาจ่กร

ประกาศึนียบัตร/โครงการ : 

• Directors Certification Program (DCP) (30/2003) 

• The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน (จำนวน 8 แห่ง)

• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี ปีระธานกรรมการ ม.ค์. 2553 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. เอีสวีโอีเอี ปีระธานกรรมการ 2559 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ที่ีพีไอีโพลีนเพาเวอีร์ ปีระธานกรรมการต้รวจสอีบ 2559 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ที่ี.เอี็ม.ซึ่ี.อีุต้สาหกรรม ปีระธานกรรมการ 2554 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ยุ้บิลลี�เอี็นเต้อีร์ไพรส์ ปีระธานกรรมการ 2553 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. โพลีเพล็กซึ่์ (ปีระเที่ศไที่ยุ) ปีระธานกรรมการ 2547 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. บางกอีกสหปีระก่นภ่ยุ ปีระธานกรรมการ 2547 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. น�ำต้าลข้อีนแก่น ปีระธานกรรมการ 2547 - ปีัจจุบ่น

บริษ่ที่ที่่�วไปี: (-ไม่มี-)

Age 79 Years

Chairman of the Board 

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 0.17%

• indirect - None -

Duration of Directorship 12 Years (Jan 13, 2010 – Present)

Educations:

• Ph.D. in Business Administration (Honorary),

 Thammasat University

• M.Sc. in Economics, University of Kentucky, USA 

• B.Sc. in Economics (Hons.), Thammasat University

• Certificate for Industrial Development,

 Nagoya Training Center, Japan

• Thailand National Defence College, Class 34

Certificate

• Director Certification Program (DCP) (30/2003) 

• The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001)

5 Years’ work experience:

Listed Company: (8 EA)

• ARIP PCL. Chairman of the Board Jan 2010 - Present

• SVOA PCL. Chairman of the Board  2016 - Present

• 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 -)

นายมนู เลัียวไพโรจน์นายมนู เลัียวไพโรจน์

Mr.Manu Leopairote
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อายุุ  67 ปี

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 54.33%

• ที่างอี้อีม 10%

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 33 ปีี (10 มี.ค์. 2532 – ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาวิที่ยุาศาสต้ร์ดุษฎีีบ่ณฑิิต้กิต้ต้ิมศ่กดิ� (เที่ค์โนโลยุีสารสนเที่ศ) 

 ค์ณะวทิี่ยุาศาสต้ร์และเที่ค์โนโลยุ ีมหาวทิี่ยุาลยุ่เที่ค์โนโลยุรีาชมงค์ลธญ่บรุี 

• ปีริญญานิต้ิศาสต้รดุษฎีีบ่ณฑิิต้กิต้ต้ิมศ่กดิ�, Dominican University 

 of California, ปีระเที่ศสหร่ฐอีเมริกา

• ปีรญิญาวทิี่ยุาศาสต้รด์ษุฎีบีณ่ฑิติ้กติ้ต้มิศก่ดิ� สาข้าวชิาระบบสารสนเที่ศ

 เพ้�อีการจ่ดการ มหาวิที่ยุาล่ยุมหาสารค์าม

• ปีริญญาต้รีกิต้ต้ิมศ่กดิ� วิที่ยุาศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ (วิที่ยุาการค์อีมพิวเต้อีร์) 

 ค์ณะวิศวกรรมศาสต้ร์และเที่ค์โนโลยุีการเกษต้ร 

 มหาวิที่ยุาล่ยุเที่ค์โนโลยุีราชมงค์ลธ่ญบุรี

• ปีรญิญาต้ร ีสถาปัีต้ยุกรรมศาสต้ร์, Fu Hsing Institute of Technology, 

 ปีระเที่ศไต้้หว่น

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• Thailand Insurance Leadership Program (2011)

• Director Accreditation Program (DAP) (2005)

• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน  3 แห่ง)

• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี กรรมการและปีระธานกรรมการบรหิาร ม.ีค์. 2532 - ปัีจจบุน่

• บมจ. เอีสพีวีไอี กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร 2554 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. บิซึ่ิเนส อีอีนไลน์ กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร 2546 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ไอีที่ี ซึ่ิต้ี� กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร 2539 - 2562

• บมจ. เอีสวีโอีเอี กรรมการและกรรมการผ้้จ่ดการใหญ่  2556 - 2560

บริษ่ที่ที่่�วไปี:  (จำนวน  4 แห่ง)

• บจ. เอีบิค์ส์ ดีเวลลอีปีเมนต้์ กรรมการ 2551 - ปีัจจุบ่น

• บจ. ดี แอีนด์ บี (ปีระเที่ศไที่ยุ) ปีระธานกรรมการ 2549 - ปีัจจุบ่น

• บจ. ข้้อีม้ลเค์รดิต้แห่งชาต้ิ  กรรมการ 2543 - ปีัจจุบ่น

• บจ. กลุ่มแอีดวานซึ่์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530 - ปีัจจุบ่น

Age 67 Years

Director & Executive Chairman

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 54.33%

• indirect 10%

Duration of Directorship 33 Years (Mar 10, 1989 – Present)

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  1995 - Present

• IT City PCL. Director & Executive Chairman  1996 - 2019

• SVOA PCL. Director & Chief Architect  2013 - 2017

Company Limited : (4 EA)

• ABIKS Development Co., Ltd. Director  2008 - Present   

• D&B (Thailand) Co., Ltd. Co., Ltd. Chairman  2006 - Present

• National Credit Bureau Co., Ltd. Director  2000 - Present

• Advanced Research Group Co., Ltd. Director  1987 - Present

นายมินทร์ อิงค์ธเนศึนายมินทร์ อิงค์ธเนศึ

Mr.Min Intanate
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 79 ปี

ประธานกรรมการ

ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564)  

• ที่างต้รง 0.17% 

• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 12 ปีี (13 ม.ค์. 2553 – ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา : 

• ปีริญญาเอีก บริหารธุรกิจดุษฎีีบ่ณฑิิต้กิต้ต้ิมศ่กดิ�

 มหาวิที่ยุาล่ยุธรรมศาสต้ร์

• ปีริญญาโที่ M.Sc.(Econ.) University of Kentucky, USA

• ปีริญญาต้รี เศรษฐศาสต้รบ่ณฑิิต้ (เกียุรต้ินิยุมดี) 

 มหาวิที่ยุาล่ยุธรรมศาสต้ร์

• วุฒิบ่ต้ร การพ่ฒนาอีุต้สาหกรรม ศ้นยุ์อีบรมนาโงยุา ปีระเที่ศญี�ปีุ�น

• ปีริญญาบ่ต้ร วปีอี.รุ่นที่ี� 34 วิที่ยุาล่ยุปี้อีงก่นราชอีาณาจ่กร

ประกาศึนียบัตร/โครงการ : 

• Directors Certification Program (DCP) (30/2003) 

• The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน (จำนวน 8 แห่ง)

• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี ปีระธานกรรมการ ม.ค์. 2553 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. เอีสวีโอีเอี ปีระธานกรรมการ 2559 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ที่ีพีไอีโพลีนเพาเวอีร์ ปีระธานกรรมการต้รวจสอีบ 2559 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ที่ี.เอี็ม.ซึ่ี.อีุต้สาหกรรม ปีระธานกรรมการ 2554 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ยุ้บิลลี�เอี็นเต้อีร์ไพรส์ ปีระธานกรรมการ 2553 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. โพลีเพล็กซึ่์ (ปีระเที่ศไที่ยุ) ปีระธานกรรมการ 2547 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. บางกอีกสหปีระก่นภ่ยุ ปีระธานกรรมการ 2547 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. น�ำต้าลข้อีนแก่น ปีระธานกรรมการ 2547 - ปีัจจุบ่น

บริษ่ที่ที่่�วไปี: (-ไม่มี-)

Age 79 Years

Chairman of the Board 

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 0.17%

• indirect - None -

Duration of Directorship 12 Years (Jan 13, 2010 – Present)

Educations:

• Ph.D. in Business Administration (Honorary),

 Thammasat University

• M.Sc. in Economics, University of Kentucky, USA 

• B.Sc. in Economics (Hons.), Thammasat University

• Certificate for Industrial Development,

 Nagoya Training Center, Japan

• Thailand National Defence College, Class 34

Certificate

• Director Certification Program (DCP) (30/2003) 

• The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001)

5 Years’ work experience:

Listed Company: (8 EA)

• ARIP PCL. Chairman of the Board Jan 2010 - Present

• SVOA PCL. Chairman of the Board  2016 - Present

• 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 -)

นายมนู เลัียวไพโรจน์นายมนู เลัียวไพโรจน์

Mr.Manu Leopairote
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อายุุ  67 ปี

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 54.33%

• ที่างอี้อีม 10%

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 33 ปีี (10 มี.ค์. 2532 – ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาวิที่ยุาศาสต้ร์ดุษฎีีบ่ณฑิิต้กิต้ต้ิมศ่กดิ� (เที่ค์โนโลยุีสารสนเที่ศ) 

 ค์ณะวทิี่ยุาศาสต้ร์และเที่ค์โนโลยุ ีมหาวทิี่ยุาลยุ่เที่ค์โนโลยุรีาชมงค์ลธญ่บรุี 

• ปีริญญานิต้ิศาสต้รดุษฎีีบ่ณฑิิต้กิต้ต้ิมศ่กดิ�, Dominican University 

 of California, ปีระเที่ศสหร่ฐอีเมริกา

• ปีริญญาวทิี่ยุาศาสต้รด์ษุฎีีบณ่ฑิติ้กติ้ต้มิศก่ดิ� สาข้าวชิาระบบสารสนเที่ศ

 เพ้�อีการจ่ดการ มหาวิที่ยุาล่ยุมหาสารค์าม

• ปีริญญาต้รีกิต้ต้ิมศ่กดิ� วิที่ยุาศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ (วิที่ยุาการค์อีมพิวเต้อีร์) 

 ค์ณะวิศวกรรมศาสต้ร์และเที่ค์โนโลยุีการเกษต้ร 

 มหาวิที่ยุาล่ยุเที่ค์โนโลยุีราชมงค์ลธ่ญบุรี

• ปีรญิญาต้ร ีสถาปัีต้ยุกรรมศาสต้ร์, Fu Hsing Institute of Technology, 

 ปีระเที่ศไต้้หว่น

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• Thailand Insurance Leadership Program (2011)

• Director Accreditation Program (DAP) (2005)

• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน  3 แห่ง)

• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี กรรมการและปีระธานกรรมการบรหิาร ม.ีค์. 2532 - ปัีจจบุน่

• บมจ. เอีสพีวีไอี กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร 2554 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. บิซึ่ิเนส อีอีนไลน์ กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร 2546 - ปีัจจุบ่น

• บมจ. ไอีที่ี ซึ่ิต้ี� กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร 2539 - 2562

• บมจ. เอีสวีโอีเอี กรรมการและกรรมการผ้้จ่ดการใหญ่  2556 - 2560

บริษ่ที่ที่่�วไปี:  (จำนวน  4 แห่ง)

• บจ. เอีบิค์ส์ ดีเวลลอีปีเมนต้์ กรรมการ 2551 - ปีัจจุบ่น

• บจ. ดี แอีนด์ บี (ปีระเที่ศไที่ยุ) ปีระธานกรรมการ 2549 - ปีัจจุบ่น

• บจ. ข้้อีม้ลเค์รดิต้แห่งชาต้ิ  กรรมการ 2543 - ปีัจจุบ่น

• บจ. กลุ่มแอีดวานซึ่์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530 - ปีัจจุบ่น

Age 67 Years

Director & Executive Chairman

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 54.33%

• indirect 10%

Duration of Directorship 33 Years (Mar 10, 1989 – Present)

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  1995 - Present

• IT City PCL. Director & Executive Chairman  1996 - 2019

• SVOA PCL. Director & Chief Architect  2013 - 2017

Company Limited : (4 EA)

• ABIKS Development Co., Ltd. Director  2008 - Present   

• D&B (Thailand) Co., Ltd. Co., Ltd. Chairman  2006 - Present

• National Credit Bureau Co., Ltd. Director  2000 - Present

• Advanced Research Group Co., Ltd. Director  1987 - Present

นายมินทร์ อิงค์ธเนศึนายมินทร์ อิงค์ธเนศึ

Mr.Min Intanate
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 44 ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 0.00%
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร  2 ปีี 5 เด้อีน (5 ส.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา : 

• ปีริญญาโที่ การจ่ดการสารสนเที่ศ มหาวิที่ยุาล่ยุร่งสิต้
• ปีริญญาต้รี วิที่ยุาศาสต้ร์ วิที่ยุาการค์อีมพิวเต้อีร์ มหาวิที่ยุาล่ยุเกษต้รศาสต้ร์

ประกาศึนียบัตร/โครงการ : 

• Director Accreditation Program Class161/2019
• Microsoft Certificate Professional (MCP)
• Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
• Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
• Microsoft Certificate Trainer (MCT)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน) - กรรมการและปีระธานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร ส.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น

   - ผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุดิจิที่่ล  2559 - ปีัจจุบ่น

   - ผ้้จ่ดการฝ่�ายุไอีที่ี   2554 - 2559

บริษ่ที่ที่่�วไปี:  (-ไม่มี-)

• บจ. กลุ่มแอีดวานซึ่์รีเสิร์ช - ผ้้ช่วยุผ้้จ่ดการฝ่�ายุไอีที่ี  2552 - 2554

   - ผ้้ด้แลระบบค์อีมพิวเต้อีร์  2546 - 2552 

• บจ. ไอีโซึ่เน็ที่ วิศวกรค์อีมพิวเต้อีร์   2543 - 2546

Age 44 Years

Director & Chief Executive Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 0.00%
• indirect - None -

Duration of Executive 2 Years 5 Months (Aug 5, 2019 - Present)

Educations :

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

Certificate

• Director Accreditation Program Class161/2019
• 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 - Assistant IT Manager  2009 - 2011

 Group Co.,Ltd.  - System Administrator   2003 - 2009

• Isonet Co.,Ltd. - System Engineer   2000 - 2003
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อายุุ 58 ปี
กรรมการ 
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 0.23% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 12 ปีี (13 ม.ค์. 2553 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีรญิญาโที่ MBA (Operation Management), University of Scranton ปีระเที่ศสหรฐ่อีเมรกิา
• ปีรญิญาต้ร ีพาณชิยุศาสต้ร์บณ่ฑิติ้ จฬุาลงกรณ์มหาวทิี่ยุาลยุ่
• ปีรญิญาต้ร ีบรหิารธรุกจิบณ่ฑิติ้ มหาวทิี่ยุาลยุ่สโุข้ท่ี่ยุธรรมาธริาช

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน (จำนวน 2 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี กรรมการ ม.ค์.2553 - ปัีจจบุน่
• บมจ. บซิึ่เินส อีอีนไลน์ กรรมการ  2540 - ปัีจจบุน่
บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (จำนวน 8 แห่ง) 
• บจ.เนเชอีร์ ค์อีนเซึ่พท์ี่ กรรมการ  2559 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอี.อีาร์.แอีค็์เค์านต้ิ�ง ค์อีนซึ่ล่แต้นท์ี่ กรรมการ  2555 - ปัีจจบุน่
• บจ.เฮลท์ี่ อีอีนไลน์ กรรมการ  2555 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีบคิ์ส์ ดเีวลลอีปีเมนต์้ กรรมการ  2551 - ปัีจจบุน่
• บจ.ดทีี่ ้ซึ่สิเต้ม็ส์ กรรมการ  2551 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีอีาร์ไอีที่ ี กรรมการ  2542 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีนิว ค์อีร์ปีอีเรชน่ กรรมการ  2538 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีเนต็้ กรรมการ  2538 - ปัีจจบุน่
• บจ.กลุม่แอีดวานซ์ึ่ รเีสร์ิช - กรรมการ  2559 - 2564
  - ผ้อ้ีำนวยุการฝ่�ายุบ่ญชแีละการเงนิ 2537 - 2561
• บจ.ค์อีร์แอีนด์พคี์ กรรมการ  2542 - 2564

Age 58 Years

Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 0.23%
• indirect - None -

Duration of Directorship 12 Years (Jan 13, 2010 - Present)

Educations :

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

Certificate

• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

5 Years’ work experience:

Listed Company : ( 2 EA)
• ARIP PCL. Director Jan 2010 - Present
• Business Online PCL. Director  1997 - Present
Company Limited : (8 EA)
• 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
• ARIT Co., Ltd. Director  1999 - Present
• Anew Corporation Co., Ltd. Director  1995 - Present
• Anet Co., Ltd. Director  1995 - Present
• Advanced Research Group Co., Ltd. - Director  2016 - 2021
  - Financial Controller  1994 - 2018
• Core & Peak Co., Ltd. Director  1999 - 2021

อายุุ 55 ปี
กรรมการ 
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 12 ปีี (13 ม.ค์. 2553 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

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

ประกาศึนียบัตร/โครงการ

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

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 3 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี กรรมการ ม.ค์. 2553 - ปัีจจบุน่
• บมจ. ไอีทีี่ ซึ่ติ้ี� กรรมการ  2561 - ปัีจจบุน่
• บมจ. เอีสวโีอีเอี กรรมการ  2545 - ปัีจจบุน่
• บมจ. บซิึ่เินส อีอีนไลน์ กรรมการ  2549 - 2563
บรษิท่ี่ที่่�วไปี:  (จำนวน  3 แห่ง) 
• บจ. ดจิเิที่ค์ วน่ กรรมการ  2563 - ปัีจจบุน่
• บจ. เอีบคิ์ส์ ดเีวลลอีปีเมนต์้ กรรมการ  2551 - ปัีจจบุน่
• บจ. เอีซึ่สิ ค์อีมพวิเต้อีร์ กรรมการ  2547 - ปัีจจบุน่
• บจ. ดาต้้าวน่ เอีเชยีุ (ปีระเที่ศไที่ยุ) กรรมการ  2549 - 2563
• บจ. เอีเซึ่ร์ิที่ส์  กรรมการ  2543 - 2563
• บจ. เอีนวิ ค์อีร์ปีอีเรชน่ กรรมการ  2549 - 2562

Age 55 Years

Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct - None -
• indirect - None -

Duration of Directorship 12 Years (Jan 13, 2010 - Present)

Educations :

• DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
• ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of  Management (U.S.A.)  
• MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
• FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)
• FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
• FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
• ASEAN CPA, ASEAN Chartered Professional Accountant
• 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  2006 - 2018

ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 

Dr.Wilson Teo Yong Peng 

นายประยูร รัตนไชยานนท์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ 

Mr.Prayoon Rattanachaiyanont
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นายบุญเลัิศึ นราไทนายบุญเลัิศึ นราไท

Mr.Boonlerd Narathai 
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 44 ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 0.00%
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร  2 ปีี 5 เด้อีน (5 ส.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา : 

• ปีริญญาโที่ การจ่ดการสารสนเที่ศ มหาวิที่ยุาล่ยุร่งสิต้
• ปีริญญาต้รี วิที่ยุาศาสต้ร์ วิที่ยุาการค์อีมพิวเต้อีร์ มหาวิที่ยุาล่ยุเกษต้รศาสต้ร์

ประกาศึนียบัตร/โครงการ : 

• Director Accreditation Program Class161/2019
• Microsoft Certificate Professional (MCP)
• Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
• Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
• Microsoft Certificate Trainer (MCT)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน) - กรรมการและปีระธานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร ส.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น

   - ผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุดิจิที่่ล  2559 - ปีัจจุบ่น

   - ผ้้จ่ดการฝ่�ายุไอีที่ี   2554 - 2559

บริษ่ที่ที่่�วไปี:  (-ไม่มี-)

• บจ. กลุ่มแอีดวานซึ่์รีเสิร์ช - ผ้้ช่วยุผ้้จ่ดการฝ่�ายุไอีที่ี  2552 - 2554

   - ผ้้ด้แลระบบค์อีมพิวเต้อีร์  2546 - 2552 

• บจ. ไอีโซึ่เน็ที่ วิศวกรค์อีมพิวเต้อีร์   2543 - 2546

Age 44 Years

Director & Chief Executive Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 0.00%
• indirect - None -

Duration of Executive 2 Years 5 Months (Aug 5, 2019 - Present)

Educations :

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

Certificate

• Director Accreditation Program Class161/2019
• 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 - Assistant IT Manager  2009 - 2011

 Group Co.,Ltd.  - System Administrator   2003 - 2009

• Isonet Co.,Ltd. - System Engineer   2000 - 2003
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อายุุ 58 ปี
กรรมการ 
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 0.23% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 12 ปีี (13 ม.ค์. 2553 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาโที่ MBA (Operation Management), University of Scranton ปีระเที่ศสหรฐ่อีเมรกิา
• ปีริญญาต้รี พาณชิยุศาสต้ร์บณ่ฑิติ้ จฬุาลงกรณ์มหาวทิี่ยุาลยุ่
• ปีริญญาต้รี บรหิารธรุกจิบณ่ฑิติ้ มหาวทิี่ยุาลยุ่สโุข้ที่ยุ่ธรรมาธริาช

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน (จำนวน 2 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี กรรมการ ม.ค์.2553 - ปัีจจบุน่
• บมจ. บซิึ่เินส อีอีนไลน์ กรรมการ  2540 - ปัีจจบุน่
บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (จำนวน 8 แห่ง) 
• บจ.เนเชอีร์ ค์อีนเซึ่พท์ี่ กรรมการ  2559 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอี.อีาร์.แอีค็์เค์านต้ิ�ง ค์อีนซึ่ล่แต้นท์ี่ กรรมการ  2555 - ปัีจจบุน่
• บจ.เฮลท์ี่ อีอีนไลน์ กรรมการ  2555 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีบคิ์ส์ ดเีวลลอีปีเมนต์้ กรรมการ  2551 - ปัีจจบุน่
• บจ.ดทีี่ ้ซึ่สิเต้ม็ส์ กรรมการ  2551 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีอีาร์ไอีที่ ี กรรมการ  2542 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีนวิ ค์อีร์ปีอีเรชน่ กรรมการ  2538 - ปัีจจบุน่
• บจ.เอีเนต็้ กรรมการ  2538 - ปัีจจบุน่
• บจ.กลุ่มแอีดวานซ์ึ่ รเีสร์ิช - กรรมการ  2559 - 2564
  - ผ้อ้ีำนวยุการฝ่�ายุบญ่ชแีละการเงนิ 2537 - 2561
• บจ.ค์อีร์แอีนด์พคี์ กรรมการ  2542 - 2564

Age 58 Years

Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct 0.23%
• indirect - None -

Duration of Directorship 12 Years (Jan 13, 2010 - Present)

Educations :

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

Certificate

• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

5 Years’ work experience:

Listed Company : ( 2 EA)
• ARIP PCL. Director Jan 2010 - Present
• Business Online PCL. Director  1997 - Present
Company Limited : (8 EA)
• 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
• ARIT Co., Ltd. Director  1999 - Present
• Anew Corporation Co., Ltd. Director  1995 - Present
• Anet Co., Ltd. Director  1995 - Present
• Advanced Research Group Co., Ltd. - Director  2016 - 2021
  - Financial Controller  1994 - 2018
• Core & Peak Co., Ltd. Director  1999 - 2021

อายุุ 55 ปี
กรรมการ 
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 12 ปีี (13 ม.ค์. 2553 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

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

ประกาศึนียบัตร/โครงการ

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

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 3 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี กรรมการ ม.ค์. 2553 - ปัีจจบุน่
• บมจ. ไอีที่ ีซึ่ติ้ี� กรรมการ  2561 - ปัีจจบุน่
• บมจ. เอีสวโีอีเอี กรรมการ  2545 - ปัีจจบุน่
• บมจ. บซิึ่เินส อีอีนไลน์ กรรมการ  2549 - 2563
บรษิท่ี่ท่ี่�วไปี:  (จำนวน  3 แห่ง) 
• บจ. ดจิเิที่ค์ วน่ กรรมการ  2563 - ปัีจจบุน่
• บจ. เอีบคิ์ส์ ดเีวลลอีปีเมนต์้ กรรมการ  2551 - ปัีจจบุน่
• บจ. เอีซึ่สิ ค์อีมพวิเต้อีร์ กรรมการ  2547 - ปัีจจบุน่
• บจ. ดาต้้าวน่ เอีเชยีุ (ปีระเที่ศไที่ยุ) กรรมการ  2549 - 2563
• บจ. เอีเซึ่ร์ิที่ส์  กรรมการ  2543 - 2563
• บจ. เอีนวิ ค์อีร์ปีอีเรชน่ กรรมการ  2549 - 2562

Age 55 Years

Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct - None -
• indirect - None -

Duration of Directorship 12 Years (Jan 13, 2010 - Present)

Educations :

• DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
• ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of  Management (U.S.A.)  
• MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
• FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)
• FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
• FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
• ASEAN CPA, ASEAN Chartered Professional Accountant
• 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  2006 - 2018

ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 

Dr.Wilson Teo Yong Peng 

นายประยูร รัตนไชยานนท์ นายประยูร รัตนไชยานนท์ 

Mr.Prayoon Rattanachaiyanont
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นายบุญเลัิศึ นราไทนายบุญเลัิศึ นราไท

Mr.Boonlerd Narathai 
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พลั.อ.ต.หญิง พญ.อิศึรญา สุขเจริญ พลั.อ.ต.หญิง พญ.อิศึรญา สุขเจริญ 

(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)
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นางสาวสุณ์ีย์ มัตตัญญุกุลั นางสาวสุณ์ีย์ มัตตัญญุกุลั 

Miss Sunee Mattanyukul

อายุุ 64 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษััทภิิบาล
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 1 ปีี 2 เด้อีน (10 พ.ยุ. 2563 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• Bachelor of Accounting, Thammasat University 2524 

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (178/2020)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี - กรรมการอีสิระ, กรรมการต้รวจสอีบ พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่  
  - กรรมการบรรษท่ี่ภบิาล พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่
  - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่์าต้อีบแที่น พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่  

บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (-ไม่ม)ี
• สำน่กงานสรรพากรพ้�นที่ี�ชลบุรี 1 - น่กต้รวจสอีบภาษีชำนาญการ 2549 - 2560 

Age 64 Years

Independent Director, Member of AC, 
Member of NRG and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021)

• direct - None -
• indirect - None -

Duration of Directorship 1 Years 2 Months (Nov 10, 2020 – Present)

Educations :

• Bachelor of Accounting, Thammasat University 2524  

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 CG Nov 2020 - Present               

  - Member of NRC Nov 2020 - Present             

Company Limited : (- None -)

• Revenue Office - Tax Audit Office, Senior Professional Level  2006 - 2017

  Chonburi 1 Area
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อายุุ 59 ปี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง 0.20% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 13 ปีี (16 ก.ยุ. 2552 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• แพที่ยุศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ ค์ณะแพที่ยุศาสต้ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยุาล่ยุ 
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland 
• นิต้ิศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ มหาวิที่ยุาล่ยุสุโข้ที่่ยุธรรมาธิราช 
• Mini MBA มาต้รฐานบริการสุข้ภาพสากลก่บการบริหารจ่ดการโรงพยุาบาล  
 มหาวิที่ยุาล่ยุร่งสิต้

ประกาศึนียบัตร 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)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี - กรรมการอีิสระ ก.ยุ.2552 - ปีัจจุบ่น
  - ปีระธานกรรมการต้รวจสอีบ พ.ยุ.2563 - ปีัจจุบ่น
  - ปีระธานกรรมการบรรษ่ที่ภิบาล 2561 - ปีัจจุบ่น
  - กรรมการสรรหาและพิจารณา 2557 - ปีัจจุบ่น
   ค่์าต้อีบแที่น
บริษ่ที่ที่่�วไปี: (จำนวน  2 แห่ง)
• สำน่กงานรางว่ลค์ุณภาพ - ผ้้ต้รวจปีระเมิน  2557 - ปีัจจุบ่น
       รางว่ลค์ุณภาพแห่งชาต้ิ
• รพ.ภ้มิพลอีดุยุเดช กรมแพที่ยุ์ที่หารอีากาศ
  - อีำนวยุการ รพ.ภ้มิพลอีดุลยุเดช 2554 - ปีัจจุบ่น
  - ห่วหน้าสำน่กงานค์ณะกรรมการ 2559 - ปีัจจุบ่น
                                  พ่ฒนาระบบราชการ    
  - เลข้านุการ    2559 - ปีัจจุบ่น
   ค์ณะกรรมบริหารค์วามเสี�ยุง 
  - รอีงผ้้อีำนวยุการ   2562 - 2564
   รพ.ภ้มิพลอีดุลยุเดช
  - รอีงผ้้อีำนวยุการ   2561 - 2562
         ศ้นยุ์ปีฏิิบ่ต้ิการแพที่ยุ์ 
   ที่หารอีากาศ
  - ผ้้อีำนวยุการกอีงวิที่ยุาการ  2560 - 2561
  - ห่วหน้าศ้นยุ์พ่ฒนาค์ุณภาพ  2558 - 2560

Age 59 Years
Independent Director, Chairman of AC, Member of NRC & 
Chairman of the CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct 0.20%
• indirect - None -

Duration of Directorship 13 Years (Sep 16, 2009 - Present)

Educations : 

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

Certificate

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

5 Years’ work experience :

Listed Company : ( 1 EA)
• ARIP PCL. - Independent Director  Sep 2009 - Present
  - Chairman of AC Nov 2020 - Present 
  - Member of NRC   2014 - Tresent
  - Chairman of the CG 2018 - Present

Company Limited : (2 EA)
• Office of Thailand  - Thailand Quality Award Assessor 2014 - Present
 Quality Award
• Bhumibol Adulyadej - Director, Bhumibol Adulyadej Hospital, 2021 - Present    
 Hospital  Directorate of Medical services, RTAF
   - Head, Office of Public Sector Development 2016 - Present            
   Committee, Directorate of Medical services, RTA
  - Secretary of Risk Management Committee, 2016 - Present 
              Directorate of Medical services, RTAF        
   - Deputy Director, Bhumibol Adulyadej Hospital, 2019 - 2021   
   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

รศึ.ดร.เรณ์า พงษ์เรืองพันธุ์รศึ.ดร.เรณ์า พงษ์เรืองพันธุ์

Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D.

อายุุ 75 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการบรรษััทภิิบาล
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 2 ปีี 11 เด้อีน (21 ก.พ. 2562 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 
• ค์.ม. (การบริหารการพยุาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยุาล่ยุ 
• วที่.บ. (พยุาบาล) มหาวิที่ยุาล่ยุมหิดล 

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

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

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี - ปีระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่์าต้อีบแที่น พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่
   - กรรมการอีสิระ, กรรมการต้รวจสอีบ ก.พ. 2562 - ปัีจจบุน่ 
   - กรรมการบรรษท่ี่ภบิาล  2562 - ปัีจจบุน่
   - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่์าต้อีบแที่น  2562 - 2563  
 บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (จำนวน 3 แห่ง)
• มหาวทิี่ยุาลยุ่บร้พา - กรรมการบรหิารปีระจำวทิี่ยุาลยุ่นานาชาต้ ิ  2563 - ปัีจจบุน่
   - กรรมการบรหิารปีระจำบณ่ฑิติ้วิที่ยุาลยุ่  2561 - ปัีจจบุน่
   - ค์ณบดีวทิี่ยุาลยุ่นานาชาต้ ิ  2552 - 2560
   - รอีงอีธิการบดฝี่�ายุวชิาการ และเลข้านกุารสภามหาวทิี่ยุาลยุ่  2546 - 2555
• มหาวทิี่ยุาลยุ่เที่ค์โนโลยุ ี - กรรมการสภามหาวทิี่ยุาลยุ่  2562 - ปัีจจบุน่ 
  พระจอีมเกล้าพระนค์รเหนอ้ี - กรรมการสภาวชิาการ  2556 - 2562  
• โรงเรยีุนนานาชาต้ ิ - กรรมการอีำนวยุการ  2562 - ปัีจจบุน่
  ภาค์ต้ะวน่อีอีก

Age 75 Years

Independent Director, Member of AC, 
Chairman of NRG and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct - None -
• indirect - None -

Duration of Directorship 2 Years 11 Months (Feb 21, 2019 – Present)

Educations :

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

Certificate

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

5 Years’ work experience:

Listed Company : ( 1 EA)
• ARIP PCL - 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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พลั.อ.ต.หญิง พญ.อิศึรญา สุขเจริญ พลั.อ.ต.หญิง พญ.อิศึรญา สุขเจริญ 

(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)

AVM Isaraya Sukcharoen

(Maiden Name ; Srivichit)
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นางสาวสุณ์ีย์ มัตตัญญุกุลั นางสาวสุณ์ีย์ มัตตัญญุกุลั 

Miss Sunee Mattanyukul

อายุุ 64 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษััทภิิบาล
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 1 ปีี 2 เด้อีน (10 พ.ยุ. 2563 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• Bachelor of Accounting, Thammasat University 2524 

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (178/2020)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี - กรรมการอีสิระ, กรรมการต้รวจสอีบ พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่  
  - กรรมการบรรษท่ี่ภิบาล พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่
  - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่์าต้อีบแที่น พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่  

บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (-ไม่ม)ี
• สำน่กงานสรรพากรพ้�นที่ี�ชลบุรี 1 - น่กต้รวจสอีบภาษีชำนาญการ 2549 - 2560 

Age 64 Years

Independent Director, Member of AC, 
Member of NRG and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021)

• direct - None -
• indirect - None -

Duration of Directorship 1 Years 2 Months (Nov 10, 2020 – Present)

Educations :

• Bachelor of Accounting, Thammasat University 2524  

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 CG Nov 2020 - Present               

  - Member of NRC Nov 2020 - Present             

Company Limited : (- None -)

• Revenue Office - Tax Audit Office, Senior Professional Level  2006 - 2017

  Chonburi 1 Area
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 59 ปี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง 0.20% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 13 ปีี (16 ก.ยุ. 2552 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• แพที่ยุศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ ค์ณะแพที่ยุศาสต้ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยุาล่ยุ 
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland 
• นิต้ิศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ มหาวิที่ยุาล่ยุสุโข้ที่่ยุธรรมาธิราช 
• Mini MBA มาต้รฐานบริการสุข้ภาพสากลก่บการบริหารจ่ดการโรงพยุาบาล  
 มหาวิที่ยุาล่ยุร่งสิต้

ประกาศึนียบัตร 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)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี - กรรมการอีิสระ ก.ยุ.2552 - ปีัจจุบ่น
  - ปีระธานกรรมการต้รวจสอีบ พ.ยุ.2563 - ปีัจจุบ่น
  - ปีระธานกรรมการบรรษ่ที่ภิบาล 2561 - ปีัจจุบ่น
  - กรรมการสรรหาและพิจารณา 2557 - ปีัจจุบ่น
   ค์่าต้อีบแที่น
บริษ่ที่ที่่�วไปี: (จำนวน  2 แห่ง)
• สำน่กงานรางว่ลค์ุณภาพ - ผ้้ต้รวจปีระเมิน  2557 - ปีัจจุบ่น
       รางว่ลค์ุณภาพแห่งชาต้ิ
• รพ.ภ้มิพลอีดุยุเดช กรมแพที่ยุ์ที่หารอีากาศ
  - อีำนวยุการ รพ.ภ้มิพลอีดุลยุเดช 2554 - ปีัจจุบ่น
  - ห่วหน้าสำน่กงานค์ณะกรรมการ 2559 - ปีัจจุบ่น
                                  พ่ฒนาระบบราชการ    
  - เลข้านุการ    2559 - ปีัจจุบ่น
   ค์ณะกรรมบริหารค์วามเสี�ยุง 
  - รอีงผ้้อีำนวยุการ   2562 - 2564
   รพ.ภ้มิพลอีดุลยุเดช
  - รอีงผ้้อีำนวยุการ   2561 - 2562
         ศ้นยุ์ปีฏิิบ่ต้ิการแพที่ยุ์ 
   ที่หารอีากาศ
  - ผ้้อีำนวยุการกอีงวิที่ยุาการ  2560 - 2561
  - ห่วหน้าศ้นยุ์พ่ฒนาค์ุณภาพ  2558 - 2560

Age 59 Years
Independent Director, Chairman of AC, Member of NRC & 
Chairman of the CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct 0.20%
• indirect - None -

Duration of Directorship 13 Years (Sep 16, 2009 - Present)

Educations : 

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

Certificate

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

5 Years’ work experience :

Listed Company : ( 1 EA)
• ARIP PCL. - Independent Director  Sep 2009 - Present
  - Chairman of AC Nov 2020 - Present 
  - Member of NRC   2014 - Tresent
  - Chairman of the CG 2018 - Present

Company Limited : (2 EA)
• Office of Thailand  - Thailand Quality Award Assessor 2014 - Present
 Quality Award
• Bhumibol Adulyadej - Director, Bhumibol Adulyadej Hospital, 2021 - Present    
 Hospital  Directorate of Medical services, RTAF
   - Head, Office of Public Sector Development 2016 - Present            
   Committee, Directorate of Medical services, RTA
  - Secretary of Risk Management Committee, 2016 - Present 
              Directorate of Medical services, RTAF        
   - Deputy Director, Bhumibol Adulyadej Hospital, 2019 - 2021   
   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

รศึ.ดร.เรณ์า พงษ์เรืองพันธุ์รศึ.ดร.เรณ์า พงษ์เรืองพันธุ์

Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D.

อายุุ 75 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการบรรษััทภิิบาล
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นกรรมการ 2 ปีี 11 เด้อีน (21 ก.พ. 2562 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 
• ค์.ม. (การบริหารการพยุาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยุาล่ยุ 
• วที่.บ. (พยุาบาล) มหาวิที่ยุาล่ยุมหิดล 

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

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

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี - ปีระธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่์าต้อีบแที่น พ.ยุ. 2563 - ปัีจจบุน่
   - กรรมการอีสิระ, กรรมการต้รวจสอีบ ก.พ. 2562 - ปัีจจบุน่ 
   - กรรมการบรรษท่ี่ภบิาล  2562 - ปัีจจบุน่
   - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่์าต้อีบแที่น  2562 - 2563  
 บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (จำนวน 3 แห่ง)
• มหาวทิี่ยุาลยุ่บร้พา - กรรมการบรหิารปีระจำวทิี่ยุาลยุ่นานาชาต้ ิ  2563 - ปัีจจบุน่
   - กรรมการบรหิารปีระจำบณ่ฑิติ้วิที่ยุาลยุ่  2561 - ปัีจจบุน่
   - ค์ณบดีวทิี่ยุาลยุ่นานาชาต้ ิ  2552 - 2560
   - รอีงอีธกิารบดฝี่�ายุวิชาการ และเลข้านกุารสภามหาวทิี่ยุาลยุ่  2546 - 2555
• มหาวทิี่ยุาลยุ่เที่ค์โนโลยุ ี - กรรมการสภามหาวทิี่ยุาลยุ่  2562 - ปัีจจบุน่ 
  พระจอีมเกล้าพระนค์รเหนอ้ี - กรรมการสภาวชิาการ  2556 - 2562  
• โรงเรยีุนนานาชาต้ ิ - กรรมการอีำนวยุการ  2562 - ปัีจจบุน่
  ภาค์ต้ะวน่อีอีก

Age 75 Years

Independent Director, Member of AC, 
Chairman of NRG and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 

• direct - None -
• indirect - None -

Duration of Directorship 2 Years 11 Months (Feb 21, 2019 – Present)

Educations :

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

Certificate

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

5 Years’ work experience:

Listed Company : ( 1 EA)
• ARIP PCL - 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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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2020

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 50 ปี

ผู้อำนวยการฝ่่ายสื�อธุรกิจ และเลขานุการบริษััท
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร 7 ปีี (10 ส.ค์. 2558 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาต้รี (เกียุรต้ินิยุมอี่นด่บ 2) ค์ณะวิศวกรรมศาสต้ร์ 
 สถาบ่นเที่ค์โนโลยุีพระจอีมเกล้าเจ้าค์ุณที่หารลาดกระบ่ง

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

- Company Secretary program (CSP) 122/2021)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี - เลข้านุการบริษ่ที่ ม.ค์. 2565 - ปีัจจุบ่น
  - ผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีธุรกิจ ก.พ. 2556 - ปีัจจุบ่น
  - ผ้้จ่ดการอีาวุโส ก.พ. 2552 - ม.ค์. 2556
บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (- ไม่ม ี-)

Age 50 Years

Business Media Director & Company Secretary 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct - None -
• indirect - None -
Duration of Executive 7 Years (Aug 10, 2015 - Present)

Educations :

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

Certificate :

- Company Secretary program (CSP) 122/2021)

5 Years’ work experience :

Listed Company : (1 EA)
• ARIP PCL. - Company Secretary Jan 2022 - Present
  - Business Media Director Feb 2013 - Present
  - Senior Manager  2009 - 2013
Company Limited : (- None -)

นายธนิต แกลั้วเดชศึรี นายธนิต แกลั้วเดชศึรี 

Mr.Thanit Klaewdetsri
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2020

อายุุ 49 ปี

ผู้ช่่วยผู้อำนวยการฝ่่ายสื�อธุรกิจ
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง  - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร 2 ปีี 8 เด้อีน (13 พ.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาต้รี มหาวิที่ยุาล่ยุราชภ่ฎีจ่นที่รเกษม 

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• - ไม่มี -

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี ผ้้ช่วยุผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีธุรกิจ พ.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น
  บรรณาธิการบริหาร นิต้ยุสารบิสิเนส พล่ส  2558 - ปีัจจุบ่น
  ผ้้ส้�อีข้่าวอีาวุโส  2545 - 2558  
บริษ่ที่ที่่�วไปี: (- ไม่มี -)

Age 49 Years

Asst. Business Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct - None -
• indirect - None -
Duration of Executive 2 Years 8 Months (May 13, 2015-Present)

Educations :

• Bachelor degree, Chandrakasem Rajabhat University 

Certificate :

• - None -

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 -)

อายุุ 54 ปี

ผู้อำนวยการฝ่่ายบัญช่ีและการเงิน
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น  (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง 0.09% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -  

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร 17 ปีี (1 ก.ค์. 2548 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาโที่ บริหารธุรกิจ มหาวิที่ยุาล่ยุบ้รพา
• ปีริญญาต้รี บริหารธุรกิจ (การบ่ญชี)/ค์ณะศิลปีศาสต้ร์  
 มหาวิที่ยุาล่ยุศรีนค์รินที่รวิโรฒปีระสานมิต้ร

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• - ไม่มี -

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี ผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุบ่ญชี และการเงิน ก.ค์. 2548 - ปีัจจุบ่น
 
บริษ่ที่ที่่�วไปี: (- ไม่มี -)
• บจ.สแพลช อีินเต้อีร์แอี็ค์ที่ีฟ กรรมการ  2554 - 2556

Age 54 Years

Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct 0.09% 
• indirect - None -
Duration of Executive 17 Years (July 1, 2005 – Present)

Educations :

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

Certificate :

• - None -

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

นางสาวพรปวีณ์์ สหวัฒนพงศึ์ นางสาวพรปวีณ์์ สหวัฒนพงศึ์ 

Miss Pornpavee Sahawathanapong

นายวิทยา กิจชาญไพบูลัย์ นายวิทยา กิจชาญไพบูลัย์ 

Mr.Wittaya Kitchanpaiboon
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 51 ปี

ผู้อำนวยการฝ่่ายสื�อไอซีีทีและการจัดงาน
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 0.01% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร  7 ปีี (23 ก.พ. 2558 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา : 

• วิที่ยุาศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ มหาวิที่ยุาล่ยุเกษต้รศาสต้ร์, 2535

ประกาศึนียบัตร/โครงการ : 

• - ไม่มี -

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี - ผ้อ้ีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีไอีที่ ีและการจด่งาน 2558 - ปัีจจบุน่
  - ผ้อ้ีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีไอีที่ ี 2547 - 2558
บรษิท่ี่ที่่�วไปี:  (-ไม่ม-ี)
• บจ. เที่อีร์ราเที่รด  - Project  Manager 2545 - 2546
• บจ. อีอีร์เที่ม็ - ผ้จ้ด่การส่วน Education and Training 2539 - 2544
• บจ. ค์อีมพวิเซึ่อีร์วซิึ่ - ผ้จ้ด่ส่วน Customer Service  2537 - 2538 
• บมจ. ซึ่เีอีด็ ยุเ้ค์ชน่ - ผ้ช่้วยุบรรณาธกิารแผนกต้ำราวชิาการ 2536 - 2536

Age 51 Years

IT Media & Event Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct 0.01% 
• indirect - None -
Duration of Executive 7 Years (Feb 23, 2015 – Present)

Education :

• B.Sc. Kasetsart University, 1992

Certificate :

• - None -

5 Years’ work experience :

Listed Company: (1 EA)
• ARIP PCL. - ICT Media & Event Director 2004 - Present
  - ICT Media 2004 - 2015

Company Limited : (-None-)
• Tera Trade Co., Ltd. - Project  Manager 2002 - 2003
• Ortem Co., Ltd. - Education and Training Manager 1996 - 2001
• Compuservice Co., Ltd. - Head of Customer Service  1994 - 1995 
• Se-Education PCL. - Editorial Assistant Division textbook 1993 - 1993

นายพรชัย จันทรศึุภแสงนายพรชัย จันทรศึุภแสง

Mr.Porchai Jantarasupasang
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2020
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 50 ปี

ผู้อำนวยการฝ่่ายสื�อธุรกิจ และเลขานุการบริษััท
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร 7 ปีี (10 ส.ค์. 2558 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาต้รี (เกียุรต้ินิยุมอี่นด่บ 2) ค์ณะวิศวกรรมศาสต้ร์ 
 สถาบ่นเที่ค์โนโลยุีพระจอีมเกล้าเจ้าค์ุณที่หารลาดกระบ่ง

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

- Company Secretary program (CSP) 122/2021)

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี - เลข้านุการบริษ่ที่ ม.ค์. 2565 - ปีัจจุบ่น
  - ผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีธุรกิจ ก.พ. 2556 - ปีัจจุบ่น
  - ผ้้จ่ดการอีาวุโส ก.พ. 2552 - ม.ค์. 2556
บรษิท่ี่ที่่�วไปี: (- ไม่ม ี-)

Age 50 Years

Business Media Director & Company Secretary 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct - None -
• indirect - None -
Duration of Executive 7 Years (Aug 10, 2015 - Present)

Educations :

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

Certificate :

- Company Secretary program (CSP) 122/2021)

5 Years’ work experience :

Listed Company : (1 EA)
• ARIP PCL. - Company Secretary Jan 2022 - Present
  - Business Media Director Feb 2013 - Present
  - Senior Manager  2009 - 2013
Company Limited : (- None -)

นายธนิต แกลั้วเดชศึรี นายธนิต แกลั้วเดชศึรี 

Mr.Thanit Klaewdetsri
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2020

อายุุ 49 ปี

ผู้ช่่วยผู้อำนวยการฝ่่ายสื�อธุรกิจ
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง  - ไม่มี -
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร 2 ปีี 8 เด้อีน (13 พ.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาต้รี มหาวิที่ยุาล่ยุราชภ่ฎีจ่นที่รเกษม 

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• - ไม่มี -

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี ผ้้ช่วยุผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีธุรกิจ พ.ค์. 2562 - ปีัจจุบ่น
  บรรณาธิการบริหาร นิต้ยุสารบิสิเนส พล่ส  2558 - ปีัจจุบ่น
  ผ้้ส้�อีข้่าวอีาวุโส  2545 - 2558  
บริษ่ที่ที่่�วไปี: (- ไม่มี -)

Age 49 Years

Asst. Business Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct - None -
• indirect - None -
Duration of Executive 2 Years 8 Months (May 13, 2015-Present)

Educations :

• Bachelor degree, Chandrakasem Rajabhat University 

Certificate :

• - None -

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 -)

อายุุ 54 ปี

ผู้อำนวยการฝ่่ายบัญช่ีและการเงิน
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น  (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 
• ที่างต้รง 0.09% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -  

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร 17 ปีี (1 ก.ค์. 2548 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา :

• ปีริญญาโที่ บริหารธุรกิจ มหาวิที่ยุาล่ยุบ้รพา
• ปีริญญาต้รี บริหารธุรกิจ (การบ่ญชี)/ค์ณะศิลปีศาสต้ร์  
 มหาวิที่ยุาล่ยุศรีนค์รินที่รวิโรฒปีระสานมิต้ร

ประกาศึนียบัตร/โครงการ :

• - ไม่มี -

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บริษ่ที่จดที่ะเบียุน: (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพี ผ้้อีำนวยุการฝ่�ายุบ่ญชี และการเงิน ก.ค์. 2548 - ปีัจจุบ่น
 
บริษ่ที่ที่่�วไปี: (- ไม่มี -)
• บจ.สแพลช อีินเต้อีร์แอี็ค์ที่ีฟ กรรมการ  2554 - 2556

Age 54 Years

Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct 0.09% 
• indirect - None -
Duration of Executive 17 Years (July 1, 2005 – Present)

Educations :

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

Certificate :

• - None -

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

นางสาวพรปวีณ์์ สหวัฒนพงศึ์ นางสาวพรปวีณ์์ สหวัฒนพงศึ์ 

Miss Pornpavee Sahawathanapong

นายวิทยา กิจชาญไพบูลัย์ นายวิทยา กิจชาญไพบูลัย์ 

Mr.Wittaya Kitchanpaiboon
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุุ 51 ปี

ผู้อำนวยการฝ่่ายสื�อไอซีีทีและการจัดงาน
ส่ดส่วนการถ้อีหุ้น (ณ ว่นที่ี� 30 ธ.ค์. 2564) 

• ที่างต้รง 0.01% 
• ที่างอี้อีม - ไม่มี -

จำนวนปีีที่ี�เปี็นผ้้บริหาร  7 ปีี (23 ก.พ. 2558 - ปีัจจุบ่น)

การศึึกษา : 

• วิที่ยุาศาสต้ร์บ่ณฑิิต้ มหาวิที่ยุาล่ยุเกษต้รศาสต้ร์, 2535

ประกาศึนียบัตร/โครงการ : 

• - ไม่มี -

ประสบการณ์์ย้อนหลััง 5 ปี :

บรษิท่ี่จดที่ะเบยีุน (จำนวน 1 แห่ง)
• บมจ. เอีอีาร์ไอีพ ี - ผ้อ้ีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีไอีที่ ีและการจด่งาน 2558 - ปัีจจบุน่
  - ผ้อ้ีำนวยุการฝ่�ายุส้�อีไอีที่ ี 2547 - 2558
บรษิท่ี่ที่่�วไปี:  (-ไม่ม-ี)
• บจ. เที่อีร์ราเที่รด  - Project  Manager 2545 - 2546
• บจ. อีอีร์เที่ม็ - ผ้จ่้ดการส่วน Education and Training 2539 - 2544
• บจ. ค์อีมพวิเซึ่อีร์วซิึ่ - ผ้จ้ด่ส่วน Customer Service  2537 - 2538 
• บมจ. ซึ่เีอีด็ ยุเ้ค์ช่น - ผ้ช่้วยุบรรณาธกิารแผนกต้ำราวชิาการ 2536 - 2536

Age 51 Years

IT Media & Event Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2021) 
• direct 0.01% 
• indirect - None -
Duration of Executive 7 Years (Feb 23, 2015 – Present)

Education :

• B.Sc. Kasetsart University, 1992

Certificate :

• - None -

5 Years’ work experience :

Listed Company: (1 EA)
• ARIP PCL. - ICT Media & Event Director 2004 - Present
  - ICT Media 2004 - 2015

Company Limited : (-None-)
• Tera Trade Co., Ltd. - Project  Manager 2002 - 2003
• Ortem Co., Ltd. - Education and Training Manager 1996 - 2001
• Compuservice Co., Ltd. - Head of Customer Service  1994 - 1995 
• Se-Education PCL. - Editorial Assistant Division textbook 1993 - 1993

นายพรชัย จันทรศึุภแสงนายพรชัย จันทรศึุภแสง

Mr.Porchai Jantarasupasang
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2564

(2021)
2563

(2020)

27%

34%

39%

ส�อและคอนเทนต

Media and Contens

45.79 MB.

ส�อและคอนเทนต

Media and Contens

30.38 MB.

การจัดนิทรรศการ

Event

56.08 MB.

การจัดนิทรรศการ

Event

61.98 MB.

บริการดิจิทัล

Digital service

65.86 MB.
บริการดิจิทัล

Digital service

132.38 MB.

59% 28%

13%

169.22

224.77

164.55
135.72

162.16

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

5.20

3.56

1.33

3.40

2.16

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

257.79

250.11

234.72 232.72 232.38

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

213.40

208.33
206.81

205.48
203.06

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

รายไดรวม

Total Revenue

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

กำไรสุทธิ

NetProfit

สินทรัพยรวม

Total Assets

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

สวนของผูถือหุน

Shareholder’ Equity

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

การเปรียบเทียบตัวเลัขทางการเงิน

สำาหรับปี 2560 – 2564 

FINANCIAL COMPARISON FOR THE Y2017-2021

(หน่วยุ : ล้านบาที่)

งบการเงินเฉพาะบริษััท

2562

ข้อมูลัทางการเงินโดยสรุป

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25632564

ฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลต่อหุ้น

• สินที่ร่พยุ์หมุนเวียุน

• สินที่ร่พยุ์รวม

• หนี�สินหมุนเวียุน

• หนี�สินรวม

• ส่วนข้อีงผ้้ถ้อีหุ้น

• ทีุ่นจดที่ะเบียุนและชำระแล้ว

180.16

257.79

35.86

44.38

213.40

116.50

172.22

250.11

33.83

41.78

208.33

116.50

148.80

234.72

21.05

27.91

206.81

116.50

• รายุได้รวม

• รายุได้จากการข้ายุและบริการ

• ต้้นทีุ่นข้ายุและบริการ

• กำไรข้่�นต้้น

• กำไรก่อีนภาษีเงินได้

• กำไรสำหร่บปีี

• กำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหร่บปีี

169.22

167.73

117.68

50.05

6.57

5.20

5.07

224.77

224.74

180.84

43.89

4.62

3.56

1.52

164.55

164.43

118.47

45.95

3.08

1.33

1.33

• กำไรต้่อีหุ้น (บาที่)

• จำนวนหุ้นสาม่ญ-ทีุ่นที่ี�อีอีกและเรียุกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)

• ม้ลค์่าต้ามบ่ญชีต้่อีหุ้น (บาที่)

• ม้ลค์่าที่ี�ต้ราไว้ต้่อีหุ้น (บาที่)

• เงินปีันผลต้่อีหุ้น (บาที่)

0.011

466.00

0.45

0.25

-

0.008

466.00

0.44

0.25

-

0.003

466.00

0.44

0.25

-

• อี่ต้รากำไรข้่�นต้้น (%)

• อี่ต้รากำไรจากการดำเนินงาน (%)

• อี่ต้รากำไรก่อีนดอีกเบี�ยุจ่ายุและภาษี (%)

• อี่ต้รากำไรสุที่ธิ (%)

• อี่ต้ราผลต้อีบแที่นต้่อีสินที่ร่พยุ์ (%)

• อี่ต้ราผลต้อีบแที่นต้่อีส่วนข้อีงผ้้ถ้อีหุ้น (%)

• อี่ต้ราส่วนสภาพค์ล่อีง (เที่่า)

• อี่ต้ราส่วนหนี�สินต้่อีส่วนข้อีงผ้้ถ้อีหุ้น (เที่่า)

29.84

2.80

3.66

3.07

2.44

2.47

5.02

0.21

19.53

1.97

1.99

1.58

1.84

1.72

5.09

0.20

27.95

1.01

1.09

0.81

0.77

0.64

7.07

0.13

อัตราส่วนทางการเงิน
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2564

(2021)
2563

(2020)

27%

34%

39%

ส�อและคอนเทนต

Media and Contens

45.79 MB.

ส�อและคอนเทนต

Media and Contens

30.38 MB.

การจัดนิทรรศการ

Event

56.08 MB.

การจัดนิทรรศการ

Event

61.98 MB.

บริการดิจิทัล

Digital service

65.86 MB.
บริการดิจิทัล

Digital service

132.38 MB.

59% 28%

13%

169.22

224.77

164.55
135.72

162.16

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

5.20

3.56

1.33

3.40

2.16

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

257.79

250.11

234.72 232.72 232.38

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

213.40

208.33
206.81

205.48
203.06

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

รายไดรวม

Total Revenue

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

กำไรสุทธิ

NetProfit

สินทรัพยรวม

Total Assets

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

สวนของผูถือหุน

Shareholder’ Equity

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

หนวย : ลานบาท

Unit : MB

การเปรียบเทียบตัวเลัขทางการเงิน

สำาหรับปี 2560 – 2564 

FINANCIAL COMPARISON FOR THE Y2017-2021

(หน่วยุ : ล้านบาที่)

งบการเงินเฉพาะบริษััท

2562

ข้อมูลัทางการเงินโดยสรุป

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25632564

ฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลต่อหุ้น

• สินที่ร่พยุ์หมุนเวียุน

• สินที่ร่พยุ์รวม

• หนี�สินหมุนเวียุน

• หนี�สินรวม

• ส่วนข้อีงผ้้ถ้อีหุ้น

• ทีุ่นจดที่ะเบียุนและชำระแล้ว

180.16

257.79

35.86

44.38

213.40

116.50

172.22

250.11

33.83

41.78

208.33

116.50

148.80

234.72

21.05

27.91

206.81

116.50

• รายุได้รวม

• รายุได้จากการข้ายุและบริการ

• ต้้นทีุ่นข้ายุและบริการ

• กำไรข้่�นต้้น

• กำไรก่อีนภาษีเงินได้

• กำไรสำหร่บปีี

• กำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหร่บปีี

169.22

167.73

117.68

50.05

6.57

5.20

5.07

224.77

224.74

180.84

43.89

4.62

3.56

1.52

164.55

164.43

118.47

45.95

3.08

1.33

1.33

• กำไรต้่อีหุ้น (บาที่)

• จำนวนหุ้นสาม่ญ-ทีุ่นที่ี�อีอีกและเรียุกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)

• ม้ลค์่าต้ามบ่ญชีต้่อีหุ้น (บาที่)

• ม้ลค์่าที่ี�ต้ราไว้ต้่อีหุ้น (บาที่)

• เงินปีันผลต้่อีหุ้น (บาที่)

0.011

466.00

0.45

0.25

-

0.008

466.00

0.44

0.25

-

0.003

466.00

0.44

0.25

-

• อี่ต้รากำไรข้่�นต้้น (%)

• อี่ต้รากำไรจากการดำเนินงาน (%)

• อี่ต้รากำไรก่อีนดอีกเบี�ยุจ่ายุและภาษี (%)

• อี่ต้รากำไรสุที่ธิ (%)

• อี่ต้ราผลต้อีบแที่นต้่อีสินที่ร่พยุ์ (%)

• อี่ต้ราผลต้อีบแที่นต้่อีส่วนข้อีงผ้้ถ้อีหุ้น (%)

• อี่ต้ราส่วนสภาพค์ล่อีง (เที่่า)

• อี่ต้ราส่วนหนี�สินต้่อีส่วนข้อีงผ้้ถ้อีหุ้น (เที่่า)

29.84

2.80

3.66

3.07

2.44

2.47

5.02

0.21

19.53

1.97

1.99

1.58

1.84

1.72

5.09

0.20

27.95

1.01

1.09

0.81

0.77

0.64

7.07

0.13

อัตราส่วนทางการเงิน
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

ข้้อมูลบริษััททั่วไป

ช้�อีบริษ่ที่ บริษ่ที่ เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน)

ช้�อียุ่อีหล่กที่ร่พยุ์ ARIP

สถานที่ี�ต้่�ง 99/16-20 ถนนร่ชดาภิเษก แข้วงดินแดง เข้ต้ดินแดง 

    กรุงเที่พมหานค์ร 10400

ปีระเภที่ธุรกิจ ปีระกอีบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    1. ธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต้์

    2. ธุรกิจการจ่ดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า 

     และกิจกรรมที่างการต้ลาด 

    3. ธุรกิจบริการดิจิที่่ล

เลข้ที่ะเบียุนบริษ่ที่ 0107553000051

โที่รศ่พที่์ +66 (0) 2642 3400

โที่รสาร +66 (0) 2641 2331

เว็บไซึ่ต้์ www.arip.co.th, www.aripplc.com

E-mail address tarip@arip.co.th

ทีุ่นจดที่ะเบียุน 116,500,000 บาที่

แบ่งเปี็นทีุ่นที่ี�อีอีกและชำระแล้ว 116,500,000 บาที่

ม้ลค์่าหุ้นที่ี�ต้ราไว้หุ้นละ 0.25 บาที่

ชนิดและจำนวนหุ้นที่ี�จำหน่ายุแล้ว หุ้นสาม่ญ จำนวน 466,000,000 หุ้น

ว่ต้ถุปีระสงค์์ในการใช้เงินระดมทีุ่นและการใช้ไปี  บริษ่ที่มิได้มีการระดมทีุ่นแต้่อียุ่างใด

ข้้อีผ้กพ่นที่ี�บริษ่ที่ให้ค์ำม่�นไว้ในแบบแสดงรายุการข้้อีม้ล ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจแลัะผลัการดำาเนินงาน

1. โครงสรา้งและการดำาเนนิงานข้องบรษิัทั เออารไ์อพี ีจำากดั (มหาชน)

1.1 นโยบายแลัะภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษ่ที่ เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน) ปีระกอีบธุรกิจผลิต้ค์อีนเที่นต้์ ส้�อีสิ�งพิมพ์และอีอีนไลน์ งานแสดงและ 

จ่ดจำหน่ายุสินค์้า งานส่มมนา ต้ลอีดจนกิจกรรมที่างการต้ลาดเพ้�อีส่งเสริมการปีระกอีบธุรกิจข้อีงอีงค์์กรต้่าง ๆ 

โดยุอีาศ่ยุค์วามค์ิดสร้างสรรค์์ในการดำเนินงาน และได้กำหนดวิส่ยุที่่ศน์และเปี้าหมายุในการดำเนินงาน เพ้�อีการ

เต้ิบโต้อียุ่างยุ่�งยุ้น ด้วยุค์วามร่บผิดชอีบต้่อีส่งค์ม ใส่ใจสิ�งแวดล้อีม ชุมชน และมีบรรษ่ที่ภิบาลต้ามแนวค์ิด ESG 

(Environmental, Social and Governance)

บริษ่ที่กำหนดวิส่ยุที่่ศน์ในการเปี็นผ้้นำในการผลิต้ดิจิที่่ลค์อีนเที่นต้์ที่ี�สร้างสรรค์์ และจำเปี็นต้่อีการดำเนิน

ธรุกิจ เพ้�อีช่วยุข้บ่เค์ล้�อีนภาค์ธุรกิจข้อีงไที่ยุให้กา้วที่น่การเปีลี�ยุนแปีลงข้อีงโลกยุคุ์ใหม่ ทีี่�เที่ค์โนโลยีุดจิทิี่ล่มีบที่บาที่

สำค์่ญในการเพิ�มศ่กยุภาพการปีระกอีบธุรกิจข้อีงอีงค์์กรในทุี่กข้นาดและทุี่กอีุต้สาหกรรม โดยุมีผ้้บริโภค์เป็ีน

ศ้นยุ์กลาง ด้วยุเค์ร้�อีงม้อี เที่ค์โนโลยุี และนว่ต้กรรมที่ี�ที่่นสม่ยุ รวมถ่งการพ่ฒนาเค์ร้�อีงม้อีและแพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลที่ี�

ต้อีบโจที่ยุ์ค์วามต้้อีงการในการดำเนินงานข้อีงภาค์ธุรกิจที่ี�ต้้อีงเผชิญก่บค์วามที่้าที่ายุและค์วามเสี�ยุงจากข้้อีกำหนด 

กฎีหมายุต้่าง ๆ และภ่ยุจากการแพร่ระบาดข้อีงเช้�อีโรค์

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เปี็นผ้้นำในการผลิต้ดิจิที่่ลค์อีนเที่นต์้ทีี่�สร้างสรรค์์ และจำเป็ีนต่้อีการดำเนินธุรกิจ เป็ีนส้�อีทีี่�มีอีิที่ธิพลต่้อี 

ผ้้บริโภค์ และสามารถเข้้าถ่งกลุ่มเป้ีาหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ รวมที่่�งเป็ีนผ้้ให้ค์ำปีร่กษา และบริการที่าง 

การส้�อีสารการต้ลาดที่ี�มีผ้้บริโภค์เปี็นศ้นยุ์กลาง ด้วยุเค์ร้�อีงม้อี เที่ค์โนโลยุี และนว่ต้กรรมที่ี�ที่่นสม่ยุ

พันธกิจ

• ผลิต้เน้�อีหาด้านธุรกิจ ไอีที่ี การศ่กษา และอี้�น ๆ ที่ี�เปี็นปีระโยุชน์ มีค์วามถ้กต้้อีงและน่าเช้�อีถ้อี 

• พ่ฒนาส้�อีร้ปีแบบใหม่ ๆ ที่ี�มีค์ุณภาพและสามารถเข้้าถ่งกลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ  

• ให้บริการส้�อีสารการต้ลาดแบบบ้รณาการเพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้าอียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ 

 ด้วยุค์วามเปี็นม้อีอีาชีพ 

• พฒ่นาเค์ร้�อีงมอ้ีที่างดจิทิี่ล่เพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามเปีลี�ยุนแปีลงดว้ยุนวต่้กรรมที่างดา้นเที่ค์โนโลยุสีารสนเที่ศ 



2525

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2424

แบบ 56-1 One Report 2021
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ข้้อมูลบริษััททั่วไป

ช้�อีบริษ่ที่ บริษ่ที่ เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน)

ช้�อียุ่อีหล่กที่ร่พยุ์ ARIP

สถานที่ี�ต้่�ง 99/16-20 ถนนร่ชดาภิเษก แข้วงดินแดง เข้ต้ดินแดง 

    กรุงเที่พมหานค์ร 10400

ปีระเภที่ธุรกิจ ปีระกอีบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    1. ธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต้์

    2. ธุรกิจการจ่ดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า 

     และกิจกรรมที่างการต้ลาด 

    3. ธุรกิจบริการดิจิที่่ล

เลข้ที่ะเบียุนบริษ่ที่ 0107553000051

โที่รศ่พที่์ +66 (0) 2642 3400

โที่รสาร +66 (0) 2641 2331

เว็บไซึ่ต้์ www.arip.co.th, www.aripplc.com

E-mail address tarip@arip.co.th

ทีุ่นจดที่ะเบียุน 116,500,000 บาที่

แบ่งเปี็นทีุ่นที่ี�อีอีกและชำระแล้ว 116,500,000 บาที่

ม้ลค์่าหุ้นที่ี�ต้ราไว้หุ้นละ 0.25 บาที่

ชนิดและจำนวนหุ้นที่ี�จำหน่ายุแล้ว หุ้นสาม่ญ จำนวน 466,000,000 หุ้น

ว่ต้ถุปีระสงค์์ในการใช้เงินระดมทีุ่นและการใช้ไปี  บริษ่ที่มิได้มีการระดมทีุ่นแต้่อียุ่างใด

ข้้อีผ้กพ่นที่ี�บริษ่ที่ให้ค์ำม่�นไว้ในแบบแสดงรายุการข้้อีม้ล ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจแลัะผลัการดำาเนินงาน

1. โครงสรา้งและการดำาเนนิงานข้องบรษิัทั เออารไ์อพี ีจำากัด (มหาชน)

1.1 นโยบายแลัะภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษ่ที่ เอีอีาร์ไอีพี จำก่ด (มหาชน) ปีระกอีบธุรกิจผลิต้ค์อีนเที่นต้์ ส้�อีสิ�งพิมพ์และอีอีนไลน์ งานแสดงและ 

จ่ดจำหน่ายุสินค์้า งานส่มมนา ต้ลอีดจนกิจกรรมที่างการต้ลาดเพ้�อีส่งเสริมการปีระกอีบธุรกิจข้อีงอีงค์์กรต้่าง ๆ 

โดยุอีาศ่ยุค์วามค์ิดสร้างสรรค์์ในการดำเนินงาน และได้กำหนดวิส่ยุที่่ศน์และเปี้าหมายุในการดำเนินงาน เพ้�อีการ

เต้ิบโต้อียุ่างยุ่�งยุ้น ด้วยุค์วามร่บผิดชอีบต้่อีส่งค์ม ใส่ใจสิ�งแวดล้อีม ชุมชน และมีบรรษ่ที่ภิบาลต้ามแนวค์ิด ESG 

(Environmental, Social and Governance)

บริษ่ที่กำหนดวิส่ยุที่่ศน์ในการเปี็นผ้้นำในการผลิต้ดิจิที่่ลค์อีนเที่นต้์ที่ี�สร้างสรรค์์ และจำเปี็นต้่อีการดำเนิน

ธรุกิจ เพ้�อีช่วยุข้บ่เค์ล้�อีนภาค์ธุรกิจข้อีงไที่ยุให้กา้วที่น่การเปีลี�ยุนแปีลงข้อีงโลกยุคุ์ใหม่ ทีี่�เที่ค์โนโลยีุดจิทิี่ล่มีบที่บาที่

สำค์่ญในการเพิ�มศ่กยุภาพการปีระกอีบธุรกิจข้อีงอีงค์์กรในทุี่กข้นาดและทุี่กอีุต้สาหกรรม โดยุมีผ้้บริโภค์เป็ีน

ศ้นยุ์กลาง ด้วยุเค์ร้�อีงม้อี เที่ค์โนโลยุี และนว่ต้กรรมที่ี�ที่่นสม่ยุ รวมถ่งการพ่ฒนาเค์ร้�อีงม้อีและแพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลที่ี�

ต้อีบโจที่ยุ์ค์วามต้้อีงการในการดำเนินงานข้อีงภาค์ธุรกิจที่ี�ต้้อีงเผชิญก่บค์วามที่้าที่ายุและค์วามเสี�ยุงจากข้้อีกำหนด 

กฎีหมายุต้่าง ๆ และภ่ยุจากการแพร่ระบาดข้อีงเช้�อีโรค์

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เปี็นผ้้นำในการผลิต้ดิจิที่่ลค์อีนเที่นต์้ที่ี�สร้างสรรค์์ และจำเป็ีนต่้อีการดำเนินธุรกิจ เป็ีนส้�อีทีี่�มีอีิที่ธิพลต่้อี 

ผ้้บริโภค์ และสามารถเข้้าถ่งกลุ่มเป้ีาหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ รวมที่่�งเป็ีนผ้้ให้ค์ำปีร่กษา และบริการที่าง 

การส้�อีสารการต้ลาดที่ี�มีผ้้บริโภค์เปี็นศ้นยุ์กลาง ด้วยุเค์ร้�อีงม้อี เที่ค์โนโลยุี และนว่ต้กรรมที่ี�ที่่นสม่ยุ

พันธกิจ

• ผลิต้เน้�อีหาด้านธุรกิจ ไอีที่ี การศ่กษา และอี้�น ๆ ที่ี�เปี็นปีระโยุชน์ มีค์วามถ้กต้้อีงและน่าเช้�อีถ้อี 

• พ่ฒนาส้�อีร้ปีแบบใหม่ ๆ ที่ี�มีค์ุณภาพและสามารถเข้้าถ่งกลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ  

• ให้บริการส้�อีสารการต้ลาดแบบบ้รณาการเพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้าอียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ 

 ด้วยุค์วามเปี็นม้อีอีาชีพ 

• พฒ่นาเค์ร้�อีงมอ้ีที่างดจิทิี่ล่เพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามเปีลี�ยุนแปีลงดว้ยุนวต่้กรรมที่างดา้นเที่ค์โนโลยุสีารสนเที่ศ 
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เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุการดำเนินธุรกิจในด้านต้่าง ๆ ด่งนี�

1. ด้านคอนเทนต์

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะเปี็นผ้้นำด้านการผลิต้เน้�อีหา ด้านบริหารจ่ดการธุรกิจ การต้ลาดไอีที่ี การศ่กษา และ

เน้�อีหาอี้�นที่ี�เกี�ยุวข้้อีง โดยุมุ่งเน้นในข้้อีม้ลเชิงล่ก การวิเค์ราะห์เชิงธุรกิจในรายุอีุต้สาหกรรม สำหร่บกลุ่มผ้้บริหาร

เจา้ข้อีงกิจการ และเน้�อีหาในเชงิกว้าง หรอ้ีภาพรวมสำหรบ่ผ้้อีา่นท่ี่�วไปี รวมถง่เน้�อีหาค์วามร้้เพ้�อีพฒ่นาบุค์ลากรใน

อีงค์์กร เพ้�อีให้ก้าวที่่นก่บกระแสการเปีลี�ยุนแปีลงที่างด้านเศรษฐกิจ ส่งค์ม เที่ค์โนโลยุี ในยุุค์โลกาภิว่ต้น์

2. ด้านสื�อ

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะเปี็นผ้้นำด้านส้�อีที่ี�มีอีิที่ธิพลต้่อีผ้้บริโภค์ และสามารถเข้้าถ่งกลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่าง 

มีปีระสิที่ธิภาพ โดยุนำเสนอีเน้�อีหาที่ี�ผลิต้ข้่�นผ่านส้�อีต้่าง ๆ ที่ี�มีอีิที่ธิพลต้่อีการร่บร้้และการเข้้าถ่งข้่าวสารข้อีงกลุ่ม

เปี้าหมายุ ไม่ว่าจะเปี็นส้�อีสิ�งพิมพ์ ส้�อีอีอีนไลน์ งานนิที่รรศการ ส่มมนา กิจกรรมที่างการต้ลาดร้ปีแบบต้่าง ๆ หร้อี

ส้�อีส่งค์มอีอีน์ไลน์อี้�น ๆ เพ้�อีเพิ�มศ่กยุภาพในการส้�อีสารและการเข้้าถง่กลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ

3. ด้านบริการสื�อสารทางการตลาดครบวงจร

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะเปี็นผ้้นำด้านการให้บริการส้�อีสารที่างการต้ลาดที่ี�ค์รบวงจร เพ้�อีสร้างการร่บร้้ ค์วาม

เข้า้ใจ และการเป็ีนที่ี�ยุอีมรบ่ในวงกว้าง ซึ่่�งค์รอีบค์ลุมต้่�งแต่้การให้ค์ำปีรก่ษาที่างการต้ลาด การฝึ่กอีบรมการโฆษณา 

การปีระชาส่มพ่นธ์ การส่งเสริมการข้ายุ การต้ลาดที่างต้รง การจ่ดงานแสดงสินค์้า การจ่ดการปีระชุมส่มมนา และ

กจิกรรมการต้ลาดในรป้ีแบบต่้าง ๆ   ให้กลุม่ลก้ค้์าภาค์ธุรกจิเอีกชน และหน่วยุงานภาค์รฐ่ ที่่�งในระดบ่ปีระเที่ศ และ

ระด่บภ้มิภาค์ 

4. ด้านพัฒนาเครื�องมือดิจิทัล

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะพ่ฒนาซึ่อีฟต้์แวร์ ที่่�งในส่วนที่ี�เปี็นแพลต้ฟอีร์ม เค์ร้�อีงม้อี และแอีปีพลิเค์ช่นสำหร่บ

ค์อีมพิวเต้อีร์ และอีุปีกรณ์ส้�อีสารเค์ล้�อีนที่ี�ต้่าง ๆ เพ้�อีให้เปี็นเค์ร้�อีงม้อีในการบริหาร และพ่ฒนาบุค์ลากรในอีงค์์กร

สม่ยุใหม่ ทีี่�ต้้อีงร่บม้อีก่บการเปีลี�ยุนแปีลงอียุ่างรวดเร็ว รวมถ่งพ่ฒนาเค์ร้�อีงม้อีที่างการต้ลาดทีี่�ช่วยุในการส้�อีสาร

ด้วยุร้ปีแบบที่ี�ที่่นสม่ยุ เพ้�อีช่วยุให้การส้�อีสารการต้ลาดปีระสบค์วามสำเร็จ และสามารถว่ดผลได้อียุ่างแม่นยุำ 

1.1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สำคัญในช่่วง 3 ปีที�ผ่านมา

บริษ่ที่ปีร่บเปีลี�ยุนอีงค์์กรส้่ยุุค์ดิจิที่่ล เริ�มจากการพ่ฒนา ระบบ eLearning Solution “WISIMO” ระบบ 

การบริหารการเรียุนร้้ และเน้�อีหาบที่เรียุนทีี่�นำไปีใช้งานได้จริง สำหร่บอีงค์์กรทีี่�ต้้อีงการเพิ�มศ่กยุภาพ ค์วามร้้  

ค์วามสามารถข้อีงบุค์ลากร และได้มีการพ่ฒนาเค์ร้�อีงม้อีว่ดสมรรถนะสำหร่บการที่ำงานในโลกอีนาค์ต้ (Future 

Competency Assessment Test) เพ้�อีเสริมให้ระบบ Wisimo แข้็งแกร่งข้่�น โดยุมีการว่ดสมรรถนะบุค์ค์ลพร้อีม

วิเค์ราะห์ช่อีงว่าง (Gap Analysis) เพ้�อีจ่ดหล่กส้ต้รให้ต้รงก่บค์วามต้้อีงการพ่ฒนาข้อีงแต่้ละบุค์ค์ล นอีกจากนี� 

ยุ่งได้พ่ฒนาแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) เพ้�อีรอีงร่บการจ่ดงานแบบไฮบริด 

(ที่่�งอีอีฟไลน์และอีอีนไลน์) และการจ่ดงานอีอีนไลน์เต้็มร้ปีแบบ รอีงร่บก่บสถานการณ์ปีัจจุบ่น และพ่ฒนา

แพลต้ฟอีร์มสำหร่บการจ่ดการค์วามยุินยุอีม (Consent Management Platform) รอีงร่บการเก็บ รวบรวม ใช้ 

และเผยุแพร่ข้้อีม้ลส่วนบุค์ค์ลต้ามพระราชบ่ญญ่ต้ิค์ุ้มค์รอีงข้้อีม้ลส่วนบุค์ค์ล ที่ี�กำล่งจะมีผลบ่งค์่บใช้ในปีี 2565

1.2. การประกอบธุรกิจข้องแต่ละสายุผลิตภััณฑ์์

บริษ่ที่ปีระกอีบธุรกิจหล่ก 3 กลุ่ม ปีระกอีบด้วยุ

 1. ธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต้์

 2. ธุรกิจจ่ดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า และกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจร

 3. ธุรกิจบริการการต้ลาดดิจิที่่ล

1.2.1 โครงสร้างรายุได้

(1) ลักษัณะผลิตภิัณฑ์์หรือบริการ

(1.1) สื�อและคอนเทนต์

บริษ่ที่ผลิต้ จำหน่ายุ ให้บริการพ้�นที่ี�โฆษณาบนส้�อีสิ�งพิมพ์ ส้�อีดิจิที่่ล และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์ ทีี่�มีเน้�อีหา 

ด้านธุรกิจ การบริหารจ่ดการ และด้านเที่ค์โนโลยุีสารสนเที่ศ สามารถแบ่งอีอีกเปี็น 2 กลุ่ม ด่งนี� 

1.1.1 สื�อทางด้านธุรกิจ

 • “Business+” นิต้ยุสารรายุเด้อีน เชิงวิเค์ราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุุที่ธ์บริหาร การจ่ดการ และ 

การต้ลาด รายุงานค์วามเค์ล้�อีนไหวในแวดวงธุรกิจ บที่ส่มภาษณ์ผ้้บริหารทีี่�ปีระสบค์วามสำเร็จ เพ้�อีให้ผ้้อ่ีานได้ 

ร่บที่ราบถ่งกลยุุที่ธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็ีนกรณีศ่กษาสามารถนำมาปีระยุุกต์้ใช้ก่บธุรกิจเพ้�อีเพิ�มข้ีดค์วามสามารถ

ข้อีงอีงค์์กร 

 • “Business+ Top 1000 Companies” หน่งส้อีรายุปีีที่ี�รวบรวมข้้อีม้ลผลปีระกอีบการข้อีง 

บริษ่ที่ทีี่�จดที่ะเบียุนในปีระเที่ศ เพ้�อีจ่ดอี่นด่บบริษ่ที่ทีี่�มีรายุได้รวมส้งสุดข้อีงปีระเที่ศจำนวน 1,000 บริษ่ที่ 

มีบที่วิเค์ราะห์บริษ่ที่ที่ี�มีผลต้อีบแที่นส้งสุด (Top Gain) และต้�ำสุด (Top Loss) ในแต้่ละอีุต้สาหกรรม และการจ่ด

อี่นด่บ 50 บริษ่ที่ส้งสุด (Top 50) ข้อีงปีระเที่ศไที่ยุ ที่่�งในแง่การเต้ิบโต้ข้อีงรายุได้ ผลกำไร และอี่ต้ราผลต้อีบแที่น

 • งานสัมมนา และงานมอบรางวัล

 - งานสัมมนา กอีงบรรณาธิการได้พิจารณา วิเค์ราะห์ กล่�นกรอีงปีระเด็นที่ี�น่าสนใจจ่ดเปี็นห่วข้้อี

สม่มนา เพ้�อีนำเสนอีเน้�อีหาให้กลุม่เป้ีาหมายุ ซึ่่�งส่วนใหญ่เปีน็ฐานผ้้อีา่น และเป็ีนการข้ยุายุข้อีบเข้ต้ธรุกจินอีกเหนอ้ี

จากบนสิ�งพมิพ์มาส้ง่านส้�อีกจิกรรมที่ี�เปิีดโอีกาสให้ผ้บ้รหิารบรษิท่ี่และกจิการต่้าง ๆ  ได้พบปีะแลกเปีลี�ยุนค์วามค์ดิเหน็ 

รวมถ่งการได้ร่บค์ำแนะนำจากผ้้ให้บริการที่างธุรกิจหลากหลายุด้านที่ี�เปี็นผ้้สน่บสนุนการจ่ดงาน 

 - งาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) เปี็นการต้่อียุอีดธุรกิจจาก

นิต้ยุสาร Business+ Top 1000 ผนวกก่บค์วามร่วมม้อีก่บพ่นธมิต้รที่ี�เปี็นผ้้ให้บริการข้้อีม้ล และสถาบ่นการศ่กษา 

กำหนดเกณฑิ์การค์่ดเล้อีกอีงค์์กรช่�นนำ และพิธีมอีบรางว่ล “TOP AWARDS” ที่ี�เริ�มต้้นมาต้่�งแต้่ปีี 2556 โดยุมีการ

ค์ด่เลอ้ีกอีงค์ก์รทีี่�มคี์วามโดดเด่นในดา้นผลการดำเนินงาน กลยุทุี่ธ์ที่างธรุกจิ ต้ลอีดจนค์วามใสใ่จต่้อีสง่ค์ม สิ�งแวดล้อีม 

และธรรมาภิบาล ส้่การพ่ฒนาอียุ่างยุ่�งยุ้นข้อีงอีงค์์กร 

1. ส้�อีและค์อีนเที่นต้์

2. การจ่ดงานนิที่รรศการ 

3. บริการการต้ลาดดิจิที่่ล 

รวมรายุได้จากการข้ายุและบริการ

รายุได้อี้�น

รวมรายุได้ที่่�งหมด

2564 2563 2562
 ล้านบาที่ ร้อียุละ

 45.79 27.06

 56.08 33.14

 65.86 38.92

 167.73 99.12

 1.49 0.88

 169.22 100.00

 ล้านบาที่ ร้อียุละ

 30.38 13.52

 61.98 27.57

 132.38 58.89

 224.74 99.98

 0.04 0.02

 224.77 100.00

 ล้านบาที่ ร้อียุละ

 39.08 23.75

 73.78 44.84

 51.57 31.34

 164.43 99.93

 0.12 0.07

 164.55 100.00

 ประเภิทของรายได้
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เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุการดำเนินธุรกิจในด้านต้่าง ๆ ด่งนี�

1. ด้านคอนเทนต์

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะเปี็นผ้้นำด้านการผลิต้เน้�อีหา ด้านบริหารจ่ดการธุรกิจ การต้ลาดไอีที่ี การศ่กษา และ

เน้�อีหาอี้�นที่ี�เกี�ยุวข้้อีง โดยุมุ่งเน้นในข้้อีม้ลเชิงล่ก การวิเค์ราะห์เชิงธุรกิจในรายุอีุต้สาหกรรม สำหร่บกลุ่มผ้้บริหาร

เจา้ข้อีงกิจการ และเน้�อีหาในเชงิกว้าง หรอ้ีภาพรวมสำหรบ่ผ้้อีา่นท่ี่�วไปี รวมถง่เน้�อีหาค์วามร้้เพ้�อีพฒ่นาบุค์ลากรใน

อีงค์์กร เพ้�อีให้ก้าวที่่นก่บกระแสการเปีลี�ยุนแปีลงที่างด้านเศรษฐกิจ ส่งค์ม เที่ค์โนโลยุี ในยุุค์โลกาภิว่ต้น์

2. ด้านสื�อ

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะเปี็นผ้้นำด้านส้�อีที่ี�มีอีิที่ธิพลต้่อีผ้้บริโภค์ และสามารถเข้้าถ่งกลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่าง 

มีปีระสิที่ธิภาพ โดยุนำเสนอีเน้�อีหาที่ี�ผลิต้ข้่�นผ่านส้�อีต้่าง ๆ ที่ี�มีอีิที่ธิพลต้่อีการร่บร้้และการเข้้าถ่งข้่าวสารข้อีงกลุ่ม

เปี้าหมายุ ไม่ว่าจะเปี็นส้�อีสิ�งพิมพ์ ส้�อีอีอีนไลน์ งานนิที่รรศการ ส่มมนา กิจกรรมที่างการต้ลาดร้ปีแบบต้่าง ๆ หร้อี

ส้�อีส่งค์มอีอีน์ไลน์อี้�น ๆ เพ้�อีเพิ�มศ่กยุภาพในการส้�อีสารและการเข้้าถง่กลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ

3. ด้านบริการสื�อสารทางการตลาดครบวงจร

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะเปี็นผ้้นำด้านการให้บริการส้�อีสารที่างการต้ลาดที่ี�ค์รบวงจร เพ้�อีสร้างการร่บร้้ ค์วาม

เข้า้ใจ และการเป็ีนที่ี�ยุอีมรบ่ในวงกว้าง ซึ่่�งค์รอีบค์ลุมต้่�งแต่้การให้ค์ำปีรก่ษาที่างการต้ลาด การฝึ่กอีบรมการโฆษณา 

การปีระชาส่มพ่นธ์ การส่งเสริมการข้ายุ การต้ลาดที่างต้รง การจ่ดงานแสดงสินค์้า การจ่ดการปีระชุมส่มมนา และ

กจิกรรมการต้ลาดในรป้ีแบบต่้าง ๆ   ให้กลุม่ลก้ค้์าภาค์ธุรกจิเอีกชน และหน่วยุงานภาค์รฐ่ ที่่�งในระดบ่ปีระเที่ศ และ

ระด่บภ้มิภาค์ 

4. ด้านพัฒนาเครื�องมือดิจิทัล

บริษ่ที่มีเปี้าหมายุที่ี�จะพ่ฒนาซึ่อีฟต้์แวร์ ที่่�งในส่วนที่ี�เปี็นแพลต้ฟอีร์ม เค์ร้�อีงม้อี และแอีปีพลิเค์ช่นสำหร่บ

ค์อีมพิวเต้อีร์ และอีุปีกรณ์ส้�อีสารเค์ล้�อีนที่ี�ต้่าง ๆ เพ้�อีให้เปี็นเค์ร้�อีงม้อีในการบริหาร และพ่ฒนาบุค์ลากรในอีงค์์กร

สม่ยุใหม่ ทีี่�ต้้อีงร่บม้อีก่บการเปีลี�ยุนแปีลงอียุ่างรวดเร็ว รวมถ่งพ่ฒนาเค์ร้�อีงม้อีที่างการต้ลาดทีี่�ช่วยุในการส้�อีสาร

ด้วยุร้ปีแบบที่ี�ที่่นสม่ยุ เพ้�อีช่วยุให้การส้�อีสารการต้ลาดปีระสบค์วามสำเร็จ และสามารถว่ดผลได้อียุ่างแม่นยุำ 

1.1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สำคัญในช่่วง 3 ปีที�ผ่านมา

บริษ่ที่ปีร่บเปีลี�ยุนอีงค์์กรส้่ยุุค์ดิจิที่่ล เริ�มจากการพ่ฒนา ระบบ eLearning Solution “WISIMO” ระบบ 

การบริหารการเรียุนร้้ และเน้�อีหาบที่เรียุนทีี่�นำไปีใช้งานได้จริง สำหร่บอีงค์์กรทีี่�ต้้อีงการเพิ�มศ่กยุภาพ ค์วามร้้  

ค์วามสามารถข้อีงบุค์ลากร และได้มีการพ่ฒนาเค์ร้�อีงม้อีว่ดสมรรถนะสำหร่บการที่ำงานในโลกอีนาค์ต้ (Future 

Competency Assessment Test) เพ้�อีเสริมให้ระบบ Wisimo แข้็งแกร่งข้่�น โดยุมีการว่ดสมรรถนะบุค์ค์ลพร้อีม

วิเค์ราะห์ช่อีงว่าง (Gap Analysis) เพ้�อีจ่ดหล่กส้ต้รให้ต้รงก่บค์วามต้้อีงการพ่ฒนาข้อีงแต่้ละบุค์ค์ล นอีกจากนี� 

ยุ่งได้พ่ฒนาแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) เพ้�อีรอีงร่บการจ่ดงานแบบไฮบริด 

(ที่่�งอีอีฟไลน์และอีอีนไลน์) และการจ่ดงานอีอีนไลน์เต้็มร้ปีแบบ รอีงร่บก่บสถานการณ์ปีัจจุบ่น และพ่ฒนา

แพลต้ฟอีร์มสำหร่บการจ่ดการค์วามยุินยุอีม (Consent Management Platform) รอีงร่บการเก็บ รวบรวม ใช้ 

และเผยุแพร่ข้้อีม้ลส่วนบุค์ค์ลต้ามพระราชบ่ญญ่ต้ิค์ุ้มค์รอีงข้้อีม้ลส่วนบุค์ค์ล ที่ี�กำล่งจะมีผลบ่งค์่บใช้ในปีี 2565

1.2. การประกอบธุรกิจข้องแต่ละสายุผลิตภััณฑ์์

บริษ่ที่ปีระกอีบธุรกิจหล่ก 3 กลุ่ม ปีระกอีบด้วยุ

 1. ธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต้์

 2. ธุรกิจจ่ดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า และกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจร

 3. ธุรกิจบริการการต้ลาดดิจิที่่ล

1.2.1 โครงสร้างรายุได้

(1) ลักษัณะผลิตภิัณฑ์์หรือบริการ

(1.1) สื�อและคอนเทนต์

บริษ่ที่ผลิต้ จำหน่ายุ ให้บริการพ้�นที่ี�โฆษณาบนส้�อีสิ�งพิมพ์ ส้�อีดิจิที่่ล และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์ ทีี่�มีเน้�อีหา 

ด้านธุรกิจ การบริหารจ่ดการ และด้านเที่ค์โนโลยุีสารสนเที่ศ สามารถแบ่งอีอีกเปี็น 2 กลุ่ม ด่งนี� 

1.1.1 สื�อทางด้านธุรกิจ

 • “Business+” นิต้ยุสารรายุเด้อีน เชิงวิเค์ราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุุที่ธ์บริหาร การจ่ดการ และ 

การต้ลาด รายุงานค์วามเค์ล้�อีนไหวในแวดวงธุรกิจ บที่ส่มภาษณ์ผ้้บริหารทีี่�ปีระสบค์วามสำเร็จ เพ้�อีให้ผ้้อี่านได้ 

ร่บที่ราบถ่งกลยุุที่ธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็ีนกรณีศ่กษาสามารถนำมาปีระยุุกต์้ใช้ก่บธุรกิจเพ้�อีเพิ�มข้ีดค์วามสามารถ

ข้อีงอีงค์์กร 

 • “Business+ Top 1000 Companies” หน่งส้อีรายุปีีที่ี�รวบรวมข้้อีม้ลผลปีระกอีบการข้อีง 

บริษ่ที่ทีี่�จดที่ะเบียุนในปีระเที่ศ เพ้�อีจ่ดอี่นด่บบริษ่ที่ทีี่�มีรายุได้รวมส้งสุดข้อีงปีระเที่ศจำนวน 1,000 บริษ่ที่ 

มีบที่วิเค์ราะห์บริษ่ที่ที่ี�มีผลต้อีบแที่นส้งสุด (Top Gain) และต้�ำสุด (Top Loss) ในแต้่ละอีุต้สาหกรรม และการจ่ด

อี่นด่บ 50 บริษ่ที่ส้งสุด (Top 50) ข้อีงปีระเที่ศไที่ยุ ที่่�งในแง่การเต้ิบโต้ข้อีงรายุได้ ผลกำไร และอี่ต้ราผลต้อีบแที่น

 • งานสัมมนา และงานมอบรางวัล

 - งานสัมมนา กอีงบรรณาธิการได้พิจารณา วิเค์ราะห์ กล่�นกรอีงปีระเด็นที่ี�น่าสนใจจ่ดเปี็นห่วข้้อี

สม่มนา เพ้�อีนำเสนอีเน้�อีหาให้กลุม่เป้ีาหมายุ ซึ่่�งส่วนใหญ่เปีน็ฐานผ้้อีา่น และเป็ีนการข้ยุายุข้อีบเข้ต้ธรุกจินอีกเหนอ้ี

จากบนสิ�งพมิพ์มาส้ง่านส้�อีกจิกรรมที่ี�เปิีดโอีกาสให้ผ้บ้รหิารบรษิท่ี่และกจิการต่้าง ๆ  ได้พบปีะแลกเปีลี�ยุนค์วามค์ดิเหน็ 

รวมถ่งการได้ร่บค์ำแนะนำจากผ้้ให้บริการที่างธุรกิจหลากหลายุด้านที่ี�เปี็นผ้้สน่บสนุนการจ่ดงาน 

 - งาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) เปี็นการต้่อียุอีดธุรกิจจาก

นิต้ยุสาร Business+ Top 1000 ผนวกก่บค์วามร่วมม้อีก่บพ่นธมิต้รที่ี�เปี็นผ้้ให้บริการข้้อีม้ล และสถาบ่นการศ่กษา 

กำหนดเกณฑิ์การค์่ดเล้อีกอีงค์์กรช่�นนำ และพิธีมอีบรางว่ล “TOP AWARDS” ที่ี�เริ�มต้้นมาต้่�งแต้่ปีี 2556 โดยุมีการ

ค์ด่เลอ้ีกอีงค์ก์รทีี่�มคี์วามโดดเด่นในดา้นผลการดำเนินงาน กลยุุที่ธ์ที่างธรุกจิ ต้ลอีดจนค์วามใสใ่จต่้อีส่งค์ม สิ�งแวดล้อีม 

และธรรมาภิบาล ส้่การพ่ฒนาอียุ่างยุ่�งยุ้นข้อีงอีงค์์กร 

1. ส้�อีและค์อีนเที่นต้์

2. การจ่ดงานนิที่รรศการ 

3. บริการการต้ลาดดิจิที่่ล 

รวมรายุได้จากการข้ายุและบริการ

รายุได้อี้�น

รวมรายุได้ที่่�งหมด

2564 2563 2562
 ล้านบาที่ ร้อียุละ

 45.79 27.06

 56.08 33.14

 65.86 38.92

 167.73 99.12

 1.49 0.88

 169.22 100.00

 ล้านบาที่ ร้อียุละ

 30.38 13.52

 61.98 27.57

 132.38 58.89

 224.74 99.98

 0.04 0.02

 224.77 100.00

 ล้านบาที่ ร้อียุละ

 39.08 23.75

 73.78 44.84

 51.57 31.34

 164.43 99.93

 0.12 0.07

 164.55 100.00

 ประเภิทของรายได้
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  - งาน “THAILAND TOP SME AWARDS” งานที่ี�นำแนวค์ิดจากงาน TOP AWARDS มาข้ยุายุ

ข้อีบเข้ต้เพ้�อีใหค้์รอีบค์ลมุอีงค์์กรข้นาดกลางและข้นาดยุอ่ีม ที่ี�มแีนวค์ดิและผลการดำเนนิงานที่ี�โดดเดน่ เพ้�อีนำเสนอี

ค์วามสำเร็จและแนวที่างการบริหารจ่ดการข้อีงบริษ่ที่เหล่านี�ให้สาธารณชนได้ร่บที่ราบ

  - งาน “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” งานค์่ดเล้อีกสินค์้าและบริการที่ี�

มีนว่ต้กรรมปีระจำปีี โดยุร่วมม้อีก่บสถาบ่นการศ่กษา ในการสำรวจสินค์้าและบริการที่ี�มีอียุ้่ในต้ลาดที่ี�มีนว่ต้กรรม

ที่ี�โดดเด่นในด้านต่้าง ๆ เข้้าส่้การค์ด่เลอ้ีกสนิค้์าและบรกิารที่ี�มนีวต่้กรรมที่ี�ต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาดมากที่ี�สดุ 

  - งาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” งานเฟ้นหาสินค์้าและบริการที่ี�

ไดร้บ่ค์วามนยิุมแหง่ปีโีดยุการสำรวจค์วามนยิุมข้อีงผ้บ้รโิภค์ที่ี�มตี้อ่ีสนิค์า้และบรกิารปีระเภที่ต้า่ง ๆ  เกดิข้่�นจากค์วาม

ร่วมม้อีระหว่างนิต้ยุสาร BUSINESS+ ก่บสถาบ่นการศ่กษา

  - งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK งานส่มมนาด้านการปีระยุุกต้์ใช้

เที่ค์โนโลยีุดิจิที่่ลก่บกระบวนการที่างธุรกิจ และมอีบรางว่ลให้แก่อีงค์์กรที่่�งภาค์ร่ฐ และภาค์เอีกชนทีี่�สามารถ 

ปีร่บต้่วโดยุอีาศ่ยุเที่ค์โนโลยุีดิจิที่่ลมาใช้ได้สำเร็จ

1.1.2 สื�อที�นำเสนอด้านเทคโนโลยี

 • techhub.in.th จากจดุเริ�มต้น้ COMTODAY นติ้ยุสารไอีที่ชี่�นแนวหนา้ ที่ี�ผน่ต้ว่ส้ก่ารเป็ีนส้�อีดจิทิี่ล่

ค์รบวงจร โดยุนำเสนอีเน้�อีหาที่ี�ต้อีบโจที่ยุ์ร้ปีแบบการใช้ชีวิต้ข้อีงค์นในยุุค์ปีัจจุบ่น ซึ่่�งมีเที่ค์โนโลยุีเข้้ามาเกี�ยุวข้้อีง 

ที่่�งในด้านการดำเนินชีวิต้ปีระจำว่น การที่ำงาน และอีงค์์กรธุรกิจ ที่ี�ต้้อีงการเข้้าถ่งข้้อีม้ลข้่าวสารต้ลอีดเวลา โดยุมี

ช่อีงที่างในการนำเสนอีที่ี�หลากหลายุ ได้แก่

  - Website: www.techhub.in.th แหลง่ข้อ้ีมล้ค์วามร้้ที่างด้านไอีทีี่ และค์อีนซึ่เ้มอีร์อีเิลก็ที่รอีนิกส์ 

ที่ี�ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปีี และมีค์นต้ิดต้ามมากกว่า 1 แสนค์นต้่อีเด้อีน 

  - Facebook: techhub.arip ยุ้นยุ่นด้วยุยุอีดผ้้ต้ิดต้ามกว่า 3 แสนค์น

  - Twitter: @techhub_arip ยุ่อียุข้้อีม้ลให้กระช่บเอีาใจค์นร่กไอีที่ีที่ี�ชอีบต้ิดต้ามข้่าวสารส่�น ๆ

  - IG: techhub.arip

  - Youtube: ARIP Official แหล่งวดิโีอี รวีวิ How to ด้านไอีที่ทีี่ี�ได้รบ่การยุอีมรบ่มคี์วามน่าเช้�อีถอ้ี

  - Podcast: TechITEasy นำเสนอีเน้�อีหาในรป้ีแบบเสยีุงเปีน็การเผยุแพรบ่นแพลต้ฟอีรม์อีอีนไลน์ 

ดำเนินรายุการโดยุบรรณาธิการข้อีง techhub นำเสนอีเที่ค์นิค์การใช้งาน ต้ลอีดจนการแก้ปีัญหา และข้่าวสาร 

น่าร้้ในแวดวงดิจิที่่ล

  - TikTok ชอ่ีงที่างใหม่ลา่สดุที่ี�เปีดิต้ว่ในปี ี2564 ต้อีบรบ่กระแสการนำเสนอีเน้�อีหาในรป้ีแบบค์ลิปี

วิดีโอีส่�น และได้ร่บการต้อีบร่บจากผ้้บริโภค์ จนข้่�นอี่นด่บ 1 ในกลุ่มเน้�อีหาด้านไอีที่ีเที่ค์โนโลยุี

  - BlockDit อีีกหน่�งช่อีงที่างใหม่ล่าสุดทีี่�เปิีดต้่วในปีี 2564 นำเสนอีเน้�อีหาทีี่�แต้กต้่างจากบนส้�อี 

Facebook เน้นกลุ่มที่ี�ชอีบเน้�อีหาสาระเข้้มข้้น

 • COMMART (www.commartthailand.com และ Facebook:/commartthailand) ส้�อีอีอีนไลน์

ที่ี�เนน้นำเสนอีเน้�อีหาในแนว Buyer Guide ชว่ยุการต้ด่สนิใจเล้อีกซึ่้�อีสนิค์า้ในกลุม่เที่ค์โนโลยุ ีที่่�งในดา้นเที่ค์นคิ์และ

โปีรโมช่น นอีกจากนี� ในช่วงงานแสดงสินค์้า COMMART ก็จะนำเสนอีข้้อีม้ลข้อีงงาน พร้อีมโปีรโมช่น ไฮไลต้์ และ

กิจกรรมต้่าง ๆ ภายุในงาน รวมถ่งรายุช้�อีผ้้ปีระกอีบการ ต้ลอีดจนสินค์้าและบริการต้่าง ๆ ที่ี�เข้้าร่วมแสดงในงาน 

พร้อีมเพิ�มช่อีงที่างในการต้ิดต้่อีส้�อีสารที่ี�ค์รอีบค์ลุม ด่งนี�

  - Website: www.commartthailand.com แหล่งรวมข้้อีม้ลสำหร่บการเล้อีกซึ่้�อีสินค์้าไอีที่ี 

โดยุในช่วงงานค์อีมมาร์ต้จะนำเสนอีข้้อีมล้งาน Commart โดยุเฉพาะ อีาที่ ิช้�อีบธ้ ราค์าโปีรโมชน่ กจิกรรมไฮไลต์้ในงาน  

  - Facebook: Commartthailand ช่อีงที่างส่งค์มอีอีนไลน์สำหร่บค์นที่ี�สนใจเร้�อีงการเล้อีกซึ่้�อี

สินค์้าไอีที่ี และโปีรโมช่นพิเศษสำหร่บสินค์้าไอีที่ี

  - twitter: Commart ช่อีงที่างข้่าวส่�น และโปีรโมช่นสำหร่บผ้้ที่ี�สนใจ

  - LINE@: Commart ไลน์อีอีฟฟิเชียุลข้อีงงานทีี่�เน้นส่งต้รงโปีรโมช่นและกิจกรรมทีี่�น่าสนใจถ่ง

กลุ่มเปี้าหมายุ

(1.2) การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวรจร 

1.2.1 การจ่ดงานแสดงสินค์้าไอีที่ี ภายุใต้้ช้�อีงาน “COMMART” โดยุเน้นนำเสนอีสินค์้าเที่ค์โนโลยุีใหม่ล่าสดุ 

พร้อีมกิจกรรมเสริมค์วามร้้ต่้าง ๆ ในงานให้ก่บผ้้ร่วมงาน ปีกติ้จ่ดงาน 3 ค์ร่�งต่้อีปีี แต่้เน้�อีงจากสถานการณ์โค์วิด 

ที่ำใหป้ีนีี�จด่งานไดเ้พยีุง 2 ค์ร่�ง ค์อ้ีงาน Commart Crazy และ Commart Bright เริ�มการจด่งานในรป้ีแบบอีอีนไลน์ 

ภายุใต้้ช้�อี “COMMART Brands Week” และการมอีบรางว่ลสินค์้าไอีที่ียุอีดนิยุม “COMMART AWARD”

1.2.2 ร่บจ่ดการและบริหารงานแสดงสินค์้า งานนิที่รรศการ ต้่�งแต้่เสนอีแนวค์ิด ร้ปีแบบงาน จ่ดหาสถานที่ี� 

จ่ดหาข้้อีม้ลกลุ่มล้กค์้าเปี้าหมายุ ปีระชาส่มพ่นธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพ้�อีให้สอีดค์ล้อีงและต้รงต้ามว่ต้ถุปีระสงค์์

ข้อีงล้กค์้าที่่�งภาค์ร่ฐและเอีกชนในยุุค์ดิจิที่่ล ที่่�งในร้ปีแบบอีอีฟไลน์ อีอีนไลน์ และผสมผสานระหว่างอีอีฟไลน์และ

อีอีนไลน์ (ไฮบริด)

1.2.3 รบ่จด่การและบริหารกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจรต้ามค์วามต้อ้ีงการข้อีงลก้ค้์า ต้่�งแต่้การวางแผน

กลยุทุี่ธ์ ไปีจนถง่การปีระเมินวด่ผล เพ้�อีให้บรรลุเป้ีาหมายุที่างการต้ลาด โดยุอีาศยุ่ค์วามเชี�ยุวชาญในการผลิต้เน้�อีหา

ค์อีนเที่นต้์ การสร้างสรรค์์ส้�อี ฐานข้้อีม้ลผ้้บริโภค์ และปีระสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค์้าและงาน

นิที่รรศการ

1.2.4 บริการแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) เพ้�อีต้่อียุอีดการจ่ดงานแบบ

อีอีฟไลน์เดิมให้มีสีส่น สามารถข้ยุายุการเข้้าถ่งงานได้อียุ่างไร้ข้อีบเข้ต้ที่่�งด้านเวลาและสถานที่ี� โดยุมีบริการที่่�งการ

จด่งานแบบไฮบริด และการจด่งานอีอีนไลน์เต้ม็รป้ีแบบทีี่�สามารถเช้�อีมต่้อีกบ่ระบบชำระเงิน และระบบข้นส่งสนิค้์าได้ 

ช่ื�องาน ช่่วงเวลาจัดงาน พื�นที�ให้เช่่า รายละเอียดของงาน

COMMART Crazy

COMMART Joy

COMMART Bright

COMMART Brands 

Week

COMMART AWARD

มีนาค์ม

กรกฎีาค์ม

พฤศจิกายุน

ก่นยุายุน และ 

ธ่นวาค์ม

พฤศจิกายุน

ปีระมาณ 14,000 ต้ร.ม.

ปีระมาณ 14,000 ต้ร.ม.

ปีระมาณ 14,000 ต้ร.ม.

Online

Online

งานแสดงสนิค้์าไอีที่เีพ้�อีการใช้ชวีติ้ในยุคุ์ดจิทิี่ล่ 

เน้นเที่ค์โนโลยุีใหม่ ทีี่�ต้อีบโจที่ยุ์การที่ำงาน 

และการพ่กผ่อีนในแบบค์นยุุค์ใหม่

งานแสดงสินค์้าไอีทีี่สำหร่บการใช้ชีวิต้ในยุุค์ 

New Normal ที่ี�ต้อีบโจที่ยุ์การที่ำ Work 

from Home และการ Study from Home 

แต้่เน้�อีงจากอียุ้่ในช่วงข้อีงการล็อีกดาวน์  

จ่งที่ำให้ต้้อีง “งด” จ่ดงานในช่วงเวลานี�

งานแสดงนว่ต้กรรมและเที่ค์โนโลยีุที่างด้าน

ไอีที่ี ที่ี�เน้นเที่ค์โนโลยุีที่ี�ดีสุดข้อีงปีี

ค์ร่�งแรกข้อีงการจ่ดงานในร้ปีแบบอีอีนไลน์ 

โดยุใช้ค์อีนเที่นต้์และโปีรโมช่น เพ้�อีด่งค์นไปี

ส้ก่ารข้ายุ โดยุในปีีแรกได้จด่ข้่�นจำนวน 2 ค์ร่�ง 

ค์้อี ก่นยุายุน (ช่วงล็อีกดาวน์) และส่งที่้ายุปีี

ในช่วงต้้นเด้อีนธ่นวาค์ม

รางว่ล Popular Vote ทีี่�มอีบให้ก่บสินค้์า

ไอีที่ทีี่ี�ไดร้บ่ค์วามนยิุมจากเสยีุงข้อีงลก้ค์า้และ 

Influencer ช่�นนำ
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แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2828

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

  - งาน “THAILAND TOP SME AWARDS” งานที่ี�นำแนวค์ิดจากงาน TOP AWARDS มาข้ยุายุ

ข้อีบเข้ต้เพ้�อีใหค้์รอีบค์ลมุอีงค์ก์รข้นาดกลางและข้นาดยุอ่ีม ที่ี�มแีนวค์ดิและผลการดำเนนิงานที่ี�โดดเดน่ เพ้�อีนำเสนอี

ค์วามสำเร็จและแนวที่างการบริหารจ่ดการข้อีงบริษ่ที่เหล่านี�ให้สาธารณชนได้ร่บที่ราบ

  - งาน “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” งานค์่ดเล้อีกสินค์้าและบริการที่ี�

มีนว่ต้กรรมปีระจำปีี โดยุร่วมม้อีก่บสถาบ่นการศ่กษา ในการสำรวจสินค์้าและบริการที่ี�มีอียุ้่ในต้ลาดที่ี�มีนว่ต้กรรม

ที่ี�โดดเด่นในด้านต่้าง ๆ เข้้าส่้การค์ด่เลอ้ีกสนิค้์าและบรกิารที่ี�มนีวต่้กรรมที่ี�ต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาดมากที่ี�สดุ 

  - งาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” งานเฟ้นหาสินค์้าและบริการที่ี�

ไดร้บ่ค์วามนยิุมแหง่ปีโีดยุการสำรวจค์วามนยิุมข้อีงผ้บ้รโิภค์ที่ี�มตี้อ่ีสนิค์า้และบรกิารปีระเภที่ต้า่ง ๆ  เกดิข้่�นจากค์วาม

ร่วมม้อีระหว่างนิต้ยุสาร BUSINESS+ ก่บสถาบ่นการศ่กษา

  - งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK งานส่มมนาด้านการปีระยุุกต้์ใช้

เที่ค์โนโลยีุดิจิที่่ลก่บกระบวนการที่างธุรกิจ และมอีบรางว่ลให้แก่อีงค์์กรที่่�งภาค์ร่ฐ และภาค์เอีกชนทีี่�สามารถ 

ปีร่บต้่วโดยุอีาศ่ยุเที่ค์โนโลยุีดิจิที่่ลมาใช้ได้สำเร็จ

1.1.2 สื�อที�นำเสนอด้านเทคโนโลยี

 • techhub.in.th จากจดุเริ�มต้น้ COMTODAY นติ้ยุสารไอีที่ชี่�นแนวหนา้ ที่ี�ผน่ต้ว่ส้ก่ารเป็ีนส้�อีดจิทิี่ล่

ค์รบวงจร โดยุนำเสนอีเน้�อีหาที่ี�ต้อีบโจที่ยุ์ร้ปีแบบการใช้ชีวิต้ข้อีงค์นในยุุค์ปีัจจุบ่น ซึ่่�งมีเที่ค์โนโลยุีเข้้ามาเกี�ยุวข้้อีง 

ที่่�งในด้านการดำเนินชีวิต้ปีระจำว่น การที่ำงาน และอีงค์์กรธุรกิจ ที่ี�ต้้อีงการเข้้าถ่งข้้อีม้ลข้่าวสารต้ลอีดเวลา โดยุมี

ช่อีงที่างในการนำเสนอีที่ี�หลากหลายุ ได้แก่

  - Website: www.techhub.in.th แหลง่ข้อ้ีมล้ค์วามร้้ที่างด้านไอีทีี่ และค์อีนซึ่เ้มอีร์อีเิลก็ที่รอีนิกส์ 

ที่ี�ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปีี และมีค์นต้ิดต้ามมากกว่า 1 แสนค์นต้่อีเด้อีน 

  - Facebook: techhub.arip ยุ้นยุ่นด้วยุยุอีดผ้้ต้ิดต้ามกว่า 3 แสนค์น

  - Twitter: @techhub_arip ยุ่อียุข้้อีม้ลให้กระช่บเอีาใจค์นร่กไอีที่ีที่ี�ชอีบต้ิดต้ามข้่าวสารส่�น ๆ

  - IG: techhub.arip

  - Youtube: ARIP Official แหล่งวดิโีอี รวีวิ How to ด้านไอีที่ทีี่ี�ได้รบ่การยุอีมรบ่มคี์วามน่าเช้�อีถอ้ี

  - Podcast: TechITEasy นำเสนอีเน้�อีหาในรป้ีแบบเสยีุงเปีน็การเผยุแพรบ่นแพลต้ฟอีรม์อีอีนไลน์ 

ดำเนินรายุการโดยุบรรณาธิการข้อีง techhub นำเสนอีเที่ค์นิค์การใช้งาน ต้ลอีดจนการแก้ปีัญหา และข้่าวสาร 

น่าร้้ในแวดวงดิจิที่่ล

  - TikTok ชอ่ีงที่างใหม่ลา่สดุที่ี�เปีดิต้ว่ในปี ี2564 ต้อีบรบ่กระแสการนำเสนอีเน้�อีหาในรป้ีแบบค์ลิปี

วิดีโอีส่�น และได้ร่บการต้อีบร่บจากผ้้บริโภค์ จนข้่�นอี่นด่บ 1 ในกลุ่มเน้�อีหาด้านไอีที่ีเที่ค์โนโลยุี

  - BlockDit อีีกหน่�งช่อีงที่างใหม่ล่าสุดทีี่�เปิีดต้่วในปีี 2564 นำเสนอีเน้�อีหาทีี่�แต้กต้่างจากบนส้�อี 

Facebook เน้นกลุ่มที่ี�ชอีบเน้�อีหาสาระเข้้มข้้น

 • COMMART (www.commartthailand.com และ Facebook:/commartthailand) ส้�อีอีอีนไลน์

ที่ี�เนน้นำเสนอีเน้�อีหาในแนว Buyer Guide ชว่ยุการต้ด่สนิใจเล้อีกซึ่้�อีสนิค์า้ในกลุม่เที่ค์โนโลยุ ีที่่�งในดา้นเที่ค์นคิ์และ

โปีรโมช่น นอีกจากนี� ในช่วงงานแสดงสินค์้า COMMART ก็จะนำเสนอีข้้อีม้ลข้อีงงาน พร้อีมโปีรโมช่น ไฮไลต้์ และ

กิจกรรมต้่าง ๆ ภายุในงาน รวมถ่งรายุช้�อีผ้้ปีระกอีบการ ต้ลอีดจนสินค์้าและบริการต้่าง ๆ ที่ี�เข้้าร่วมแสดงในงาน 

พร้อีมเพิ�มช่อีงที่างในการต้ิดต้่อีส้�อีสารที่ี�ค์รอีบค์ลุม ด่งนี�

  - Website: www.commartthailand.com แหล่งรวมข้้อีม้ลสำหร่บการเล้อีกซึ่้�อีสินค์้าไอีทีี่ 

โดยุในช่วงงานค์อีมมาร์ต้จะนำเสนอีข้้อีมล้งาน Commart โดยุเฉพาะ อีาที่ ิช้�อีบธ้ ราค์าโปีรโมชน่ กจิกรรมไฮไลต์้ในงาน  

  - Facebook: Commartthailand ช่อีงที่างส่งค์มอีอีนไลน์สำหร่บค์นที่ี�สนใจเร้�อีงการเล้อีกซึ่้�อี

สินค์้าไอีที่ี และโปีรโมช่นพิเศษสำหร่บสินค์้าไอีที่ี

  - twitter: Commart ช่อีงที่างข้่าวส่�น และโปีรโมช่นสำหร่บผ้้ที่ี�สนใจ

  - LINE@: Commart ไลน์อีอีฟฟิเชียุลข้อีงงานทีี่�เน้นส่งต้รงโปีรโมช่นและกิจกรรมทีี่�น่าสนใจถ่ง

กลุ่มเปี้าหมายุ

(1.2) การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวรจร 

1.2.1 การจ่ดงานแสดงสินค์้าไอีที่ี ภายุใต้้ช้�อีงาน “COMMART” โดยุเน้นนำเสนอีสินค์้าเที่ค์โนโลยุีใหม่ล่าสดุ 

พร้อีมกิจกรรมเสริมค์วามร้้ต่้าง ๆ ในงานให้ก่บผ้้ร่วมงาน ปีกติ้จ่ดงาน 3 ค์ร่�งต่้อีปีี แต่้เน้�อีงจากสถานการณ์โค์วิด 

ที่ำใหป้ีนีี�จด่งานไดเ้พยีุง 2 ค์ร่�ง ค์อ้ีงาน Commart Crazy และ Commart Bright เริ�มการจด่งานในรป้ีแบบอีอีนไลน์ 

ภายุใต้้ช้�อี “COMMART Brands Week” และการมอีบรางว่ลสินค์้าไอีที่ียุอีดนิยุม “COMMART AWARD”

1.2.2 ร่บจ่ดการและบริหารงานแสดงสินค์้า งานนิที่รรศการ ต้่�งแต้่เสนอีแนวค์ิด ร้ปีแบบงาน จ่ดหาสถานที่ี� 

จ่ดหาข้้อีม้ลกลุ่มล้กค์้าเปี้าหมายุ ปีระชาส่มพ่นธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพ้�อีให้สอีดค์ล้อีงและต้รงต้ามว่ต้ถุปีระสงค์์

ข้อีงล้กค์้าที่่�งภาค์ร่ฐและเอีกชนในยุุค์ดิจิที่่ล ที่่�งในร้ปีแบบอีอีฟไลน์ อีอีนไลน์ และผสมผสานระหว่างอีอีฟไลน์และ

อีอีนไลน์ (ไฮบริด)

1.2.3 รบ่จด่การและบริหารกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจรต้ามค์วามต้อ้ีงการข้อีงลก้ค้์า ต้่�งแต่้การวางแผน

กลยุทุี่ธ์ ไปีจนถง่การปีระเมินวด่ผล เพ้�อีให้บรรลุเป้ีาหมายุที่างการต้ลาด โดยุอีาศยุ่ค์วามเชี�ยุวชาญในการผลิต้เน้�อีหา

ค์อีนเที่นต้์ การสร้างสรรค์์ส้�อี ฐานข้้อีม้ลผ้้บริโภค์ และปีระสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค์้าและงาน

นิที่รรศการ

1.2.4 บริการแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) เพ้�อีต้่อียุอีดการจ่ดงานแบบ

อีอีฟไลน์เดิมให้มีสีส่น สามารถข้ยุายุการเข้้าถ่งงานได้อียุ่างไร้ข้อีบเข้ต้ที่่�งด้านเวลาและสถานที่ี� โดยุมีบริการที่่�งการ

จด่งานแบบไฮบริด และการจด่งานอีอีนไลน์เต้ม็รป้ีแบบทีี่�สามารถเช้�อีมต่้อีกบ่ระบบชำระเงิน และระบบข้นส่งสนิค้์าได้ 

ช่ื�องาน ช่่วงเวลาจัดงาน พื�นที�ให้เช่่า รายละเอียดของงาน

COMMART Crazy

COMMART Joy

COMMART Bright

COMMART Brands 

Week

COMMART AWARD

มีนาค์ม

กรกฎีาค์ม

พฤศจิกายุน

ก่นยุายุน และ 

ธ่นวาค์ม

พฤศจิกายุน

ปีระมาณ 14,000 ต้ร.ม.

ปีระมาณ 14,000 ต้ร.ม.

ปีระมาณ 14,000 ต้ร.ม.

Online

Online

งานแสดงสนิค้์าไอีที่เีพ้�อีการใช้ชวีติ้ในยุคุ์ดจิทิี่ล่ 

เน้นเที่ค์โนโลยุีใหม่ ทีี่�ต้อีบโจที่ยุ์การที่ำงาน 

และการพ่กผ่อีนในแบบค์นยุุค์ใหม่

งานแสดงสินค์้าไอีทีี่สำหร่บการใช้ชีวิต้ในยุุค์ 

New Normal ที่ี�ต้อีบโจที่ยุ์การที่ำ Work 

from Home และการ Study from Home 

แต้่เน้�อีงจากอียุ้่ในช่วงข้อีงการล็อีกดาวน์  

จ่งที่ำให้ต้้อีง “งด” จ่ดงานในช่วงเวลานี�

งานแสดงนว่ต้กรรมและเที่ค์โนโลยีุที่างด้าน

ไอีที่ี ที่ี�เน้นเที่ค์โนโลยุีที่ี�ดีสุดข้อีงปีี

ค์ร่�งแรกข้อีงการจ่ดงานในร้ปีแบบอีอีนไลน์ 

โดยุใช้ค์อีนเที่นต้์และโปีรโมช่น เพ้�อีด่งค์นไปี

ส้ก่ารข้ายุ โดยุในปีีแรกได้จด่ข้่�นจำนวน 2 ค์ร่�ง 

ค์้อี ก่นยุายุน (ช่วงล็อีกดาวน์) และส่งที่้ายุปีี

ในช่วงต้้นเด้อีนธ่นวาค์ม

รางว่ล Popular Vote ทีี่�มอีบให้ก่บสินค้์า

ไอีที่ทีี่ี�ไดร้บ่ค์วามนยิุมจากเสยีุงข้อีงลก้ค์า้และ 

Influencer ช่�นนำ
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ต้อีบโจที่ย์ุการใช้ชีวิต้ในยุุค์ New Normal ด้วยุหลากหลายุบริการ ได้แก่ ระบบจ่ดการข้้อีม้ลสมาชิก ระบบการ

จำหนา่ยุสินค์า้ ระบบสรา้งและจด่การอีวต้าร เกม และกจิกรรมต้า่ง ๆ  ระบบการปีระชมุสม่มนาอีอีนไลน ์ระบบการ

ถา่ยุที่อีดสดอีอีนไลน์ ระบบจอีงเวลาการเจรจาจบ่ค์้ธุ่รกจิอีอีนไลน์ ระบบการโหวต้หรอ้ีจด่ปีระกวดอีอีนไลน์ เปีน็ต้น้

(1.3) ธุรกิจบริการการตลาดด้านดิจิทัล 

1.3.1 การให้บรกิารส้�อีสารการต้ลาดดิจทิี่ล่ค์รบวงจร (Digital Marketing Service) เพ้�อีต้อีบโจที่ย์ุการต้ลาด

ข้อีงล้กค์้าอีงค์์กรที่่�งระยุะส่�นและระยุะยุาว ต้่�งแต้่การวางกลยุุที่ธ์การต้ลาด (Online Marketing Strategy) 

การส้�อีสาร (Online Communication Strategy) การสร้างแบรนด์ผ่านส้�อีดิจิที่่ล (Branding) กลยุุที่ธ์การต้ลาด

ผ่านเน้�อีหา (Content Marketing Strategy) สร้างสรรค์์เน้�อีหาที่ี�สร้างค์ุณค์่าให้ก่บแบรนด์ (Creative Content)  

การบริหารส้�อีอีอีนไลน์ (Online Content Management) การวางแผน และซึ่้�อีส้�อีดิจิที่่ล (Online Media Plan 

and Buy) รวมถ่งการว่ดผล วิเค์ราะห์ข้้อีม้ล และอีอีกรายุงาน เพ้�อีนำไปีส้่การที่ำการต้ลาดอียุ่างต้่อีเน้�อีง ต้รงกลุ่ม

เปี้าหมายุ และสอีดค์ล้อีงก่บค์วามต้้อีงการที่างธุรกิจข้อีงอีงค์์กร 

1.3.2 แพลต้ฟอีร์มเพ้�อีการพ่ฒนาบุค์ลากรในอีงค์์กร (Enterprise Learning Platform) สำหร่บอีงค์์กร 

ที่ี�ต้อ้ีงการพฒ่นาที่ก่ษะและศก่ยุภาพข้อีงบคุ์ลากร เปีน็โซึ่ลช้น่ที่ี�ปีระกอีบดว้ยุแพลต้ฟอีรม์การฝ่กึอีบรมอีอีนไลนผ์า่น

ค์ลาวด์เที่ค์โนโลยุี โดยุรวมเอีาระบบที่ดสอีบสรรถนะที่ี�จำเปี็นสำหร่บการที่ำงานในอีนาค์ต้ เพ้�อีสร้างเส้นที่าง 

การเรียุนต้ามสมรรถนะข้อีงบุค์ลากรต้ามต้ำแหน่งที่ี�อีงค์์กรต้้อีงการที่่�ง IDP, KPI และ Self-Enrollment ระบบการ

ปีระเมนิผลที่่�งกอ่ีนและหลง่เรยีุน รอีงรบ่การเรยีุนร้ห้ลากหลายุรป้ีแบบที่่�ง eLearning, Live Broadcast, Webinar 

และ Virtual Conference สามารถเช้�อีมต้่อีก่บระบบบริหารงานบุค์ค์ลข้อีงอีงค์์กรเพ้�อีจ่ดการข้้อีม้ลที่ี�เดียุว พร้อีม

ส้�อีการสอีน และค์อีนเที่นต้์ที่ี�ที่่นสม่ยุ มีค์ุณภาพ ในร้ปีแบบการนำเสนอีแบบผสมผสานข้อีงส้�อีปีระเภที่ต้่าง ๆ โดยุ

มีค์วามร่วมม้อีที่างวิชาการจากสถาบ่นการศ่กษาช่�นนำ

(2) การตลาดและภิาวะการแข่งขัน

(2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.1.1 สื�อและคอนเทนต์ สามารถแบ่งอีอีกเปี็น 2 กลุ่มใหญ่ ด่งนี�

 • กลุ่มล้กค์้าเปี้าหมายุที่างต้รง เช่น ผ้้อี่าน ผ้้เข้้าร่วมงาน ด่งนี�

สื�อ  กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผ้้ลงโฆษณา (Advertiser) แบ่งเปี็น 2 กลุ่ม ด่งนี�

  - กลุ่มอีงค์์กร เจ้าข้อีงสินค์้า หร้อีหน่วยุงานทีี่�ต้้อีงการนำเสนอีสินค์้าหร้อีบริการไปียุ่งกลุ่มล้กค์้า 

เปี้าหมายุ รวมถ่งการปีระชาส่มพ่นธ์ การส่งเสริมภาพล่กษณ์อีงค์์กรไปียุ่งอีงค์์กรเปี้าหมายุ

  - กลุม่บริษท่ี่โฆษณา (Agency) โดยุบริษท่ี่โฆษณาจะซึ่้�อีเน้�อีที่ี�โฆษณาจากบริษท่ี่ และจะเป็ีนผ้้เสนอี

การจ่ดสรรและวางแผนการใช้ส้�อีโฆษณาก่บล้กค์้าผ้้เปี็นเจ้าข้อีงสินค์้าเอีง

 ในปีีทีี่�ผ่านมา กลุ่มธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต์้ไม่มีส่ดส่วนการข้ายุให้แก่ล้กค้์ารายุใดรายุหน่�งเกินกว่า 

ร้อียุละ 30 ข้อีงรายุได้รวมข้อีงกลุ่มธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต้์

2.1.2 การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 • การจ่ดงานแสดงสินค์้า COMMART มีกลุ่มเปี้าหมายุ 2 ปีระเภที่ ค์้อี 

  - กลุ่มผ้้แสดงสินค์้า (Exhibitions) ได้แก่ ผ้้ผลิต้ เจ้าข้อีงเที่ค์โนโลยุี ต้่วแที่นจำหน่ายุ และผ้้พ่ฒนา

โซึ่ลช้น่ทีี่�ต้้อีงการจำหนา่ยุสินค์า้และบรกิาร หรอ้ีต้อ้ีงการสรา้งภาพลก่ษณส์นิค์า้ส้ก่ลุม่ลก้ค์า้ผ้เ้ดนิงาน ซึ่่�งสนใจสนิค์า้

เที่ค์โนโลยุีสำหร่บใช้งานที่่�งส่วนบุค์ค์ล และอีงค์์กร

  - กลุม่ผ้เ้ข้า้ชมงาน (Visitors) บคุ์ค์ลที่่�วไปีที่ี�สนใจสนิค์า้เที่ค์โนโลยุ ีซึ่่�งจะไดร้บ่ข้อ้ีมล้สนิค์า้ ค์ณุสมบ่ต้ิ 

ต้ลอีดจนสามารถซึ่้�อีสินค์้าที่ี�มีค์วามหลากหลายุและค์รบถ้วนได้ภายุในงาน 

 • การร่บจ้างจ่ดงานท่ี่�วไปี กลุ่มเป้ีาหมายุ ปีระกอีบด้วยุ หน่วยุงานภาค์ร่ฐหร้อีเอีกชนทีี่�ต้้อีงการที่ำ

กิจกรรมการต้ลาดผ่านร้ปีแบบการจ่ดงาน การจ่ดปีระชุม หร้อีงานส่มมนา นิที่รรศการต้่าง ๆ ที่่�งร้ปีแบบอีอีฟไลน์

และอีอีนไลน์

 • บริการแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานแสดงสินค์้าเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) กลุ่มเปี้าหมายุ 

ปีระกอีบด้วยุ หน่วยุงานภาค์ร่ฐหร้อีเอีกชนที่ี�ต้้อีงการจ่ดงานนิที่รรศการ หร้อีงานแสดงสินค์้าอีอีนไลน์ หร้อีไฮบริด

นิต้ยุสาร Business+

หน่งส้อี “Business+ Top 1000 Companies”

งานส่มมนาที่างวิชาการ

งาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS”

งาน “THAILAND TOP SME AWARDS”

เจ้าข้อีงกิจการ น่กธุรกิจ ผ้้บริหารระด่บส้งข้อีงอีงค์์กร 

ที่่�งด้านบริหารจ่ดการ การต้ลาด และกลยุุที่ธ์อีงค์์กร 

รวมถ่งผ้้บริหารระด่บกลางที่ี�เต้รียุมก้าวส้่ระด่บส้ง

เจ้าข้อีงกิจการ น่กธุรกิจ ผ้้บริหารระด่บส้งและระด่บ

กลาง ซึ่่�งมีหน้าที่ี�ด้แลด้านกลยุุที่ธ์ และการต้ลาดข้อีง

อีงค์์กร

กลุ่มผ้้อี่านนิต้ยุสาร ผ้้บริหารระด่บส้งและระด่บกลาง

ข้อีงอีงค์์กรในข้อีบเข้ต้งานด้านต้่าง ๆ

อีงค์ก์รทีี่�มผีลการดำเนินงานทีี่�ดเียุี�ยุม และมีการดำเนิน

งานที่ี�โดดเด่นในทีุ่กอีุต้สาหกรรม

อีงค์ก์รข้นาดกลางและข้นาดยุ่อีมทีี่�มผีลการดำเนินงาน

ที่ี�ดีเยุี�ยุม และมีการดำเนินงานที่ี�โดดเด่น

งาน “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION

AWARDS” 

งาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE 

YEAR AWARDS”

งานส่มมนา “THAILAND DIGITAL 

TRANSFORMATION WEEK”

Techhub (COMTODAY, ARIPFAN เดิม)

COMMARTthailand.com

อีงค์์กรที่ี�มีสินค์้าหร้อีบริการที่ี�มีนว่ต้กรรมที่ี�โดดเด่นใน

ดา้นต้า่ง ๆ  และต้อีบสนอีงค์วามต้อ้ีงการข้อีงต้ลาดมาก

ที่ี�สุด

อีงค์ก์รที่ี�จำหนา่ยุสนิค์า้หรอ้ีใหบ้รกิารที่ี�ไดร้บ่ค์วามนยิุม

แห่งปีี 

อีงค์์กรที่ี�มีการปีระยุุกต้์ใช้เที่ค์โนโลยุีดิจิที่่ล เพ้�อีปีร่บ

เปีลี�ยุนกระบวนการที่างธุรกิจ

บุค์ค์ลท่ี่�วไปีทีี่�สนใจในเร้�อีงข้อีงเที่ค์โนโลยีุ ดิจิที่่ลไลฟ์

สไต้ล์ยุุค์ใหม่ อีาทิี่ Notebook, Smartphone,  

Printer, IOT, AI, Cyber Security พร้อีมการนำไปี 

ใช้งานอียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ ค์ุ้มค์่าและปีลอีดภ่ยุ

บุค์ค์ลที่่�วไปีที่ี�สนใจข้้อีม้ลในการเล้อีกซึ่้�อีสินค์้าไอีที่ี  

และข้้อีม้ลการจ่ดงานค์อีมมาร์ต้ รายุละเอีียุดและ

โปีรโมช่นสินค้์าภายุในงาน เพ้�อีเป็ีนช่อีงที่างส้�อีสาร

ระหว่างผ้้อีอีกบ้ธและบุค์ค์ลที่ี�สนใจสินค์้าไอีที่ีโดยุต้รง

 กลุ่มเป้าหมายสื�อ
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 • กลุ่มล้กค์้าเปี้าหมายุที่างต้รง เช่น ผ้้อี่าน ผ้้เข้้าร่วมงาน ด่งนี�

สื�อ  กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผ้้ลงโฆษณา (Advertiser) แบ่งเปี็น 2 กลุ่ม ด่งนี�

  - กลุ่มอีงค์์กร เจ้าข้อีงสินค์้า หร้อีหน่วยุงานทีี่�ต้้อีงการนำเสนอีสินค์้าหร้อีบริการไปียุ่งกลุ่มล้กค์้า 

เปี้าหมายุ รวมถ่งการปีระชาส่มพ่นธ์ การส่งเสริมภาพล่กษณ์อีงค์์กรไปียุ่งอีงค์์กรเปี้าหมายุ

  - กลุม่บริษท่ี่โฆษณา (Agency) โดยุบริษท่ี่โฆษณาจะซึ่้�อีเน้�อีที่ี�โฆษณาจากบริษท่ี่ และจะเป็ีนผ้้เสนอี

การจ่ดสรรและวางแผนการใช้ส้�อีโฆษณาก่บล้กค์้าผ้้เปี็นเจ้าข้อีงสินค์้าเอีง

 ในปีีทีี่�ผ่านมา กลุ่มธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต์้ไม่มีส่ดส่วนการข้ายุให้แก่ล้กค้์ารายุใดรายุหน่�งเกินกว่า 

ร้อียุละ 30 ข้อีงรายุได้รวมข้อีงกลุ่มธุรกิจส้�อีและค์อีนเที่นต้์

2.1.2 การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 • การจ่ดงานแสดงสินค์้า COMMART มีกลุ่มเปี้าหมายุ 2 ปีระเภที่ ค์้อี 

  - กลุ่มผ้้แสดงสินค์้า (Exhibitions) ได้แก่ ผ้้ผลิต้ เจ้าข้อีงเที่ค์โนโลยุี ต้่วแที่นจำหน่ายุ และผ้้พ่ฒนา

โซึ่ลช้น่ทีี่�ต้อ้ีงการจำหนา่ยุสินค์า้และบรกิาร หรอ้ีต้อ้ีงการสรา้งภาพลก่ษณส์นิค์า้ส้ก่ลุม่ลก้ค์า้ผ้เ้ดนิงาน ซึ่่�งสนใจสนิค์า้

เที่ค์โนโลยุีสำหร่บใช้งานที่่�งส่วนบุค์ค์ล และอีงค์์กร

  - กลุม่ผ้เ้ข้า้ชมงาน (Visitors) บคุ์ค์ลที่่�วไปีที่ี�สนใจสนิค์า้เที่ค์โนโลยุ ีซึ่่�งจะไดร้บ่ข้อ้ีมล้สนิค์า้ ค์ณุสมบ่ต้ิ 

ต้ลอีดจนสามารถซึ่้�อีสินค์้าที่ี�มีค์วามหลากหลายุและค์รบถ้วนได้ภายุในงาน 

 • การร่บจ้างจ่ดงานท่ี่�วไปี กลุ่มเป้ีาหมายุ ปีระกอีบด้วยุ หน่วยุงานภาค์ร่ฐหร้อีเอีกชนทีี่�ต้้อีงการที่ำ

กิจกรรมการต้ลาดผ่านร้ปีแบบการจ่ดงาน การจ่ดปีระชุม หร้อีงานส่มมนา นิที่รรศการต้่าง ๆ ที่่�งร้ปีแบบอีอีฟไลน์

และอีอีนไลน์

 • บริการแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานแสดงสินค์้าเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) กลุ่มเปี้าหมายุ 

ปีระกอีบด้วยุ หน่วยุงานภาค์ร่ฐหร้อีเอีกชนที่ี�ต้้อีงการจ่ดงานนิที่รรศการ หร้อีงานแสดงสินค์้าอีอีนไลน์ หร้อีไฮบริด

นิต้ยุสาร Business+

หน่งส้อี “Business+ Top 1000 Companies”

งานส่มมนาที่างวิชาการ

งาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS”

งาน “THAILAND TOP SME AWARDS”

เจ้าข้อีงกิจการ น่กธุรกิจ ผ้้บริหารระด่บส้งข้อีงอีงค์์กร 

ที่่�งด้านบริหารจ่ดการ การต้ลาด และกลยุุที่ธ์อีงค์์กร 

รวมถ่งผ้้บริหารระด่บกลางที่ี�เต้รียุมก้าวส้่ระด่บส้ง

เจ้าข้อีงกิจการ น่กธุรกิจ ผ้้บริหารระด่บส้งและระด่บ

กลาง ซึ่่�งมีหน้าที่ี�ด้แลด้านกลยุุที่ธ์ และการต้ลาดข้อีง

อีงค์์กร

กลุ่มผ้้อี่านนิต้ยุสาร ผ้้บริหารระด่บส้งและระด่บกลาง

ข้อีงอีงค์์กรในข้อีบเข้ต้งานด้านต้่าง ๆ

อีงค์ก์รทีี่�มผีลการดำเนินงานทีี่�ดเียุี�ยุม และมีการดำเนิน

งานที่ี�โดดเด่นในทีุ่กอีุต้สาหกรรม

อีงค์ก์รข้นาดกลางและข้นาดยุ่อีมทีี่�มผีลการดำเนินงาน

ที่ี�ดีเยุี�ยุม และมีการดำเนินงานที่ี�โดดเด่น

งาน “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION

AWARDS” 

งาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE 

YEAR AWARDS”

งานส่มมนา “THAILAND DIGITAL 

TRANSFORMATION WEEK”

Techhub (COMTODAY, ARIPFAN เดิม)

COMMARTthailand.com

อีงค์์กรที่ี�มีสินค์้าหร้อีบริการที่ี�มีนว่ต้กรรมที่ี�โดดเด่นใน

ดา้นต้า่ง ๆ  และต้อีบสนอีงค์วามต้อ้ีงการข้อีงต้ลาดมาก

ที่ี�สุด

อีงค์ก์รทีี่�จำหนา่ยุสนิค์า้หรอ้ีใหบ้รกิารทีี่�ไดร้บ่ค์วามนยิุม

แห่งปีี 

อีงค์์กรที่ี�มีการปีระยุุกต้์ใช้เที่ค์โนโลยุีดิจิที่่ล เพ้�อีปีร่บ

เปีลี�ยุนกระบวนการที่างธุรกิจ

บุค์ค์ลท่ี่�วไปีทีี่�สนใจในเร้�อีงข้อีงเที่ค์โนโลยีุ ดิจิที่่ลไลฟ์

สไต้ล์ยุุค์ใหม่ อีาทิี่ Notebook, Smartphone,  

Printer, IOT, AI, Cyber Security พร้อีมการนำไปี 

ใช้งานอียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ ค์ุ้มค์่าและปีลอีดภ่ยุ

บุค์ค์ลที่่�วไปีที่ี�สนใจข้้อีม้ลในการเล้อีกซึ่้�อีสินค์้าไอีที่ี  

และข้้อีม้ลการจ่ดงานค์อีมมาร์ต้ รายุละเอีียุดและ

โปีรโมช่นสินค้์าภายุในงาน เพ้�อีเป็ีนช่อีงที่างส้�อีสาร

ระหว่างผ้้อีอีกบ้ธและบุค์ค์ลที่ี�สนใจสินค์้าไอีที่ีโดยุต้รง

 กลุ่มเป้าหมายสื�อ
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แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2.1.3 การบริการสื�อดิจิทัล

 • การให้บริการการต้ลาดดิจิที่่ล (Digital Marketing Service) กลุ่มเปี้าหมายุ ได้แก่ อีงค์์กรธุรกิจ 

หร้อีบริษ่ที่ต้่วแที่นโฆษณา ที่ี�ต้้อีงการที่ำการต้ลาดสินค์้าหร้อีบริการผ่านส้�อีดิจิที่่ล

 • แพลต้ฟอีร์มเพ้�อีการพ่ฒนาบุค์ลากรในอีงค์์กร (Enterprise Learning Platform) กลุ่มเปี้าหมายุ 

ได้แก่ อีงค์์กรข้นาดกลางหร้อีข้นาดใหญ่ที่ี�ต้้อีงการระบบพ่ฒนาบุค์ลากร และระบบรวบรวมอีงค์์ค์วามร้้ข้อีงอีงค์์กร

 • การพ่ฒนาแอีปีพลิเค์ช่น และแพลต้ฟอีร์ม ที่ี�สน่บสนุนกิจกรรมการจ่ดงานและการต้ลาด อีงค์์กร 

ภาค์ร่ฐหร้อีเอีกชนที่ี�ต้้อีงการพ่ฒนาแอีปีพลิเค์ช่น

(2.2) กลยุทธ์ในการแข่งขัน

2.2.1 สื�อและคอนเทนต์ ประกอบด้วย

 • กลยุทธ์ด้านผลิตภิัณฑ์์

  ส้�อีแต้่ละปีระเภที่มีจุดเด่นข้อีงเน้�อีหาที่ี�แต้กต้่างก่น เพ้�อีรอีงร่บกลุ่มผ้้อี่านที่ี�แต้กต้่างก่น บริษ่ที่ได้มี

การพ่ฒนา ปีร่บปีรุงร้ปีแบบเน้�อีหาที่่�งนิต้ยุสาร หน่งส้อีพิเศษและส้�อีอีอีนไลน์อียุ่างต้่อีเน้�อีง เพ้�อีให้สามารถต้อีบ

สนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงกลุ่มผ้้อี่านที่ี�มีการเปีลี�ยุนแปีลงต้ลอีดเวลา และรอีงร่บกระแสการเต้ิบโต้ข้อีงส้�อีอีอีนไลน์ 

ต้ามพฤต้ิกรรมข้อีงผ้้บริโภค์ นอีกจากนี� ยุ่งเปี็นการเพิ�มช่อีงที่างรายุได้ และยุ่งสร้างโอีกาสในการข้ายุพ้�นที่ี�โฆษณา

เพิ�มข้่�น ที่่�งแบบส้�อีสิ�งพิมพ์ ค์ลิปีวิดีโอี ส้�อีดิจิที่่ล และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์

  นิต้ยุสาร Business+ ได้มกีารต้อ่ียุอีดจากเน้�อีหาที่ี�ผลติ้ไปีส้ก่จิกรรมที่างการต้ลาดอี้�น เพ้�อีสรา้งการ

ร่บร้้ในต้ราสินค์้า และสร้างรายุได้ใหม่ เช่น การจ่ดที่ำหน่งส้อีฉบ่บพิเศษ “Business+ Top 1000 Companies” 

มกีารนำข้อ้ีมล้บรษิท่ี่ที่ี�มรีายุได ้1,000 อีน่ดบ่แรกข้อีงปีระเที่ศไที่ยุ นำไปีส้ก่ารจด่งานมอีบรางวล่ “THAILAND TOP 

COMPANY AWARDS” และ “THAILAND TOP SME AWARDS” ซึ่่�งไดร้ว่มมอ้ีกบ่สถาบน่การศก่ษาในการพจิารณา

ค์่ดเล้อีกผ้้ที่ี�เหมาะสมได้ร่บรางว่ล โดยุจ่ดข้่�นเปี็นปีระจำทีุ่กปีี และได้ข้ยุายุไปีส้่การมอีบรางว่ลสินค์้าและบริการที่ี�

มนีวต่้กรรม “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” และสุดยุอีดสินค้์าและบริการแห่งปีี “BUSINESS+ 

PRODUCT OF THE YEAR” 

  สำหร่บส้�อีในกลุ่มเที่ค์โนโลยุีไอีที่ี เปี็นปีีที่ี�เปีิดช่อีงที่างใหม่ๆ ที่ี�ต้อีบร่บไลฟ์สไต้ล์ข้อีงค์นรุ่นใหม่ 

ที่ี�เปีลี�ยุนไปี เน้นการนำเสนอีเน้�อีทีี่�แยุกต้ามกลุ่มข้อีงช่อีงที่างการนำเสนอี พร้อีมต่้อียุอีดการจ่ดอีีเวนต์้จากงาน 

COMMART แบบอีอีนกราวด์ไปีส้่แค์มเปีญบนอีอีนไลน์ พร้อีมมีการจ่ดงานมอีบรางว่ลให้ก่บสินค์้าไอีที่ี

 • กลยุทธ์ด้านราคา

  ราค์านิต้ยุสารและหน่งส้อีรวบรวมข้้อีม้ลรายุปีี สำหร่บกลุ่มผ้้อี่าน มีนโยุบายุในการต้่�งราค์าที่ี� 

เหมาะสม และสามารถแข้่งข้่นก่บผ้้ผลิต้รายุอี้�นได้ โดยุมีการวางแผนกระจายุนิต้ยุสารไปียุ่งร้านหน่งส้อีช่�นนำ 

ที่่�วปีระเที่ศ และร้าน Online Bookstore ช่�นนำทีุ่กแห่ง  

  สำหรบ่กลุม่ผ้ล้งโฆษณา บรษิท่ี่มนีโยุบายุในการข้ายุโฆษณาเปีน็แพก็เกจ เพ้�อีใหล้ก้ค์า้สามารถเลอ้ีก

ลงโฆษณาในส้�อีช่อีงที่างต้่าง ๆ ข้อีงบริษ่ที่ ที่่�งในร้ปีส้�อีสิ�งพิมพ์ และส้�อีดิจิที่่ล 

  งานร่บจ้างอีอีกแบบ บริษ่ที่พิจารณาราค์าให้สอีดค์ล้อีงราค์าต้ลาด สามารถแข้่งข้่นได้ รวมที่่�งต้้อีง

ค์ำน่งถ่งต้้นทีุ่นการผลิต้ให้มีค์วามเหมาะสมก่บค์ุณภาพและเที่ค์โนโลยุีที่ี�ใช้ในการผลิต้

 • การตลาดและการส่งเสริมการขาย

  บริษ่ที่มุ่งเน้นที่ำการต้ลาดและกิจกรรมส่งเสริมการข้ายุ โดยุเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมข้อีงล้กค์้า

และสมาชิก ที่่�งยุ่งเปี็นการสร้างค์วามน่าสนใจให้ก่บนิต้ยุสาร โดยุบริษ่ที่ได้สร้างช่อีงที่างส้�อีสารที่ี�เข้้าถ่งก่บผ้้บริโภค์

ได้ต้ลอีด 24 ช่�วโมง ผ่านที่างเว็บไซึ่ต้์และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์ ที่ำให้สามารถติ้ดต้่อีส้�อีสารก่บผ้้อี่านได้ต้ลอีดเวลา 

บริษ่ที่จ่ดข้้อีเสนอีพิเศษที่างด้านราค์า และข้อีงสมนาค์ุณต้่าง ๆ เพ้�อีเปี็นสิ�งจ้งใจในการสม่ค์รสมาชิกนิต้ยุสาร

  ในด้านการต้ลาด บริษ่ที่ได้จ่ดส่งนิต้ยุสารไปียุ่งกลุ่มอีงค์์กรข้นาดใหญ่ เพ้�อีสร้างค์วามส่มพ่นธ์อี่นดี

กบ่กลุม่เปีา้หมายุ สรา้งการรบ่ร้ ้และเปีน็การกระจายุนติ้ยุสารใหเ้ปีน็ทีี่�ร้จ้ก่ในอีงค์ก์รข้นาดใหญ ่ซึ่่�งสามารถต้อ่ียุอีด

ไปียุ่งกิจกรรมอี้�น ๆ 

 • กองบรรณาธิการ

  กอีงบรรณาธิการข้อีงบริษ่ที่ เปี็นผ้้ที่ี�มีค์วามเชี�ยุวชาญโดยุเฉพาะด้านธุรกิจ การบริหารจ่ดการ และ

ด้านไอีที่ีมายุาวนาน เฉลี�ยุมากกว่า 10 ปีี ที่ำให้มีค์วามร้้ค์วามเข้้าใจในด้านธุรกิจ การต้ลาด ผลิต้ภ่ณฑิ์ไอีที่ี และ 

แนวโน้มการเปีลี�ยุนแปีลงเศรษฐกิจและเที่ค์โนโลยุีใหม่ ๆ รวมถ่งยุ่งสามารถใช้ส้�อีในร้ปีแบบใหม่ อีาที่ิ Facebook, 

twitter, YouTube ช่วยุให้บริษ่ที่สามารถแข้่งข้่นก่บค์้่แข้่งรายุอี้�นในอีุต้สาหกรรมได้เปี็นอียุ่างดี 

2.2.2 การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 • การจัดงานแสดงสินค้า COMMART 

 • กลยุทธ์ด้านผลิตภิัณฑ์์

  บริษ่ที่วางกลยุุที่ธ์และต้ำแหน่ง (Positions) ให้งาน COMMART เปี็นมากกว่างานแสดงจำหน่ายุ

สินค์้าที่่�วไปี แต้่มุ่งเน้นให้เปี็นงาน Platform ที่ี�ช่วยุให้เกิดการซึ่้�อีสินค์้าเที่ค์โนโลยุีต้ลอีด 24 ช่�วโมง ผ่านเว็บไซึ่ต้์ 

และส้�อีอีอีนไลน์ข้อีง Commart ในส่วนงานแสดงสินค์้าก็เน้นให้เปี็นที่ี�รวบรวมเที่ค์โนโลยุีใหม่ล่าสุดที่ี�เพิ�งเปีิดต้่ว 

โดยุเปิีดบรกิารให้เชา่พ้�นทีี่�สนิค์า้ในกลุม่ไอีทีี่และค์อีนซึ่เ้มอีร์อีเิลก็ที่รอีนิกส ์โดยุเน้นค์วามหลากหลายุข้อีงผลิต้ภณ่ฑ์ิ 

ที่่�งปีระเภที่ข้อีงสินค์้า ราค์าและต้ราสินค์้า (Brands)  

  - การเลือกสถานที�ในการจัดงาน

   บริษ่ที่เน้นใช้สถานที่ี�จ่ดงานที่ี�เดินที่างสะดวกสามารถเดินที่างโดยุรถสาธารณะ จ่งเล้อีกไบเที่ค์ 

บางนา เปี็นสถานที่ี�จ่ดงาน เน้�อีงจากที่ำเลที่ี�ต้่�งอียุ้่ต้ิดสถานีรถไฟฟ้าบางนา สามารถเดินที่างได้สะดวก พร้อีมที่่�งยุ่ง

รอีงรบ่กลุม่ลก้ค์า้กลุม่ใหมบ่รเิวณสมทุี่รปีราการ ชลบรุ ีและจง่หวด่ใกลเ้ค์ยีุง และดว้ยุการระบาดข้อีงโค์วดิ-19 ที่ำให้

มกีารปีรบ่ส้ก่ารจด่งานในลก่ษณะข้อีงแค์มเปีญอีอีนไลน ์เพ้�อีชว่ยุใหพ้น่ธมติ้รสามารถข้ายุสนิค์า้ผา่นหนา้รา้นอีอีนไลน์

ได้เพิ�มมากข้่�น และช่วยุให้ผ้้บริโภค์สามารถซึ่้�อีสินค์้าไอีที่ีที่ี�จำเปี็นได้ในช่วงที่ี�ต้้อีง Work from Home

  - การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย

   การทีี่�จะที่ำใหง้านแสดงสนิค์า้มคี์วามนา่สนใจที่ี�จะเข้า้รว่มงาน จำเปีน็ต้อ้ีงมกีารวางแผนการต้ลาด

และกจิกรรมทีี่�นา่สนใจทีี่�เหมาะกบ่ค์นในยุคุ์ดิจทิี่ล่ โดยุแต่้ละค์ร่�งที่มีผ้จ้ด่จะต้อ้ีงหาค์วามแปีลกใหม่ที่ี�แต้กต่้างกน่ไปี

ในแต้่ละค์ร่�ง โดยุกิจกรรมแต้่ละอียุ่างที่ี�เล้อีกมาน่�น จะต้้อีงมีการให้ค์วามร้้และปีระสบการณ์ใหม่ ๆ ที่างด้าน

เที่ค์โนโลยุีให้ก่บผ้้เข้้าร่วมงาน นอีกจากนี� ยุ่งเต้ิมเต้็มด้วยุกิจกรรมส่งเสริมการข้ายุต้่าง ๆ เช่น การจ่บรางว่ลชิงโชค์

สำหรบ่ผ้ล้งที่ะเบยีุนเข้า้ชมงาน และผ้ซ้ึ่้�อีสนิค์า้ภายุในงาน  ต้ลอีดจนบรกิารใหค้์ำแนะนำในการเล้อีกซึ่้�อีสนิค์า้อีปุีกรณ์

ไอีที่ีผ่านที่าง facebook และ Line

  - ความสัมพันธ์กับลูกค้า

   บริษ่ที่มีนโยุบายุในการที่ำงานร่วมก่บล้กค์้า เพ้�อีสร้างม้ลค์่าเพิ�มให้ก่บงานแสดงสินค์้าข้อีงบริษ่ที่ 

และผลติ้ภณ่ฑิข์้อีงลก้ค์า้ โดยุบรษิท่ี่ไดใ้ชข้้อ้ีมล้จากการส้�อีสารผา่นส้�อีดจิทิี่ล่ข้อีงบรษิท่ี่ พรอ้ีมการสำรวจแบบอีอีนไลน์ 

มาวิเค์ราะห์พฤต้ิกรรมข้อีงผ้้บริโภค์และค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาด ที่ำให้ที่ราบถ่งแนวโน้มและที่ิศที่างข้อีงต้ลาดไอีที่ี 

และค์อีนซึ่้เมอีร์อีิเล็กที่รอีนิกส์ เพ้�อีวางแผนการในการจ่ดงานร่วมก่บล้กค้์า เช่น วางแผนการเปิีดต้่วผลิต้ภ่ณฑ์ิ 

รุ่นใหม่ล่าสุดในงาน รวมที่่�งวางแผนการจ่ดโปีรโมช่นต่้าง ๆ จากค์วามส่มพ่นธ์ที่ี�ดีด่งกล่าว ส่งผลที่ำให้บริษ่ที่ 

ปีระสบค์วามสำเร็จในการจ่ดงานแสดงสินค์้าอียุ่างต้่อีเน้�อีงมากกว่า 18 ปีี 
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2.1.3 การบริการสื�อดิจิทัล

 • การให้บริการการต้ลาดดิจิที่่ล (Digital Marketing Service) กลุ่มเปี้าหมายุ ได้แก่ อีงค์์กรธุรกิจ 

หร้อีบริษ่ที่ต้่วแที่นโฆษณา ที่ี�ต้้อีงการที่ำการต้ลาดสินค์้าหร้อีบริการผ่านส้�อีดิจิที่่ล

 • แพลต้ฟอีร์มเพ้�อีการพ่ฒนาบุค์ลากรในอีงค์์กร (Enterprise Learning Platform) กลุ่มเปี้าหมายุ 

ได้แก่ อีงค์์กรข้นาดกลางหร้อีข้นาดใหญ่ที่ี�ต้้อีงการระบบพ่ฒนาบุค์ลากร และระบบรวบรวมอีงค์์ค์วามร้้ข้อีงอีงค์์กร

 • การพ่ฒนาแอีปีพลิเค์ช่น และแพลต้ฟอีร์ม ที่ี�สน่บสนุนกิจกรรมการจ่ดงานและการต้ลาด อีงค์์กร 

ภาค์ร่ฐหร้อีเอีกชนที่ี�ต้้อีงการพ่ฒนาแอีปีพลิเค์ช่น

(2.2) กลยุทธ์ในการแข่งขัน

2.2.1 สื�อและคอนเทนต์ ประกอบด้วย

 • กลยุทธ์ด้านผลิตภิัณฑ์์

  ส้�อีแต้่ละปีระเภที่มีจุดเด่นข้อีงเน้�อีหาที่ี�แต้กต้่างก่น เพ้�อีรอีงร่บกลุ่มผ้้อี่านที่ี�แต้กต้่างก่น บริษ่ที่ได้มี

การพ่ฒนา ปีร่บปีรุงร้ปีแบบเน้�อีหาที่่�งนิต้ยุสาร หน่งส้อีพิเศษและส้�อีอีอีนไลน์อียุ่างต้่อีเน้�อีง เพ้�อีให้สามารถต้อีบ

สนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงกลุ่มผ้้อี่านที่ี�มีการเปีลี�ยุนแปีลงต้ลอีดเวลา และรอีงร่บกระแสการเต้ิบโต้ข้อีงส้�อีอีอีนไลน์ 

ต้ามพฤต้ิกรรมข้อีงผ้้บริโภค์ นอีกจากนี� ยุ่งเปี็นการเพิ�มช่อีงที่างรายุได้ และยุ่งสร้างโอีกาสในการข้ายุพ้�นที่ี�โฆษณา

เพิ�มข้่�น ที่่�งแบบส้�อีสิ�งพิมพ์ ค์ลิปีวิดีโอี ส้�อีดิจิที่่ล และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์

  นิต้ยุสาร Business+ ได้มกีารต้อ่ียุอีดจากเน้�อีหาที่ี�ผลติ้ไปีส้ก่จิกรรมที่างการต้ลาดอี้�น เพ้�อีสรา้งการ

ร่บร้้ในต้ราสินค์้า และสร้างรายุได้ใหม่ เช่น การจ่ดที่ำหน่งส้อีฉบ่บพิเศษ “Business+ Top 1000 Companies” 

มกีารนำข้อ้ีมล้บรษิท่ี่ที่ี�มรีายุได ้1,000 อีน่ดบ่แรกข้อีงปีระเที่ศไที่ยุ นำไปีส้ก่ารจด่งานมอีบรางวล่ “THAILAND TOP 

COMPANY AWARDS” และ “THAILAND TOP SME AWARDS” ซึ่่�งไดร้ว่มมอ้ีกบ่สถาบน่การศก่ษาในการพจิารณา

ค์่ดเล้อีกผ้้ที่ี�เหมาะสมได้ร่บรางว่ล โดยุจ่ดข้่�นเปี็นปีระจำทีุ่กปีี และได้ข้ยุายุไปีส้่การมอีบรางว่ลสินค์้าและบริการที่ี�

มนีวต่้กรรม “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” และสุดยุอีดสินค้์าและบริการแห่งปี ี“BUSINESS+ 

PRODUCT OF THE YEAR” 

  สำหร่บส้�อีในกลุ่มเที่ค์โนโลยุีไอีที่ี เปี็นปีีที่ี�เปีิดช่อีงที่างใหม่ๆ ที่ี�ต้อีบร่บไลฟ์สไต้ล์ข้อีงค์นรุ่นใหม่ 

ที่ี�เปีลี�ยุนไปี เน้นการนำเสนอีเน้�อีทีี่�แยุกต้ามกลุ่มข้อีงช่อีงที่างการนำเสนอี พร้อีมต่้อียุอีดการจ่ดอีีเวนต์้จากงาน 

COMMART แบบอีอีนกราวด์ไปีส้่แค์มเปีญบนอีอีนไลน์ พร้อีมมีการจ่ดงานมอีบรางว่ลให้ก่บสินค์้าไอีที่ี

 • กลยุทธ์ด้านราคา

  ราค์านิต้ยุสารและหน่งส้อีรวบรวมข้้อีม้ลรายุปีี สำหร่บกลุ่มผ้้อี่าน มีนโยุบายุในการต้่�งราค์าที่ี� 

เหมาะสม และสามารถแข้่งข้่นก่บผ้้ผลิต้รายุอี้�นได้ โดยุมีการวางแผนกระจายุนิต้ยุสารไปียุ่งร้านหน่งส้อีช่�นนำ 

ที่่�วปีระเที่ศ และร้าน Online Bookstore ช่�นนำทีุ่กแห่ง  

  สำหรบ่กลุม่ผ้ล้งโฆษณา บรษิท่ี่มนีโยุบายุในการข้ายุโฆษณาเปีน็แพก็เกจ เพ้�อีใหล้ก้ค์า้สามารถเลอ้ีก

ลงโฆษณาในส้�อีช่อีงที่างต้่าง ๆ ข้อีงบริษ่ที่ ที่่�งในร้ปีส้�อีสิ�งพิมพ์ และส้�อีดิจิที่่ล 

  งานร่บจ้างอีอีกแบบ บริษ่ที่พิจารณาราค์าให้สอีดค์ล้อีงราค์าต้ลาด สามารถแข้่งข้่นได้ รวมที่่�งต้้อีง

ค์ำน่งถ่งต้้นทีุ่นการผลิต้ให้มีค์วามเหมาะสมก่บค์ุณภาพและเที่ค์โนโลยุีที่ี�ใช้ในการผลิต้

 • การตลาดและการส่งเสริมการขาย

  บริษ่ที่มุ่งเน้นที่ำการต้ลาดและกิจกรรมส่งเสริมการข้ายุ โดยุเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมข้อีงล้กค์้า

และสมาชิก ที่่�งยุ่งเปี็นการสร้างค์วามน่าสนใจให้ก่บนิต้ยุสาร โดยุบริษ่ที่ได้สร้างช่อีงที่างส้�อีสารที่ี�เข้้าถ่งก่บผ้้บริโภค์

ได้ต้ลอีด 24 ช่�วโมง ผ่านที่างเว็บไซึ่ต้์และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์ ที่ำให้สามารถติ้ดต้่อีส้�อีสารก่บผ้้อี่านได้ต้ลอีดเวลา 

บริษ่ที่จ่ดข้้อีเสนอีพิเศษที่างด้านราค์า และข้อีงสมนาค์ุณต้่าง ๆ เพ้�อีเปี็นสิ�งจ้งใจในการสม่ค์รสมาชิกนิต้ยุสาร

  ในด้านการต้ลาด บริษ่ที่ได้จ่ดส่งนิต้ยุสารไปียุ่งกลุ่มอีงค์์กรข้นาดใหญ่ เพ้�อีสร้างค์วามส่มพ่นธ์อี่นดี

กบ่กลุม่เปีา้หมายุ สรา้งการรบ่ร้ ้และเปีน็การกระจายุนติ้ยุสารใหเ้ปีน็ที่ี�ร้จ้ก่ในอีงค์ก์รข้นาดใหญ ่ซึ่่�งสามารถต้อ่ียุอีด

ไปียุ่งกิจกรรมอี้�น ๆ 

 • กองบรรณาธิการ

  กอีงบรรณาธิการข้อีงบริษ่ที่ เปี็นผ้้ที่ี�มีค์วามเชี�ยุวชาญโดยุเฉพาะด้านธุรกิจ การบริหารจ่ดการ และ

ด้านไอีที่ีมายุาวนาน เฉลี�ยุมากกว่า 10 ปีี ที่ำให้มีค์วามร้้ค์วามเข้้าใจในด้านธุรกิจ การต้ลาด ผลิต้ภ่ณฑิ์ไอีที่ี และ 

แนวโน้มการเปีลี�ยุนแปีลงเศรษฐกิจและเที่ค์โนโลยุีใหม่ ๆ รวมถ่งยุ่งสามารถใช้ส้�อีในร้ปีแบบใหม่ อีาที่ิ Facebook, 

twitter, YouTube ช่วยุให้บริษ่ที่สามารถแข้่งข้่นก่บค์้่แข้่งรายุอี้�นในอีุต้สาหกรรมได้เปี็นอียุ่างดี 

2.2.2 การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 • การจัดงานแสดงสินค้า COMMART 

 • กลยุทธ์ด้านผลิตภิัณฑ์์

  บริษ่ที่วางกลยุุที่ธ์และต้ำแหน่ง (Positions) ให้งาน COMMART เปี็นมากกว่างานแสดงจำหน่ายุ

สินค์้าที่่�วไปี แต้่มุ่งเน้นให้เปี็นงาน Platform ที่ี�ช่วยุให้เกิดการซึ่้�อีสินค์้าเที่ค์โนโลยุีต้ลอีด 24 ช่�วโมง ผ่านเว็บไซึ่ต้์ 

และส้�อีอีอีนไลน์ข้อีง Commart ในส่วนงานแสดงสินค์้าก็เน้นให้เปี็นที่ี�รวบรวมเที่ค์โนโลยุีใหม่ล่าสุดที่ี�เพิ�งเปีิดต้่ว 

โดยุเปิีดบรกิารให้เชา่พ้�นที่ี�สนิค์า้ในกลุม่ไอีทีี่และค์อีนซึ่เ้มอีร์อีเิลก็ที่รอีนิกส ์โดยุเน้นค์วามหลากหลายุข้อีงผลิต้ภณ่ฑ์ิ 

ที่่�งปีระเภที่ข้อีงสินค์้า ราค์าและต้ราสินค์้า (Brands)  

  - การเลือกสถานที�ในการจัดงาน

   บริษ่ที่เน้นใช้สถานที่ี�จ่ดงานที่ี�เดินที่างสะดวกสามารถเดินที่างโดยุรถสาธารณะ จ่งเล้อีกไบเที่ค์ 

บางนา เปี็นสถานที่ี�จ่ดงาน เน้�อีงจากที่ำเลที่ี�ต้่�งอียุ้่ต้ิดสถานีรถไฟฟ้าบางนา สามารถเดินที่างได้สะดวก พร้อีมที่่�งยุ่ง

รอีงรบ่กลุม่ลก้ค์า้กลุม่ใหมบ่รเิวณสมทุี่รปีราการ ชลบรุ ีและจง่หวด่ใกลเ้ค์ยีุง และดว้ยุการระบาดข้อีงโค์วดิ-19 ที่ำให้

มกีารปีรบ่ส้ก่ารจด่งานในลก่ษณะข้อีงแค์มเปีญอีอีนไลน ์เพ้�อีช่วยุใหพ้น่ธมติ้รสามารถข้ายุสนิค์า้ผา่นหนา้รา้นอีอีนไลน์

ได้เพิ�มมากข้่�น และช่วยุให้ผ้้บริโภค์สามารถซึ่้�อีสินค์้าไอีที่ีที่ี�จำเปี็นได้ในช่วงที่ี�ต้้อีง Work from Home

  - การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย

   การที่ี�จะที่ำใหง้านแสดงสนิค์า้มคี์วามนา่สนใจทีี่�จะเข้า้รว่มงาน จำเปีน็ต้อ้ีงมกีารวางแผนการต้ลาด

และกจิกรรมทีี่�นา่สนใจทีี่�เหมาะกบ่ค์นในยุคุ์ดิจทิี่ล่ โดยุแต่้ละค์ร่�งที่มีผ้จ้ด่จะต้อ้ีงหาค์วามแปีลกใหม่ที่ี�แต้กต่้างกน่ไปี

ในแต้่ละค์ร่�ง โดยุกิจกรรมแต้่ละอียุ่างที่ี�เล้อีกมาน่�น จะต้้อีงมีการให้ค์วามร้้และปีระสบการณ์ใหม่ ๆ ที่างด้าน

เที่ค์โนโลยุีให้ก่บผ้้เข้้าร่วมงาน นอีกจากนี� ยุ่งเต้ิมเต้็มด้วยุกิจกรรมส่งเสริมการข้ายุต้่าง ๆ เช่น การจ่บรางว่ลชิงโชค์

สำหรบ่ผ้ล้งที่ะเบยีุนเข้า้ชมงาน และผ้ซ้ึ่้�อีสนิค์า้ภายุในงาน  ต้ลอีดจนบรกิารใหค้์ำแนะนำในการเลอ้ีกซึ่้�อีสนิค์า้อีปุีกรณ์

ไอีที่ีผ่านที่าง facebook และ Line

  - ความสัมพันธ์กับลูกค้า

   บริษ่ที่มีนโยุบายุในการที่ำงานร่วมก่บล้กค์้า เพ้�อีสร้างม้ลค์่าเพิ�มให้ก่บงานแสดงสินค์้าข้อีงบริษ่ที่ 

และผลติ้ภณ่ฑิข์้อีงลก้ค์า้ โดยุบรษิท่ี่ไดใ้ชข้้อ้ีมล้จากการส้�อีสารผา่นส้�อีดจิทิี่ล่ข้อีงบรษิท่ี่ พรอ้ีมการสำรวจแบบอีอีนไลน์ 

มาวิเค์ราะห์พฤต้ิกรรมข้อีงผ้้บริโภค์และค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาด ที่ำให้ที่ราบถ่งแนวโน้มและที่ิศที่างข้อีงต้ลาดไอีที่ี 

และค์อีนซึ่้เมอีร์อีิเล็กที่รอีนิกส์ เพ้�อีวางแผนการในการจ่ดงานร่วมก่บล้กค้์า เช่น วางแผนการเปิีดต้่วผลิต้ภ่ณฑ์ิ 

รุ่นใหม่ล่าสุดในงาน รวมที่่�งวางแผนการจ่ดโปีรโมช่นต่้าง ๆ จากค์วามส่มพ่นธ์ที่ี�ดีด่งกล่าว ส่งผลที่ำให้บริษ่ที่ 

ปีระสบค์วามสำเร็จในการจ่ดงานแสดงสินค์้าอียุ่างต้่อีเน้�อีงมากกว่า 18 ปีี 



3535

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

3434

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

  - การประช่าสัมพันธ์

   ปีจัจบุน่พฤติ้กรรมการเข้า้ถง่ส้�อีเปีลี�ยุนไปี บริษท่ี่จง่ได้ปีรบ่รป้ีแบบการใชส้้�อีเป็ีนรป้ีแบบผสมผสาน 

ค์้อีมีที่่�งส้�อีใหม่ เช่น เว็บไซึ่ต้์, Influencer, LINE, Facebook, twitter, EDM, Google, TikTok ร่วมก่บส้�อีเดิม อีาที่ิ  

บลิบอีรด์ ที่วี ีวทิี่ยุ ุสิ�งพมิพ ์และยุง่ค์งใชก้ลยุทุี่ธใ์นการหาส้�อีพน่ธมติ้ร เพ้�อีชว่ยุใหผ้้บ้รโิภค์ไดร้บ่ข้อ้ีมล้ที่างการต้ลาด

และโปีรโมช่นที่ี�ต้รงก่บค์วามต้้อีงการมากทีี่�สุด จากปีัจจ่ยุด่งกล่าวข้้างต้้น ที่ำให้งาน COMMART เปี็นทีี่�ร้้จ่กใน 

วงกว้าง และได้ร่บค์วามนิยุมมาโดยุต้ลอีด 

 • การรับจ้างจัดงานงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

  - กลยุทธ์ในการให้บริการ 

   บริษ่ที่ให้บริการจ่ดงานในร้ปีแบบต้่าง ๆ ที่่�งงานปีระชุมส่มมนา งานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า 

และกิจกรรมที่างการต้ลาดต้่าง ๆ ให้แก่ภาค์ร่ฐและภาค์เอีกชน โดยุเน้นการจ่ดงานที่ี�มีค์ุณภาพ และค์รบวงจร โดยุ 

ที่ีมงานข้อีงบริษ่ที่จะร่วมที่ำงานก่บล้กค์้าอียุ่างใกล้ชิด เพ้�อีให้เข้้าใจถ่งว่ต้ถุปีระสงค์์ และค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้า 

หล่งจากน่�นที่ีมงานจะกำหนดร้ปีแบบกิจกรรม ร้ปีแบบการจ่ดงาน สถานที่ี�ในการจ่ดงาน การจ่ดหาวิที่ยุากรร่บเชิญ

ผ้้ที่รงค์ุณวุฒิที่ี�มีปีระสบการณ์ เพ้�อีให้เหมาะสมก่บว่ต้ถปุีระสงค์์ในการจ่ดงานข้อีงล้กค์้าแต้่ละรายุ ที่่�งนี� บริษ่ที่จะมี

การค์วบค์ุมค์ุณภาพในทีุ่กข้่�นต้อีนการที่ำงาน เพ้�อีสร้างสรรค์์งานให้บรรลุต้รงต้ามว่ต้ถุปีระสงค์์ข้อีงการจ่ดงาน 

  - กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

   บุค์ลากรเป็ีนส่วนสำค์่ญในการผลิต้และสร้างสรรค์์งานเพ้�อีให้ได้ผลงานทีี่�มีค์ุณภาพและปีระสบ

ค์วามสำเร็จต้ามว่ต้ถุปีระสงค์์ข้อีงการจ่ดงาน บริษ่ที่มีนโยุบายุในการส่งเสริมการพ่ฒนาค์วามร้้และค์วามคิ์ด

สรา้งสรรค์ข์้อีงบุค์ลากรอียุ่างต้อ่ีเน้�อีง โดยุบุค์ลากรข้อีงบริษท่ี่ไดร้บ่การฝึ่กอีบรมอียุ่างสม�ำเสมอีที่่�งภายุในบริษท่ี่ การ

เข้้าร่วมงานส่มมนาต้่าง ๆ รวมที่่�งการไปีศ่กษาด้งานที่่�งในปีระเที่ศและต้่างปีระเที่ศ ที่ำให้บริษ่ที่มีที่ีมงานที่ี�มีค์วาม

ชำนาญ มีค์วามค์ิดริเริ�มสร้างสรรค์์ ซึ่่�งเปี็นปีัจจ่ยุสำค์่ญในการสร้างสรรค์์งานที่ี�มีค์ุณภาพ

  - กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

   การจด่งานในแต่้ละค์ร่�งจะมกีลุม่เป้ีาหมายุข้อีงงาน (ผ้้เข้า้ชมงาน) ทีี่�แต้กต้า่งกน่ ดง่น่�น การเข้า้ถง่

กลุ่มเปี้าหมายุด่งกล่าวจำเปี็นจะต้้อีงมีส้�อีการปีระชาส่มพ่นธ์ที่ี�ดี ที่่�งนี� บริษ่ที่มีช่อีงที่างในการปีระชาส่มพ่นธ์งาน

ส่มมนาหร้อีงานกิจกรรมต้่าง ๆ  ได้อียุ่างค์รบวงจร โดยุสามารถใช้ส้�อีต้่าง ๆ  ข้อีงบริษ่ที่ ได้แก่ นิต้ยุสาร  รายุการวิที่ยุุ 

อีีเมล เว็บไซึ่ต้์และส้�อีโซึ่เชียุล ในการปีระชาส่มพ่นธ์ ที่ำให้เข้้าถ่งผ้้บริโภค์ได้อียุ่างกว้างข้วางและมีค์วามหลากหลายุ 

นอีกจากนี� บริษ่ที่ยุ่งมีฐานข้้อีม้ลข้อีงผ้้บริโภค์จากส้�อีต้่าง ๆ ข้อีงบริษ่ที่ และจากการจ่ดงาน ที่ำให้บริษ่ที่มีข้้อีได้

เปีรยีุบในการเข้า้ถง่กลุม่เปีา้หมายุ การจด่หาส้�อีภายุนอีกจากการจด่งานข้อีงบรษิท่ี่ ที่ำใหบ้รษิท่ี่ต้อ้ีงที่ำการเสาะหา

ส้�อีใหม่ ๆ ต้ลอีดเวลา จ่งมีข้้อีม้ลส้�อีภายุนอีก ที่ำให้สะดวกต้่อีการค์่ดเล้อีกส้�อีให้ต้รงก่บงาน

 • บริการแพลตฟอร์มการจัดงานเสมือนจริง (Virtual Event Platform)

  - กลยุทธ์ด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยี

   เน้�อีงจากแพลต้ฟอีร์มจำเป็ีนต้้อีงอีาศ่ยุทีี่มพ่ฒนาทีี่�มีปีระสบการณ์ เช่น แพลต้ฟอีร์มการจ่ดงาน

เสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) ด่งน่�น จ่งเล้อีกใช้ที่ีมที่ี�มีปีระสบการณ์ในการพ่ฒนาแพลต้ฟอีร์มอีีค์อีมเมิร์ซึ่

  - กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

   ในการจด่งานอีเีว้นต์้รป้ีแบบไฮบรดิ จำเป็ีนต้้อีงอีาศยุ่ที่มีงานทีี่�มปีีระสบการณ์ในการบรหิารจด่งาน

อีเีว้นต์้และด้วยุปีระสบการณ์จากการจ่ดงาน Commart และร่บบริหารจ่ดการอีีเว้นต้์ต้่าง ๆ ที่ำให้สามารถต้่อียุอีด

มาช่วยุให้การบริหารหน้างานมีค์วามลงต้่วค์วบค์้่ก่บการบริหารแพลต้ฟอีร์ม

  - กลยุทธ์ Social Enterprise 

   ที่างบริษ่ที่ได้ร่วมก่บหน่วยุงานที่างการกุศล อีาที่ิ สภากาชาดไที่ยุ ในการแบ่งรายุได้บางส่วนจาก

การข้ายุสินค์้าผ่านแพลต้ฟอีร์ม เพ้�อีมอีบให้อีงค์์กรกุศลไปีใช้ปีระโยุชน์เพ้�อีส่งค์ม ที่ำให้ผ้้บริโภค์ทีี่�เข้้ามาใช้งาน

แพลต้ฟอีร์ม นอีกจากจะได้สินค์้าราค์าพิเศษ ก็ยุ่งได้ร่วมเปี็นผ้้ให้สิ�งดี ๆ ก่บส่งค์มอีีกด้วยุ

2.2.3 สื�อดิจิทัลและสื�ออื�น

  • เวบ็ไซีตแ์ละสื�อสงัคมออนไลน ์(Social Media) เช่น่ เฟช่บุ�ก (Facebook), ทวติเตอร ์(Twitter) 

  - กลยุทธ์ด้านเนื�อหา

   บริษ่ที่เน้นการนำเสนอีเน้�อีหาที่ี�มีค์ุณภาพ น่าสนใจ และที่่นเหตุ้การณ์ ในการด่งด้ดจำนวน 

ผ้้เข้้าชมและสร้างค์วามนิยุมให้แก่เว็บไซึ่ต้์และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์ข้อีงบริษ่ที่ ซึ่่�งเป็ีนปีัจจ่ยุทีี่�ผ้้ปีระกอีบการเล้อีกใน

การใช้งบโฆษณา ที่่�งนี� บริษ่ที่เปี็นผ้้มีปีระสบการณ์ในการสร้างสรรค์์ส้�อีสิ�งพิมพ์มายุาวนาน ที่ำให้มีข้้อีได้เปีรียุบใน

ด้านฐานข้้อีม้ลทีี่�สามารถนำมาใช้ และได้ร่บค์วามน่าเช้�อีถ้อีในเชิงข้อีงเน้�อีหาทีี่�นำเสนอีโดยุบริษ่ที่มีนโยุบายุในการ

สร้างสรรค์์เน้�อีหาทีี่�มีค์ุณภาพและมีค์วามถ้กต้้อีง นอีกจากนี� บริษ่ที่มีการนำเสนอีเน้�อีหาข่้าวสารทีี่�รวดเร็วและ 

ที่่นเหตุ้การณ์ ค์รอีบค์ลุมเน้�อีหาหลากหลายุ โดยุเน้นนำเสนอีข้่าวสาร บที่ค์วามที่ี�น่าสนใจ เที่ค์นิค์ต้่าง ๆ ที่ี�นำไปี

ใช้ได้จริง รวมถ่งมีเน้นการต้อีบโต้้ (Interact) ก่บผ้้เข้้าชมอียุ้่ต้ลอีด ซึ่่�งเปี็นการสร้างค์วามปีระที่่บใจและแรงจ้งใจ 

ในการต้ิดต้ามเว็บไซึ่ต้์และข้่าวสารจากบริษ่ที่

  - กลยุทธ์ด้านรูปแบบและประสิทธิภิาพของเว็บไซีต์

   บริษ่ที่ได้ปีร่บเปีลี�ยุนเว็บไซึ่ต้์ www.techhub.in.th และ www.commartthailand.com ให้มี 

ร้ปีล่กษณ์และการใช้งานที่ี�ที่่นสม่ยุ สามารถรอีงร่บการเข้้าถ่งจากอีุปีกรณ์พกพา เช่น สมาร์ต้โฟน และแที่็บเล็ต้ 

เปี็นต้้น รวมถ่งการที่ำเน้�อีหาให้ต้รงก่บค์วามต้้อีงการข้อีงค์นรุ่นใหม่ ต้ลอีดจนเน้นสร้างพล่งส้�อีผ่าน Social Media 

ต้่าง ๆ ก่บกิจกรรมที่างการต้ลาด เพ้�อีต่้อียุอีดธุรกิจไปีส้่การเปี็นผ้้นำที่างด้านส้�อีอีอีนไลน์ข้อีงไที่ยุ ที่่�งนี� บริษ่ที่มี 

การเก็บรวบรวมสถิต้ิจำนวนผ้้เข้้าชมเว็บไซึ่ต้์ และข้้อีค์ิดเห็นจาก ผ้้เข้้าชมเว็บไซึ่ต้์ รวมที่่�งสมาชิกเว็บไซึ่ต้์ข้อีงบริษ่ที่  

เพ้�อีปีระเมินค์วามนิยุมข้อีงแต้่ละเว็บไซึ่ต้์ และใช้เปี็นแนวที่างในการพ่ฒนาเว็บไซึ่ต้์ข้อีงบริษ่ที่ต้่อีไปี

  • บริการด้านการตลาดดิจิทัล 

  เน้�อีงจากการเปีลี�ยุนแปีลงข้อีงเที่ค์โนโลยีุการส้�อีสาร การเติ้บโต้ข้อีงส้�อีอีอีนไลน์ ที่ำให้พฤติ้กรรม 

ผ้้บริโภค์เปีลี�ยุนไปี โดยุเฉพาะก่บกลุ่มผ้้บริโภค์รุ่นใหม่ที่ี�อียุ้่ในกลุ่ม Gen Y และ Z  บริษ่ที่จ่งเปีิดให้บริการการต้ลาด

ดิจิที่่ลเพ้�อีข้ยุายุบริการไปียุ่งอีงค์์กรเอีกชน และภาค์ร่ฐ ทีี่�ต้้อีงการส้�อีสารข้้อีม้ลสินค์้า บริการ ภาพล่กษณ์อีงค์์กร 

หรอ้ีกจิกรรมที่างการต้ลาดไปียุง่ผ้บ้รโิภค์ผ่านชอ่ีงที่างดจิทิี่ล่ ซึ่่�งสามารถวด่ผลสำเรจ็ที่างการต้ลาดไดแ้มน่ยุำ ชด่เจน 

และรวดเร็ว ที่ำให้สามารถปีร่บเปีลี�ยุนกลยุุที่ธ์การต้ลาดได้ที่่นที่่วงที่ี

  - กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

   จากค์วามเชี�ยุวชาญด้านเน้�อีหา ต้่อียุอีดส้่การให้บริการให้ค์ำปีร่กษา และบริการการต้ลาดดิจิที่่ล 

ดว้ยุบคุ์ลากรทีี่�มปีีระสบการณ์ดา้นการต้ลาดดิจทิี่ล่มากกว่า 10 ปี ีรวมถง่ทีี่มบคุ์ลากรทีี่�มคี์วามสามารถในการพฒ่นา   

ส้�อีอีอีนไลน์ ที่่�งเว็บไซึ่ต้์ และโมไบล์แอีปีพลิเค์ช่น เพ้�อีต้อีบโจที่ยุ์ด้านการต้ลาดอีอีนไลน์แบบค์รบวงจร ต้่�งแต้่การ

โฆษณาปีระชาส่มพ่นธ์ แผนส่งเสริมการข้ายุ ไปีจนถ่งการปีิดการข้ายุ หร้อีสร้าง Conversion เพ้�อีจุดปีระสงค์์

ที่างการต้ลาดที่ี�ต้่�งไว้

  - กลยุทธ์ด้านเนื�อหา

   ไมว่า่สนิค์า้หรอ้ีบรกิารใด ๆ  วธิกีาร และข้อ้ีมล้เพ้�อีส้�อีสารการต้ลาดถอ้ีเป็ีนสิ�งที่ี�สำค์ญ่ลำดบ่ต้น้ ๆ  

 เสมอี บริษ่ที่เน้นการบริการสร้างเน้�อีหานำเสนอีที่ี�น่าสนใจ เข้้าใจง่ายุ เข้้าก่บสถานการณ์ เล่าเร้�อีง (Story Telling) 

เช้�อีมโยุงก่บผลิต้ภ่ณฑิ์ หร้อีบริการข้อีงล้กค์้า เพ้�อีส้�อีสารก่บกลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ และต้รงใจ 

  - กลยุทธ์ด้านรูปแบบสื�อ

   ด้วยุค์วามก้าวหน้าในเที่ค์โนโลยีุด้านการส้�อีสาร ที่ำให้ส้�อีอีอีนไลน์มีร้ปีแบบทีี่�หลากหลายุต้าม

แพลต้ฟอีร์มทีี่�พ่ฒนาข้่�นต้าม และได้ร่บค์วามนิยุมมากกว่าส้�อีอี้�น ๆ ซึ่่�งบริษ่ที่มีบุค์ลากรที่ี�พร้อีม รวมถ่งเค์ร้�อีงม้อี

สำหร่บพ่ฒนาส้�อีอีอีนไลน์ในร้ปีแบบต้่าง ๆ เช่น ส้�อีวิดีที่่ศน์ ส้�อีเสม้อีนจริง ให้เหมาะก่บแพลต้ฟอีร์มอีอีนไลน์ 

ปีระกอีบก่บกลยุุที่ธ์ด้านเน้�อีหา เพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงอีงค์์กรธุรกิจ และผ้้บริโภค์ให้มากที่ี�สุด
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  - การประช่าสัมพันธ์

   ปีจัจบุน่พฤติ้กรรมการเข้า้ถง่ส้�อีเปีลี�ยุนไปี บริษท่ี่จง่ได้ปีรบ่รป้ีแบบการใชส้้�อีเป็ีนรป้ีแบบผสมผสาน 

ค์้อีมีที่่�งส้�อีใหม่ เช่น เว็บไซึ่ต้์, Influencer, LINE, Facebook, twitter, EDM, Google, TikTok ร่วมก่บส้�อีเดิม อีาที่ิ  

บลิบอีรด์ ที่วี ีวทิี่ยุ ุสิ�งพมิพ ์และยุง่ค์งใชก้ลยุทุี่ธใ์นการหาส้�อีพน่ธมติ้ร เพ้�อีชว่ยุใหผ้้บ้รโิภค์ไดร้บ่ข้อ้ีมล้ที่างการต้ลาด

และโปีรโมช่นที่ี�ต้รงก่บค์วามต้้อีงการมากทีี่�สุด จากปีัจจ่ยุด่งกล่าวข้้างต้้น ที่ำให้งาน COMMART เปี็นทีี่�ร้้จ่กใน 

วงกว้าง และได้ร่บค์วามนิยุมมาโดยุต้ลอีด 

 • การรับจ้างจัดงานงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

  - กลยุทธ์ในการให้บริการ 

   บริษ่ที่ให้บริการจ่ดงานในร้ปีแบบต้่าง ๆ ที่่�งงานปีระชุมส่มมนา งานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า 

และกิจกรรมที่างการต้ลาดต้่าง ๆ ให้แก่ภาค์ร่ฐและภาค์เอีกชน โดยุเน้นการจ่ดงานที่ี�มีค์ุณภาพ และค์รบวงจร โดยุ 

ที่ีมงานข้อีงบริษ่ที่จะร่วมที่ำงานก่บล้กค์้าอียุ่างใกล้ชิด เพ้�อีให้เข้้าใจถ่งว่ต้ถุปีระสงค์์ และค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้า 

หล่งจากน่�นที่ีมงานจะกำหนดร้ปีแบบกิจกรรม ร้ปีแบบการจ่ดงาน สถานที่ี�ในการจ่ดงาน การจ่ดหาวิที่ยุากรร่บเชิญ

ผ้้ที่รงค์ุณวุฒิที่ี�มีปีระสบการณ์ เพ้�อีให้เหมาะสมก่บว่ต้ถปุีระสงค์์ในการจ่ดงานข้อีงล้กค์้าแต้่ละรายุ ที่่�งนี� บริษ่ที่จะมี

การค์วบค์ุมค์ุณภาพในทีุ่กข้่�นต้อีนการที่ำงาน เพ้�อีสร้างสรรค์์งานให้บรรลุต้รงต้ามว่ต้ถุปีระสงค์์ข้อีงการจ่ดงาน 

  - กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

   บุค์ลากรเป็ีนส่วนสำค์่ญในการผลิต้และสร้างสรรค์์งานเพ้�อีให้ได้ผลงานทีี่�มีค์ุณภาพและปีระสบ

ค์วามสำเร็จต้ามว่ต้ถุปีระสงค์์ข้อีงการจ่ดงาน บริษ่ที่มีนโยุบายุในการส่งเสริมการพ่ฒนาค์วามร้้และค์วามคิ์ด

สรา้งสรรค์ข์้อีงบุค์ลากรอียุ่างต้อ่ีเน้�อีง โดยุบุค์ลากรข้อีงบริษท่ี่ไดร้บ่การฝึ่กอีบรมอียุ่างสม�ำเสมอีที่่�งภายุในบริษท่ี่ การ

เข้้าร่วมงานส่มมนาต้่าง ๆ รวมที่่�งการไปีศ่กษาด้งานที่่�งในปีระเที่ศและต้่างปีระเที่ศ ที่ำให้บริษ่ที่มีที่ีมงานที่ี�มีค์วาม

ชำนาญ มีค์วามค์ิดริเริ�มสร้างสรรค์์ ซึ่่�งเปี็นปีัจจ่ยุสำค์่ญในการสร้างสรรค์์งานที่ี�มีค์ุณภาพ

  - กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

   การจด่งานในแต่้ละค์ร่�งจะมกีลุม่เป้ีาหมายุข้อีงงาน (ผ้้เข้า้ชมงาน) ทีี่�แต้กต้า่งกน่ ดง่น่�น การเข้า้ถง่

กลุ่มเปี้าหมายุด่งกล่าวจำเปี็นจะต้้อีงมีส้�อีการปีระชาส่มพ่นธ์ที่ี�ดี ที่่�งนี� บริษ่ที่มีช่อีงที่างในการปีระชาส่มพ่นธ์งาน

ส่มมนาหร้อีงานกิจกรรมต้่าง ๆ  ได้อียุ่างค์รบวงจร โดยุสามารถใช้ส้�อีต้่าง ๆ  ข้อีงบริษ่ที่ ได้แก่ นิต้ยุสาร  รายุการวิที่ยุุ 

อีีเมล เว็บไซึ่ต้์และส้�อีโซึ่เชียุล ในการปีระชาส่มพ่นธ์ ที่ำให้เข้้าถ่งผ้้บริโภค์ได้อียุ่างกว้างข้วางและมีค์วามหลากหลายุ 

นอีกจากนี� บริษ่ที่ยุ่งมีฐานข้้อีม้ลข้อีงผ้้บริโภค์จากส้�อีต้่าง ๆ ข้อีงบริษ่ที่ และจากการจ่ดงาน ที่ำให้บริษ่ที่มีข้้อีได้

เปีรยีุบในการเข้า้ถง่กลุม่เปีา้หมายุ การจด่หาส้�อีภายุนอีกจากการจด่งานข้อีงบรษิท่ี่ ที่ำใหบ้รษิท่ี่ต้อ้ีงที่ำการเสาะหา

ส้�อีใหม่ ๆ ต้ลอีดเวลา จ่งมีข้้อีม้ลส้�อีภายุนอีก ที่ำให้สะดวกต้่อีการค์่ดเล้อีกส้�อีให้ต้รงก่บงาน

 • บริการแพลตฟอร์มการจัดงานเสมือนจริง (Virtual Event Platform)

  - กลยุทธ์ด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยี

   เน้�อีงจากแพลต้ฟอีร์มจำเป็ีนต้้อีงอีาศ่ยุทีี่มพ่ฒนาทีี่�มีปีระสบการณ์ เช่น แพลต้ฟอีร์มการจ่ดงาน

เสม้อีนจริง (Virtual Event Platform) ด่งน่�น จ่งเล้อีกใช้ที่ีมที่ี�มีปีระสบการณ์ในการพ่ฒนาแพลต้ฟอีร์มอีีค์อีมเมิร์ซึ่

  - กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

   ในการจด่งานอีเีว้นต์้รป้ีแบบไฮบรดิ จำเป็ีนต้้อีงอีาศยุ่ที่มีงานทีี่�มปีีระสบการณ์ในการบรหิารจด่งาน

อีเีว้นต์้และด้วยุปีระสบการณ์จากการจ่ดงาน Commart และร่บบริหารจ่ดการอีีเว้นต้์ต้่าง ๆ ที่ำให้สามารถต้่อียุอีด

มาช่วยุให้การบริหารหน้างานมีค์วามลงต้่วค์วบค์้่ก่บการบริหารแพลต้ฟอีร์ม

  - กลยุทธ์ Social Enterprise 

   ที่างบริษ่ที่ได้ร่วมก่บหน่วยุงานที่างการกุศล อีาที่ิ สภากาชาดไที่ยุ ในการแบ่งรายุได้บางส่วนจาก

การข้ายุสินค์้าผ่านแพลต้ฟอีร์ม เพ้�อีมอีบให้อีงค์์กรกุศลไปีใช้ปีระโยุชน์เพ้�อีส่งค์ม ที่ำให้ผ้้บริโภค์ทีี่�เข้้ามาใช้งาน

แพลต้ฟอีร์ม นอีกจากจะได้สินค์้าราค์าพิเศษ ก็ยุ่งได้ร่วมเปี็นผ้้ให้สิ�งดี ๆ ก่บส่งค์มอีีกด้วยุ

2.2.3 สื�อดิจิทัลและสื�ออื�น

  • เวบ็ไซีต์และสื�อสงัคมออนไลน ์(Social Media) เช่น่ เฟช่บุ�ก (Facebook), ทวติเตอร ์(Twitter) 

  - กลยุทธ์ด้านเนื�อหา

   บริษ่ที่เน้นการนำเสนอีเน้�อีหาที่ี�มีค์ุณภาพ น่าสนใจ และที่่นเหตุ้การณ์ ในการด่งด้ดจำนวน 

ผ้้เข้้าชมและสร้างค์วามนิยุมให้แก่เว็บไซึ่ต์้และส้�อีส่งค์มอีอีนไลน์ข้อีงบริษ่ที่ ซึ่่�งเป็ีนปีัจจ่ยุทีี่�ผ้้ปีระกอีบการเล้อีกใน

การใช้งบโฆษณา ที่่�งนี� บริษ่ที่เปี็นผ้้มีปีระสบการณ์ในการสร้างสรรค์์ส้�อีสิ�งพิมพ์มายุาวนาน ที่ำให้มีข้้อีได้เปีรียุบใน

ด้านฐานข้้อีม้ลที่ี�สามารถนำมาใช้ และได้ร่บค์วามน่าเช้�อีถ้อีในเชิงข้อีงเน้�อีหาที่ี�นำเสนอีโดยุบริษ่ที่มีนโยุบายุในการ

สร้างสรรค์์เน้�อีหาทีี่�มีค์ุณภาพและมีค์วามถ้กต้้อีง นอีกจากนี� บริษ่ที่มีการนำเสนอีเน้�อีหาข่้าวสารทีี่�รวดเร็วและ 

ที่่นเหตุ้การณ์ ค์รอีบค์ลุมเน้�อีหาหลากหลายุ โดยุเน้นนำเสนอีข้่าวสาร บที่ค์วามที่ี�น่าสนใจ เที่ค์นิค์ต้่าง ๆ ที่ี�นำไปี

ใช้ได้จริง รวมถ่งมีเน้นการต้อีบโต้้ (Interact) ก่บผ้้เข้้าชมอียุ้่ต้ลอีด ซึ่่�งเปี็นการสร้างค์วามปีระที่่บใจและแรงจ้งใจ 

ในการต้ิดต้ามเว็บไซึ่ต้์และข้่าวสารจากบริษ่ที่

  - กลยุทธ์ด้านรูปแบบและประสิทธิภิาพของเว็บไซีต์

   บริษ่ที่ได้ปีร่บเปีลี�ยุนเว็บไซึ่ต้์ www.techhub.in.th และ www.commartthailand.com ให้มี 

ร้ปีล่กษณ์และการใช้งานที่ี�ที่่นสม่ยุ สามารถรอีงร่บการเข้้าถ่งจากอีุปีกรณ์พกพา เช่น สมาร์ต้โฟน และแที่็บเล็ต้ 

เปี็นต้้น รวมถ่งการที่ำเน้�อีหาให้ต้รงก่บค์วามต้้อีงการข้อีงค์นรุ่นใหม่ ต้ลอีดจนเน้นสร้างพล่งส้�อีผ่าน Social Media 

ต้่าง ๆ ก่บกิจกรรมที่างการต้ลาด เพ้�อีต้่อียุอีดธุรกิจไปีส้่การเปี็นผ้้นำที่างด้านส้�อีอีอีนไลน์ข้อีงไที่ยุ ที่่�งนี� บริษ่ที่มี 

การเก็บรวบรวมสถิต้ิจำนวนผ้้เข้้าชมเว็บไซึ่ต้์ และข้้อีค์ิดเห็นจาก ผ้้เข้้าชมเว็บไซึ่ต้์ รวมที่่�งสมาชิกเว็บไซึ่ต้์ข้อีงบริษ่ที่  

เพ้�อีปีระเมินค์วามนิยุมข้อีงแต้่ละเว็บไซึ่ต้์ และใช้เปี็นแนวที่างในการพ่ฒนาเว็บไซึ่ต้์ข้อีงบริษ่ที่ต้่อีไปี

  • บริการด้านการตลาดดิจิทัล 

  เน้�อีงจากการเปีลี�ยุนแปีลงข้อีงเที่ค์โนโลยีุการส้�อีสาร การเติ้บโต้ข้อีงส้�อีอีอีนไลน์ ที่ำให้พฤติ้กรรม 

ผ้้บริโภค์เปีลี�ยุนไปี โดยุเฉพาะก่บกลุ่มผ้้บริโภค์รุ่นใหม่ที่ี�อียุ้่ในกลุ่ม Gen Y และ Z  บริษ่ที่จ่งเปีิดให้บริการการต้ลาด

ดิจิที่่ลเพ้�อีข้ยุายุบริการไปียุ่งอีงค์์กรเอีกชน และภาค์ร่ฐ ทีี่�ต้้อีงการส้�อีสารข้้อีม้ลสินค์้า บริการ ภาพล่กษณ์อีงค์์กร 

หร้อีกจิกรรมที่างการต้ลาดไปียุง่ผ้บ้รโิภค์ผ่านชอ่ีงที่างดจิทิี่ล่ ซึ่่�งสามารถวด่ผลสำเรจ็ที่างการต้ลาดไดแ้มน่ยุำ ชด่เจน 

และรวดเร็ว ที่ำให้สามารถปีร่บเปีลี�ยุนกลยุุที่ธ์การต้ลาดได้ที่่นที่่วงที่ี

  - กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

   จากค์วามเชี�ยุวชาญด้านเน้�อีหา ต้่อียุอีดส้่การให้บริการให้ค์ำปีร่กษา และบริการการต้ลาดดิจิที่่ล 

ดว้ยุบคุ์ลากรทีี่�มปีีระสบการณ์ดา้นการต้ลาดดิจทิี่ล่มากกว่า 10 ปีี รวมถง่ทีี่มบคุ์ลากรทีี่�มคี์วามสามารถในการพฒ่นา   

ส้�อีอีอีนไลน์ ที่่�งเว็บไซึ่ต้์ และโมไบล์แอีปีพลิเค์ช่น เพ้�อีต้อีบโจที่ยุ์ด้านการต้ลาดอีอีนไลน์แบบค์รบวงจร ต้่�งแต้่การ

โฆษณาปีระชาส่มพ่นธ์ แผนส่งเสริมการข้ายุ ไปีจนถ่งการปีิดการข้ายุ หร้อีสร้าง Conversion เพ้�อีจุดปีระสงค์์

ที่างการต้ลาดที่ี�ต้่�งไว้

  - กลยุทธ์ด้านเนื�อหา

   ไมว่า่สนิค์า้หรอ้ีบรกิารใด ๆ  วธิกีาร และข้อ้ีมล้เพ้�อีส้�อีสารการต้ลาดถอ้ีเป็ีนสิ�งที่ี�สำค์ญ่ลำดบ่ต้น้ ๆ  

 เสมอี บริษ่ที่เน้นการบริการสร้างเน้�อีหานำเสนอีที่ี�น่าสนใจ เข้้าใจง่ายุ เข้้าก่บสถานการณ์ เล่าเร้�อีง (Story Telling) 

เช้�อีมโยุงก่บผลิต้ภ่ณฑิ์ หร้อีบริการข้อีงล้กค์้า เพ้�อีส้�อีสารก่บกลุ่มเปี้าหมายุได้อียุ่างมีปีระสิที่ธิภาพ และต้รงใจ 

  - กลยุทธ์ด้านรูปแบบสื�อ

   ด้วยุค์วามก้าวหน้าในเที่ค์โนโลยีุด้านการส้�อีสาร ที่ำให้ส้�อีอีอีนไลน์มีร้ปีแบบทีี่�หลากหลายุต้าม

แพลต้ฟอีร์มที่ี�พ่ฒนาข้่�นต้าม และได้ร่บค์วามนิยุมมากกว่าส้�อีอี้�น ๆ ซึ่่�งบริษ่ที่มีบุค์ลากรที่ี�พร้อีม รวมถ่งเค์ร้�อีงม้อี

สำหร่บพ่ฒนาส้�อีอีอีนไลน์ในร้ปีแบบต้่าง ๆ เช่น ส้�อีวิดีที่่ศน์ ส้�อีเสม้อีนจริง ให้เหมาะก่บแพลต้ฟอีร์มอีอีนไลน์ 

ปีระกอีบก่บกลยุุที่ธ์ด้านเน้�อีหา เพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงอีงค์์กรธุรกิจ และผ้้บริโภค์ให้มากที่ี�สุด
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 • บริการแพลตฟอร์มเพื�อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform)

  - กลยุทธ์ด้านผลิตภิัณฑ์์ 

   ระบบฝ่ึกอีบรมส่วนใหญ่ในต้ลาดถ้กสร้างข้่�นเพ้�อีใช้ในสถาบ่นการศ่กษา ซึ่่�งไม่เหมาะก่บการใช้งาน

ในอีงค์์กร เช่น การค์วบค์ุมการเรียุนการสอีน และด้ผลการเรียุนโดยุผ้้สร้างบที่เรียุนเที่่าน่�น ซึ่่�งเหมาะก่บอีาจารยุ์ที่ี�

สอีนในวชิาน่�น ๆ  แต้ใ่นอีงค์ก์ร พนก่งานจะเปีน็ผ้ค้์วบค์มุการเรยีุนข้อีงต้ว่เอีง และผลการเรยีุนจะต้อ้ีงสง่ไปียุง่หว่หนา้

งานข้อีงพน่กงานแต้่ละค์น รวมถ่งฝ่�ายุพ่ฒนาบุค์ลากรที่ี�มีหน้าที่ี�ด้แลภาพรวมข้อีงการเรียุนร้้ บริษ่ที่จ่งมุ่งเน้นการ

พฒ่นาแพลต้ฟอีรม์เพ้�อีการพฒ่นาบคุ์ลากรที่ี�เหมาะกบ่การใชง้านในอีงค์ก์ร พรอ้ีมที่่�งพฒ่นาระบบปีระเมนิผลค์วาม

สามารถ การสรา้งเสน้ที่างการเรยีุนต้ามสมรรถนะข้อีงบคุ์ลากรต้ามต้ำแหนง่ที่ี�อีงค์ก์รต้อ้ีงการ และสามารถเช้�อีมต้อ่ี

ก่บระบบบริหารงานบุค์ค์ลได้ รวมถ่งระบบสร้างและส้บค์้นอีงค์์ค์วามร้้ภายุในอีงค์์กร ระบบเกมมิฟิเค์ช่น (Gamifi-

cation) เพ้�อีสร้างแรงจ้งใจในการเรียุนร้้ เช่น ระบบให้มีค์ะแนนสะสมระด่บสำหร่บผ้้ใช้งาน และสามารถใช้ค์ะแนน

สะสมเพ้�อีแลกข้อีงรางว่ลต้่าง ๆ เพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงผ้้มีส่วนได้เสียุทีุ่กส่วน ไม่ว่าจะเปี็นผ้บ้ริหารข้อีง

อีงค์์กร ฝ่�ายุพ่ฒนาบุค์ลากร และพน่กงาน

  - กลยุทธ์ด้านเนื�อหา

   นอีกจากค์วามรว่มมอ้ีกบ่สถาบน่การศก่ษาช่�นนำ เพ้�อีสรา้งเน้�อีหาหลก่สต้้รที่ี�ถก้ต้อ้ีงต้ามที่ฤษฎีแีลว้ 

บริษ่ที่ยุ่งมุ่งเน้นการพ่ฒนาเน้�อีหาให้สามารถนำไปีปีฏิิบ่ต้ิงานได้จริง และนำเสนอีในร้ปีแบบ Motion Graphic 

(Animation) และละค์รจำลอีงสถานการณ์ เพ้�อีเพิ�มค์วามน่าสนใจให้ก่บการเรียุนร้้เร้�อีงยุาก ๆ ที่ำให้ผ้้เรียุนเข้้าใจ

เน้�อีหาต้า่ง ๆ  ไดง้า่ยุยุิ�งข้่�น นอีกจากนี�บรษิท่ี่จะพฒ่นาเน้�อีหาที่ี�ต้อีบโจที่ยุเ์น้�อีหาใหม ่ๆ  ที่ี�ส่�นกระชบ่ (Micro Course) 

สามารถเรยีุนร้ไ้ดเ้รว็ รวมถง่สามารถปีรบ่โค์รงสร้างหลก่สต้้รใหมไ่ด ้โดยุนำเน้�อีหารป้ีแบบใหมม่ารวมกน่เปีน็หลก่ส้ต้ร

ที่ี�ยุ้ดหยุุ่นต้่อีค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาดมากยุิ�งข้่�น

(2.3) ภิาวะอุตสาหกรรม

เน้�อีงจากธุรกิจข้อีงบริษ่ที่มีส่วนเอี้�อีธุรกิจระหว่างก่น ด่งน่�น อีุต้สาหกรรมจ่งมีส่วนส่มพ่นธ์ก่น โดยุสามารถ

แบ่งต้ามธุรกิจหล่กข้อีงบริษ่ที่ ด่งนี�

 1. ส้�อีและค์อีนเที่นต้ ์ปีระกอีบดว้ยุ อีตุ้สาหกรรมสิ�งพมิพ ์อีตุ้สาหกรรมส้�อีโฆษณา และอุีต้สาหกรรมไอีที่ี 

ส่งผลกระที่บต้่อีการอี่าน และการลงโฆษณา ซึ่่�งเปี็นรายุได้หล่ก

 2. งานแสดงสินค์้าและกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจร ปีระกอีบด้วยุ อีุต้สาหกรรมไอีที่ี ซึ่่�งส่งผล 

กระที่บโดยุต้รงต้่อีค์วามสนใจข้อีงผ้้เข้้าชมงานแสดงสินค์้า รวมที่่�งผ้้เช่าพ้�นที่ี�ในงานแสดงสินค์้าข้อีงบริษ่ที่

 3. บริการที่างการต้ลาดดิจิที่่ล ปีระกอีบด้วยุ อีุต้สาหกรรมโฆษณา อีอีนไลน์ และการศ่กษา ส่งผล 

กระที่บโดยุต้รงต้่อีรายุได้โฆษณาในส้�อีดิจิที่่ล 

ภิาวะอุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์ 

อีตุ้สาหกรรมสิ�งพมิพไ์ดร้บ่ผลกระที่บจากค์วามกา้วหนา้ข้อีงเที่ค์โนโลยุมีาอียุา่งต้อ่ีเน้�อีง รวมถง่พฤต้กิรรมข้อีง

ผ้้อี่านที่ี�เปีลี�ยุนแปีลง ที่ำให้สําน่กพิมพ์และนิต้ยุสารหลายุฉบ่บต้้อีงปีิดต้่วลงเปี็นจำนวนมาก ที่ำให้ค์้่แข้่งที่างการค์้า

ลดลงไปีอียุ่างมาก ปีัจจุบ่นมีนิต้ยุสารที่ี�พิมพ์จำหน่ายุไม่มาก บริษ่ที่จ่งต้้อีงปีร่บต้่วในการผลิต้เน้�อีหาที่ี�ต้อีบโจที่ยุ์ 

ก่บวิถีชีวิต้ และล่กษณะการใช้ชีวิต้ข้อีงผ้้อี่านในยุุค์ปีัจจุบ่น รวมถ่งต้้อีงมีเน้�อีหาแต้กต้่างจากค์้่แข้่ง และมีค์วาม 

โดดเด่นหลากหลายุในการเข้้าถ่ง

ภิาวะอุตสาหกรรมโฆษัณา 

บริษ่ที่ นีลเส็น ปีระเที่ศไที่ยุ จำก่ด เปีิดเผยุถ่งม้ลค์่าภาพรวมข้อีงเม็ดเงินโฆษณาต้ลอีดปีี 2564 มีม้ลค์่า 

รวม 107,151 ล้านบาที่ ลดลง 1% จากปีีก่อีน ที่ี�มีม้ลค์่าปีระมาณ 107,719 ล้านบาที่ เม้�อีแยุกต้ามปีระเภที่ส้�อี 

พบว่าส้�อีที่ีวีมีเม็ดเงินโฆษณาส้งที่ี�สุด 63,662 ล้านบาที่ ส้�อีที่ี�มีการเต้ิบโต้เพิ�มข้่�นจากปีีก่อีน ได้แก่ ส้�อีอีินเที่อีร์เน็ต้ 

และส้�อีที่ีวีมีอี่ต้ราเต้ิบโต้ 11% และ 1% ต้ามลำด่บ ส้�อีที่ี�อี่ต้ราลดลงจากปีีก่อีน ได้แก่ ส้�อีโรงภาพยุนต้ร์ ส้�อีสิ�งพิมพ์ 

ส้�อีนอีกบ้าน และส้�อีวทิี่ยุ ุลดลงในอีต่้รา 22%, 19%, 12% และ 9% ต้ามลำดบ่ ส้�อี ณ จดุข้ายุมมีล้ค่์าใกล้เค์ยีุงกบ่ปีีก่อีน

ตารางเปรียบเทียบเม็ดเงินโฆษัณาปี 2564 หน่วยุ : ล้านบาที่

ที่่�มา : บริิษััที่ เดอะนี่ลเส็็นีคอมปะนี่ (ปริะเที่ศไที่ย) จำกััด

ภิาวะอุตสาหกรรมตลาดไอที  

ในส่วนข้อีงต้ลาดไอีที่ี บริษ่ที่ การ์ที่เนอีร์ จำก่ด บริษ่ที่วิจ่ยุและให้ค์ำปีร่กษาระด่บโลก ค์าดการณ์แนวโน้ม

การใช้จ่ายุด้านไอีที่ีที่่�วโลกปีี 2565 ว่า จะมีม้ลค์่าส้งถ่ง 4.5 ล้านล้านเหรียุญสหร่ฐ เพิ�มข้่�น 5.5% จากปีี 2564 

ข้ณะทีี่�ปีระเที่ศไที่ยุเติ้บโต้ข้่�น 6.4% เทีี่ยุบปีนีี� ค์ดิเป็ีนมล้ค่์า 8.7 แสนล้านบาที่ ที่่�งนี� อีงค์ก์รธุรกิจจะพฒ่นาเที่ค์โนโลยีุ

และซึ่อีฟต้์แวร์ใหม่ ๆ เพิ�มข้่�นแที่นการซึ่้�อีและนำไปีใช้ ส่งผลให้ม้ลค์่าการใช้จ่ายุด้านไอีที่ีในปีี 2565 เต้ิบโต้ลดลง 

เที่ียุบก่บปีี 2564 ที่ี�มีม้ลค์่า 4.2 ล้านล้านเหรียุญสหร่ฐ เพิ�มข้่�น 9.5% เที่ียุบปีีก่อีนหน้า

อียุา่งไรกต็้าม การสรา้งสรรค์เ์ที่ค์โนโลยุดีจิทิี่ล่ยุง่เปีน็กลยุทุี่ธท์ี่างธรุกจิที่ี�สำค์ญ่อีน่ดบ่ต้น้ ๆ  ข้อีงอีงค์ก์รต้า่ง ๆ  

เน้�อีงจากพวกเข้ายุ่งมุ่งม่�นสร้างและพ่ฒนาวิถีการที่ำงานในอีนาค์ต้อียุ่างต้่อีเน้�อีง และเน้นการลงทีุ่นในโค์รงสร้าง 

พ้�นฐานเพ้�อีเสริมค์วามปีลอีดภ่ยุ รวมถ่งรอีงร่บการที่ำงานในแบบไฮบริดข้อีงพน่กงานที่ี�จะที่วีค์วามซึ่่บซึ่้อีนมากข้่�น 

ในปีีหน้า

สำนก่งานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิี่ล่ (ดปีีา้) ไดเ้ปีดิเผยุต่้วเลข้ค์าดการณผ์ลสำรวจดช่นคี์วามเช้�อีม่�นอีตุ้สาหกรรม

ดิจิที่่ล หร้อี Digital Industry Sentiment Index ไต้รมาส 3 ปีี 2564 อียุ้่ที่ี�ระด่บ 45.0 ที่รงต้่วจากระด่บ 45.6 

ในไต้รมาส 2 ปีี 2564 โดยุค์วามเช้�อีม่�นข้อีงผ้้ปีระกอีบการในอีุต้สาหกรรมดิจิที่่ลที่รงต้่วในเก้อีบทีุ่กอีงค์์ปีระกอีบ 

ที่่�งด้านปีริมาณ การผลิต้ และด้านการลงทีุ่น เน้�อีงจากได้ร่บผลกระที่บจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโค์วิด-19 

อียุ่างต้่อีเน้�อีง ที่ำให้เศรษฐกิจชะลอีต้่ว อีุต้สาหกรรมดิจิที่่ลข้าดค์วามเช้�อีม่�นต้่อีระบบเศรษฐกิจโดยุรวม

ที่่�งนี� ผ้ป้ีระกอีบการดจิทิี่ล่มอีงวา่ สถานการณท์ี่างเศรษฐกจิจะกลบ่มาฟ้�นต้ว่ดขี้่�นในไต้รมาส 4/2564 เน้�อีงจาก

ปีระชาชนไดร้บ่การฉดีวค่์ซึ่นีค์รบโดสเพิ�มข้่�น พนก่งานกลบ่มาที่ำงานในโรงงานหรอ้ีกจิการไดอ้ีกีค์ร่�ง สง่ผลใหธ้รุกจิ

ที่ี�เปี็นค์้่ค์้าข้อีงอีุต้สาหกรรมดิจิที่่ลฟ้�นต้่ว แต้่อียุ่างไรก็ต้าม ผ้้ปีระกอีบการดิจิที่่ลยุ่งค์งมีค์วามก่งวลในด้านต้้นทีุ่น

ปีระกอีบการเน้�อีงจากผ้้ปีระกอีบการข้นาดเล็กหลายุรายุยุ่งค์งปีระสบปีัญหาสภาพค์ล่อีงที่างการเงิน ที่ำให้ 

ผ้้ปีระกอีบการดิจิที่่ลต้้อีงแบกร่บต้้นทีุ่นในการปีระกอีบการที่ี�เพิ�มข้่�น

สื�อ

ที่ีวี (แอีนะล็อีก/ดิจิที่่ล)

อีินเที่อีร์เน็ต้ (DAAT)

ส้�อีนอีกบ้าน

โรงภาพยุนต้ร์

ส้�อีสิ�งพิมพ์

วิที่ยุุ

ส้�อี ณ จุดข้ายุ

รวม

ปี 2564

 63,662

 23,315

 9,709

 3,420

 3,108

 3,261

 676

 107,151

ปี 2563

 63,170

 21,058

 10,985

 4,395

 3,835

 3,602

 674

 107,719

การเติบโต (%)

 1%

 11%

 - 12%

 - 22%

 - 19%

 - 9%

 0

 - 1%
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 • บริการแพลตฟอร์มเพื�อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform)

  - กลยุทธ์ด้านผลิตภิัณฑ์์ 

   ระบบฝ่ึกอีบรมส่วนใหญ่ในต้ลาดถ้กสร้างข้่�นเพ้�อีใช้ในสถาบ่นการศ่กษา ซึ่่�งไม่เหมาะก่บการใช้งาน

ในอีงค์์กร เช่น การค์วบค์ุมการเรียุนการสอีน และด้ผลการเรียุนโดยุผ้้สร้างบที่เรียุนเที่่าน่�น ซึ่่�งเหมาะก่บอีาจารยุ์ที่ี�

สอีนในวชิาน่�น ๆ  แต้ใ่นอีงค์ก์ร พนก่งานจะเปีน็ผ้ค้์วบค์มุการเรยีุนข้อีงต้ว่เอีง และผลการเรยีุนจะต้อ้ีงสง่ไปียุง่หว่หนา้

งานข้อีงพน่กงานแต้่ละค์น รวมถ่งฝ่�ายุพ่ฒนาบุค์ลากรที่ี�มีหน้าที่ี�ด้แลภาพรวมข้อีงการเรียุนร้้ บริษ่ที่จ่งมุ่งเน้นการ

พฒ่นาแพลต้ฟอีรม์เพ้�อีการพฒ่นาบคุ์ลากรที่ี�เหมาะกบ่การใชง้านในอีงค์ก์ร พรอ้ีมที่่�งพฒ่นาระบบปีระเมนิผลค์วาม

สามารถ การสรา้งเสน้ที่างการเรยีุนต้ามสมรรถนะข้อีงบคุ์ลากรต้ามต้ำแหนง่ที่ี�อีงค์ก์รต้อ้ีงการ และสามารถเช้�อีมต้อ่ี

ก่บระบบบริหารงานบุค์ค์ลได้ รวมถ่งระบบสร้างและส้บค์้นอีงค์์ค์วามร้้ภายุในอีงค์์กร ระบบเกมมิฟิเค์ช่น (Gamifi-

cation) เพ้�อีสร้างแรงจ้งใจในการเรียุนร้้ เช่น ระบบให้มีค์ะแนนสะสมระด่บสำหร่บผ้้ใช้งาน และสามารถใช้ค์ะแนน

สะสมเพ้�อีแลกข้อีงรางว่ลต้่าง ๆ เพ้�อีต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีงผ้้มีส่วนได้เสียุทีุ่กส่วน ไม่ว่าจะเปี็นผ้บ้ริหารข้อีง

อีงค์์กร ฝ่�ายุพ่ฒนาบุค์ลากร และพน่กงาน

  - กลยุทธ์ด้านเนื�อหา

   นอีกจากค์วามรว่มมอ้ีกบ่สถาบน่การศก่ษาช่�นนำ เพ้�อีสรา้งเน้�อีหาหลก่สต้้รที่ี�ถก้ต้อ้ีงต้ามที่ฤษฎีแีลว้ 

บริษ่ที่ยุ่งมุ่งเน้นการพ่ฒนาเน้�อีหาให้สามารถนำไปีปีฏิิบ่ต้ิงานได้จริง และนำเสนอีในร้ปีแบบ Motion Graphic 

(Animation) และละค์รจำลอีงสถานการณ์ เพ้�อีเพิ�มค์วามน่าสนใจให้ก่บการเรียุนร้้เร้�อีงยุาก ๆ ที่ำให้ผ้้เรียุนเข้้าใจ

เน้�อีหาต้า่ง ๆ  ไดง้า่ยุยุิ�งข้่�น นอีกจากนี�บรษิท่ี่จะพฒ่นาเน้�อีหาที่ี�ต้อีบโจที่ยุเ์น้�อีหาใหม ่ๆ  ทีี่�ส่�นกระชบ่ (Micro Course) 

สามารถเรยีุนร้ไ้ดเ้รว็ รวมถง่สามารถปีรบ่โค์รงสร้างหลก่ส้ต้รใหมไ่ด ้โดยุนำเน้�อีหารป้ีแบบใหมม่ารวมกน่เปีน็หลก่สต้้ร

ที่ี�ยุ้ดหยุุ่นต้่อีค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาดมากยุิ�งข้่�น

(2.3) ภิาวะอุตสาหกรรม

เน้�อีงจากธุรกิจข้อีงบริษ่ที่มีส่วนเอี้�อีธุรกิจระหว่างก่น ด่งน่�น อีุต้สาหกรรมจ่งมีส่วนส่มพ่นธ์ก่น โดยุสามารถ

แบ่งต้ามธุรกิจหล่กข้อีงบริษ่ที่ ด่งนี�

 1. ส้�อีและค์อีนเที่นต้ ์ปีระกอีบดว้ยุ อีตุ้สาหกรรมสิ�งพมิพ ์อีตุ้สาหกรรมส้�อีโฆษณา และอุีต้สาหกรรมไอีทีี่ 

ส่งผลกระที่บต้่อีการอี่าน และการลงโฆษณา ซึ่่�งเปี็นรายุได้หล่ก

 2. งานแสดงสินค์้าและกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจร ปีระกอีบด้วยุ อีุต้สาหกรรมไอีที่ี ซึ่่�งส่งผล 

กระที่บโดยุต้รงต้่อีค์วามสนใจข้อีงผ้้เข้้าชมงานแสดงสินค์้า รวมที่่�งผ้้เช่าพ้�นที่ี�ในงานแสดงสินค์้าข้อีงบริษ่ที่

 3. บริการที่างการต้ลาดดิจิที่่ล ปีระกอีบด้วยุ อีุต้สาหกรรมโฆษณา อีอีนไลน์ และการศ่กษา ส่งผล 

กระที่บโดยุต้รงต้่อีรายุได้โฆษณาในส้�อีดิจิที่่ล 

ภิาวะอุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์ 

อีตุ้สาหกรรมสิ�งพมิพไ์ดร้บ่ผลกระที่บจากค์วามกา้วหนา้ข้อีงเที่ค์โนโลยุมีาอียุา่งต้อ่ีเน้�อีง รวมถง่พฤต้กิรรมข้อีง

ผ้้อี่านที่ี�เปีลี�ยุนแปีลง ที่ำให้สําน่กพิมพ์และนิต้ยุสารหลายุฉบ่บต้้อีงปีิดต้่วลงเปี็นจำนวนมาก ที่ำให้ค์้่แข้่งที่างการค์้า

ลดลงไปีอียุ่างมาก ปีัจจุบ่นมีนิต้ยุสารที่ี�พิมพ์จำหน่ายุไม่มาก บริษ่ที่จ่งต้้อีงปีร่บต้่วในการผลิต้เน้�อีหาทีี่�ต้อีบโจที่ยุ์ 

ก่บวิถีชีวิต้ และล่กษณะการใช้ชีวิต้ข้อีงผ้้อี่านในยุุค์ปีัจจุบ่น รวมถ่งต้้อีงมีเน้�อีหาแต้กต้่างจากค์้่แข้่ง และมีค์วาม 

โดดเด่นหลากหลายุในการเข้้าถ่ง

ภิาวะอุตสาหกรรมโฆษัณา 

บริษ่ที่ นีลเส็น ปีระเที่ศไที่ยุ จำก่ด เปีิดเผยุถ่งม้ลค์่าภาพรวมข้อีงเม็ดเงินโฆษณาต้ลอีดปีี 2564 มีม้ลค์่า 

รวม 107,151 ล้านบาที่ ลดลง 1% จากปีีก่อีน ที่ี�มีม้ลค์่าปีระมาณ 107,719 ล้านบาที่ เม้�อีแยุกต้ามปีระเภที่ส้�อี 

พบว่าส้�อีที่ีวีมีเม็ดเงินโฆษณาส้งที่ี�สุด 63,662 ล้านบาที่ ส้�อีที่ี�มีการเต้ิบโต้เพิ�มข้่�นจากปีีก่อีน ได้แก่ ส้�อีอีินเที่อีร์เน็ต้ 

และส้�อีที่ีวีมีอี่ต้ราเต้ิบโต้ 11% และ 1% ต้ามลำด่บ ส้�อีที่ี�อี่ต้ราลดลงจากปีีก่อีน ได้แก่ ส้�อีโรงภาพยุนต้ร์ ส้�อีสิ�งพิมพ์ 

ส้�อีนอีกบ้าน และส้�อีวทิี่ยุ ุลดลงในอีต่้รา 22%, 19%, 12% และ 9% ต้ามลำดบ่ ส้�อี ณ จดุข้ายุมมีล้ค่์าใกล้เค์ยีุงกบ่ปีีก่อีน

ตารางเปรียบเทียบเม็ดเงินโฆษัณาปี 2564 หน่วยุ : ล้านบาที่

ที่่�มา : บริิษััที่ เดอะนี่ลเส็็นีคอมปะนี่ (ปริะเที่ศไที่ย) จำกััด

ภิาวะอุตสาหกรรมตลาดไอที  

ในส่วนข้อีงต้ลาดไอีที่ี บริษ่ที่ การ์ที่เนอีร์ จำก่ด บริษ่ที่วิจ่ยุและให้ค์ำปีร่กษาระด่บโลก ค์าดการณ์แนวโน้ม

การใช้จ่ายุด้านไอีที่ีที่่�วโลกปีี 2565 ว่า จะมีม้ลค์่าส้งถ่ง 4.5 ล้านล้านเหรียุญสหร่ฐ เพิ�มข้่�น 5.5% จากปีี 2564 

ข้ณะทีี่�ปีระเที่ศไที่ยุเติ้บโต้ข้่�น 6.4% เทีี่ยุบปีนีี� ค์ดิเป็ีนมล้ค่์า 8.7 แสนล้านบาที่ ที่่�งนี� อีงค์ก์รธุรกิจจะพฒ่นาเที่ค์โนโลยีุ

และซึ่อีฟต้์แวร์ใหม่ ๆ เพิ�มข้่�นแที่นการซึ่้�อีและนำไปีใช้ ส่งผลให้ม้ลค์่าการใช้จ่ายุด้านไอีที่ีในปีี 2565 เต้ิบโต้ลดลง 

เที่ียุบก่บปีี 2564 ที่ี�มีม้ลค์่า 4.2 ล้านล้านเหรียุญสหร่ฐ เพิ�มข้่�น 9.5% เที่ียุบปีีก่อีนหน้า

อียุา่งไรกต็้าม การสรา้งสรรค์เ์ที่ค์โนโลยุดีจิทิี่ล่ยุง่เปีน็กลยุทุี่ธท์ี่างธรุกจิที่ี�สำค์ญ่อีน่ดบ่ต้น้ ๆ  ข้อีงอีงค์ก์รต้า่ง ๆ  

เน้�อีงจากพวกเข้ายุ่งมุ่งม่�นสร้างและพ่ฒนาวิถีการที่ำงานในอีนาค์ต้อียุ่างต้่อีเน้�อีง และเน้นการลงทีุ่นในโค์รงสร้าง 

พ้�นฐานเพ้�อีเสริมค์วามปีลอีดภ่ยุ รวมถ่งรอีงร่บการที่ำงานในแบบไฮบริดข้อีงพน่กงานที่ี�จะที่วีค์วามซึ่่บซึ่้อีนมากข้่�น 

ในปีีหน้า

สำนก่งานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิี่ล่ (ดปีีา้) ไดเ้ปีดิเผยุต้ว่เลข้ค์าดการณผ์ลสำรวจดช่นคี์วามเช้�อีม่�นอีตุ้สาหกรรม

ดิจิที่่ล หร้อี Digital Industry Sentiment Index ไต้รมาส 3 ปีี 2564 อียุ้่ที่ี�ระด่บ 45.0 ที่รงต้่วจากระด่บ 45.6 

ในไต้รมาส 2 ปีี 2564 โดยุค์วามเช้�อีม่�นข้อีงผ้้ปีระกอีบการในอีุต้สาหกรรมดิจิที่่ลที่รงต้่วในเก้อีบทีุ่กอีงค์์ปีระกอีบ 

ที่่�งด้านปีริมาณ การผลิต้ และด้านการลงทีุ่น เน้�อีงจากได้ร่บผลกระที่บจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโค์วิด-19 

อียุ่างต้่อีเน้�อีง ที่ำให้เศรษฐกิจชะลอีต้่ว อีุต้สาหกรรมดิจิที่่ลข้าดค์วามเช้�อีม่�นต้่อีระบบเศรษฐกิจโดยุรวม

ที่่�งนี� ผ้ป้ีระกอีบการดจิทิี่ล่มอีงวา่ สถานการณท์ี่างเศรษฐกจิจะกลบ่มาฟ้�นต้ว่ดขี้่�นในไต้รมาส 4/2564 เน้�อีงจาก

ปีระชาชนไดร้บ่การฉดีวค่์ซึ่นีค์รบโดสเพิ�มข้่�น พนก่งานกลบ่มาที่ำงานในโรงงานหรอ้ีกจิการไดอ้ีกีค์ร่�ง สง่ผลใหธ้รุกจิ

ที่ี�เปี็นค์้่ค์้าข้อีงอีุต้สาหกรรมดิจิที่่ลฟ้�นต้่ว แต้่อียุ่างไรก็ต้าม ผ้้ปีระกอีบการดิจิที่่ลยุ่งค์งมีค์วามก่งวลในด้านต้้นทีุ่น

ปีระกอีบการเน้�อีงจากผ้้ปีระกอีบการข้นาดเล็กหลายุรายุยุ่งค์งปีระสบปีัญหาสภาพค์ล่อีงที่างการเงิน ที่ำให้ 

ผ้้ปีระกอีบการดิจิที่่ลต้้อีงแบกร่บต้้นทีุ่นในการปีระกอีบการที่ี�เพิ�มข้่�น

สื�อ

ที่ีวี (แอีนะล็อีก/ดิจิที่่ล)

อีินเที่อีร์เน็ต้ (DAAT)

ส้�อีนอีกบ้าน

โรงภาพยุนต้ร์

ส้�อีสิ�งพิมพ์

วิที่ยุุ

ส้�อี ณ จุดข้ายุ

รวม

ปี 2564

 63,662

 23,315

 9,709

 3,420

 3,108

 3,261

 676

 107,151

ปี 2563

 63,170

 21,058

 10,985

 4,395

 3,835

 3,602

 674

 107,719

การเติบโต (%)

 1%

 11%

 - 12%

 - 22%

 - 19%

 - 9%

 0

 - 1%
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

ภิาวะอุตสาหกรรมธุรกิจออนไลน์

สมาค์มโฆษณาดจิทิี่ล่ (ปีระเที่ศไที่ยุ) หรอ้ี DAAT ไดค้์าดการณเ์มด็เงนิโฆษณาส้�อีดจิทิี่ล่ปีี 64 มมีล้ค์า่ 23,315 

ล้านบาที่ เต้ิบโต้ 11% จากปีีก่อีน โดยุเปี็นการกล่บมาเต้ิบโต้ 2 หล่กอีีกค์ร่�ง หล่งจากปีี 63 ข้ยุายุต้่วเพียุง 8% 

จากเดิมเต้ิบโต้สอีงหล่กมาต้ลอีดน่บต้่�งแต้่เก็บข้้อีม้ลในปีี 55 โดยุค์ร่�งปีีแรก มีม้ลค์่า 11,732 ล้านบาที่ ค์าดการณ์

ค์ร่�งปีีหล่ง มีม้ลค์่า 11,583 ล้านบาที่

ที่่�งนี�โฆษณาดจิทิี่ล่ยุง่เต้บิโต้ไดเ้ม้�อีเที่ยีุบกบ่ส้�อีอี้�น ๆ  ที่ี�ไดร้บ่ผลกระที่บอียุา่งหนก่อียุ้ใ่นภาวะต้ดิลบ เน้�อีงจาก

การต้่ดงบโฆษณาในช่วงการแพร่ระบาดข้อีงเช้�อีไวร่สโค์วิด-19 แต่้ส้�อีดิจิที่่ลยุ่งเติ้บโต้ได้แบบก้าวกระโดด 

เพราะเจ้าข้อีงสินค์้าได้ปีร่บต้่วเปีลี�ยุนช่อีงที่างการข้ายุมาอีอีนไลน์มากข้่�น ต้ามพฤต้ิกรรมข้อีงผ้้บริโภค์ที่ี�ต้้อีงเรียุน

หร้อีที่ำงานอียุ้่บ้าน หร้อี Work from home ที่ำให้ส้�อีดิจิที่่ลอียุ้่ก่บผ้้ค์นต้ลอีดเวลา

ภิาวะอุตสาหกรรมสื�อดิจิทัลเพื�อการอบรม และการประชุ่มสัมมนาออนไลน์

จากการเปีลี�ยุนแปีลงเที่ค์โนโลยีุส่งผลกระที่บต่้อีส้�อีสิ�งพิมพ์ที่ี�เค์ยุใช้เปี็นส้�อีหล่กเพ้�อีการศ่กษา ปีัจจุบ่นได้มี

การเปีลี�ยุนร้ปีแบบการใช้ส้�อีปีระกอีบการเรียุนการอีบรมค์วามร้้ใหม่ ๆ จากหน่งส้อีเล่มเปี็นส้�อีดิจิที่่ลในร้ปีแบบ 

ต้่าง ๆ เช่น แอีปีพลิเค์ช่น แพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการอีบรมพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้ และการปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์

และเกมเพ้�อีการศก่ษาอีอีนไลน ์“Edutainment” ในปีจัจบุน่ อีต่้ราการเต้บิโต้ข้อีงการศก่ษาอีอีนไลน ์ถก้ค์าดการณ์

วา่จะเติ้บโต้ได้มากกว่า 20% ต้อ่ีปี ี เน้�อีงจากการปีรบ่เปีลี�ยุนพฤติ้กรรมข้อีงค์นในสง่ค์มทีี่�เริ�มต้ระหนก่และระมด่ระวง่

ต้่วมากข้่�นในการร่กษาระยุะห่างที่างส่งค์ม (Social Distancing) เพ้�อีลดโอีกาสการต้ิดไวร่สโค์วิด-19 ด่งน่�น ธุรกิจ

แพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการอีบรม และการปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์ จะมีโอีกาสที่างการต้ลาดมากข้่�น ข้ณะที่ี�ค์วาม

ก้าวหน้าที่างเที่ค์โนโลยุีและการใช้นว่ต้กรรมที่่นสม่ยุ มีส่วนในการส่งเสริมช่วยุพ่ฒนาแพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการ

อีบรมพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้ และการปีระยุุกต์้ใช้เที่ค์โนโลยีุการปีระชุมถ่ายุที่อีดสด จะยุิ�งมีส่วนช่วยุเสริม 

ข้้อีบกพร่อีงข้อีงการอีบรม การปีระชมุสม่มนาอีอีนไลน ์ให้มีรป้ีแบบที่ี�สรา้งสรรค์ ์และมีค์วามหลากหลายุมากยุิ�งข้่�น 

เพ้�อีต้อีบโจที่ยุ์การใช้ชีวิต้ และสร้างปีระสบการณ์การเรียุนร้้ที่ี�ที่่นสม่ยุให้สอีดค์ล้อีงก่บร้ปีแบบค์วามต้้อีงการใช้ชีวิต้

ข้อีงส่งค์มยุุค์ New Normal โดยุที่ี�มุ่งเน้นการผสมผสานนว่ต้กรรมด้านม่ลต้ิมีเดียุ ค์ลาวด์อีินเที่อีร์เน็ต้ ให้สามารถ

เข้้าถ่งค์วามร้้และที่่กษะใหม่ ๆ ได้ปีราศจากข้้อีจำก่ดด้านเวลาและสถานทีี่�เกิดค์วามเท่ี่าเทีี่ยุมในการเข้้าถ่งข้้อีม้ล

แหล่งค์วามร้้ต้่าง ๆ และก่อีให้เกิดการพ่ฒนาค์อีนเที่นต้์ที่ี�มีปีระสิที่ธิภาพต้่อีการพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้ข้อีงปีระชากร

ในส่งค์ม และเศรษฐกิจข้อีงปีระเที่ศต้่อีไปี 

ภิาวะอุตสาหกรรมสื�อดิจิทัลเพื�อการศึกษัา

จากการเปีลี�ยุนแปีลงเที่ค์โนโลยีุส่งผลกระที่บต่้อีส้�อีสิ�งพิมพ์ทีี่�เค์ยุใช้เปี็นส้�อีหล่กเพ้�อีการศ่กษา ปีัจจุบ่นได้มี

การเปีลี�ยุนรป้ีแบบการใชส้้�อีปีระกอีบการเรยีุนการสอีน จากหนง่สอ้ีเลม่เปีน็ส้�อีดจิทิี่ล่ในรป้ีแบบต้า่ง ๆ  เชน่ หนง่สอ้ี

อีิเล็กที่รอีนิกส์ แอีปีพลิเค์ช่น และเกมเพ้�อีการศ่กษา รวมถ่งนโยุบายุการข้ยุายุโอีกาสที่างการศ่กษา ด้วยุการข้ยุายุ

โค์รงข่้ายุการส้�อีสารไปียุ่งพ้�นที่ี�ห่างไกลและต้ามแนวชายุแดน เพ้�อีให้ปีระชากรและเยุาวชนได้เข้้าถ่งข้้อีม้ล 

แหล่งค์วามร้้ผ่านอีินเที่อีร์เน็ต้ ซึ่่�งจะที่ำให้เกิดค์วามเที่่าเที่ียุมในการเข้้าถ่งแหล่งค์วามร้้ต้่าง ๆ ได้ และจะก่อีให้เกิด

การพ่ฒนาค์อีนเที่นต้์ที่ี�มีผลต้่อีการพ่ฒนาการศ่กษา ส่งค์ม และเศรษฐกิจข้อีงปีระเที่ศต้่อีไปี

(2.4) ภิาวะการแข่งขัน

2.4.1 สื�อและคอนเทนต์

  ค์วามกา้วหนา้ข้อีงเที่ค์โนโลยุดีจิทิี่ล่และค์วามสามารถในการเข้า้ถง่อีนิเที่อีรเ์นต็้ ที่ำใหก้ารบรกิารดจิทิี่ล่

ได้ร่บค์วามนิยุมมาก รวมถ่งค์อีนเที่นต์้บนส้�อีดิจิที่่ล จ่งที่ำให้เกิดส้�อีใหม่ ๆ ได้ง่ายุ อียุ่างไรก็ต้าม ส้�อีข้อีงบริษ่ที่ 

ก็ยุ่งได้ร่บค์วามน่าเช้�อีถ้อีในแง่ค์วามถ้กต้้อีง ปีระสบการณ์ข้อีงกอีงบรรณาธิการทีี่�มากปีระสบการณ์ และมีการ 

ดำเนินการมาอียุ่างต้่อีเน้�อีง 

 สำหรบ่นิต้ยุสารธุรกิจค์รอีบค์ลุมเน้�อีหาค่์อีนข้า้งกว้าง ที่่�งด้านเศรษฐกิจ ข้า่วสารที่่�งในและต่้างปีระเที่ศ 

บที่ส่มภาษณ์ผ้้บริหาร การบริหารจ่ดการ การเงินและการต้ลาด โดยุแต่้ละนิต้ยุสารจะมีการเจาะกลุ่มล้กค้์า 

เปี้าหมายุที่ี�แต้กต้่างก่น จ่งที่ำให้มีจุดเด่นที่ี�แต้กต้่าง โดยุค์้่แข้่งข้อีง Business+ ที่ี�เปี็นนิต้ยุสารเชิงบริหารและจ่ดการ 

ได้แก่ Forbes ไที่ยุแลนด์ รวมที่่�งมีค์้่แข้่งที่างอี้อีม เช่น BrandAge และ Marketeer นิต้ยุสารเฉพาะด้านการต้ลาด 

การเงินธนาค์าร และ Money & Wealth นิต้ยุสารเฉพาะด้านการเงินและการธนาค์าร ที่่�งนี� ค์้่แข้่งส่วนใหญ่ 

เริ�มห่นไปีให้ค์วามสำค์่ญก่บส้�อีอีอีนไลน์มากข้่�น ซึ่่�งเปี็นไปีในที่ิศที่างเดียุวก่นก่บส้�อีข้อีงบริษ่ที่

2.4.2 การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 • งานแสดงสินค้า COMMART

  ปีัจจุบ่นผ้้ผลิต้สินค์้าไอีทีี่ หร้อีเจ้าข้อีงผลิต้ภ่ณฑิ์มีการปีร่บกลยุุที่ธ์ด้านช่อีงที่างการจ่ดจำหน่ายุเพ้�อี

ต้อีบสนอีงต้่อีค์วามต้้อีงการข้อีงผ้้บริโภค์ โดยุผ้้บริโภค์สามารถซึ่้�อีสินค์้าผ่านช่อีงที่างต้่าง ๆ เช่น ต้่วแที่นจำหน่ายุ 

ร้านค์้าปีลีกรายุยุ่อียุ ซึ่้เปีอีร์สต้อีร์ ห้างสรรพสินค์้า การซึ่้�อีสินค์้าผ่านอีินเที่อีร์เน็ต้ ซึ่่�งช่อีงที่างการจ่ดจำหน่ายุต้่าง ๆ  

จะเน้นที่ี�ค์วามสะดวกสบายุข้อีงผ้้บริโภค์ ในส่วนข้อีงงานแสดงสินค์้าไอีที่ีข้อีงบริษ่ที่ ค์้อี งาน COMMART จุดข้ายุ

อียุ้่ที่ี�ค์วามค์รบถ้วนข้อีงสินค์้าหลากชนิด ข้้อีเสนอีที่างด้านราค์าและโปีรโมช่นต้่าง ๆ เช่น ข้อีงแถม รางว่ลชิงโชค์ 

กิจกรรมให้ค์วามร้้และค์วามบ่นเที่ิง ต้ลอีดจนค์ำแนะนำในการเล้อีกซึ่้�อีสินค์้า 

  งานแสดงสนิค้์าปีระเภที่ไอีที่ ีและ/หรอ้ีเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและอีปุีกรณ์อีเิลก็ที่รอีนกิส์ที่ี�สำค์ญ่ สรปุีได้ดง่นี�

  • การรับจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานประชุ่มสัมมนา

  ธรุกิจการจด่งานนิที่รรศการ งานแสดงสินค้์า การจด่ปีระชุมสม่มนา และการบริหารการจด่งาน เป็ีน

ธุรกิจที่ี�มีแนวโน้มเต้ิบโต้อียุ่างต้่อีเน้�อีง โดยุอีงค์์กรต้่าง ๆ ให้ค์วามสำค์่ญแก่การจ่ดงานต้่าง ๆ มากข้่�น เน้�อีงจากการ

จด่งานดง่กล่าวสามารถเข้า้ถง่กลุม่เป้ีาหมายุได้อียุ่างชด่เจน และยุง่สามารถสร้างค์วามสม่พน่ธ์ รวมถง่ปีระสบการณ์

ร่วมก่บกลุ่มเปี้าหมายุได้เปี็นอียุ่างดี จ่งที่ำให้ได้ผลล่พธ์ที่ี�ค์ุ้มค์่า หลากหลายุมิต้ิ ที่่�งในด้านการให้ค์วามร้้ การโฆษณา

ปีระชาสม่พน่ธ ์รวมที่่�งการข้ายุ ที่ำใหผ้้ป้ีระกอีบการหลายุรายุเปีลี�ยุนมาใชก้ารจด่สม่มนาและกจิกรรมต้า่ง ๆ  ในการ

ที่ำการต้ลาดมากข้่�น

  สำหรบ่ผ้ป้ีระกอีบการในธรุกจิการรบ่จด่สม่มนา และการบรหิารการจด่งานน่�นมกีารแข้ง่ข้น่ค์อ่ีนข้า้ง

สง้และมผี้ป้ีระกอีบการจำนวนมาก เน้�อีงจากการเข้า้ส้ธ่รุกจิไมไ่ดยุ้ากนก่ โดยุมทีี่่�งบรษิท่ี่ข้นาดใหญ ่เชน่ บรษิท่ี่ผ้ผ้ลติ้

รายุการวทิี่ยุโุที่รที่ศ่น์และรายุการบน่เทิี่ง รวมถง่เอีเจนซีึ่โฆษณา และบริษท่ี่ข้นาดเล็กที่่�วไปีที่ี�มบีคุ์ลากรไม่มาก เปีน็ต้น้ 

อียุ่างไรก็ต้าม การจ่ดงานยุ่งจำเปี็นต้้อีงอีาศ่ยุปีระสบการณ์และค์วามเชี�ยุวชาญในการที่ำงานในระด่บส้ง เน้�อีงจาก

ธุรกิจการจ่ดส่มมนาและการบริหารการจ่ดงานเปี็นธุรกิจที่ี�มีค์วามหลากหลายุ มีล้กค์้าหลายุปีระเภที่ และมเีน้�อีหาทีี่�

แต้กต่้างกน่ ที่ำให้ผ้ป้ีระกอีบการแต่้ละรายุมคี์วามเชี�ยุวชาญและสายุสม่พน่ธ์ที่ี�ต่้างกน่อีอีกไปี 

ผู้จัดงาน

Powerbuy
ข้อีงกลุ่มบริษ่ที่ เซึ่็นที่ร่ล รีเที่ล
ค์อีร์ปีอีเรช่�น จำก่ด
โฮมเวิร์ค์ และ Powerbuy 
ข้อีงกลุ่มบริษ่ที่เซึ่็นที่ร่ล รีเที่ล
ค์อีร์ปีอีเรช่�น จำก่ด
บริษ่ที่ โฮม โปีรด่กส์ 
เซึ่็นเต้อีร์ จำก่ด (มหาชน)
บริษ่ที่ เอี็มวิช่�น จำก่ด

ช่ื�องาน

Powerbuy EXPO

HomeWorks EXPO

HomePro EXPO

Thailand Mobile Expo

สถานที�

ไบเที่ค์ บางนา 
ห้างสรรพสินค์้าเซึ่็นที่ร่ล

ไบเที่ค์ บางนา, 
ศ้นยุ์ราชการแจ้งว่ฒนะ

อีิมแพค์ เม้อีงที่อีงธานี

ไบเที่ค์ บางนา

ประเภิทสินค้า

สนิค้์าเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและอีปุีกรณ์ 
อีิเล็กที่รอีนิกส์ รวมถ่งสินค์้าไอีที่ี

อีุปีกรณ์ต้กแต้่งบ้าน รวมถ่งเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและ
อีุปีกรณ์อีิเล็กที่รอีนิกส์

อีุปีกรณ์ต้กแต้่งบ้าน รวมถ่งเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและ
อีุปีกรณ์อีิเล็กที่รอีนิกส์
โที่รศ่พที่์ม้อีถ้อีและสินค์้าไอีที่ี



3939

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

3838

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

ภิาวะอุตสาหกรรมธุรกิจออนไลน์

สมาค์มโฆษณาดจิทิี่ล่ (ปีระเที่ศไที่ยุ) หรอ้ี DAAT ไดค้์าดการณเ์มด็เงนิโฆษณาส้�อีดจิทิี่ล่ปีี 64 มมีล้ค์า่ 23,315 

ล้านบาที่ เต้ิบโต้ 11% จากปีีก่อีน โดยุเปี็นการกล่บมาเต้ิบโต้ 2 หล่กอีีกค์ร่�ง หล่งจากปีี 63 ข้ยุายุต้่วเพียุง 8% 

จากเดิมเต้ิบโต้สอีงหล่กมาต้ลอีดน่บต้่�งแต้่เก็บข้้อีม้ลในปีี 55 โดยุค์ร่�งปีีแรก มีม้ลค์่า 11,732 ล้านบาที่ ค์าดการณ์

ค์ร่�งปีีหล่ง มีม้ลค์่า 11,583 ล้านบาที่

ที่่�งนี�โฆษณาดจิทิี่ล่ยุง่เต้บิโต้ไดเ้ม้�อีเที่ยีุบกบ่ส้�อีอี้�น ๆ  ที่ี�ไดร้บ่ผลกระที่บอียุา่งหนก่อียุ้ใ่นภาวะต้ดิลบ เน้�อีงจาก

การต้่ดงบโฆษณาในช่วงการแพร่ระบาดข้อีงเช้�อีไวร่สโค์วิด-19 แต่้ส้�อีดิจิที่่ลยุ่งเติ้บโต้ได้แบบก้าวกระโดด 

เพราะเจ้าข้อีงสินค์้าได้ปีร่บต้่วเปีลี�ยุนช่อีงที่างการข้ายุมาอีอีนไลน์มากข้่�น ต้ามพฤต้ิกรรมข้อีงผ้้บริโภค์ที่ี�ต้้อีงเรียุน

หร้อีที่ำงานอียุ้่บ้าน หร้อี Work from home ที่ำให้ส้�อีดิจิที่่ลอียุ้่ก่บผ้้ค์นต้ลอีดเวลา

ภิาวะอุตสาหกรรมสื�อดิจิทัลเพื�อการอบรม และการประชุ่มสัมมนาออนไลน์

จากการเปีลี�ยุนแปีลงเที่ค์โนโลยีุส่งผลกระที่บต่้อีส้�อีสิ�งพิมพ์ทีี่�เค์ยุใช้เปี็นส้�อีหล่กเพ้�อีการศ่กษา ปีัจจุบ่นได้มี

การเปีลี�ยุนร้ปีแบบการใช้ส้�อีปีระกอีบการเรียุนการอีบรมค์วามร้้ใหม่ ๆ จากหน่งส้อีเล่มเปี็นส้�อีดิจิที่่ลในร้ปีแบบ 

ต้่าง ๆ เช่น แอีปีพลิเค์ช่น แพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการอีบรมพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้ และการปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์

และเกมเพ้�อีการศก่ษาอีอีนไลน ์“Edutainment” ในปีจัจบุน่ อีต่้ราการเต้บิโต้ข้อีงการศก่ษาอีอีนไลน ์ถก้ค์าดการณ์

วา่จะเติ้บโต้ได้มากกว่า 20% ต้อ่ีปีี  เน้�อีงจากการปีรบ่เปีลี�ยุนพฤติ้กรรมข้อีงค์นในสง่ค์มทีี่�เริ�มต้ระหนก่และระมด่ระวง่

ต้่วมากข้่�นในการร่กษาระยุะห่างที่างส่งค์ม (Social Distancing) เพ้�อีลดโอีกาสการต้ิดไวร่สโค์วิด-19 ด่งน่�น ธุรกิจ

แพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการอีบรม และการปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์ จะมีโอีกาสที่างการต้ลาดมากข้่�น ข้ณะที่ี�ค์วาม

ก้าวหน้าที่างเที่ค์โนโลยุีและการใช้นว่ต้กรรมที่่นสม่ยุ มีส่วนในการส่งเสริมช่วยุพ่ฒนาแพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการ

อีบรมพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้ และการปีระยุุกต์้ใช้เที่ค์โนโลยีุการปีระชุมถ่ายุที่อีดสด จะยุิ�งมีส่วนช่วยุเสริม 

ข้้อีบกพร่อีงข้อีงการอีบรม การปีระชมุสม่มนาอีอีนไลน ์ให้มีรป้ีแบบที่ี�สรา้งสรรค์ ์และมีค์วามหลากหลายุมากยุิ�งข้่�น 

เพ้�อีต้อีบโจที่ยุ์การใช้ชีวิต้ และสร้างปีระสบการณ์การเรียุนร้้ที่ี�ที่่นสม่ยุให้สอีดค์ล้อีงก่บร้ปีแบบค์วามต้้อีงการใช้ชีวิต้

ข้อีงส่งค์มยุุค์ New Normal โดยุที่ี�มุ่งเน้นการผสมผสานนว่ต้กรรมด้านม่ลต้ิมีเดียุ ค์ลาวด์อีินเที่อีร์เน็ต้ ให้สามารถ

เข้้าถ่งค์วามร้้และที่่กษะใหม่ ๆ ได้ปีราศจากข้้อีจำก่ดด้านเวลาและสถานทีี่�เกิดค์วามเท่ี่าเทีี่ยุมในการเข้้าถ่งข้้อีม้ล

แหล่งค์วามร้้ต้่าง ๆ และก่อีให้เกิดการพ่ฒนาค์อีนเที่นต้์ที่ี�มีปีระสิที่ธิภาพต้่อีการพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้ข้อีงปีระชากร

ในส่งค์ม และเศรษฐกิจข้อีงปีระเที่ศต้่อีไปี 

ภิาวะอุตสาหกรรมสื�อดิจิทัลเพื�อการศึกษัา

จากการเปีลี�ยุนแปีลงเที่ค์โนโลยีุส่งผลกระที่บต่้อีส้�อีสิ�งพิมพ์ทีี่�เค์ยุใช้เปี็นส้�อีหล่กเพ้�อีการศ่กษา ปีัจจุบ่นได้มี

การเปีลี�ยุนรป้ีแบบการใชส้้�อีปีระกอีบการเรยีุนการสอีน จากหนง่สอ้ีเลม่เปีน็ส้�อีดจิทิี่ล่ในรป้ีแบบต้า่ง ๆ  เชน่ หนง่สอ้ี

อีิเล็กที่รอีนิกส์ แอีปีพลิเค์ช่น และเกมเพ้�อีการศ่กษา รวมถ่งนโยุบายุการข้ยุายุโอีกาสที่างการศ่กษา ด้วยุการข้ยุายุ

โค์รงข่้ายุการส้�อีสารไปียุ่งพ้�นที่ี�ห่างไกลและต้ามแนวชายุแดน เพ้�อีให้ปีระชากรและเยุาวชนได้เข้้าถ่งข้้อีม้ล 

แหล่งค์วามร้้ผ่านอีินเที่อีร์เน็ต้ ซึ่่�งจะที่ำให้เกิดค์วามเที่่าเที่ียุมในการเข้้าถ่งแหล่งค์วามร้้ต้่าง ๆ ได้ และจะก่อีให้เกิด

การพ่ฒนาค์อีนเที่นต้์ที่ี�มีผลต้่อีการพ่ฒนาการศ่กษา ส่งค์ม และเศรษฐกิจข้อีงปีระเที่ศต้่อีไปี

(2.4) ภิาวะการแข่งขัน

2.4.1 สื�อและคอนเทนต์

  ค์วามกา้วหนา้ข้อีงเที่ค์โนโลยุดีจิทิี่ล่และค์วามสามารถในการเข้า้ถง่อีนิเที่อีรเ์นต็้ ที่ำใหก้ารบรกิารดจิทิี่ล่

ได้ร่บค์วามนิยุมมาก รวมถ่งค์อีนเที่นต์้บนส้�อีดิจิที่่ล จ่งที่ำให้เกิดส้�อีใหม่ ๆ ได้ง่ายุ อียุ่างไรก็ต้าม ส้�อีข้อีงบริษ่ที่ 

ก็ยุ่งได้ร่บค์วามน่าเช้�อีถ้อีในแง่ค์วามถ้กต้้อีง ปีระสบการณ์ข้อีงกอีงบรรณาธิการทีี่�มากปีระสบการณ์ และมีการ 

ดำเนินการมาอียุ่างต้่อีเน้�อีง 

 สำหรบ่นิต้ยุสารธุรกิจค์รอีบค์ลุมเน้�อีหาค่์อีนข้า้งกว้าง ที่่�งด้านเศรษฐกิจ ข้า่วสารที่่�งในและต่้างปีระเที่ศ 

บที่ส่มภาษณ์ผ้้บริหาร การบริหารจ่ดการ การเงินและการต้ลาด โดยุแต่้ละนิต้ยุสารจะมีการเจาะกลุ่มล้กค้์า 

เปี้าหมายุที่ี�แต้กต้่างก่น จ่งที่ำให้มีจุดเด่นที่ี�แต้กต้่าง โดยุค์้่แข้่งข้อีง Business+ ที่ี�เปี็นนิต้ยุสารเชิงบริหารและจ่ดการ 

ได้แก่ Forbes ไที่ยุแลนด์ รวมที่่�งมีค์้่แข้่งที่างอี้อีม เช่น BrandAge และ Marketeer นิต้ยุสารเฉพาะด้านการต้ลาด 

การเงินธนาค์าร และ Money & Wealth นิต้ยุสารเฉพาะด้านการเงินและการธนาค์าร ที่่�งนี� ค์้่แข้่งส่วนใหญ่ 

เริ�มห่นไปีให้ค์วามสำค์่ญก่บส้�อีอีอีนไลน์มากข้่�น ซึ่่�งเปี็นไปีในที่ิศที่างเดียุวก่นก่บส้�อีข้อีงบริษ่ที่

2.4.2 การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 • งานแสดงสินค้า COMMART

  ปีัจจุบ่นผ้้ผลิต้สินค์้าไอีที่ี หร้อีเจ้าข้อีงผลิต้ภ่ณฑิ์มีการปีร่บกลยุุที่ธ์ด้านช่อีงที่างการจ่ดจำหน่ายุเพ้�อี

ต้อีบสนอีงต้่อีค์วามต้้อีงการข้อีงผ้้บริโภค์ โดยุผ้้บริโภค์สามารถซึ่้�อีสินค์้าผ่านช่อีงที่างต้่าง ๆ เช่น ต้่วแที่นจำหน่ายุ 

ร้านค์้าปีลีกรายุยุ่อียุ ซึ่้เปีอีร์สต้อีร์ ห้างสรรพสินค์้า การซึ่้�อีสินค์้าผ่านอีินเที่อีร์เน็ต้ ซึ่่�งช่อีงที่างการจ่ดจำหน่ายุต้่าง ๆ  

จะเน้นที่ี�ค์วามสะดวกสบายุข้อีงผ้้บริโภค์ ในส่วนข้อีงงานแสดงสินค์้าไอีที่ีข้อีงบริษ่ที่ ค์้อี งาน COMMART จุดข้ายุ

อียุ้่ที่ี�ค์วามค์รบถ้วนข้อีงสินค์้าหลากชนิด ข้้อีเสนอีที่างด้านราค์าและโปีรโมช่นต้่าง ๆ เช่น ข้อีงแถม รางว่ลชิงโชค์ 

กิจกรรมให้ค์วามร้้และค์วามบ่นเที่ิง ต้ลอีดจนค์ำแนะนำในการเล้อีกซึ่้�อีสินค์้า 

  งานแสดงสนิค้์าปีระเภที่ไอีที่ ีและ/หรอ้ีเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและอีปุีกรณ์อีเิลก็ที่รอีนกิส์ที่ี�สำค์ญ่ สรปุีได้ดง่นี�

  • การรับจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานประชุ่มสัมมนา

  ธรุกิจการจด่งานนิที่รรศการ งานแสดงสินค้์า การจด่ปีระชุมสม่มนา และการบริหารการจด่งาน เป็ีน

ธุรกิจที่ี�มีแนวโน้มเต้ิบโต้อียุ่างต้่อีเน้�อีง โดยุอีงค์์กรต้่าง ๆ ให้ค์วามสำค์่ญแก่การจ่ดงานต้่าง ๆ มากข้่�น เน้�อีงจากการ

จด่งานดง่กล่าวสามารถเข้า้ถง่กลุม่เป้ีาหมายุได้อียุ่างชด่เจน และยุง่สามารถสร้างค์วามสม่พน่ธ์ รวมถง่ปีระสบการณ์

ร่วมก่บกลุ่มเปี้าหมายุได้เปี็นอียุ่างดี จ่งที่ำให้ได้ผลล่พธ์ที่ี�ค์ุ้มค์่า หลากหลายุมิต้ิ ที่่�งในด้านการให้ค์วามร้้ การโฆษณา

ปีระชาสม่พน่ธ ์รวมที่่�งการข้ายุ ที่ำใหผ้้ป้ีระกอีบการหลายุรายุเปีลี�ยุนมาใชก้ารจด่สม่มนาและกจิกรรมต้า่ง ๆ  ในการ

ที่ำการต้ลาดมากข้่�น

  สำหรบ่ผ้ป้ีระกอีบการในธรุกจิการรบ่จด่สม่มนา และการบรหิารการจด่งานน่�นมกีารแข้ง่ข้น่ค์อ่ีนข้า้ง

สง้และมผี้ป้ีระกอีบการจำนวนมาก เน้�อีงจากการเข้า้ส้ธ่รุกจิไมไ่ดยุ้ากนก่ โดยุมทีี่่�งบรษิท่ี่ข้นาดใหญ ่เชน่ บรษิท่ี่ผ้ผ้ลติ้

รายุการวทิี่ยุโุที่รที่ศ่น์และรายุการบน่เทิี่ง รวมถง่เอีเจนซีึ่โฆษณา และบริษท่ี่ข้นาดเล็กที่่�วไปีที่ี�มบีคุ์ลากรไม่มาก เปีน็ต้น้ 

อียุ่างไรก็ต้าม การจ่ดงานยุ่งจำเปี็นต้้อีงอีาศ่ยุปีระสบการณ์และค์วามเชี�ยุวชาญในการที่ำงานในระด่บส้ง เน้�อีงจาก

ธุรกิจการจ่ดส่มมนาและการบริหารการจ่ดงานเปี็นธุรกิจที่ี�มีค์วามหลากหลายุ มีล้กค์้าหลายุปีระเภที่ และมเีน้�อีหาทีี่�

แต้กต่้างกน่ ที่ำให้ผ้ป้ีระกอีบการแต่้ละรายุมคี์วามเชี�ยุวชาญและสายุสม่พน่ธ์ที่ี�ต่้างกน่อีอีกไปี 

ผู้จัดงาน

Powerbuy
ข้อีงกลุ่มบริษ่ที่ เซึ่็นที่ร่ล รีเที่ล
ค์อีร์ปีอีเรช่�น จำก่ด
โฮมเวิร์ค์ และ Powerbuy 
ข้อีงกลุ่มบริษ่ที่เซึ่็นที่ร่ล รีเที่ล
ค์อีร์ปีอีเรช่�น จำก่ด
บริษ่ที่ โฮม โปีรด่กส์ 
เซึ่็นเต้อีร์ จำก่ด (มหาชน)
บริษ่ที่ เอี็มวิช่�น จำก่ด

ช่ื�องาน

Powerbuy EXPO

HomeWorks EXPO

HomePro EXPO

Thailand Mobile Expo

สถานที�

ไบเที่ค์ บางนา 
ห้างสรรพสินค์้าเซึ่็นที่ร่ล

ไบเที่ค์ บางนา, 
ศ้นยุ์ราชการแจ้งว่ฒนะ

อีิมแพค์ เม้อีงที่อีงธานี

ไบเที่ค์ บางนา

ประเภิทสินค้า

สนิค้์าเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและอีปุีกรณ์ 
อีิเล็กที่รอีนิกส์ รวมถ่งสินค์้าไอีที่ี

อีุปีกรณ์ต้กแต้่งบ้าน รวมถ่งเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและ
อีุปีกรณ์อีิเล็กที่รอีนิกส์

อีุปีกรณ์ต้กแต้่งบ้าน รวมถ่งเค์ร้�อีงใช้ไฟฟ้าและ
อีุปีกรณ์อีิเล็กที่รอีนิกส์
โที่รศ่พที่์ม้อีถ้อีและสินค์้าไอีที่ี



4141

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

4040

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

 บรษิท่ี่มคี์วามเชี�ยุวชาญและปีระสบการณ์ที่ี�หลากหลายุ โดยุเฉพาะการจด่งานสม่มนาและการบริหาร

การจ่ดงานที่ี�เกี�ยุวข้้อีงก่บด้านธุรกิจและด้านไอีที่ี ปีัจจุบ่นบริษ่ที่ได้ต้่อียุอีดธุรกิจจากเดิมที่ี�เน้นที่างด้านไอีที่ีไปีส้่การ

รบ่จา้งจด่งานให้หนว่ยุงานราชการและเอีกชน โดยุบริษท่ี่มีค์วามพร้อีมที่่�งในด้านระบบงานและบุค์ลากรมีฐานข้อ้ีมล้ 

ที่ี�เกี�ยุวข้้อีงก่บภาค์ธุรกิจและด้านไอีทีี่ที่ี�ค์รบวงจร อีีกที่่�งยุ่งมีการนำเสนอีกิจกรรมในร้ปีแบบทีี่�แปีลกใหม่และมี 

ค์วามแต้กต้่างโดยุเน้นค์วามค์ิดสร้างสรรค์์

2.4.3 สื�อดิจิทัลและสื�ออื�น

 สื�อดิจิทัล

 มายุด์แชร์ได้ค์าดการณ์เม็ดเงินโฆษณาเพิ�มข้่�น 3% เม้�อีเที่ียุบจากปีีก่อีน โดยุส้�อีดิจิที่่ลยุ่งค์งเปี็นส้�อีที่ี�

มกีารเติ้บโต้สง้ทีี่�สดุ เน้�อีงด้วยุวิถชีวีติ้ข้อีงผ้้บริโภค์ทีี่�ยุง่ค์งต้อ้ีงที่ำงานจากทีี่�บา้นในช่วงทีี่�มกีารระบาดข้อีงเช้�อีไวรส่โค์

วิด-19 โดยุมีกลยุุที่ธ์การส้�อีสารในปีี 2564 ด่งนี�

 Prioritisation

 ติ้ดต้ามสถานการณ์อียุ่างใกล้ชิด เพ้�อีวิเค์ราะห์กลยุุที่ธ์การส้�อีสารผลิต้ภ่ณฑ์ิที่ี�จะต้อีบโจที่ย์ุต้่อี

สถานการณ์และพฤต้ิกรรมที่ี�เปีลี�ยุนแปีลงไปี

 Audience

 วิเค์ราะห์สถานการณ์ ข้้อีม้ล และค์าดการณ์ถ่งการปีร่บต้่วข้อีงกลุ่มผ้้บริโภค์ เพ้�อีที่ำให้เกิดการข้ายุ

 Media

 เล้อีกใช้ส้�อีที่ี�เข้้าต้รงถ่งกลุ่มผ้้บริโภค์ข้อีงแบรนด์อียุ่างสม�ำเสมอี

 Agile Communication

 ปีร่บการส้�อีสารที่ี�จะที่ำให้ผ้้บริโภค์เกิดการร่บร้้

สรุปคู่แข่งเว็บไซีต์ไอที

ช่ื�อเว็บไซีต์ เนื�อหา

www.overclockzone.com

www.pantip.com/tech

www.notebookspec.com

www.beartai.com

บจ. บายุโซึ่น 

บจ. อีินเต้อีร์เน็ต้มาร์เก็ต้ต้ิ�ง 

บจ. โน๊ต้บุค์สเปีก 

บจ. โชว์ไร้ข้ีด

เน้นข่้าวสารด้านฮาร์ดแวร์ และอีปุีกรณ์ค์อีมพวิเต้อีร์ 

รวมถง่กระดานข่้าวเพ้�อีการซึ่้�อีข้ายุแลกเปีลี�ยุนสนิค้์า

กระดานข้่าวสาร แลกเปีลี�ยุนข้้อีม้ลค์วามร้้เกี�ยุวก่บ

ไอีที่ี

รายุงานข้่าวสาร บที่ค์วาม และการที่ดสอีบ

ค์อีมพิวเต้อีร์พกพา

รายุงานข้่าวสาร บที่ค์วาม และการที่ดสอีบ

เที่ค์โนโลยุีใหม่

บริษััท

บริษััท

บมจ. อีมรินที่ร์พริ�นต้ิ�งแอีนด์พ่บลิชชิ�ง 

บมจ. จีเอี็ม ม่ลต้ิมีเดียุ กรุ๊ปี

ส้�อีค์รบวงจร

ส้�อีสาระและบ่นเที่ิง

สรุปคู่แข่งสื�อดิจิทัลทางด้านธุรกิจ

เนื�อหา

 ธุรกจิแพลต้ฟอีรม์ดจิทิี่ล่เพ้�อีการอีบรม และการปีระชมุสม่มนาอีอีนไลน ์“Edutainment” หร้อี “การ

อีบรมอีอีนไลน์” ในปีัจจุบ่นจะมีโอีกาสที่างธุรกิจมากข้่�น เน้�อีงจากมีค์วามต้้อีงการใช้บริการแพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ล 

เพ้�อีการอีบรม และการปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์สำหร่บพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้เพิ�มข้่�น รวมถ่งหล่กส้ต้รทีี่�ก้าวที่่นและ

เปีน็ทีี่�ต้้อีงการข้อีงต้ลาดที่ี�มุง่เนน้ใหเ้กดิที่ก่ษะ ค์วามค์ดิสรา้งสรรค์ ์และกระบวนการค์ดิวเิค์ราะหท์ี่ี�สามารถแกป้ีญัหา 

ได้อียุ่างเปี็นระบบ ซึ่่�งเปี็นหล่กส้ต้รพ้�นฐานที่่กษะเพ้�อีการที่ำงานในอีนาค์ต้ ข้ณะเดียุวก่นการแข้่งข้่นในธุรกิจ

แพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการอีบรมก็จะมีค์วามรุนแรงมากข้่�น การแยุ่งชิงส่วนแบ่งการต้ลาดเพ้�อีค์วามเป็ีนทีี่�หน่�งใน

อีตุ้สาหกรรมการใหบ้รกิารแพลต้ฟอีรม์ดจิทิี่ล่ ดง่น่�น การใชน้วต่้กรรมที่น่สมยุ่ การปีระยุกุต้ใ์ชเ้ที่ค์โนโลยุกีารปีระชมุ

ถ่ายุที่อีดสดมีส่วนในการเสริมข้้อีบกพร่อีงข้อีงการอีบรม ปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์ ให้มีค์วามหลากหลายุ 

และมีร้ปีแบบทีี่�สร้างสรรค์์มากยุิ�งข้่�น เพ้�อีได้ร่บค์วามนิยุมและเป็ีนทีี่�ร้้จ่กจากผ้้บริโภค์ เพ้�อีต้อีบโจที่ย์ุการใช้ชีวิต้ 

รอีงร่บการปีร่บเปีลี�ยุนพฤต้ิกรรมข้อีงค์นในส่งค์ม ที่ี�เริ�มต้ระหน่กและระม่ดระว่งต้่วมากข้่�นในการร่กษาระยุะห่าง 

ที่างส่งค์ม (Social Distancing) เพ้�อีลดโอีกาสการติ้ดไวร่สโค์วิด-19 และสร้างปีระสบการณ์การเรียุนร้้ที่ี�ที่่นสม่ยุ 

ให้สอีดค์ล้อีงก่บร้ปีแบบค์วามต้้อีงการใช้ชีวิต้ข้อีงส่งค์มยุุค์ New Normal 

ผู้ประกอบการคู่แข่ง

บริษััท

บจ. โค์นิเค์ิล 

บจ. ฟร็อีกดิจิต้อีล กรุ๊ปี 

โซึ่ล้ช่นด้านการศ่กษา

ระบบการเรียุนการสอีนและจ่ดการเรียุนอีอีนไลน์

(3) การจัดหาผลิตภิัณฑ์์หรือบริการ

(3.1) สื�อและคอนเทนต์ 

ขั�นตอนการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์

- การจ่ดเต้รียุมเน้�อีเร้�อีง (Content)

 นิตยสาร 

 ในการจ่ดที่ำนิต้ยุสารแต้ล่ะเลม่ จะมบีรรณาธกิารบรหิารเปีน็ผ้ร้่บผดิชอีบวางแผนในการจ่ดที่ำเน้�อีหาข้อีง

นติ้ยุสาร โดยุจะมีการปีระชุมที่มีงานที่่�งหมดเพ้�อีวางกรอีบการผลิต้เน้�อีหาและวิธกีารผลิต้ใหค้์รอีบค์ลุม  ซึ่่�งสามารถ

นำไปีใช้ก่บส้�อีในหลากหลายุร้ปีแบบ ที่่�งสิ�งพิมพ์ ส้�อีอีอีนไลน์ ส้�อีวิที่ยุุโที่รที่่ศน์ รวมถ่งกิจกรรมต้่าง ๆ  

โดยุบที่ค์วามจะมีที่่�งเข้ียุนข้่�นเอีงโดยุกอีงบรรณาธิการ และอีาจมีการว่าจ้างน่กเข้ียุนอีิสระร่วมด้วยุ โดยุเน้นเน้�อีหา

ที่ี�อียุ้่ในกระแสที่างด้านธุรกิจต้ามแนวค์ิดหล่ก ได้แก่ ค์วามเปี็นผ้้นำ การบริหารจ่ดการ การต้ลาด การบริหาร

ที่ร่พยุากรมนุษยุ์ การปีร่บเปีลี�ยุนอีงค์์กรส้่ยุุค์ดิจิที่่ล เปี็นต้้น

 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี

 บริษ่ที่เป็ีนผ้้รวบรวมข้้อีม้ล โดยุมีบรรณาธิการบริหารจ่ดที่ำเน้�อีหาข้อีงหน่งส้อี และมีผ้้เชี�ยุวชาญพิเศษ 

ในแต้่ละธุรกิจเปี็นที่ี�ปีร่กษา เพ้�อีค์วามถ้กต้้อีงและค์รบถ้วนข้อีงเน้�อีหาและบที่ค์วามต้่าง ๆ โดยุเฉพาะเน้�อีหาที่ี�เปี็น

ที่ี�สนใจข้อีงที่่�งผ้้อี่านและผ้้ลงโฆษณาในปีีน่�น ๆ

- การจัดพิมพ์

 บริษ่ที่ไม่ได้มีโรงพิมพ์เปี็นข้อีงต้นเอีง เพ้�อีลดภาระในการด้แลร่กษาเค์ร้�อีงจ่กร การสต้็อีกสินค์้า  

รวมถ่งเจ้าหน้าที่ี�ในการผลิต้ โดยุบริษ่ที่จะที่ำการว่าจ้างโรงพิมพ์ที่ำหน้าที่ี�จ่ดพิมพ์ รวมที่่�งการจ่ดหากระดาษเปี็น 

ระยุะเวลาปีีต้่อีปีี เพ้�อีค์วบค์ุมมาต้รฐาน และต้้นทีุ่นการผลิต้ โดยุในแต้่ละเด้อีนจะมีการวางแผนการจ่ดส่งเน้�อีหา  

ร้ปีแบบ เที่ค์นิค์การพิมพ์ จำนวนพิมพ์ และกำหนดว่นส่งข้อีง เพ้�อีจะได้สินค์้าต้รงต้ามสเปี็กและเวลาที่ี�กำหนด

ผลิตภิัณฑ์์
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 บรษิท่ี่มคี์วามเชี�ยุวชาญและปีระสบการณ์ที่ี�หลากหลายุ โดยุเฉพาะการจด่งานสม่มนาและการบริหาร

การจ่ดงานที่ี�เกี�ยุวข้้อีงก่บด้านธุรกิจและด้านไอีที่ี ปีัจจุบ่นบริษ่ที่ได้ต้่อียุอีดธุรกิจจากเดิมที่ี�เน้นที่างด้านไอีที่ีไปีส้่การ

รบ่จา้งจด่งานให้หนว่ยุงานราชการและเอีกชน โดยุบริษท่ี่มีค์วามพร้อีมที่่�งในด้านระบบงานและบุค์ลากรมีฐานข้อ้ีมล้ 

ที่ี�เกี�ยุวข้้อีงก่บภาค์ธุรกิจและด้านไอีที่ีที่ี�ค์รบวงจร อีีกที่่�งยุ่งมีการนำเสนอีกิจกรรมในร้ปีแบบทีี่�แปีลกใหม่และมี 

ค์วามแต้กต้่างโดยุเน้นค์วามค์ิดสร้างสรรค์์

2.4.3 สื�อดิจิทัลและสื�ออื�น

 สื�อดิจิทัล

 มายุด์แชร์ได้ค์าดการณ์เม็ดเงินโฆษณาเพิ�มข้่�น 3% เม้�อีเที่ียุบจากปีีก่อีน โดยุส้�อีดิจิที่่ลยุ่งค์งเปี็นส้�อีที่ี�

มกีารเติ้บโต้สง้ทีี่�สดุ เน้�อีงด้วยุวิถชีวีติ้ข้อีงผ้้บริโภค์ทีี่�ยุง่ค์งต้อ้ีงที่ำงานจากทีี่�บา้นในช่วงทีี่�มกีารระบาดข้อีงเช้�อีไวรส่โค์

วิด-19 โดยุมีกลยุุที่ธ์การส้�อีสารในปีี 2564 ด่งนี�

 Prioritisation

 ต้ิดต้ามสถานการณ์อียุ่างใกล้ชิด เพ้�อีวิเค์ราะห์กลยุุที่ธ์การส้�อีสารผลิต้ภ่ณฑ์ิที่ี�จะต้อีบโจที่ย์ุต้่อี

สถานการณ์และพฤต้ิกรรมที่ี�เปีลี�ยุนแปีลงไปี

 Audience

 วิเค์ราะห์สถานการณ์ ข้้อีม้ล และค์าดการณ์ถ่งการปีร่บต้่วข้อีงกลุ่มผ้้บริโภค์ เพ้�อีที่ำให้เกิดการข้ายุ

 Media

 เล้อีกใช้ส้�อีที่ี�เข้้าต้รงถ่งกลุ่มผ้้บริโภค์ข้อีงแบรนด์อียุ่างสม�ำเสมอี

 Agile Communication

 ปีร่บการส้�อีสารที่ี�จะที่ำให้ผ้้บริโภค์เกิดการร่บร้้

สรุปคู่แข่งเว็บไซีต์ไอที

ช่ื�อเว็บไซีต์ เนื�อหา

www.overclockzone.com

www.pantip.com/tech

www.notebookspec.com

www.beartai.com

บจ. บายุโซึ่น 

บจ. อีินเต้อีร์เน็ต้มาร์เก็ต้ต้ิ�ง 

บจ. โน๊ต้บุค์สเปีก 

บจ. โชว์ไร้ข้ีด

เน้นข่้าวสารด้านฮาร์ดแวร์ และอีปุีกรณ์ค์อีมพวิเต้อีร์ 

รวมถง่กระดานข่้าวเพ้�อีการซึ่้�อีข้ายุแลกเปีลี�ยุนสนิค้์า

กระดานข้่าวสาร แลกเปีลี�ยุนข้้อีม้ลค์วามร้้เกี�ยุวก่บ

ไอีที่ี

รายุงานข้่าวสาร บที่ค์วาม และการที่ดสอีบ

ค์อีมพิวเต้อีร์พกพา

รายุงานข้่าวสาร บที่ค์วาม และการที่ดสอีบ

เที่ค์โนโลยุีใหม่

บริษััท

บริษััท

บมจ. อีมรินที่ร์พริ�นต้ิ�งแอีนด์พ่บลิชชิ�ง 

บมจ. จีเอี็ม ม่ลต้ิมีเดียุ กรุ๊ปี

ส้�อีค์รบวงจร

ส้�อีสาระและบ่นเที่ิง

สรุปคู่แข่งสื�อดิจิทัลทางด้านธุรกิจ

เนื�อหา

 ธรุกจิแพลต้ฟอีรม์ดจิทิี่ล่เพ้�อีการอีบรม และการปีระชมุสม่มนาอีอีนไลน ์“Edutainment” หร้อี “การ

อีบรมอีอีนไลน์” ในปีัจจุบ่นจะมีโอีกาสที่างธุรกิจมากข้่�น เน้�อีงจากมีค์วามต้้อีงการใช้บริการแพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ล 

เพ้�อีการอีบรม และการปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์สำหร่บพ่ฒนาที่่กษะค์วามร้้เพิ�มข้่�น รวมถ่งหล่กส้ต้รทีี่�ก้าวที่่นและ

เปีน็ที่ี�ต้อ้ีงการข้อีงต้ลาดที่ี�มุง่เนน้ใหเ้กดิที่ก่ษะ ค์วามค์ดิสรา้งสรรค์ ์และกระบวนการค์ดิวเิค์ราะหท์ี่ี�สามารถแกป้ีญัหา 

ได้อียุ่างเปี็นระบบ ซึ่่�งเปี็นหล่กส้ต้รพ้�นฐานที่่กษะเพ้�อีการที่ำงานในอีนาค์ต้ ข้ณะเดียุวก่นการแข้่งข้่นในธุรกิจ

แพลต้ฟอีร์มดิจิที่่ลเพ้�อีการอีบรมก็จะมีค์วามรุนแรงมากข้่�น การแยุ่งชิงส่วนแบ่งการต้ลาดเพ้�อีค์วามเป็ีนที่ี�หน่�งใน

อีตุ้สาหกรรมการใหบ้รกิารแพลต้ฟอีรม์ดจิทิี่ล่ ดง่น่�น การใชน้วต่้กรรมที่น่สมยุ่ การปีระยุุกต้ใ์ชเ้ที่ค์โนโลยุกีารปีระชมุ

ถ่ายุที่อีดสดมีส่วนในการเสริมข้้อีบกพร่อีงข้อีงการอีบรม ปีระชุมส่มมนาอีอีนไลน์ ให้มีค์วามหลากหลายุ 

และมีร้ปีแบบทีี่�สร้างสรรค์์มากยุิ�งข้่�น เพ้�อีได้ร่บค์วามนิยุมและเป็ีนทีี่�ร้้จ่กจากผ้้บริโภค์ เพ้�อีต้อีบโจที่ย์ุการใช้ชีวิต้ 

รอีงร่บการปีร่บเปีลี�ยุนพฤต้ิกรรมข้อีงค์นในส่งค์ม ที่ี�เริ�มต้ระหน่กและระม่ดระว่งต้่วมากข้่�นในการร่กษาระยุะห่าง 

ที่างส่งค์ม (Social Distancing) เพ้�อีลดโอีกาสการติ้ดไวร่สโค์วิด-19 และสร้างปีระสบการณ์การเรียุนร้้ที่ี�ที่่นสม่ยุ 

ให้สอีดค์ล้อีงก่บร้ปีแบบค์วามต้้อีงการใช้ชีวิต้ข้อีงส่งค์มยุุค์ New Normal 

ผู้ประกอบการคู่แข่ง

บริษััท

บจ. โค์นิเค์ิล 

บจ. ฟร็อีกดิจิต้อีล กรุ๊ปี 

โซึ่ล้ช่นด้านการศ่กษา

ระบบการเรียุนการสอีนและจ่ดการเรียุนอีอีนไลน์

(3) การจัดหาผลิตภิัณฑ์์หรือบริการ

(3.1) สื�อและคอนเทนต์ 

ขั�นตอนการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์

- การจ่ดเต้รียุมเน้�อีเร้�อีง (Content)

 นิตยสาร 

 ในการจ่ดที่ำนิต้ยุสารแต้ล่ะเลม่ จะมบีรรณาธกิารบรหิารเปีน็ผ้ร้่บผดิชอีบวางแผนในการจ่ดที่ำเน้�อีหาข้อีง

นติ้ยุสาร โดยุจะมีการปีระชุมที่มีงานที่่�งหมดเพ้�อีวางกรอีบการผลิต้เน้�อีหาและวิธกีารผลิต้ใหค้์รอีบค์ลุม  ซึ่่�งสามารถ

นำไปีใช้ก่บส้�อีในหลากหลายุร้ปีแบบ ที่่�งสิ�งพิมพ์ ส้�อีอีอีนไลน์ ส้�อีวิที่ยุุโที่รที่่ศน์ รวมถ่งกิจกรรมต้่าง ๆ  

โดยุบที่ค์วามจะมีที่่�งเข้ียุนข้่�นเอีงโดยุกอีงบรรณาธิการ และอีาจมีการว่าจ้างน่กเข้ียุนอีิสระร่วมด้วยุ โดยุเน้นเน้�อีหา

ที่ี�อียุ้่ในกระแสที่างด้านธุรกิจต้ามแนวค์ิดหล่ก ได้แก่ ค์วามเปี็นผ้้นำ การบริหารจ่ดการ การต้ลาด การบริหาร

ที่ร่พยุากรมนุษยุ์ การปีร่บเปีลี�ยุนอีงค์์กรส้่ยุุค์ดิจิที่่ล เปี็นต้้น

 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี

 บริษ่ที่เป็ีนผ้้รวบรวมข้้อีม้ล โดยุมีบรรณาธิการบริหารจ่ดที่ำเน้�อีหาข้อีงหน่งส้อี และมีผ้้เชี�ยุวชาญพิเศษ 

ในแต้่ละธุรกิจเปี็นที่ี�ปีร่กษา เพ้�อีค์วามถ้กต้้อีงและค์รบถ้วนข้อีงเน้�อีหาและบที่ค์วามต้่าง ๆ โดยุเฉพาะเน้�อีหาที่ี�เปี็น

ที่ี�สนใจข้อีงที่่�งผ้้อี่านและผ้้ลงโฆษณาในปีีน่�น ๆ

- การจัดพิมพ์

 บริษ่ที่ไม่ได้มีโรงพิมพ์เปี็นข้อีงต้นเอีง เพ้�อีลดภาระในการด้แลร่กษาเค์ร้�อีงจ่กร การสต้็อีกสินค์้า  

รวมถ่งเจ้าหน้าที่ี�ในการผลิต้ โดยุบริษ่ที่จะที่ำการว่าจ้างโรงพิมพ์ที่ำหน้าที่ี�จ่ดพิมพ์ รวมที่่�งการจ่ดหากระดาษเปี็น 

ระยุะเวลาปีีต้่อีปีี เพ้�อีค์วบค์ุมมาต้รฐาน และต้้นทีุ่นการผลิต้ โดยุในแต้่ละเด้อีนจะมีการวางแผนการจ่ดส่งเน้�อีหา  

ร้ปีแบบ เที่ค์นิค์การพิมพ์ จำนวนพิมพ์ และกำหนดว่นส่งข้อีง เพ้�อีจะได้สินค์้าต้รงต้ามสเปี็กและเวลาที่ี�กำหนด

ผลิตภิัณฑ์์
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

4242
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

- การจัดส่ง

 เม้�อีโรงพิมพ์ดำเนินการพิมพ์เสร็จเรยีุบร้อียุ โรงพิมพ์จะส่งไปียุง่ผ้้จด่จำหน่ายุและไปีรษณียุ ์เพ้�อีส่งให้สมาชิก

นิต้ยุสารข้อีงบริษ่ที่โดยุต้รงลดระยุะเวลาและค์่าข้นส่งซึ่�ำซึ่้อีน

- ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม

บริษ่ที่ค์ำน่งถ่งเร้�อีงสิ�งแวดล้อีมเปี็นหล่ก จ่งค์่ดเล้อีกโรงพิมพ์ที่ี�ผลิต้ด้วยุ นว่ต้กรรมการพิมพ์สีเข้ียุว พิมพ์บน

กระดาษรีไซึ่เค์ิล รวมถ่งการใช้หม่กพิมพ์ธรรมชาต้ิจากถ่�วเหล้อีง มีส่วนช่วยุในการลดอี่นต้รายุจากสารเค์มีที่ี�มีผลต้่อี

สุข้ภาพข้อีงผ้้อี่าน และสามารถยุ่อียุสลายุได้ในธรรมชาต้ิ เปี็นมิต้รต้่อีสิ�งแวดล้อีม ช่วยุลดปีริมาณก๊าซึ่เร้อีนกระจก

จากกระบวนการผลติ้ เที่ยีุบเท่ี่ากบ่การปิีดไฟ 1,392 ดวงใน 1 วน่ (ดข้้้อีมล้เพิ�มเต้มิที่ี� www.greenlifeprinting.com) 

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ  - ไม่มี - 

(3.2) การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 3.2.1 การจัดงานแสดงสินค้า 

 ขั�นตอนในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษััท

  1. การออกแบบและวางแผนการจัดงาน

  เริ�มจากการกำหนดว่นจ่ดงาน วางร้ปีแบบและเน้�อีหาการจ่ดงาน พร้อีมที่่�งข้อีอีนุม่ต้ิงบปีระมาณ

ในการจ่ดงานจากค์ณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยุการวางแผนงานจะต้้อีงค์รอีบค์ลุมกลยุุที่ธ์

ในการจ่ดงานต้่าง ๆ ด่งนี�

  - การจัดเตรียมพื�นที�: วางแผนเร้�อีงสถานที่ี�จด่งาน ระบบสาธารณ้ปีโภค์ การต้กแต้่งพ้�นที่ี�จ่ดงาน 

และมาต้รการด้านค์วามปีลอีดภ่ยุ ต้ลอีดจนการด้แลเร้�อีงสุข้อีนาม่ยุและมาต้รการปี้อีงก่นโค์วิด-19

  - การกำหนดแนวคิด (Concept) และเนื�อหาของงาน: ที่ีม Content จะปีระชุมร่วมก่บฝ่�ายุ 

Creative และฝ่�ายุการต้ลาด เพ้�อีระดมค์วามค์ิดในการค์่ดสรรเที่ค์โนโลยุีและนว่ต้กรรมใหม่ ๆ  ที่ี�จะจ่ดแสดงในงาน 

รวมถ่งร้ปีแบบการจ่ดกิจกรรมต้่าง ๆ เพ้�อีให้ค์วามร้้ สร้างค์วามสนใจและด่งด้ดผ้้เข้้าชมงาน

  - การขายพื�นที�: ฝ่�ายุการจ่ดงานแสดงสินค์้าเปี็นผ้้จ่ดเต้รียุมและจ่ดแบ่งการข้ายุพ้�นที่ี�

  - การโฆษัณาประช่าสมัพนัธ:์ จด่ที่ำกลยุทุี่ธ์และแนวที่างการโฆษณาปีระชาสม่พน่ธ ์เพ้�อีพิจารณา 

ร้ปีแบบกิจกรรมและส้�อีที่ี�จะใช้ในการปีระชาส่มพ่นธ์งาน 

  - การประเมินผล: อีอีกแบบและจ่ดที่ำแบบสอีบถามสำหร่บการเก็บข้้อีม้ล เพ้�อีนำไปีใช้ในการ

วิเค์ราะห์ต้ลาดและปีร่บปีรุงงานค์ร่�งต้่อีไปี

  2. การเตรียมการก่อนการจัดงาน

  ระยุะเวลาปีระมาณ 3 เด้อีนก่อีนเริ�มงาน 

  - เริ�มข้ายุพ้�นทีี่�ในงาน โดยุมีการต้ิดต้ามผลการข้ายุพ้�นทีี่�ทีุ่กว่น และรายุงานให้ผ้้บริหารที่ราบ 

ทีุ่กอีาที่ิต้ยุ์ เพ้�อีปีร่บปีรุงกลยุุที่ธ์ในการบริหารจ่ดการให้บรรลุเปี้าหมายุที่ี�กำหนด 

  - ผลิต้ส้�อีโฆษณาและปีระชาส่มพ่นธ์งาน

  - จ่ดหาสินค์้าที่ี�ใช้ในการที่ำโปีรโมช่น จ่ดหาอีุปีกรณ์ที่ี�ใช้ในงาน 

  - ค์่ดสรรสินค์้าและนว่ต้กรรมใหม่ ๆ เพ้�อีมาจ่ดแสดงในงาน รวมถ่งใช้ปีระชาส่มพ่นธ์ก่บส้�อีต้่าง ๆ

  - ติ้ดต้่อีผ้้ร่บเหมาก่อีสร้าง  (Supplier) เร้�อีงการต้กแต้่งพ้�นที่ี�จ่ดงาน 

  - จ่ดเต้รียุมเว็บไซึ่ต้์ข้อีงงาน เพ้�อีให้ข้้อีม้ลรายุละเอีียุดงาน และจ่ดเต้รียุมการลงที่ะเบียุนก่อีนงาน

และในงาน

  3. ภิายหลังการจัดงาน

  บริษ่ที่จะที่ำการปีระเมินผลการจ่ดงาน วิเค์ราะห์ผลจากแบบสอีบถาม และสรุปีข้้อีปีร่บปีรุงงาน

เพ้�อีการจ่ดงานในค์ร่�งต้่อีไปี

 3.2.2 การรับจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 

 ข้่�นต้อีนในการจ่ดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า และกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจร

  1. การออกแบบและวางแผนการจัดงาน

   บริษ่ที่จะมีการปีระชุมร่วมก่บล้กค์้าเพ้�อีร่บที่ราบว่ต้ถุปีระสงค์์และเปี้าหมายุข้อีงการจ่ดงาน 

เพ้�อีวาง  กลยุทุี่ธ ์รป้ีแบบการจด่งาน และจด่ที่ำข้อ้ีเสนอี (Proposal) พรอ้ีมรายุละเอียีุดข้อีงการจด่งานงบปีระมาณ 

และแผนการปีฏิิบ่ต้ิงาน เพ้�อีให้สอีดค์ล้อีงก่บค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้า

  2. การเตรียมการก่อนการจัดงาน

   เม้�อีโค์รงการได้ร่บอีนุม่ต้ิจากผ้้ว่าจ้างแล้ว บริษ่ที่จะจ่ดเต้รียุมการปีระชุมวางแผนการที่ำงาน

ก่บทีุ่กฝ่�ายุที่ี�เกี�ยุวข้้อีง จ่ดเต้รียุมสถานที่ี�และอีุปีกรณ์ อีอีกหน่งส้อีเชิญวิที่ยุากร เรียุนเชิญกลุ่มเปี้าหมายุเข้้าร่วมงาน 

และจ่ดเต้รียุมช่อีงที่างการสม่ค์ร โดยุการร่บลงที่ะเบียุนผ่านเว็บไซึ่ต้์หร้อีที่างโที่รสาร ข้่�นอียุ้่ก่บค์วามต้้อีงการข้อีง

ล้กค์้า รวมถ่งจ่ดเต้รียุมส้�อีโฆษณาและช่อีงที่างในการปีระชาส่มพ่นธ์

  3. ภิายหลังการจัดงาน

   ภายุหล่งจากการจ่ดงาน บริษ่ที่จะจ่ดที่ำสรุปีรายุงานผลการดำเนินงาน และปีระชุมสรุปี 

ผลงานร่วมก่บผ้้ว่าจ้าง

 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  - ไม่มี -

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ  - ไม่มี - 

 ผลงานการจัดงานสำคัญที�ผ่านมา

 ปีี 2564 - TAT Empowering Tech Tourism ข้อีงการที่่อีงเที่ี�ยุวแห่งปีระเที่ศไที่ยุ

   - OIC PM Award ข้อีงสำน่กงาน ค์ปีภ.

   - Red cross Minecraft idea Challenge 

 ปีี 2563 - OIC Premium Gift set ข้อีงสำน่กงาน ค์ปีภ.

 ปีี 2562 - eTax Symposium

 3.2.3 บริการแพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Event Platform)

 ข้่�นต้อีนในการบริการแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานแสดงสินค์้าเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform)

  1. การออกแบบและวางแผนการจัดงาน

   บริษ่ที่จะมีการปีระชุมร่วมก่บล้กค์้าเพ้�อีร่บที่ราบว่ต้ถุปีระสงค์์และเปี้าหมายุข้อีงการจ่ดงาน 

เพ้�อีวางกลยุุที่ธ์ ร้ปีแบบการจ่ดงาน และจ่ดที่ำข้้อีเสนอี (Proposal) พร้อีมรายุละเอีียุดข้อีงการที่ำแพลต้ฟอีร์ม 

งบปีระมาณ และแผนการปีฏิิบ่ต้ิงาน เพ้�อีให้สอีดค์ล้อีงก่บค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้า

  2. การเตรียมการก่อนการจัดงาน

  เม้�อีโค์รงการได้ร่บอีนุม่ต้ิจากผ้้ว่าจ้างแล้ว บริษ่ที่จะจ่ดเต้รียุมการปีระชุมวางแผนการที่ำงาน

ก่บทีุ่กฝ่�ายุที่ี�เกี�ยุวข้้อีง จ่ดเต้รียุมการอีอีกแบบแพลต้ฟอีร์ม พร้อีมที่ดสอีบระบบก่อีนการใช้งานจริง ต้ลอีดจนการ 

ที่ำระบบปีอ้ีงกน่การโดนโจมต้จีากแฮกเกอีร ์รวมถง่จด่เต้รยีุมส้�อีโฆษณาและชอ่ีงที่างในการปีระชาสม่พน่ธไ์ปียุง่กลุม่

เปี้าหมายุ

 3. ภิายหลังการจัดงาน

  ภายุหล่งจากการจ่ดงาน บริษ่ที่จะจ่ดที่ำสรุปีรายุงานผลการดำเนินงาน และปีระชุมสรุปีผล

งานร่วมก่บผ้้ว่าจ้าง

 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม - ไม่มี -

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ

 - งานกาชาดอีอีนไลน์ 
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- การจัดส่ง

 เม้�อีโรงพิมพ์ดำเนินการพิมพ์เสร็จเรยีุบร้อียุ โรงพิมพ์จะส่งไปียุง่ผ้้จด่จำหน่ายุและไปีรษณียุ ์เพ้�อีส่งให้สมาชิก

นิต้ยุสารข้อีงบริษ่ที่โดยุต้รงลดระยุะเวลาและค์่าข้นส่งซึ่�ำซึ่้อีน

- ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม

บริษ่ที่ค์ำน่งถ่งเร้�อีงสิ�งแวดล้อีมเปี็นหล่ก จ่งค์่ดเล้อีกโรงพิมพ์ที่ี�ผลิต้ด้วยุ นว่ต้กรรมการพิมพ์สีเข้ียุว พิมพ์บน

กระดาษรีไซึ่เค์ิล รวมถ่งการใช้หม่กพิมพ์ธรรมชาต้ิจากถ่�วเหล้อีง มีส่วนช่วยุในการลดอี่นต้รายุจากสารเค์มีที่ี�มีผลต้่อี

สุข้ภาพข้อีงผ้้อี่าน และสามารถยุ่อียุสลายุได้ในธรรมชาต้ิ เปี็นมิต้รต้่อีสิ�งแวดล้อีม ช่วยุลดปีริมาณก๊าซึ่เร้อีนกระจก

จากกระบวนการผลติ้ เที่ยีุบเท่ี่ากบ่การปิีดไฟ 1,392 ดวงใน 1 วน่ (ดข้้้อีมล้เพิ�มเต้มิที่ี� www.greenlifeprinting.com) 

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ  - ไม่มี - 

(3.2) การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

 3.2.1 การจัดงานแสดงสินค้า 

 ขั�นตอนในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษััท

  1. การออกแบบและวางแผนการจัดงาน

  เริ�มจากการกำหนดว่นจ่ดงาน วางร้ปีแบบและเน้�อีหาการจ่ดงาน พร้อีมที่่�งข้อีอีนุม่ต้ิงบปีระมาณ

ในการจ่ดงานจากค์ณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยุการวางแผนงานจะต้้อีงค์รอีบค์ลุมกลยุุที่ธ์

ในการจ่ดงานต้่าง ๆ ด่งนี�

  - การจัดเตรียมพื�นที�: วางแผนเร้�อีงสถานที่ี�จด่งาน ระบบสาธารณ้ปีโภค์ การต้กแต้่งพ้�นที่ี�จ่ดงาน 

และมาต้รการด้านค์วามปีลอีดภ่ยุ ต้ลอีดจนการด้แลเร้�อีงสุข้อีนาม่ยุและมาต้รการปี้อีงก่นโค์วิด-19

  - การกำหนดแนวคิด (Concept) และเนื�อหาของงาน: ที่ีม Content จะปีระชุมร่วมก่บฝ่�ายุ 

Creative และฝ่�ายุการต้ลาด เพ้�อีระดมค์วามค์ิดในการค์่ดสรรเที่ค์โนโลยุีและนว่ต้กรรมใหม่ ๆ  ที่ี�จะจ่ดแสดงในงาน 

รวมถ่งร้ปีแบบการจ่ดกิจกรรมต้่าง ๆ เพ้�อีให้ค์วามร้้ สร้างค์วามสนใจและด่งด้ดผ้้เข้้าชมงาน

  - การขายพื�นที�: ฝ่�ายุการจ่ดงานแสดงสินค์้าเปี็นผ้้จ่ดเต้รียุมและจ่ดแบ่งการข้ายุพ้�นที่ี�

  - การโฆษัณาประช่าสมัพนัธ:์ จด่ที่ำกลยุทุี่ธ์และแนวที่างการโฆษณาปีระชาสม่พน่ธ ์เพ้�อีพิจารณา 

ร้ปีแบบกิจกรรมและส้�อีที่ี�จะใช้ในการปีระชาส่มพ่นธ์งาน 

  - การประเมินผล: อีอีกแบบและจ่ดที่ำแบบสอีบถามสำหร่บการเก็บข้้อีม้ล เพ้�อีนำไปีใช้ในการ

วิเค์ราะห์ต้ลาดและปีร่บปีรุงงานค์ร่�งต้่อีไปี

  2. การเตรียมการก่อนการจัดงาน

  ระยุะเวลาปีระมาณ 3 เด้อีนก่อีนเริ�มงาน 

  - เริ�มข้ายุพ้�นทีี่�ในงาน โดยุมีการต้ิดต้ามผลการข้ายุพ้�นทีี่�ทีุ่กว่น และรายุงานให้ผ้้บริหารที่ราบ 

ทีุ่กอีาที่ิต้ยุ์ เพ้�อีปีร่บปีรุงกลยุุที่ธ์ในการบริหารจ่ดการให้บรรลุเปี้าหมายุที่ี�กำหนด 

  - ผลิต้ส้�อีโฆษณาและปีระชาส่มพ่นธ์งาน

  - จ่ดหาสินค์้าที่ี�ใช้ในการที่ำโปีรโมช่น จ่ดหาอีุปีกรณ์ที่ี�ใช้ในงาน 

  - ค์่ดสรรสินค์้าและนว่ต้กรรมใหม่ ๆ เพ้�อีมาจ่ดแสดงในงาน รวมถ่งใช้ปีระชาส่มพ่นธ์ก่บส้�อีต้่าง ๆ

  - ต้ิดต้่อีผ้้ร่บเหมาก่อีสร้าง  (Supplier) เร้�อีงการต้กแต้่งพ้�นที่ี�จ่ดงาน 

  - จ่ดเต้รียุมเว็บไซึ่ต้์ข้อีงงาน เพ้�อีให้ข้้อีม้ลรายุละเอีียุดงาน และจ่ดเต้รียุมการลงที่ะเบียุนก่อีนงาน

และในงาน

  3. ภิายหลังการจัดงาน

  บริษ่ที่จะที่ำการปีระเมินผลการจ่ดงาน วิเค์ราะห์ผลจากแบบสอีบถาม และสรุปีข้้อีปีร่บปีรุงงาน

เพ้�อีการจ่ดงานในค์ร่�งต้่อีไปี

 3.2.2 การรับจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 

 ข้่�นต้อีนในการจ่ดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค์้า และกิจกรรมที่างการต้ลาดค์รบวงจร

  1. การออกแบบและวางแผนการจัดงาน

   บริษ่ที่จะมีการปีระชุมร่วมก่บล้กค์้าเพ้�อีร่บที่ราบว่ต้ถุปีระสงค์์และเปี้าหมายุข้อีงการจ่ดงาน 

เพ้�อีวาง  กลยุทุี่ธ ์รป้ีแบบการจด่งาน และจด่ที่ำข้อ้ีเสนอี (Proposal) พรอ้ีมรายุละเอียีุดข้อีงการจด่งานงบปีระมาณ 

และแผนการปีฏิิบ่ต้ิงาน เพ้�อีให้สอีดค์ล้อีงก่บค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้า

  2. การเตรียมการก่อนการจัดงาน

   เม้�อีโค์รงการได้ร่บอีนุม่ต้ิจากผ้้ว่าจ้างแล้ว บริษ่ที่จะจ่ดเต้รียุมการปีระชุมวางแผนการที่ำงาน

ก่บทีุ่กฝ่�ายุที่ี�เกี�ยุวข้้อีง จ่ดเต้รียุมสถานที่ี�และอีุปีกรณ์ อีอีกหน่งส้อีเชิญวิที่ยุากร เรียุนเชิญกลุ่มเปี้าหมายุเข้้าร่วมงาน 

และจ่ดเต้รียุมช่อีงที่างการสม่ค์ร โดยุการร่บลงที่ะเบียุนผ่านเว็บไซึ่ต้์หร้อีที่างโที่รสาร ข้่�นอียุ้่ก่บค์วามต้้อีงการข้อีง

ล้กค์้า รวมถ่งจ่ดเต้รียุมส้�อีโฆษณาและช่อีงที่างในการปีระชาส่มพ่นธ์

  3. ภิายหลังการจัดงาน

   ภายุหล่งจากการจ่ดงาน บริษ่ที่จะจ่ดที่ำสรุปีรายุงานผลการดำเนินงาน และปีระชุมสรุปี 

ผลงานร่วมก่บผ้้ว่าจ้าง

 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  - ไม่มี -

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ  - ไม่มี - 

 ผลงานการจัดงานสำคัญที�ผ่านมา

 ปีี 2564 - TAT Empowering Tech Tourism ข้อีงการที่่อีงเที่ี�ยุวแห่งปีระเที่ศไที่ยุ

   - OIC PM Award ข้อีงสำน่กงาน ค์ปีภ.

   - Red cross Minecraft idea Challenge 

 ปีี 2563 - OIC Premium Gift set ข้อีงสำน่กงาน ค์ปีภ.

 ปีี 2562 - eTax Symposium

 3.2.3 บริการแพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Event Platform)

 ข้่�นต้อีนในการบริการแพลต้ฟอีร์มการจ่ดงานแสดงสินค์้าเสม้อีนจริง (Virtual Event Platform)

  1. การออกแบบและวางแผนการจัดงาน

   บริษ่ที่จะมีการปีระชุมร่วมก่บล้กค์้าเพ้�อีร่บที่ราบว่ต้ถุปีระสงค์์และเปี้าหมายุข้อีงการจ่ดงาน 

เพ้�อีวางกลยุุที่ธ์ ร้ปีแบบการจ่ดงาน และจ่ดที่ำข้้อีเสนอี (Proposal) พร้อีมรายุละเอีียุดข้อีงการที่ำแพลต้ฟอีร์ม 

งบปีระมาณ และแผนการปีฏิิบ่ต้ิงาน เพ้�อีให้สอีดค์ล้อีงก่บค์วามต้้อีงการข้อีงล้กค์้า

  2. การเตรียมการก่อนการจัดงาน

  เม้�อีโค์รงการได้ร่บอีนุม่ต้ิจากผ้้ว่าจ้างแล้ว บริษ่ที่จะจ่ดเต้รียุมการปีระชุมวางแผนการที่ำงาน

ก่บทีุ่กฝ่�ายุที่ี�เกี�ยุวข้้อีง จ่ดเต้รียุมการอีอีกแบบแพลต้ฟอีร์ม พร้อีมที่ดสอีบระบบก่อีนการใช้งานจริง ต้ลอีดจนการ 

ที่ำระบบปีอ้ีงกน่การโดนโจมต้จีากแฮกเกอีร ์รวมถง่จด่เต้รยีุมส้�อีโฆษณาและชอ่ีงที่างในการปีระชาสม่พน่ธไ์ปียุง่กลุม่

เปี้าหมายุ

 3. ภิายหลังการจัดงาน

  ภายุหล่งจากการจ่ดงาน บริษ่ที่จะจ่ดที่ำสรุปีรายุงานผลการดำเนินงาน และปีระชุมสรุปีผล

งานร่วมก่บผ้้ว่าจ้าง

 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม - ไม่มี -

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ

 - งานกาชาดอีอีนไลน์ 
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 ผลงานการจัดงานสำคัญที�ผ่านมา

 ปีี 2564 - งานอีอีกร้านค์ณะภริยุาที่้ต้ ค์ร่�งที่ี� 53 

  - งานกาชาดอีอีนไลน์ ปีระจำปีี 2564

 ปีี 2563 - งานกาชาดอีอีนไลน์ ปีระจำปีี 2563

(3.3) สื�อดิจิทัลและสื�ออื�น

3.3.1 การผลิตเว็บไซีต์ 

 ขั�นตอนในการผลิตเว็บไซีต์

 1. ฝ่่ายผลิต

 - พ่ฒนาเว็บไซึ่ต้์

  ปีระกอีบด้วยุ Webmaster และ Content Creator จะที่ำหน้าที่ี�วางโค์รงสร้างข้อีงเว็บไซึ่ต้์ Web 

Designer ที่ำหนา้ที่ี�อีอีกแบบเวบ็ไซึ่ต์้ และกราฟกิต้า่ง ๆ  จากน่�น Programmer จะที่ำหนา้ที่ี�เข้ยีุนโปีรแกรม อีอีกแบบ

และพ่ฒนาฐานข้้อีม้ล และการใช้งาน (Application) บนเว็บไซึ่ต์้ Content Creator ที่ำหน้าที่ี�ร่บผิดชอีบข้้อีม้ล 

ข้่าวสารบนเว็บไซึ่ต้์ให้ที่่นต้่อีเหตุ้การณ์ และ Webmaster ผ้้ด้แลเว็บไซึ่ต้์ในภาพรวม

 - ค์ลิปีวิดีโอี

  ปีระกอีบด้วยุ Producer ที่ำหน้าที่ี�ค์วบค์ุมรายุละเอีียุดการผลิต้ Script Writer ที่ำหน้าที่ี�เข้ียุนและ

แก้ไข้บที่สนที่นาที่ี�ใช้ในการผลิต้รายุการ ที่่�งในส่วนรายุการข้อีงที่างเว็บไซึ่ต้์เอีง และล้กค์้า Creative ที่ำหน้าที่ี�

สร้างสรรค์์ร้ปีแบบการนำเสนอี เพ้�อีให้วิดีโอีที่ี�ผลิต้อีอีกมาสามารถส้�อีสารต้รงต้ามค์วามต้้อีงการ 

 2. เนื�อเรื�อง

  ในการผลติ้เน้�อีหาในเวบ็ไซึ่ต้ ์บรษิท่ี่มขี้อ้ีไดเ้ปีรยีุบ เน้�อีงจากสามารถรวบรวมเน้�อีเร้�อีงจากฐานข้อ้ีมล้

และเน้�อีหาทีี่�บริษ่ที่มีอียุ้่จากส้�อีสิ�งพิมพ์ต้่าง ๆ มาใช้ให้เกิดปีระโยุชน์เพิ�มข้่�น อียุ่างไรก็ต้าม เน้�อีหาทีี่�ใช้ในการผลิต้

นิต้ยุสารและเน้�อีหาที่ี�นำข้่�นเว็บไซึ่ต้์ยุ่งค์งมีค์วามแต้กต้่างก่นอียุ้่มาก เน้�อีงจากมีกลุ่มล้กค์้าเปี้าหมายุที่ี�แต้กต้่าง ซ่ึ่�ง

ที่ำให้ข้้อีม้ลข้่าวสารที่ี�ต้้อีงการร่บร้้มีค์วามแต้กต้่างเช่นก่น โดยุรายุละเอีียุดเน้�อีหาในเว็บไซึ่ต้์จะเน้นข้้อีม้ลข้่าวสารที่ี�

รวดเร็ว การเกาะกระแสในเร้�อีงที่ี�แปีลกใหม่ เร้�อีงผลิต้ภ่ณฑิ์ที่ี�ค์นที่่�วไปีให้ค์วามสนใจ และมีการอี่พเดต้ข้่าวสารให้

ที่่นต้่อีเหตุ้การณ์ โดยุ Content Creator จะเปี็นผ้้ค์ิดรายุละเอีียุดเน้�อีหาข้้อีม้ลข้่าวสารที่ี�นำเสนอี ซึ่่�งมีค์วามจำเปี็น

ต้้อีงใช้ค์วามรวดเร็วในการนำเสนอีและการโต้้ต้อีบก่บผ้้เข้้าชม สำหรบ่การผลิต้วิดีโอีค์ลิปี จะเป็ีนผ้้ให้นโยุบายุโดยุ

รวมในการจ่ดที่ำเน้�อีหาข้อีงรายุการ และฝ่�ายุผลิต้จะเปี็นผ้้ดำเนินการจ่ดที่ำ

3.3.2 การผลิตแพลตฟอร์มดิจิทัล

 ข้่�นต้อีนการพ่ฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 

 1. ริเริ�มและเข้้าใจปีัญหา โดยุเริ�มจากค์วามค์ิดริเริ�มที่ี�จะพ่ฒนาระบบหร้อีผลิต้ภ่ณฑิ์เพ้�อีแก้ไข้ปีัญหาที่ี�

อีงค์์กรต้่าง ๆ ปีระสบ หร้อีเริ�มจากค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาด แนวโน้มที่างธุรกิจ ที่ีม Business Development จะ

ที่ำการศ่กษาปีัญหาอียุ่างละเอีียุด เพ้�อีค์้นหาระบบ แนวที่างที่ี�สามารถแก้ปีัญหา และต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีง

อีงค์์กรต้่าง ๆ หร้อีต้ลาดได้

 2. วิเค์ราะห์ค์วามต้้อีงการและศ่กษาค์วามเปี็นไปีได้ในการพ่ฒนาระบบหร้อีผลิต้ภ่ณฑิ์จากข้้อีม้ล 

ค์วามต้้อีงการ ที่่�งจากการวิเค์ราะห์ต้ลาด ฐานล้กค้์า ค์้่แข้่ง โอีกาสและค์วามเสี�ยุงที่างธุรกิจ โดยุทีี่ม Business 

Development จะเปี็นผ้้สรุปีค์วามต้้อีงการเปี็นเอีกสารต้่�งต้้นเพ้�อีใช้ในการอีอีกแบบต้่อีไปี

 3. อีอีกแบบระบบ โดยุ System Analyst จะเปี็นผ้้อีอีกแบบการที่ำงานข้อีงระบบอียุ่างละเอีียุด เช่น 

ข้อีบเข้ต้และการที่ำงานข้อีงระบบ ร้ปีแบบการร่บส่งข้้อีม้ล ฐานข้้อีม้ลทีี่�ใช้ เวลาและกำล่งค์นในการพ่ฒนาระบบ

ต้่�งแต้เ่ริ�มต้้นจนจบ และค่์าใชจ้า่ยุที่ี�เกดิข้่�นจากการพฒ่นาระบบ โดยุที่ำเอีกสารที่างเที่ค์นิค์เพ้�อีส้�อีสารกบ่ Software  

Developer และ Graphic Designer เพ้�อีอีอีกแบบ User Interface ให้เหมาะสมก่บระบบน่�น ๆ

 4. พ่ฒนาระบบจากเอีกสารที่างเที่ค์นิค์ สร้างข้้อีม้ลต้่วอียุ่าง และที่ดสอีบระบบเบ้�อีงต้้น พร้อีมที่ำ

เอีกสารปีระกอีบการพ่ฒนาอียุ่างละเอีียุด หากมีการเปีลี�ยุนแปีลงที่ี�กระที่บต้่อีการอีอีกแบบ จะใช้ข้่�นต้อีนข้อีง 

การบริหารการเปีลี�ยุนแปีลง (Change Management) ในการจ่ดการการเปีลี�ยุนแปีลงน่�น

 5. ที่ดสอีบระบบโดยุ Tester โดยุใช้ข้้อีม้ลต้่วอียุ่าง พร้อีมที่ำเอีกสารเพ้�อีปีระสานงานก่บ  

Developer ในการแก้ไข้ปีัญหาที่ี�เกิดข้่�น พร้อีมที่ำค์้่ม้อีการใช้งานและค์้่ม้อีอีบรม พร้อีมส่งมอีบระบบให้ก่บล้กค์้า

 6. ส่งมอีบระบบ ที่ำการต้ิดต้่�งระบบ อีบรมการใช้งาน และเริ�มใช้งานจริง 

 7. ต้รวจสอีบและด้แลร่กษาระบบ รวบรวมปีัญหาที่ี�เกิดข้่�นจากการใช้งาน พร้อีมเข้ียุนแผนในการแก้

ปีัญหาเพ้�อีกล่บส้่ข้่�นต้อีนที่ี� 4 ในการพ่ฒนาระบบให้ดียุิ�งข้่�นไปี

 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม - ไม่มี –

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ

 - โค์รงการจ้างเหมาพ่ฒนาสมรรถนะดิจิที่่ล (Digital Competency) 

 - TED Market Scaling Up Program

 - OIC โค์รงการจ่ดที่ำระบบ Platform e-Learning

 ผลงานการจัดงานสำคัญที�ผ่านมา

 ปีี 2564 - RMUTT New S-Curve competency test 

   - GHB VDO Viral

 ปีี 2563 - OIC จ้างผลิต้และเผยุแพร่ส้�อีรณรงค์์สร้างค์วามต้ระหน่กร้้เกี�ยุวก่บการปีระก่นภ่ยุ 

    ในสถานการณ์โค์วิด-19

   - โค์รงการจ้างพ่ฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application :   

    Prompt PLEARN (Wisdom on Mobile)

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Website management

   - GHB VDO Viral

   - RMUTT พ่ฒนาส้�อี Interactive

   - โค์รงการจ้างอีอีกแบบและพ่ฒนาระบบงานให้ค์วามร้้ที่างการเงินอีอีนไลน์ 

 ปีี 2562 - GHB Digital Learning Platform & VDO Viral

   - โค์รงการงานจ้างที่ี�ปีร่กษาพ่ฒนาระบบ KMS/LMS ข้อีงธนาค์ารอีอีมสิน

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Website management



4545

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

4444

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

 ผลงานการจัดงานสำคัญที�ผ่านมา

 ปีี 2564 - งานอีอีกร้านค์ณะภริยุาที่้ต้ ค์ร่�งที่ี� 53 

  - งานกาชาดอีอีนไลน์ ปีระจำปีี 2564

 ปีี 2563 - งานกาชาดอีอีนไลน์ ปีระจำปีี 2563

(3.3) สื�อดิจิทัลและสื�ออื�น

3.3.1 การผลิตเว็บไซีต์ 

 ขั�นตอนในการผลิตเว็บไซีต์

 1. ฝ่่ายผลิต

 - พ่ฒนาเว็บไซึ่ต้์

  ปีระกอีบด้วยุ Webmaster และ Content Creator จะที่ำหน้าที่ี�วางโค์รงสร้างข้อีงเว็บไซึ่ต้์ Web 

Designer ที่ำหนา้ที่ี�อีอีกแบบเวบ็ไซึ่ต้ ์และกราฟกิต้า่ง ๆ  จากน่�น Programmer จะที่ำหนา้ที่ี�เข้ยีุนโปีรแกรม อีอีกแบบ

และพ่ฒนาฐานข้้อีม้ล และการใช้งาน (Application) บนเว็บไซึ่ต์้ Content Creator ที่ำหน้าที่ี�ร่บผิดชอีบข้้อีม้ล 

ข้่าวสารบนเว็บไซึ่ต้์ให้ที่่นต้่อีเหตุ้การณ์ และ Webmaster ผ้้ด้แลเว็บไซึ่ต้์ในภาพรวม

 - ค์ลิปีวิดีโอี

  ปีระกอีบด้วยุ Producer ที่ำหน้าที่ี�ค์วบค์ุมรายุละเอีียุดการผลิต้ Script Writer ที่ำหน้าที่ี�เข้ียุนและ

แก้ไข้บที่สนที่นาที่ี�ใช้ในการผลิต้รายุการ ที่่�งในส่วนรายุการข้อีงที่างเว็บไซึ่ต้์เอีง และล้กค์้า Creative ที่ำหน้าที่ี�

สร้างสรรค์์ร้ปีแบบการนำเสนอี เพ้�อีให้วิดีโอีที่ี�ผลิต้อีอีกมาสามารถส้�อีสารต้รงต้ามค์วามต้้อีงการ 

 2. เนื�อเรื�อง

  ในการผลติ้เน้�อีหาในเวบ็ไซึ่ต้ ์บรษิท่ี่มขี้อ้ีไดเ้ปีรยีุบ เน้�อีงจากสามารถรวบรวมเน้�อีเร้�อีงจากฐานข้อ้ีมล้

และเน้�อีหาทีี่�บริษ่ที่มีอียุ้่จากส้�อีสิ�งพิมพ์ต้่าง ๆ มาใช้ให้เกิดปีระโยุชน์เพิ�มข้่�น อียุ่างไรก็ต้าม เน้�อีหาทีี่�ใช้ในการผลิต้

นิต้ยุสารและเน้�อีหาที่ี�นำข้่�นเว็บไซึ่ต้์ยุ่งค์งมีค์วามแต้กต้่างก่นอียุ้่มาก เน้�อีงจากมีกลุ่มล้กค์้าเปี้าหมายุที่ี�แต้กต้่าง ซึ่่�ง

ที่ำให้ข้้อีม้ลข้่าวสารที่ี�ต้้อีงการร่บร้้มีค์วามแต้กต้่างเช่นก่น โดยุรายุละเอีียุดเน้�อีหาในเว็บไซึ่ต้์จะเน้นข้้อีม้ลข้่าวสารที่ี�

รวดเร็ว การเกาะกระแสในเร้�อีงที่ี�แปีลกใหม่ เร้�อีงผลิต้ภ่ณฑิ์ที่ี�ค์นที่่�วไปีให้ค์วามสนใจ และมีการอี่พเดต้ข่้าวสารให้

ที่่นต้่อีเหตุ้การณ์ โดยุ Content Creator จะเปี็นผ้้ค์ิดรายุละเอีียุดเน้�อีหาข้้อีม้ลข้่าวสารที่ี�นำเสนอี ซึ่่�งมีค์วามจำเปี็น

ต้้อีงใช้ค์วามรวดเร็วในการนำเสนอีและการโต้้ต้อีบก่บผ้้เข้้าชม สำหรบ่การผลิต้วิดีโอีค์ลิปี จะเป็ีนผ้้ให้นโยุบายุโดยุ

รวมในการจ่ดที่ำเน้�อีหาข้อีงรายุการ และฝ่�ายุผลิต้จะเปี็นผ้้ดำเนินการจ่ดที่ำ

3.3.2 การผลิตแพลตฟอร์มดิจิทัล

 ข้่�นต้อีนการพ่ฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 

 1. ริเริ�มและเข้้าใจปีัญหา โดยุเริ�มจากค์วามค์ิดริเริ�มที่ี�จะพ่ฒนาระบบหร้อีผลิต้ภ่ณฑิ์เพ้�อีแก้ไข้ปีัญหาที่ี�

อีงค์์กรต้่าง ๆ ปีระสบ หร้อีเริ�มจากค์วามต้้อีงการข้อีงต้ลาด แนวโน้มที่างธุรกิจ ที่ีม Business Development จะ

ที่ำการศ่กษาปีัญหาอียุ่างละเอีียุด เพ้�อีค์้นหาระบบ แนวที่างที่ี�สามารถแก้ปีัญหา และต้อีบสนอีงค์วามต้้อีงการข้อีง

อีงค์์กรต้่าง ๆ หร้อีต้ลาดได้

 2. วิเค์ราะห์ค์วามต้้อีงการและศ่กษาค์วามเปี็นไปีได้ในการพ่ฒนาระบบหร้อีผลิต้ภ่ณฑิ์จากข้้อีม้ล 

ค์วามต้้อีงการ ที่่�งจากการวิเค์ราะห์ต้ลาด ฐานล้กค้์า ค์้่แข้่ง โอีกาสและค์วามเสี�ยุงที่างธุรกิจ โดยุทีี่ม Business 

Development จะเปี็นผ้้สรุปีค์วามต้้อีงการเปี็นเอีกสารต้่�งต้้นเพ้�อีใช้ในการอีอีกแบบต้่อีไปี

 3. อีอีกแบบระบบ โดยุ System Analyst จะเปี็นผ้้อีอีกแบบการที่ำงานข้อีงระบบอียุ่างละเอีียุด เช่น 

ข้อีบเข้ต้และการที่ำงานข้อีงระบบ ร้ปีแบบการร่บส่งข้้อีม้ล ฐานข้้อีม้ลทีี่�ใช้ เวลาและกำล่งค์นในการพ่ฒนาระบบ

ต้่�งแต้เ่ริ�มต้น้จนจบ และค่์าใชจ้า่ยุที่ี�เกดิข้่�นจากการพฒ่นาระบบ โดยุที่ำเอีกสารที่างเที่ค์นิค์เพ้�อีส้�อีสารกบ่ Software  

Developer และ Graphic Designer เพ้�อีอีอีกแบบ User Interface ให้เหมาะสมก่บระบบน่�น ๆ

 4. พ่ฒนาระบบจากเอีกสารที่างเที่ค์นิค์ สร้างข้้อีม้ลต้่วอียุ่าง และที่ดสอีบระบบเบ้�อีงต้้น พร้อีมที่ำ

เอีกสารปีระกอีบการพ่ฒนาอียุ่างละเอีียุด หากมีการเปีลี�ยุนแปีลงที่ี�กระที่บต้่อีการอีอีกแบบ จะใช้ข้่�นต้อีนข้อีง 

การบริหารการเปีลี�ยุนแปีลง (Change Management) ในการจ่ดการการเปีลี�ยุนแปีลงน่�น

 5. ที่ดสอีบระบบโดยุ Tester โดยุใช้ข้้อีม้ลต้่วอียุ่าง พร้อีมที่ำเอีกสารเพ้�อีปีระสานงานก่บ  

Developer ในการแก้ไข้ปีัญหาที่ี�เกิดข้่�น พร้อีมที่ำค์้่ม้อีการใช้งานและค์้่ม้อีอีบรม พร้อีมส่งมอีบระบบให้ก่บล้กค์้า

 6. ส่งมอีบระบบ ที่ำการต้ิดต้่�งระบบ อีบรมการใช้งาน และเริ�มใช้งานจริง 

 7. ต้รวจสอีบและด้แลร่กษาระบบ รวบรวมปีัญหาที่ี�เกิดข้่�นจากการใช้งาน พร้อีมเข้ียุนแผนในการแก้

ปีัญหาเพ้�อีกล่บส้่ข้่�นต้อีนที่ี� 4 ในการพ่ฒนาระบบให้ดียุิ�งข้่�นไปี

 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม - ไม่มี –

 งานที�ยังไม่ส่งมอบ

 - โค์รงการจ้างเหมาพ่ฒนาสมรรถนะดิจิที่่ล (Digital Competency) 

 - TED Market Scaling Up Program

 - OIC โค์รงการจ่ดที่ำระบบ Platform e-Learning

 ผลงานการจัดงานสำคัญที�ผ่านมา

 ปีี 2564 - RMUTT New S-Curve competency test 

   - GHB VDO Viral

 ปีี 2563 - OIC จ้างผลิต้และเผยุแพร่ส้�อีรณรงค์์สร้างค์วามต้ระหน่กร้้เกี�ยุวก่บการปีระก่นภ่ยุ 

    ในสถานการณ์โค์วิด-19

   - โค์รงการจ้างพ่ฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application :   

    Prompt PLEARN (Wisdom on Mobile)

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Website management

   - GHB VDO Viral

   - RMUTT พ่ฒนาส้�อี Interactive

   - โค์รงการจ้างอีอีกแบบและพ่ฒนาระบบงานให้ค์วามร้้ที่างการเงินอีอีนไลน์ 

 ปีี 2562 - GHB Digital Learning Platform & VDO Viral

   - โค์รงการงานจ้างที่ี�ปีร่กษาพ่ฒนาระบบ KMS/LMS ข้อีงธนาค์ารอีอีมสิน

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Website management
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(4) ทรัพย์สินที�ใช่้ในการประกอบธุรกิจ

ณ ว่นที่ี� 31 ธ่นวาค์ม 2564 บริษ่ที่มีที่ร่พยุ์สินหล่กที่ี�ใช้ในการปีระกอีบธุรกิจ ด่งต้่อีไปีนี�

การจดแจ้งการพิมพ์ เครื�องหมายการค้าและบริการ

บริษ่ที่มีการจดแจ้งการพิมพ์ห่วนิต้ยุสารทีุ่กเล่มข้อีงบริษ่ที่ ต้ามพระราชบ่ญญ่ต้ิจดแจ้งการพิมพ์พุที่ธศ่กราช 

2550 ก่บกระที่รวงว่ฒนธรรม ได้แก่ Business+ และเพ้�อีปี้อีงก่นไม่ให้มีบุค์ค์ลอี้�นนำช้�อีผลิต้ภ่ณฑิ์และ/หร้อีบริการ

ข้อีงบริษ่ที่ไปีใช้ นอีกจากนี� บริษ่ที่มีการจดที่ะเบียุนเค์ร้�อีงหมายุการค้์าและบริการก่บสำน่กเค์ร้�อีงหมายุการค้์า  

กรมที่รพ่ยุส์นิที่างปีญัญา กระที่รวงพาณชิยุเ์พิ�มเต้มิ ปีจัจบุน่ บรษิท่ี่ไดม้กีารจดที่ะเบยีุนเค์ร้�อีงหมายุการค์า้ปีระเภที่

ต้่าง ๆ ด่งนี�

- การโฆษณา ได้แก่ eLeader, eEnterprise, Click.Today, iToon และ ITSnack 

- หน่งส้อีเกี�ยุวก่บค์อีมพิวเต้อีร์และค์อีมพิวเต้อีร์ซึ่อีฟต้์แวร์ ได้แก่ COMPUTER.TODAY 

- การจ่ดที่ำรายุการโที่รที่่ศน์และวิที่ยุุ ได้แก่ ARIP, C Cyber City และ TechOnTime 

- การจ่ดงานแสดงสินค์้า ได้แก่ ARiP, COMMART และ COMTECH ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ CEMART 

- การให้บริการพาณิชยุ์อีิเล็กที่รอีนิกส์ บริการให้ข้้อีม้ลเกี�ยุวก่บสินค์้า เพ้�อีการต้่ดสินใจข้อีงผ้้ซึ่้�อีผ่านที่าง

ค์อีมพิวเต้อีร์ ภายุใต้้เค์ร้�อีงหมายุการค์้า “Commart” 

- การให้ข้้อีสนเที่ศที่างการต้ลาดเกี�ยุวก่บสถิต้ิ ได้แก่ Datadive

- การผลิต้ซึ่อีฟต้์แวร์ ได้แก่ Tada และ Enwise (อียุ้่ระหว่างดำเนินการ) 

- ชุดค์ำส่�งซึ่อีฟต้์แวร์ ได้แก่ Enwise และ WISIMO

- การจ่ดฝ่ึกอีบรม ได้แก่ WISIMO 

- การให้ข้้อีม้ล การส่งข้่าวสารข้้อีม้ลโดยุส้�อีอีิเล็กที่รอีนิกส์ อียุ้่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ iToon, ITSnack, 

Computer.Today และ Click.Today

รายละเอียดของสัญญาเช่่า

บริษ่ที่มีการต้กลงที่ำส่ญญาเช่ายุานพาหนะก่บบริษ่ที่แห่งหน่�ง (กิจการที่ี�ไม่เกี�ยุวข้้อีงก่น) สำหร่บข้นส่งสินค์้า

และอีุปีกรณ์ในกิจการข้อีงบริษ่ที่ โดยุบริษ่ที่ต้กลงชำระค์่าเช่าเปี็นรายุเด้อีน ระยุะเวลาเช่า 1 ปีี เริ�มต้่�งแต้่ว่นที่ี� 4 

มกราค์ม 2564 ถง่วน่ทีี่� 3 มกราค์ม 2565 และบริษท่ี่มีการที่ำสญ่ญาเชา่การเงินกบ่บริษท่ี่ลีสซึ่ิ�ง (กิจการทีี่�ไม่เกี�ยุวข้อ้ีง

ก่น) เพ้�อีเช่ายุานพาหนะใช้ในการดำเนินงานข้อีงกิจการ โดยุกำหนดชำระค์่าเช่าเปี็นรายุเด้อีน ระยุะเวลาเช่า 5 ปีี 

เริ�มต้่�งแต้่ว่นที่ี� 27 ตุ้ลาค์ม 2560 ถ่งว่นที่ี� 26 ตุ้ลาค์ม 2565

ประเภิท/ลักษัณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิทางบัญช่ี

ที่ี�ดิน

99/16-20 ถนนร่ชดาภิเษก แข้วงดินแดง 

เข้ต้ดินแดง กรุงเที่พมหานค์ร 

อีาค์ารและส่วนปีร่บปีรุงอีาค์าร

99/16-20 ถนนร่ชดาภิเษก แข้วงดินแดง 

เข้ต้ดินแดง กรุงเที่พมหานค์ร 10400

อีาค์ารสำน่กงานส้ง 5 ช่�น พร้อีมช่�นลอียุ

และดาดฟ้า จำนวน 5 ห้อีง

อีุปีกรณ์ค์อีมพิวเต้อีร์

อีุปีกรณ์สำน่กงานและเค์ร้�อีงต้กแต้่ง

ยุานพาหนะ

รวม

41.07

1.08

1.47

1.05

0.49

45.16

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.32

0.32

ลักษัณะกรรมสิทธิ� ภิาระผูกพัน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษััท

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษััท

   - ไม่มี -

 1.3.2 บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษััทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง

ของบริษััทดังกล่าว 

   - ไม่มี -

 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

   - ไม่มี -

1.3.4 รายช่ื�อผู้ถือหุ้น 

   รายุช้�อีผ้้ถ้อีหุ้นส้งสุด 10 รายุแรก ข้้อีม้ลปีิดสมุดที่ะเบียุน ณ ว่นที่ี� 30 ธ่นวาค์ม 2564 

รายช่ื�อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

 1. นายุมินที่ร์ อีิงค์์ธเนศ

 2. บริษ่ที่ กลุ่มแอีดวานซึ่์ รีเสิร์ช จำก่ด

 3. นายุฉ่ต้รช่ยุ ส่อีงแสงเจริญ

 4. นายุธีรพงษ์ ธรรมจิต้ร

 5. บริษ่ที่ ไที่ยุเอี็นวีดีอีาร์ จำก่ด

 6. นางสาวพ่ชรา เกียุรต้ิน่นที่วิมล

 7. นายุจ่กรช่ยุ สกุลเอีกไพศาล

 8. นายุเสริมวิที่ยุ์ โอีสถศิลปี์

 9. นายุภาว่ส จ่งที่ร่พยุ์ไพศาล

 10. นางการดี เลียุวไพโรจน์

  ผ้้ถ้อีหุ้นรายุยุ่อียุอี้�นๆ

  รวมทั�งสิ�น

253,170,000

46,600,000

12,500,600

11,525,600

7,037,400

4,229,300

3,864,900

2,890,000

2,400,000

2,055,000

119,727,800

466,000,000

54.33

10.00

2.68

2.47

1.51

0.91

0.83

0.62

0.52

0.44

25.03

100.00

จำนวนหุ้น

ประเภิทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญช่าติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญช่าติ จำนวนหุ้น

ผ้้ถ้อีหุ้นส่ญญาไที่ยุ

ผ้้ถ้อีหุ้นส่ญญาต้่างด้าว

รวม

2,435

1

2,436

465,700,000

300,000

466,000,000

99.94

0.06

100.00

จำนวนราย ร้อยละ

*ข้้อบังคับบริิษััที่ กัำหนีดว่่า “คนีต่่างด้าว่ม่ส็ิที่ธิิถืือห้้นีในีบริิษััที่ได้ไม่เกัินีกัว่่าริ้อยละ 30 ข้องห้้นีที่่�ได้ออกัจำหนี่ายแล้ว่ที่ั�งหมดข้องบริิษััที่

ในปีี 2564 นายุมินที่ร์ อีิงค์์ธเนศ เดิมถ้อีหุ้นจำนวน 206,338,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 44.28 ข้อีงสิที่ธิอีอีกเสียุง

ที่่�งหมดข้อีงกิจการ ได้ที่ำการซึ่้�อีหุ้นสาม่ญจาก BNP Paribas Singapore Branch ค์่สโต้เดียุนข้อีง Apsilon Ventures Pte. 

Ltd. ผ่านระบบการซึ่้�อีข้ายุหล่กที่ร่พยุ์ข้อีงต้ลาดหล่กที่ร่พยุ์แห่งปีระเที่ศไที่ยุ จำนวน 93,432,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 

20.05 ข้อีงสิที่ธิอีอีกเสียุงที่่�งหมดข้อีงกิจการ ที่ำให้ส่ดส่วนการถ้อีหุ้นรวมเปี็น 299,770,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 64.33 

ข้อีงสิที่ธิอีอีกเสียุงที่่�งหมดข้อีงกิจการ ต้่อีมานายุมินที่ร์ อีิงค์์ธเนศ ได้ข้ายุหุ้นจำนวน 46,600,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

หน่วยุ: ล้านบาที่
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(4) ทรัพย์สินที�ใช่้ในการประกอบธุรกิจ

ณ ว่นที่ี� 31 ธ่นวาค์ม 2564 บริษ่ที่มีที่ร่พยุ์สินหล่กที่ี�ใช้ในการปีระกอีบธุรกิจ ด่งต้่อีไปีนี�

การจดแจ้งการพิมพ์ เครื�องหมายการค้าและบริการ

บริษ่ที่มีการจดแจ้งการพิมพ์ห่วนิต้ยุสารทีุ่กเล่มข้อีงบริษ่ที่ ต้ามพระราชบ่ญญ่ต้ิจดแจ้งการพิมพ์พุที่ธศ่กราช 

2550 ก่บกระที่รวงว่ฒนธรรม ได้แก่ Business+ และเพ้�อีปี้อีงก่นไม่ให้มีบุค์ค์ลอี้�นนำช้�อีผลิต้ภ่ณฑิ์และ/หร้อีบริการ

ข้อีงบริษ่ที่ไปีใช้ นอีกจากนี� บริษ่ที่มีการจดที่ะเบียุนเค์ร้�อีงหมายุการค้์าและบริการก่บสำน่กเค์ร้�อีงหมายุการค้์า  

กรมที่รพ่ยุส์นิที่างปีญัญา กระที่รวงพาณชิยุเ์พิ�มเต้มิ ปีจัจบุน่ บรษิท่ี่ไดม้กีารจดที่ะเบยีุนเค์ร้�อีงหมายุการค์า้ปีระเภที่

ต้่าง ๆ ด่งนี�

- การโฆษณา ได้แก่ eLeader, eEnterprise, Click.Today, iToon และ ITSnack 

- หน่งส้อีเกี�ยุวก่บค์อีมพิวเต้อีร์และค์อีมพิวเต้อีร์ซึ่อีฟต้์แวร์ ได้แก่ COMPUTER.TODAY 

- การจ่ดที่ำรายุการโที่รที่่ศน์และวิที่ยุุ ได้แก่ ARIP, C Cyber City และ TechOnTime 

- การจ่ดงานแสดงสินค์้า ได้แก่ ARiP, COMMART และ COMTECH ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ CEMART 

- การให้บริการพาณิชยุ์อีิเล็กที่รอีนิกส์ บริการให้ข้้อีม้ลเกี�ยุวก่บสินค์้า เพ้�อีการต้่ดสินใจข้อีงผ้้ซึ่้�อีผ่านที่าง

ค์อีมพิวเต้อีร์ ภายุใต้้เค์ร้�อีงหมายุการค์้า “Commart” 

- การให้ข้้อีสนเที่ศที่างการต้ลาดเกี�ยุวก่บสถิต้ิ ได้แก่ Datadive

- การผลิต้ซึ่อีฟต้์แวร์ ได้แก่ Tada และ Enwise (อียุ้่ระหว่างดำเนินการ) 

- ชุดค์ำส่�งซึ่อีฟต้์แวร์ ได้แก่ Enwise และ WISIMO

- การจ่ดฝ่ึกอีบรม ได้แก่ WISIMO 

- การให้ข้้อีม้ล การส่งข้่าวสารข้้อีม้ลโดยุส้�อีอีิเล็กที่รอีนิกส์ อียุ้่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ iToon, ITSnack, 

Computer.Today และ Click.Today

รายละเอียดของสัญญาเช่่า

บริษ่ที่มีการต้กลงที่ำส่ญญาเช่ายุานพาหนะก่บบริษ่ที่แห่งหน่�ง (กิจการที่ี�ไม่เกี�ยุวข้้อีงก่น) สำหร่บข้นส่งสินค์้า

และอีุปีกรณ์ในกิจการข้อีงบริษ่ที่ โดยุบริษ่ที่ต้กลงชำระค์่าเช่าเปี็นรายุเด้อีน ระยุะเวลาเช่า 1 ปีี เริ�มต้่�งแต้่ว่นที่ี� 4 

มกราค์ม 2564 ถง่วน่ทีี่� 3 มกราค์ม 2565 และบริษท่ี่มีการที่ำสญ่ญาเชา่การเงินกบ่บริษท่ี่ลีสซึ่ิ�ง (กิจการทีี่�ไม่เกี�ยุวข้อ้ีง

ก่น) เพ้�อีเช่ายุานพาหนะใช้ในการดำเนินงานข้อีงกิจการ โดยุกำหนดชำระค์่าเช่าเปี็นรายุเด้อีน ระยุะเวลาเช่า 5 ปีี 

เริ�มต้่�งแต้่ว่นที่ี� 27 ตุ้ลาค์ม 2560 ถ่งว่นที่ี� 26 ตุ้ลาค์ม 2565

ประเภิท/ลักษัณะทรัพย์สิน มูลค่าสุทธิทางบัญช่ี

ที่ี�ดิน

99/16-20 ถนนร่ชดาภิเษก แข้วงดินแดง 

เข้ต้ดินแดง กรุงเที่พมหานค์ร 

อีาค์ารและส่วนปีร่บปีรุงอีาค์าร

99/16-20 ถนนร่ชดาภิเษก แข้วงดินแดง 

เข้ต้ดินแดง กรุงเที่พมหานค์ร 10400

อีาค์ารสำน่กงานส้ง 5 ช่�น พร้อีมช่�นลอียุ

และดาดฟ้า จำนวน 5 ห้อีง

อีุปีกรณ์ค์อีมพิวเต้อีร์

อีุปีกรณ์สำน่กงานและเค์ร้�อีงต้กแต้่ง

ยุานพาหนะ

รวม

41.07

1.08

1.47

1.05

0.49

45.16

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.32

0.32

ลักษัณะกรรมสิทธิ� ภิาระผูกพัน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษััท

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษััท

   - ไม่มี -

 1.3.2 บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษััทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง

ของบริษััทดังกล่าว 

   - ไม่มี -

 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

   - ไม่มี -

1.3.4 รายช่ื�อผู้ถือหุ้น 

   รายุช้�อีผ้้ถ้อีหุ้นส้งสุด 10 รายุแรก ข้้อีม้ลปีิดสมุดที่ะเบียุน ณ ว่นที่ี� 30 ธ่นวาค์ม 2564 

รายช่ื�อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

 1. นายุมินที่ร์ อีิงค์์ธเนศ

 2. บริษ่ที่ กลุ่มแอีดวานซึ่์ รีเสิร์ช จำก่ด

 3. นายุฉ่ต้รช่ยุ ส่อีงแสงเจริญ

 4. นายุธีรพงษ์ ธรรมจิต้ร

 5. บริษ่ที่ ไที่ยุเอี็นวีดีอีาร์ จำก่ด

 6. นางสาวพ่ชรา เกียุรต้ิน่นที่วิมล

 7. นายุจ่กรช่ยุ สกุลเอีกไพศาล

 8. นายุเสริมวิที่ยุ์ โอีสถศิลปี์

 9. นายุภาว่ส จ่งที่ร่พยุ์ไพศาล

 10. นางการดี เลียุวไพโรจน์

  ผ้้ถ้อีหุ้นรายุยุ่อียุอี้�นๆ

  รวมทั�งสิ�น

253,170,000

46,600,000

12,500,600

11,525,600

7,037,400

4,229,300

3,864,900

2,890,000

2,400,000

2,055,000

119,727,800

466,000,000

54.33

10.00

2.68

2.47

1.51

0.91

0.83

0.62

0.52

0.44

25.03

100.00

จำนวนหุ้น

ประเภิทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญช่าติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญช่าติ จำนวนหุ้น

ผ้้ถ้อีหุ้นส่ญญาไที่ยุ

ผ้้ถ้อีหุ้นส่ญญาต้่างด้าว

รวม

2,435

1

2,436

465,700,000

300,000

466,000,000

99.94

0.06

100.00

จำนวนราย ร้อยละ

*ข้้อบังคับบริิษััที่ กัำหนีดว่่า “คนีต่่างด้าว่ม่ส็ิที่ธิิถืือห้้นีในีบริิษััที่ได้ไม่เกัินีกัว่่าริ้อยละ 30 ข้องห้้นีที่่�ได้ออกัจำหนี่ายแล้ว่ที่ั�งหมดข้องบริิษััที่

ในปีี 2564 นายุมินที่ร์ อีิงค์์ธเนศ เดิมถ้อีหุ้นจำนวน 206,338,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 44.28 ข้อีงสิที่ธิอีอีกเสียุง

ที่่�งหมดข้อีงกิจการ ได้ที่ำการซึ่้�อีหุ้นสาม่ญจาก BNP Paribas Singapore Branch ค์่สโต้เดียุนข้อีง Apsilon Ventures Pte. 

Ltd. ผ่านระบบการซึ่้�อีข้ายุหล่กที่ร่พยุ์ข้อีงต้ลาดหล่กที่ร่พยุ์แห่งปีระเที่ศไที่ยุ จำนวน 93,432,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 

20.05 ข้อีงสิที่ธิอีอีกเสียุงที่่�งหมดข้อีงกิจการ ที่ำให้ส่ดส่วนการถ้อีหุ้นรวมเปี็น 299,770,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 64.33 

ข้อีงสิที่ธิอีอีกเสียุงที่่�งหมดข้อีงกิจการ ต้่อีมานายุมินที่ร์ อีิงค์์ธเนศ ได้ข้ายุหุ้นจำนวน 46,600,000 หุ้น หร้อีค์ิดเปี็นร้อียุละ 

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

เจ้าข้อีง

หน่วยุ: ล้านบาที่
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10.00 ข้อีงสทิี่ธอิีอีกเสยีุงที่่�งหมดข้อีงกจิการ ใหแ้กบ่รษิท่ี่ กลุม่แอีดวานซึ่ ์รเีสริช์ จำกด่ ซึ่่�งเปีน็นติ้บิคุ์ค์ลที่ี�นายุมนิที่ร์ 

อีิงค์์ธเนศ มีอีำนาจค์วบค์ุมเบ็ดเสร็จ (ถ้อีหุ้นไม่น้อียุกว่าร้อียุละ 90) 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนช่ําระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช่ําระแล้ว/จํานวนหุ้น

   บริษ่ที่มีทีุ่นจดที่ะเบียุน 116.5 ล้านบาที่ เรียุกชำระแล้ว 116.5 ล้านบาที่ แบ่งเปี็นหุ้นสาม่ญ 

466,000,000 หุ้น ม้ลค์่าหุ้นละ 0.25 บาที่

 1.4.2 หุ้นประเภิทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  - ไม่มี - 

 1.4.3 ในกรณีมีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภิาพของบริษััท      - ไม่มี - 

1.5 การออกหลักทรัพย์อื�น 

 1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภิาพ   - ไม่มี -

 1.5.2 ตราสารหนี�          - ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บรษิท่ี่มนีโยุบายุการจา่ยุเงนิปีนัผล ไมน่อ้ียุกวา่รอ้ียุละ 50 ข้อีงกำไรสทุี่ธภิายุหลง่การหก่ภาษเีงนิไดน้ติ้บิคุ์ค์ล 

อียุ่างไรก็ต้าม บริษ่ที่อีาจกำหนดให้การจ่ายุเงินปีันผลมีอี่ต้ราน้อียุกว่าอี่ต้ราที่ี�กำหนดข้้างต้้นได้ หากบริษ่ที่มีค์วาม

จำเปี็นที่ี�จะต้้อีงนำเงินกำไรสุที่ธิจำนวนด่งกล่าว มาใช้เพ้�อีข้ยุายุการดำเนินงานข้อีงบริษ่ที่ต้่อีไปี

 

ในีปี 2564 บริิษััที่ม่กัำไริข้าดที่้นีเบ็ดเส็ริ็จริว่มส็ำหริับปี 5.07 ล้านีบาที่ และม่ข้าดที่้นีส็ะส็มยกัมา 

3.28 ล้านีบาที่ ที่ำให้บริิษััที่ม่กัำไริส็ะส็มยังไม่ได้จัดส็ริริ 1.79 ล้านีบาที่ เนีื�องจากักัำไริส็ะส็มยังไม่ได้จัดส็ริริม่จำนีว่นี

นีอ้ยและส็ถืานีกัาริณ์์เศริษัฐกัจิที่่�ยงัไมแ่นีน่ีอนี บริษิัทัี่จึงเหน็ีคว่ริส็ำริองกัำไริส็ะส็มเพื่ื�อข้ยายกัาริดำเนีนิีงานีข้องบริษิัทัี่  

ดังนีั�นี บริิษััที่จึงข้องดจ่ายเงินีปันีผล ส็อดคล้องต่ามข้้อบังคับบริิษััที่
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2.	การบริหารจััดการความเสี่่�ยง

 

2.1	 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่่�ยง

นโยบายการประเมินความเสี่่�ยง

บริิษัทักำหนดใหฝ่้่ายตริวจสอบภายในไดป้ริะเมินิความิเส่�ยงท่�อาจจะเกดิขึ้้�น โดยปริะเมินิความิเส่�ยงการิทจุริติคอริร์ิปัชันั

ออกจากความิเส่�ยงด้านอ่�น ๆ และริายงานความิเส่�ยงต่อคณะกริริมิการิบริิษััท เพื่่�อหาแนวทางแก้ไขึ้ ปริับปริุงต่อไป โดยมิ่ 

คณะกริริมิการิตริวจสอบทำหน้าท่�กำกับดูแลการิปฏิิบัติตามินโยบายการิปริะเมิินความิเส่�ยง และคณะกริริมิการิตริวจสอบ 

ยังได้มิอบหมิายให้ฝ่่ายตริวจสอบภายในกำหนดแผนการิเขึ้้าตริวจสอบริะบบการิทำงาน โดยเฉพื่าะริะบบการิจัดซื้่�อจัดจ้าง 

ริะบบการิริับ-จ่ายเงินท่�ต้องตริวจเป็นปริะจำ ทุกปีอย่างสมิ�ำเสมิอ เพื่่�อติดตามิ ปริะเมิินผลปฏิิบัติงานและการิควบคุมิภายใน

ให้เกิดปริะสิทธิิผลตามิริะบบการิบริิหาริความิเส่�ยงขึ้องบริิษััท

ในปี 2564 ฝ่่ายตริวจสอบได้พื่ิจาริณาแล้วเห็นว่าการิบริิหาริความิเส่�ยงดำเนินการิอย่างเป็นริะบบ และสอดริับกับ 

การิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ ริวมิถึ้งการิควบคุมิภายในท่�เพื่่ยงพื่อและเหมิาะสมิกับธิุริกิจ พื่ริ้อมิทั�งมิ่การิติดตามิความิเส่�ยงอย่าง

ใกลช้ัดิ ซื้้�งเปน็สว่นหน้�งท่�ทำใหบ้ริษิัทัสามิาริถึบริริลวุตัถึปุริะสงคใ์นการิดำเนนิธิรุิกจิตามิแผนธิรุิกจิท่�กำหนดไว ้ตลอดจนสามิาริถึ

สริ้างมิูลค่าเพื่ิ�มิให้กับบริิษััท เพื่่�อส่งมิอบให้ผู้ถึ่อหุ้น และผู้มิ่ส่วนได้เส่ยขึ้องบริิษััทได้อย่างยั�งย่น บริิษััทยังได้จัดอบริมิให้ความิริู้

แก่พื่นักงานทุกคน และจัดปฐมินิเทศอบริมิพื่นักงานใหมิ่ทุกเด่อน เพื่่�อริับทริาบริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ จริิยธิริริมิ นโยบายการิ 

ต่อต้านคอริ์ริัปชััน แนวปฏิิบัติการิทำงาน ริะเบ่ยบการิจัดซื้่�อจัดจ้าง และสวัสดิการิต่าง ๆ ขึ้องบริิษััท พื่ริ้อมิแนวทาง 

การิแจ้งเบาะแสและขึ้้อริ้องเริ่ยนทางอ่เมิลส่วนตัวพื่นักงาน

2.2		ปัจจัยความเสี่่�ยงต่่อการดำเนินธุุรกิจของบริษััท

 ปัจจัยความิเส่�ยงทั�งจากภายในและภายนอก ท่�อาจส่งผลกริะทบต่อการิดําเนินงานขึ้องบริิษััททั�งทางตริงและทางอ้อมิ 

อย่างไริก็ตามิ บริิษััทมิ่แผนการิปริะเมิินความิเส่�ยงและแผนบริิหาริจัดการิความิเส่�ยงท่�อาจเกิดขึ้้�น ทั�งน่� อาจมิ่ความิเส่�ยงและ

ความิไมิแ่นน่อนอ่�นท่�บริิษัทัมิไิด้จดัเป็นความิเส่�ยงท่�ไมิ่มิน่ัยสำคัญ หริ่อเป็นความิเส่�ยงท่�บริษิัทัไมิ่อาจคาดการิณไ์ด ้โดยมิป่ัจจัย

ความิเส่�ยงต่าง ๆ ดังน่�

1.	 ปัจจัยความเสี่่�ยงทางต่รง

	 1.1	ความเสี่่�ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล

 ธิรุิกจิหลกัขึ้องบริิษัทัเปน็การิใหบ้ริิการิ บคุลากริจง้ถึอ่เปน็ปจัจยัแหง่ความิสำเริจ็ ศกัยภาพื่และคณุภาพื่ขึ้องทริพัื่ยากริ

มินษุัยจ์ง้เปน็เริ่�องท่�บริษิัทัใหค้วามิสำคญั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งการิพื่ฒันาศกัยภาพื่ขึ้องพื่นกังาน เน่�องจากเปน็กำลงัสำคญัในการิ

ขึ้ับเคล่�อนธิุริกิจขึ้องบริิษััท อ่กทั�งความิชัำนาญและเชั่�ยวชัาญในด้านพื่ัฒนาและจัดทำเน่�อหา ขึ้่าวสาริ ขึ้้อมิูลด้านธิุริกิจ 

การิตลาด และไอท่ (IT) ตลอดจนการิพื่ัฒนาบริิการิด้านดิจิทัลต่าง ๆ ขึ้องบุคลากริจะชั่วยสริ้างคุณค่าให้กับบริิษััท อย่างไริ

ก็ตามิ การิเปล่�ยนแปลงบุคลากริเป็นสิ�งท่�หล่กเล่�ยงได้ยาก เน่�องจากมิ่ปัจจัยหลายปริะการิ และเป็นความิเส่�ยงท่�อาจมิ่ผล 

ต่อการิดำเนินธิุริกิจ

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้วางแผนการิบริิหาริความิเส่�ยงด้านทริัพื่ยากริบุคคล โดยการิพื่ัฒนาศักยภาพื่

ขึ้องบุคลากริให้มิ่องค์ความิริู้ท่�ทันสมิัยอย่างต่อเน่�อง ตลอดจนสริ้างริะบบการิจัดการิความิริู้ในองค์กริ (Knowledge  

Management) ในริูปแบบต่าง ๆ เชั่น การิจัดเก็บองค์ความิริู้ การิถึ่ายทอดองค์ความิริู้ การิพื่ัฒนาหัวหน้างาน การิสอนงาน 

การิกำกับดูแล การิสริ้างวัฒนธิริริมิ และบริริยากาศการิเริ่ยนริู้ในองค์กริ โดยมิ่จุดมิุ่งหมิายในการิเป็นองค์กริแห่งการิเริ่ยนริู้ 

(Learning Organization) ริวมิทั�งการิสริา้งสิ�งแวดลอ้มิในการิทำงานท่�ด ่ทั�งทางกายภาพื่ การิสร้ิางขึ้วัญกำลงัใจ และแริงจงูใจ

ในการิทำงาน การิส่งเสริิมิให้พื่นักงานมิ่ส่วนร่ิวมิในการิดำเนินงาน เพื่่�อจูงใจให้บุคลากริขึ้องบริิษััททำงานกับบริิษััทอย่าง 

ต่อเน่�อง นอกจากน่� ยังมิ่การิกำหนดแผนการิเติบโตทางอาชั่พื่ขึ้องบุคลากริ เพื่่�อสร้ิางความิก้าวหน้าให้แก่พื่นักงาน ริวมิถ้ึง

พื่ัฒนาบุคลากริให้สามิาริถึทดแทนงานได้ในทุกริะดับ เพื่่�อบริิษััทสามิาริถึดำเนินธิุริกิจได้อย่างต่อเน่�อง
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10.00 ข้อีงสทิี่ธอิีอีกเสยีุงที่่�งหมดข้อีงกจิการ ใหแ้กบ่รษิท่ี่ กลุม่แอีดวานซึ่ ์รเีสริช์ จำกด่ ซึ่่�งเปีน็นติ้บิคุ์ค์ลที่ี�นายุมนิที่ร์ 

อีิงค์์ธเนศ มีอีำนาจค์วบค์ุมเบ็ดเสร็จ (ถ้อีหุ้นไม่น้อียุกว่าร้อียุละ 90) 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนช่ําระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช่ําระแล้ว/จํานวนหุ้น

   บริษ่ที่มีทีุ่นจดที่ะเบียุน 116.5 ล้านบาที่ เรียุกชำระแล้ว 116.5 ล้านบาที่ แบ่งเปี็นหุ้นสาม่ญ 

466,000,000 หุ้น ม้ลค์่าหุ้นละ 0.25 บาที่

 1.4.2 หุ้นประเภิทอื�นที�มีสิทธิหรือเงื�อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  - ไม่มี - 

 1.4.3 ในกรณีมีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภิาพของบริษััท      - ไม่มี - 

1.5 การออกหลักทรัพย์อื�น 

 1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภิาพ   - ไม่มี -

 1.5.2 ตราสารหนี�          - ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บรษิท่ี่มนีโยุบายุการจา่ยุเงนิปีนัผล ไมน่อ้ียุกวา่รอ้ียุละ 50 ข้อีงกำไรสทุี่ธภิายุหลง่การหก่ภาษเีงนิไดน้ติ้บิคุ์ค์ล 

อียุ่างไรก็ต้าม บริษ่ที่อีาจกำหนดให้การจ่ายุเงินปีันผลมีอี่ต้ราน้อียุกว่าอี่ต้ราที่ี�กำหนดข้้างต้้นได้ หากบริษ่ที่มีค์วาม

จำเปี็นที่ี�จะต้้อีงนำเงินกำไรสุที่ธิจำนวนด่งกล่าว มาใช้เพ้�อีข้ยุายุการดำเนินงานข้อีงบริษ่ที่ต้่อีไปี

 

ในีปี 2564 บริิษััที่ม่กัำไริข้าดที่้นีเบ็ดเส็ริ็จริว่มส็ำหริับปี 5.07 ล้านีบาที่ และม่ข้าดที่้นีส็ะส็มยกัมา 

3.28 ล้านีบาที่ ที่ำให้บริิษััที่ม่กัำไริส็ะส็มยังไม่ได้จัดส็ริริ 1.79 ล้านีบาที่ เนีื�องจากักัำไริส็ะส็มยังไม่ได้จัดส็ริริม่จำนีว่นี

นีอ้ยและส็ถืานีกัาริณ์เ์ศริษัฐกัจิที่่�ยงัไมแ่นีน่ีอนี บริษิัทัี่จึงเหน็ีคว่ริส็ำริองกัำไริส็ะส็มเพืื่�อข้ยายกัาริดำเนีนิีงานีข้องบริษิัทัี่  

ดังนีั�นี บริิษััที่จึงข้องดจ่ายเงินีปันีผล ส็อดคล้องต่ามข้้อบังคับบริิษััที่
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2.	การบริหารจััดการความเสี่่�ยง

 

2.1	 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่่�ยง

นโยบายการประเมินความเสี่่�ยง

บริษิัทักำหนดใหฝ้่า่ยตริวจสอบภายในไดป้ริะเมินิความิเส่�ยงท่�อาจจะเกดิขึ้้�น โดยปริะเมินิความิเส่�ยงการิทจุริติคอริร์ิปัชันั

ออกจากความิเส่�ยงด้านอ่�น ๆ และริายงานความิเส่�ยงต่อคณะกริริมิการิบริิษััท เพื่่�อหาแนวทางแก้ไขึ้ ปริับปริุงต่อไป โดยมิ่ 

คณะกริริมิการิตริวจสอบทำหน้าท่�กำกับดูแลการิปฏิิบัติตามินโยบายการิปริะเมิินความิเส่�ยง และคณะกริริมิการิตริวจสอบ 

ยังได้มิอบหมิายให้ฝ่่ายตริวจสอบภายในกำหนดแผนการิเขึ้้าตริวจสอบริะบบการิทำงาน โดยเฉพื่าะริะบบการิจัดซ่ื้�อจัดจ้าง 

ริะบบการิริับ-จ่ายเงินท่�ต้องตริวจเป็นปริะจำ ทุกปีอย่างสมิ�ำเสมิอ เพื่่�อติดตามิ ปริะเมิินผลปฏิิบัติงานและการิควบคุมิภายใน

ให้เกิดปริะสิทธิิผลตามิริะบบการิบริิหาริความิเส่�ยงขึ้องบริิษััท

ในปี 2564 ฝ่่ายตริวจสอบได้พื่ิจาริณาแล้วเห็นว่าการิบริิหาริความิเส่�ยงดำเนินการิอย่างเป็นริะบบ และสอดริับกับ 

การิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ ริวมิถึ้งการิควบคุมิภายในท่�เพื่่ยงพื่อและเหมิาะสมิกับธิุริกิจ พื่ริ้อมิทั�งมิ่การิติดตามิความิเส่�ยงอย่าง

ใกลช้ัดิ ซื้้�งเปน็สว่นหน้�งท่�ทำใหบ้ริษัิัทสามิาริถึบริริลวุตัถึปุริะสงคใ์นการิดำเนนิธิรุิกจิตามิแผนธิรุิกจิท่�กำหนดไว ้ตลอดจนสามิาริถึ

สริ้างมิูลค่าเพื่ิ�มิให้กับบริิษััท เพื่่�อส่งมิอบให้ผู้ถึ่อหุ้น และผู้มิ่ส่วนได้เส่ยขึ้องบริิษััทได้อย่างยั�งยน่ บริิษััทยังได้จัดอบริมิให้ความิริู้

แก่พื่นักงานทุกคน และจัดปฐมินิเทศอบริมิพื่นักงานใหมิ่ทุกเด่อน เพื่่�อริับทริาบริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ จริิยธิริริมิ นโยบายการิ 

ต่อต้านคอริ์ริัปชััน แนวปฏิิบัติการิทำงาน ริะเบ่ยบการิจัดซื้่�อจัดจ้าง และสวัสดิการิต่าง ๆ ขึ้องบริิษััท พื่ริ้อมิแนวทาง 

การิแจ้งเบาะแสและขึ้้อริ้องเริ่ยนทางอ่เมิลส่วนตัวพื่นักงาน

2.2		ปัจจัยความเสี่่�ยงต่่อการดำเนินธุุรกิจของบริษััท

 ปัจจัยความิเส่�ยงทั�งจากภายในและภายนอก ท่�อาจส่งผลกริะทบต่อการิดําเนินงานขึ้องบริิษััททั�งทางตริงและทางอ้อมิ 

อย่างไริก็ตามิ บริิษััทมิ่แผนการิปริะเมิินความิเส่�ยงและแผนบริิหาริจัดการิความิเส่�ยงท่�อาจเกิดขึ้้�น ทั�งน่� อาจมิ่ความิเส่�ยงและ

ความิไมิแ่นน่อนอ่�นท่�บริิษัทัมิไิด้จดัเป็นความิเส่�ยงท่�ไมิ่มิน่ัยสำคัญ หริ่อเป็นความิเส่�ยงท่�บริษิัทัไมิ่อาจคาดการิณไ์ด ้โดยมิป่ัจจัย

ความิเส่�ยงต่าง ๆ ดังน่�

1.	 ปัจจัยความเสี่่�ยงทางต่รง

	 1.1	ความเสี่่�ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล

 ธิรุิกจิหลกัขึ้องบริิษััทเปน็การิใหบ้ริิการิ บคุลากริจง้ถึอ่เปน็ปจัจยัแหง่ความิสำเริจ็ ศกัยภาพื่และคณุภาพื่ขึ้องทริพัื่ยากริ

มินุษัยจ์ง้เปน็เริ่�องท่�บริษัิัทใหค้วามิสำคญั โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งการิพื่ฒันาศกัยภาพื่ขึ้องพื่นกังาน เน่�องจากเปน็กำลงัสำคญัในการิ

ขึ้ับเคล่�อนธิุริกิจขึ้องบริิษััท อ่กทั�งความิชัำนาญและเชั่�ยวชัาญในด้านพื่ัฒนาและจัดทำเน่�อหา ขึ้่าวสาริ ขึ้้อมิูลด้านธิุริกิจ 

การิตลาด และไอท่ (IT) ตลอดจนการิพื่ัฒนาบริิการิด้านดิจิทัลต่าง ๆ ขึ้องบุคลากริจะชั่วยสริ้างคุณค่าให้กับบริิษััท อย่างไริ

ก็ตามิ การิเปล่�ยนแปลงบุคลากริเป็นสิ�งท่�หล่กเล่�ยงได้ยาก เน่�องจากมิ่ปัจจัยหลายปริะการิ และเป็นความิเส่�ยงท่�อาจมิ่ผล 

ต่อการิดำเนินธิุริกิจ

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้วางแผนการิบริิหาริความิเส่�ยงด้านทริัพื่ยากริบุคคล โดยการิพื่ัฒนาศักยภาพื่

ขึ้องบุคลากริให้มิ่องค์ความิริู้ท่�ทันสมิัยอย่างต่อเน่�อง ตลอดจนสริ้างริะบบการิจัดการิความิริู้ในองค์กริ (Knowledge  

Management) ในริูปแบบต่าง ๆ เชั่น การิจัดเก็บองค์ความิริู้ การิถึ่ายทอดองค์ความิริู้ การิพื่ัฒนาหัวหน้างาน การิสอนงาน 

การิกำกับดูแล การิสริ้างวัฒนธิริริมิ และบริริยากาศการิเริ่ยนริู้ในองค์กริ โดยมิ่จุดมิุ่งหมิายในการิเป็นองค์กริแห่งการิเริ่ยนริู้ 

(Learning Organization) ริวมิทั�งการิสริา้งสิ�งแวดลอ้มิในการิทำงานท่�ด ่ทั�งทางกายภาพื่ การิสร้ิางขึ้วญักำลงัใจ และแริงจงูใจ

ในการิทำงาน การิส่งเสริิมิให้พื่นักงานมิ่ส่วนร่ิวมิในการิดำเนินงาน เพื่่�อจูงใจให้บุคลากริขึ้องบริิษััททำงานกับบริิษััทอย่าง 

ต่อเน่�อง นอกจากน่� ยังมิ่การิกำหนดแผนการิเติบโตทางอาชั่พื่ขึ้องบุคลากริ เพื่่�อสร้ิางความิก้าวหน้าให้แก่พื่นักงาน ริวมิถ้ึง

พื่ัฒนาบุคลากริให้สามิาริถึทดแทนงานได้ในทุกริะดับ เพื่่�อบริิษััทสามิาริถึดำเนินธิุริกิจได้อย่างต่อเน่�อง



5151

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

5050

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

		 1.2	ความเสี่่�ยงทางด้านการเปล่�ยนแปลงพฤต่ิกรรมและวัยของผ้้บริโภค

  ปจัจุบนัความิก้าวหน้าทางเทคโนโลยส่มัิยใหม่ิสง่ผลให้พื่ฤติกริริมิผูบ้ริโิภคเปล่�ยนแปลงไป โดยเฉพื่าะอย่าง

ยิ�งพื่ฤติกริริมิการิบริิโภคส่�อสมัิยใหม่ิ และวัยขึ้องผู้บริิโภคริุ่นใหม่ิ ส่งผลให้การิบริิโภคส่�อสิ�งพิื่มิพ์ื่ลดลงอย่าง 

ต่อเน่�อง บริิษััทจ้งได้มิ่การิปริับกลยุทธิ์ในการิผลิตส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ผสมิผสานกับส่�อสมิัยใหมิ่ เพื่่�อสริ้างการิเขึ้้าถึ้ง 

ผู้บริิโภคทุกกลุ่มิ อย่างไริก็ด่ ส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ยังคงมิ่ความิน่าเชั่�อถึ่อและจับต้องได้มิากกว่าในมิุมิมิองขึ้องผู้ลงโฆษัณาใน

การิสริ้างภาพื่ลักษัณ์องค์กริ 

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้ให้ความิสำคัญกับแนวโน้มิการิเปล่�ยนแปลงขึ้องพื่ฤติกริริมิ 

ผู้บริิโภค จ้งมิุ่งผลิตส่�อท่�มิ่คุณภาพื่ มิ่เน่�อหาสาริะท่�น่าสนใจเพื่่�อเขึ้้าถ้ึงกลุ่มิผู้อ่านเป้าหมิาย บริิษััทได้ปริับเปล่�ยน

กลยุทธิ์ในการิดำเนินธิุริกิจ โดยเน้นเน่�อหาบนส่�อออนไลน์ และผลิตเฉพื่าะหนังส่อฉบับพื่ิเศษัท่�เจาะล้กเน่�อหา 

เฉพื่าะดา้น ซื้้�งมิก่ลุม่ิเป้าหมิายผูอ่้านท่�ชัดัเจน และวางแผงได้ยาวนานขึ้้�น ซื้้�งเปน็ปริะโยชัน์ตอ่ผูอ้า่นและผูล้งโฆษัณา 

  นอกจากน่� บริิษััทยังได้จัดทำนิตยสาริอิเล็กทริอนิกส์ และส่�อออนไลน์ เพื่่�อริองรัิบพื่ฤติกริริมิผู้บริิโภค 

ท่�เปล่�ยนแปลงไปตามิกริะแสนิยมิด้านเทคโนโลย่และนวัตกริริมิสมิัยใหมิ่ ส่งผลให้บริิษััทต้องพื่ัฒนาริูปแบบการินำ

เสนอเน่�อหาใหม้ิค่ณุภาพื่สอดคลอ้งกบัความิสนใจขึ้องผูบ้ริโิภคอยา่งตอ่เน่�อง ตลอดจนการิพื่ฒันาตา่ง ๆ   เพื่่�อใหเ้กดิ

ความิหลากหลายในการิให้บริิการิขึ้องส่�อในหลาย ๆ ด้าน

 ด้านธิุริกิจการิจัดงานแสดงสินค้าไอท่ บริิษััทได้ปริับเปล่�ยนกลยุทธิ์ โดยริ่วมิมิ่อกับพื่ันธิมิิตริทางธิุริกิจใน

การิริ่วมิจัดงาน เพื่่�อสริ้างความิแตกต่างและด้งดูดลูกค้ากลุ่มิใหมิ่ ส่งผลให้ยอดขึ้ายและผู้เขึ้้าชัมิงานให้เพื่ิ�มิมิากขึ้้�น

		 1.3	ความเสี่่�ยงจากความนิยมในสี่่�อสี่มัยใหม่ 

 ปัจจุบันริูปแบบขึ้องส่�อโฆษัณามิ่การิเปล่�ยนแปลง ถึ้งแมิ้ว่าบริิษััทส่วนใหญ่ซื้้�งเป็นลูกค้ายังมิ่การิโฆษัณา

ในริูปแบบขึ้องส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ แต่ก็ให้ความิสำคัญกับริูปแบบส่�อโฆษัณาใหมิ่ ๆ มิากขึ้้�น เชั่น ส่�อสังคมิออนไลน์ และส่�อ

ออนไลน์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการิตลาดขึ้องส่�อเดิมิถึดถึอยลง 

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: ถึ้งแมิ้ว่าส่�อสมิัยใหมิ่จะก่อให้เกิดผลกริะทบกับส่�อเดิมิขึ้องบริิษััท แต่บริิษััท

ได้ใชั้โอกาสจากการิให้บริิการิด้านการิโฆษัณาบนส่�อสังคมิออนไลน์ เพ่ื่�อผนวกริวมิส่�อเดิมิและส่�อใหมิ่เขึ้้าด้วยกัน 

ทำให้บริิษััทมิ่ส่�อท่�คริบวงจริมิากกว่าเดิมิ โดยบริิษััทได้วางกลยุทธิ์ในการิขึ้ยายตลาดขึ้องส่�อออนไลน์มิากขึ้้�น

		 1.4	ความเสี่่�ยงจากความสี่ะดวกและสี่ภาวะการไม่มอ่ปุสี่รรคในการเข้าสี่้ต่่ลาดการแข่งขนัทางการค้า

 ดว้ยริปูแบบขึ้องส่�อสมิยัใหมิ ่ทำให้ทกุคนสามิาริถึปฏิบัิตติวัเปน็ส่�อไดด้ว้ยตวัเอง ซื้้�งอาจเป็นบคุคลคนเดย่ว 

หริอ่องคก์ริ โดยท่�ส่�อเหลา่นั�นสามิาริถึนำเสนอเน่�อหาไดต้ริงใจผูบ้ริโิภค กอ็าจไดร้ิบัความินยิมิจากทั�งผูอ้า่น และดง้ดดู

ผู้ลงโฆษัณาหริ่อผู้สนับสนุนได้ ทำให้เกิดเป็นคู่แขึ้่งทางการิค้ากับบริิษััท  

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทตริะหนักถึ้งความิง่ายในการิเป็นคู่แขึ้่งทางการิค้าสำหริับส่�อยุคใหมิ่ 

เพื่ริาะไมิ่ว่าบุคคลใดก็สามิาริถึทำหน้าท่�เป็นส่�อได้ แต่สิ�งหน้�งท่�มิ่ผลต่อผู้บริิโภค ค่อ ความิเชั่�อมิั�นและความิถึูกต้อง 

ริวมิทั�งความิเป็นมิ่ออาชั่พื่ เน่�องจากบริิษััทเป็นองค์กริท่�มิ่ความิน่าเชั่�อถึ่อ จ้งต้องริับผิดชัอบต่อสิ�งท่�นำเสนอ ดังนั�น 

เน่�อหาท่�บริิษััทได้นำเสนอจ้งต้องผ่านการิตริวจสอบความิถึูกต้องแมิ่นยำ เพื่่�อสริ้างความิเชั่�อมิั�นให้แก่ผู้บริิโภค  

		 1.5	ความเสี่่�ยงเร่�องสี่ถานท่�จัดงานแสี่ดงสี่ินค้า

 บริิษััทได้จัดงานแสดงสินค้าคอมิมิาริ์ตท่�ศูนย์การิปริะชัุมิแห่งชัาติสิริิกิติ�มิาโดยตลอด ในปี 2562 จนถ้ึง

ปัจจุบัน บริิษััทได้ย้ายสถึานท่�จัดงานมิาท่�ศูนย์นิทริริศการิและการิปริะชุัมิไบเทค เน่�องจากศูนย์สิริิกิติ�ได้ทำการิปิด

ปริบัปริงุ ซื้้�งทั�งสองสถึานท่�สามิาริถึริองริบัปริมิิาณผูอ้อกบธูิและผูเ้ขึ้า้ชัมิงาน ตลอดจนสามิาริถึเดนิทางไดส้ะดวกดว้ย

ริะบบคมินาคมิสาธิาริณะ อย่างไริก็ตามิ อาจมิ่ความิเส่�ยงเริ่�องสถึานท่� หากเกิดเหตุการิณ์ไมิ่คาดคิดกับสถึานท่�จัด

งานท่�ใชั้อยู่

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทได้เตริ่ยมิแผนบริิหาริความิเส่�ยง โดยจัดตั�งคณะกริริมิการิเพื่่�อศ้กษัา

และวางกลยทุธิ ์โดยไดจ้ดัทำแผนการิบริหิาริการิเปล่�ยนแปลง (Change Management) ทั�งในสว่นการิจดัหาสถึาน

ท่�ใหมิ่เพื่ิ�มิเติมิ ริูปแบบการิจัดงาน ตลอดจนแผนปริะชัาสัมิพื่ันธิ์ในริูปแบบใหมิ่ ๆ เพื่่�อชั่�แจงและขึ้ยายฐานกลุ่มิ 

ผู้ชัมิงานเพื่ิ�มิขึ้้�น 

		 1.6	ความเสี่่�ยงเร่�องการแพร่ระบาดของเชื้่�อโรค

 การิแพื่ริ่ริะบาดขึ้องเชั่�อโริคต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกริะทบทั�งด้านการิเขึ้้ามิาปฏิิบัติงานขึ้องพื่นักงาน ริวมิถึ้ง

ผลกริะทบต่อการิจัดงานขึ้องบริิษััท เน่�องจากต้องเฝ่้าริะวังการิแพื่ริ่ริะบาด ต้องมิ่ริะยะห่าง Social distancing  

ส่งผลให้พื่่�นท่�การิจัดงานลดลง และการิจำกัดจำนวนผู้เขึ้้าชัมิงานอันมิ่ผลต่อผลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: 

 ด้านการปฏิิบัต่ิงาน	 - บริิษััทได้เตริ่ยมิแผนบริิหาริความิเส่�ยง ด้วยการิจัดกลุ่มิพื่นักงานตามิความิเส่�ยง 

กำหนดการิปฏิิบัติงานท่�บ้าน (Work from Home) และจัดการิเหล่�อมิเวลาการิทำงาน เพื่่�อลดความิแออัดในการิ

เดินทาง ส่งผลให้บริิษััทสามิาริถึปฏิิบัติงานได้อย่างปกติ 

 ด้านการจัดงาน	 -	บริิษััทได้กำหนดขึ้้อปฏิิบัติ ริูปแบบ และขึ้้อกำหนดต่าง ๆ เพื่่�อให้การิจัดงานเป็นไป

ตามิคำสั�งขึ้องภาครัิฐ โดยใชั้เทคโนโลย่เขึ้้ามิาช่ัวย และสร้ิางความิมิั�นใจต่อผู้บริิโภคด้านสุขึ้อนามัิย ริวมิถ้ึงการิ 

ปริับเปล่�ยนผังพื่่�นท่�ให้เหมิาะสมิกับสภาวการิณ์ท่�เกิดขึ้้�น จัดพื่่�นท่�แสดงริายละเอ่ยดสินค้าขึ้องคู่ค้าโดยริอบ 

เพื่่�อให้ลูกค้าได้พื่ิจาริณาสินค้าก่อนเขึ้้างาน เพื่่�อลดริะยะเวลาในการิเดินชัมิภายในงาน 

 นอกจากน่� บริิษััทยังได้วางแผนพื่ัฒนาแพื่ลตฟอริ์มิท่�สามิาริถึริองริับการิแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า 

บนออนไลน ์เพื่่�อลดความิเส่�ยงในการิแพื่ริร่ิะบาดขึ้องเชั่�อโริคขึ้องทั�งผูจ้ำหนา่ยสนิคา้และผูซ้ื้่�อสนิคา้ อก่ทั�งยงัสามิาริถึ

ต่อยอดพื่ัฒนาแพื่ลตฟอริ์มิเพื่่�อให้บริิการิแก่ผู้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าริายอ่�น ๆ ต่อไป 

		 1.7	ความเสี่่�ยงจากการใชื้้แพลต่ฟอร์มสี่ังคมออนไลน์ท่�ไม่สี่ามารถควบคุมนโยบายได้	

 จากความินยิมิขึ้องส่�อสงัคมิออนไลนส์มิยัใหมิ ่ทำใหเ้กดิชัอ่งทางใหมิใ่นการิส่�อสาริไปยงักลุม่ิเปา้หมิายขึ้อง

ผูล้งโฆษัณา แต่ชัอ่งทางดังกล่าวเป็นแพื่ลตฟอร์ิมิท่�บริิษัทัไม่ิได้เป็นเจา้ขึ้อง จง้ไม่ิสามิาริถึกำหนดหริอ่ควบคุมินโยบาย

ต่าง ๆ ได้ ซื้้�งการิเปล่�ยนแปลงนโยบายท่�เกิดขึ้้�นอาจกริะทบต่อต้นทุนการิบริิหาริส่�อขึ้องผู้ลงโฆษัณา

 แผนบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทตริะหนักถึ้งความิเส่�ยงดังกล่าว จ้งสริ้างท่มิงานท่�มิ่ความิเชั่�ยวชัาญเพื่่�อ

ศก้ษัาความิเปล่�ยนแปลงตา่ง ๆ  ท่�เกดิขึ้้�นกบัแพื่ลตฟอริม์ิท่�บริิษัทัไมิไ่ดเ้ปน็เจา้ขึ้องตลอดเวลา เพื่่�อปริบัริปูแบบเน่�อหา

ให้สอดคล้องกับการิเปล่�ยนแปลง และลดผลกริะทบต่อต้นทุนการิบริิหาริส่�อให้มิากท่�สุด ริวมิไปถ้ึงนำเสนอส่�อท่� 

หลากหลายให้กับผู้ลงโฆษัณา เพื่่�อตอบสนองความิต้องการิ และกริะจายความิเส่�ยงไมิ่ให้ขึ้้�นอยู่กับส่�อใดส่�อหน้�ง 

		 1.8	ความเสี่่�ยงจากพระราชื้บัญญัต่ิคุ้มครองข้อม้ลสี่่วนบุคคล

 พื่ริะริาชับัญญัติคุ้มิคริองข้ึ้อมิูลส่วนบุคคลมิ่ผลบังคับใชั้ตามิกฎหมิายในปี 2565 ซื้้�งมิ่ผลต่อบริิการิ 

หลาย ๆ ด้านขึ้องบริิษััท เชั่น การิบริิการิขึ้้อมิูลบนเว็บไซื้ต์ การิส่งจดหมิายอิเล็กทริอนิกส์เพื่่�อส่งขึ้้อมิูล หริ่อเชัิญ 

ริ่วมิงานสัมิมินาต่าง ๆ จะต้องแจ้งเจ้าขึ้องขึ้้อมิูลถึ้งสิ�งท่�ถึูกบันท้กไว้ และได้ริับความิยินยอมิ 

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษัทัไดศ้ก้ษัา พื่ฒันาแอปพื่ลิเคชันั และกำหนดแผนปฏิบัิตกิาริ เพื่่�อริองรัิบ

พื่ริะริาชับัญญัติดังกล่าวเริ่ยบริ้อยแล้ว เพื่่�อให้ธิุริกิจดำเนินต่อไปได้อย่างริาบริ่�น

		 1.9	ความเสี่่�ยงจากการคุกคามทางข้อม้ลของบริษััท

 เน่�องจากขึ้้อมิูลลูกค้า ขึ้้อมิูลด้านการิเงิน และขึ้้อมิูลอ่�น ๆ เป็นสิ�งสำคัญในการิดำเนินธิุริกิจขึ้องบริิษััท 

อย่างไริก็ตามิ มิ่ผู้ไมิ่ปริะสงค์ด่ทำการิคุกคามิขึ้้อมิูลขึ้ององค์กริต่าง ๆ ทั�วโลก และมิ่แนวโน้มิจะเขึ้้าถ้ึงขึ้้อมิูลสำคัญ

ขึ้ององค์กริธิุริกิจต่าง ๆ ดังนั�น บริิษััทอาจได้ริับผลกริะทบจากการิคุกคามิจากภายนอก ซื้้�งจะส่งผลกริะทบต่อการิ

ดำเนินงานขึ้องบริิษััท 

 แผนการบรหิารความเสี่่�ยง:	บริิษัทัไดบ้ริิหาริความิเส่�ยงดา้นการิคกุคามิขึ้อ้มิลูดว้ยการิตดิตั�งริะบบปอ้งกนั

การิเขึ้้าถึ้งขึ้้อมิูลจากผู้ไมิ่ได้ริับอนุญาต ริวมิถึ้งการิกำหนดกฎริะเบ่ยบในการิเขึ้้าถึ้งขึ้้อมิูลสำคัญขึ้องพื่นักงาน เพื่่�อให้

เกิดความิปลอดภัยขึ้องขึ้้อมิูล 
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		 1.2	ความเสี่่�ยงทางด้านการเปล่�ยนแปลงพฤต่ิกรรมและวัยของผ้้บริโภค

  ปจัจุบนัความิก้าวหน้าทางเทคโนโลยส่มัิยใหม่ิสง่ผลให้พื่ฤติกริริมิผูบ้ริโิภคเปล่�ยนแปลงไป โดยเฉพื่าะอย่าง

ยิ�งพื่ฤติกริริมิการิบริิโภคส่�อสมัิยใหม่ิ และวัยขึ้องผู้บริิโภคริุ่นใหม่ิ ส่งผลให้การิบริิโภคส่�อสิ�งพิื่มิพ์ื่ลดลงอย่าง 

ต่อเน่�อง บริิษััทจ้งได้มิ่การิปริับกลยุทธิ์ในการิผลิตส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ผสมิผสานกับส่�อสมิัยใหมิ่ เพื่่�อสริ้างการิเขึ้้าถึ้ง 

ผู้บริิโภคทุกกลุ่มิ อย่างไริก็ด่ ส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ยังคงมิ่ความิน่าเชั่�อถึ่อและจับต้องได้มิากกว่าในมิุมิมิองขึ้องผู้ลงโฆษัณาใน

การิสริ้างภาพื่ลักษัณ์องค์กริ 

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้ให้ความิสำคัญกับแนวโน้มิการิเปล่�ยนแปลงขึ้องพื่ฤติกริริมิ 

ผู้บริิโภค จ้งมิุ่งผลิตส่�อท่�มิ่คุณภาพื่ มิ่เน่�อหาสาริะท่�น่าสนใจเพื่่�อเขึ้้าถ้ึงกลุ่มิผู้อ่านเป้าหมิาย บริิษััทได้ปริับเปล่�ยน

กลยุทธิ์ในการิดำเนินธิุริกิจ โดยเน้นเน่�อหาบนส่�อออนไลน์ และผลิตเฉพื่าะหนังส่อฉบับพื่ิเศษัท่�เจาะล้กเน่�อหา 

เฉพื่าะดา้น ซื้้�งมิก่ลุม่ิเป้าหมิายผูอ่้านท่�ชัดัเจน และวางแผงได้ยาวนานขึ้้�น ซื้้�งเปน็ปริะโยชัน์ตอ่ผูอ้า่นและผูล้งโฆษัณา 

  นอกจากน่� บริิษััทยังได้จัดทำนิตยสาริอิเล็กทริอนิกส์ และส่�อออนไลน์ เพื่่�อริองรัิบพื่ฤติกริริมิผู้บริิโภค 

ท่�เปล่�ยนแปลงไปตามิกริะแสนิยมิด้านเทคโนโลย่และนวัตกริริมิสมิัยใหมิ่ ส่งผลให้บริิษััทต้องพื่ัฒนาริูปแบบการินำ

เสนอเน่�อหาใหม้ิค่ณุภาพื่สอดคลอ้งกบัความิสนใจขึ้องผูบ้ริโิภคอยา่งตอ่เน่�อง ตลอดจนการิพื่ฒันาตา่ง ๆ   เพื่่�อใหเ้กดิ

ความิหลากหลายในการิให้บริิการิขึ้องส่�อในหลาย ๆ ด้าน

 ด้านธิุริกิจการิจัดงานแสดงสินค้าไอท่ บริิษััทได้ปริับเปล่�ยนกลยุทธิ์ โดยริ่วมิมิ่อกับพื่ันธิมิิตริทางธิุริกิจใน

การิริ่วมิจัดงาน เพื่่�อสริ้างความิแตกต่างและด้งดูดลูกค้ากลุ่มิใหมิ่ ส่งผลให้ยอดขึ้ายและผู้เขึ้้าชัมิงานให้เพื่ิ�มิมิากขึ้้�น

		 1.3	ความเสี่่�ยงจากความนิยมในสี่่�อสี่มัยใหม่ 

 ปัจจุบันริูปแบบขึ้องส่�อโฆษัณามิ่การิเปล่�ยนแปลง ถึ้งแมิ้ว่าบริิษััทส่วนใหญ่ซื้้�งเป็นลูกค้ายังมิ่การิโฆษัณา

ในริูปแบบขึ้องส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ แต่ก็ให้ความิสำคัญกับริูปแบบส่�อโฆษัณาใหมิ่ ๆ มิากขึ้้�น เชั่น ส่�อสังคมิออนไลน์ และส่�อ

ออนไลน์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการิตลาดขึ้องส่�อเดิมิถึดถึอยลง 

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: ถึ้งแมิ้ว่าส่�อสมิัยใหมิ่จะก่อให้เกิดผลกริะทบกับส่�อเดิมิขึ้องบริิษััท แต่บริิษััท

ได้ใชั้โอกาสจากการิให้บริิการิด้านการิโฆษัณาบนส่�อสังคมิออนไลน์ เพ่ื่�อผนวกริวมิส่�อเดิมิและส่�อใหมิ่เขึ้้าด้วยกัน 

ทำให้บริิษััทมิ่ส่�อท่�คริบวงจริมิากกว่าเดิมิ โดยบริิษััทได้วางกลยุทธิ์ในการิขึ้ยายตลาดขึ้องส่�อออนไลน์มิากขึ้้�น

		 1.4	ความเสี่่�ยงจากความสี่ะดวกและสี่ภาวะการไม่มอ่ปุสี่รรคในการเข้าสี่้ต่่ลาดการแข่งขนัทางการค้า

 ดว้ยริปูแบบขึ้องส่�อสมิยัใหมิ ่ทำให้ทกุคนสามิาริถึปฏิบัิตติวัเปน็ส่�อไดด้ว้ยตวัเอง ซื้้�งอาจเป็นบคุคลคนเดย่ว 

หริอ่องคก์ริ โดยท่�ส่�อเหลา่นั�นสามิาริถึนำเสนอเน่�อหาไดต้ริงใจผูบ้ริโิภค กอ็าจไดร้ิบัความินยิมิจากทั�งผูอ้า่น และดง้ดดู

ผู้ลงโฆษัณาหริ่อผู้สนับสนุนได้ ทำให้เกิดเป็นคู่แขึ้่งทางการิค้ากับบริิษััท  

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทตริะหนักถึ้งความิง่ายในการิเป็นคู่แขึ้่งทางการิค้าสำหริับส่�อยุคใหมิ่ 

เพื่ริาะไมิ่ว่าบุคคลใดก็สามิาริถึทำหน้าท่�เป็นส่�อได้ แต่สิ�งหน้�งท่�มิ่ผลต่อผู้บริิโภค ค่อ ความิเชั่�อมิั�นและความิถึูกต้อง 

ริวมิทั�งความิเป็นมิ่ออาชั่พื่ เน่�องจากบริิษััทเป็นองค์กริท่�มิ่ความิน่าเชั่�อถึ่อ จ้งต้องริับผิดชัอบต่อสิ�งท่�นำเสนอ ดังนั�น 

เน่�อหาท่�บริิษััทได้นำเสนอจ้งต้องผ่านการิตริวจสอบความิถึูกต้องแมิ่นยำ เพื่่�อสริ้างความิเชั่�อมิั�นให้แก่ผู้บริิโภค  

		 1.5	ความเสี่่�ยงเร่�องสี่ถานท่�จัดงานแสี่ดงสี่ินค้า

 บริิษััทได้จัดงานแสดงสินค้าคอมิมิาริ์ตท่�ศูนย์การิปริะชัุมิแห่งชัาติสิริิกิติ�มิาโดยตลอด ในปี 2562 จนถ้ึง

ปัจจุบัน บริิษััทได้ย้ายสถึานท่�จัดงานมิาท่�ศูนย์นิทริริศการิและการิปริะชุัมิไบเทค เน่�องจากศูนย์สิริิกิติ�ได้ทำการิปิด

ปริบัปริงุ ซื้้�งทั�งสองสถึานท่�สามิาริถึริองริบัปริมิิาณผูอ้อกบธูิและผูเ้ขึ้า้ชัมิงาน ตลอดจนสามิาริถึเดนิทางไดส้ะดวกดว้ย

ริะบบคมินาคมิสาธิาริณะ อย่างไริก็ตามิ อาจมิ่ความิเส่�ยงเริ่�องสถึานท่� หากเกิดเหตุการิณ์ไมิ่คาดคิดกับสถึานท่�จัด

งานท่�ใชั้อยู่

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทได้เตริ่ยมิแผนบริิหาริความิเส่�ยง โดยจัดตั�งคณะกริริมิการิเพื่่�อศ้กษัา

และวางกลยทุธิ ์โดยไดจ้ดัทำแผนการิบริหิาริการิเปล่�ยนแปลง (Change Management) ทั�งในสว่นการิจดัหาสถึาน

ท่�ใหมิ่เพื่ิ�มิเติมิ ริูปแบบการิจัดงาน ตลอดจนแผนปริะชัาสัมิพื่ันธิ์ในริูปแบบใหมิ่ ๆ เพื่่�อชั่�แจงและขึ้ยายฐานกลุ่มิ 

ผู้ชัมิงานเพื่ิ�มิขึ้้�น 

		 1.6	ความเสี่่�ยงเร่�องการแพร่ระบาดของเชื้่�อโรค

 การิแพื่ริ่ริะบาดขึ้องเชั่�อโริคต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกริะทบทั�งด้านการิเขึ้้ามิาปฏิิบัติงานขึ้องพื่นักงาน ริวมิถึ้ง

ผลกริะทบต่อการิจัดงานขึ้องบริิษััท เน่�องจากต้องเฝ่้าริะวังการิแพื่ริ่ริะบาด ต้องมิ่ริะยะห่าง Social distancing  

ส่งผลให้พื่่�นท่�การิจัดงานลดลง และการิจำกัดจำนวนผู้เขึ้้าชัมิงานอันมิ่ผลต่อผลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง: 

 ด้านการปฏิิบัต่ิงาน	 - บริิษััทได้เตริ่ยมิแผนบริิหาริความิเส่�ยง ด้วยการิจัดกลุ่มิพื่นักงานตามิความิเส่�ยง 

กำหนดการิปฏิิบัติงานท่�บ้าน (Work from Home) และจัดการิเหล่�อมิเวลาการิทำงาน เพื่่�อลดความิแออัดในการิ

เดินทาง ส่งผลให้บริิษััทสามิาริถึปฏิิบัติงานได้อย่างปกติ 

 ด้านการจัดงาน	 -	บริิษััทได้กำหนดขึ้้อปฏิิบัติ ริูปแบบ และขึ้้อกำหนดต่าง ๆ เพื่่�อให้การิจัดงานเป็นไป

ตามิคำสั�งขึ้องภาครัิฐ โดยใชั้เทคโนโลย่เขึ้้ามิาช่ัวย และสร้ิางความิมิั�นใจต่อผู้บริิโภคด้านสุขึ้อนามัิย ริวมิถ้ึงการิ 

ปริับเปล่�ยนผังพื่่�นท่�ให้เหมิาะสมิกับสภาวการิณ์ท่�เกิดขึ้้�น จัดพื่่�นท่�แสดงริายละเอ่ยดสินค้าขึ้องคู่ค้าโดยริอบ 

เพื่่�อให้ลูกค้าได้พื่ิจาริณาสินค้าก่อนเขึ้้างาน เพื่่�อลดริะยะเวลาในการิเดินชัมิภายในงาน 

 นอกจากน่� บริิษััทยังได้วางแผนพื่ัฒนาแพื่ลตฟอริ์มิท่�สามิาริถึริองริับการิแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า 

บนออนไลน ์เพื่่�อลดความิเส่�ยงในการิแพื่ริร่ิะบาดขึ้องเชั่�อโริคขึ้องทั�งผูจ้ำหนา่ยสนิคา้และผูซ้ื้่�อสนิคา้ อก่ทั�งยงัสามิาริถึ

ต่อยอดพื่ัฒนาแพื่ลตฟอริ์มิเพื่่�อให้บริิการิแก่ผู้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าริายอ่�น ๆ ต่อไป 

		 1.7	ความเสี่่�ยงจากการใชื้้แพลต่ฟอร์มสี่ังคมออนไลน์ท่�ไม่สี่ามารถควบคุมนโยบายได้	

 จากความินยิมิขึ้องส่�อสงัคมิออนไลนส์มิยัใหมิ ่ทำใหเ้กดิชัอ่งทางใหมิใ่นการิส่�อสาริไปยงักลุม่ิเปา้หมิายขึ้อง

ผูล้งโฆษัณา แต่ชัอ่งทางดังกล่าวเป็นแพื่ลตฟอร์ิมิท่�บริษิัทัไม่ิได้เป็นเจา้ขึ้อง จง้ไม่ิสามิาริถึกำหนดหริอ่ควบคุมินโยบาย

ต่าง ๆ ได้ ซื้้�งการิเปล่�ยนแปลงนโยบายท่�เกิดขึ้้�นอาจกริะทบต่อต้นทุนการิบริิหาริส่�อขึ้องผู้ลงโฆษัณา

 แผนบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทตริะหนักถึ้งความิเส่�ยงดังกล่าว จ้งสริ้างท่มิงานท่�มิ่ความิเชั่�ยวชัาญเพื่่�อ

ศก้ษัาความิเปล่�ยนแปลงตา่ง ๆ  ท่�เกดิขึ้้�นกบัแพื่ลตฟอริม์ิท่�บริษิัทัไมิไ่ดเ้ปน็เจา้ขึ้องตลอดเวลา เพื่่�อปริบัริปูแบบเน่�อหา

ให้สอดคล้องกับการิเปล่�ยนแปลง และลดผลกริะทบต่อต้นทุนการิบริิหาริส่�อให้มิากท่�สุด ริวมิไปถ้ึงนำเสนอส่�อท่� 

หลากหลายให้กับผู้ลงโฆษัณา เพื่่�อตอบสนองความิต้องการิ และกริะจายความิเส่�ยงไมิ่ให้ขึ้้�นอยู่กับส่�อใดส่�อหน้�ง 

		 1.8	ความเสี่่�ยงจากพระราชื้บัญญัต่ิคุ้มครองข้อม้ลสี่่วนบุคคล

 พื่ริะริาชับัญญัติคุ้มิคริองข้ึ้อมิูลส่วนบุคคลมิ่ผลบังคับใชั้ตามิกฎหมิายในปี 2565 ซื้้�งมิ่ผลต่อบริิการิ 

หลาย ๆ ด้านขึ้องบริิษััท เชั่น การิบริิการิขึ้้อมิูลบนเว็บไซื้ต์ การิส่งจดหมิายอิเล็กทริอนิกส์เพื่่�อส่งขึ้้อมิูล หริ่อเชัิญ 

ริ่วมิงานสัมิมินาต่าง ๆ จะต้องแจ้งเจ้าขึ้องขึ้้อมิูลถึ้งสิ�งท่�ถึูกบันท้กไว้ และได้ริับความิยินยอมิ 

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริษิัทัไดศ้ก้ษัา พื่ฒันาแอปพื่ลิเคชันั และกำหนดแผนปฏิบัิตกิาริ เพื่่�อริองรัิบ

พื่ริะริาชับัญญัติดังกล่าวเริ่ยบริ้อยแล้ว เพื่่�อให้ธิุริกิจดำเนินต่อไปได้อย่างริาบริ่�น

		 1.9	ความเสี่่�ยงจากการคุกคามทางข้อม้ลของบริษััท

 เน่�องจากขึ้้อมิูลลูกค้า ขึ้้อมิูลด้านการิเงิน และขึ้้อมิูลอ่�น ๆ เป็นสิ�งสำคัญในการิดำเนินธิุริกิจขึ้องบริิษััท 

อย่างไริก็ตามิ มิ่ผู้ไมิ่ปริะสงค์ด่ทำการิคุกคามิขึ้้อมิูลขึ้ององค์กริต่าง ๆ ทั�วโลก และมิ่แนวโน้มิจะเขึ้้าถ้ึงขึ้้อมิูลสำคัญ

ขึ้ององค์กริธิุริกิจต่าง ๆ ดังนั�น บริิษััทอาจได้ริับผลกริะทบจากการิคุกคามิจากภายนอก ซื้้�งจะส่งผลกริะทบต่อการิ

ดำเนินงานขึ้องบริิษััท 

 แผนการบรหิารความเสี่่�ยง:	บริษิัทัไดบ้ริหิาริความิเส่�ยงดา้นการิคกุคามิขึ้อ้มิลูดว้ยการิตดิตั�งริะบบปอ้งกนั

การิเขึ้้าถึ้งขึ้้อมิูลจากผู้ไมิ่ได้ริับอนุญาต ริวมิถึ้งการิกำหนดกฎริะเบ่ยบในการิเขึ้้าถึ้งขึ้้อมิูลสำคัญขึ้องพื่นักงาน เพื่่�อให้

เกิดความิปลอดภัยขึ้องขึ้้อมิูล 
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33..11  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  

(1) (1) การก ากับดูแลกิจการที่ดีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

สใง่รปโ ติรจุสมาวคยว้ดจิกรุธนินเา ดรากยาบยโนมาตนางนินเา ด้ดไทัษิรบ สใง่รปโ ติรจุสมาวคยว้ดจิกรุธนินเา ดรากยาบยโนมาตนางนินเา ด้ดไทัษิรบ   เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ

 ้ดไ  ้ดไ ยีสเ้ดไนว่สีมู้ผอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนา คยดโ ยีสเ้ดไนว่สีมู้ผอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนา คยดโ   จใ่สใ มคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคยว้ด นืยง่ ัยงา่ยอตโบิตเรากอ่ืพเ จใ่สใ มคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคยว้ด นืยง่ ัยงา่ยอตโบิตเรากอ่ืพเ

 ดิควนแมาต นชมุชะลแมอ้ลดวแง่ิส  ดิควนแมาต นชมุชะลแมอ้ลดวแง่ิส ESG (Environmental, Social and Governance)ESG (Environmental, Social and Governance)  

((22) ) มรรธนป็เมาวคยว้ดจกิรธุบอกะรปราก มรรธนป็เมาวคยว้ดจกิรธุบอกะรปราก   

นิส์ยพัรทดิมเะล่มไะลแ ๆ ดใยามหฎกอ่ตดัข่มไ มรรธนป็เ ติรจุส่ีทนัขง่ขแรากากิตก้ตใยาภจิกรุธนินเา ดทัษิรบ นิส์ยพัรทดิมเะล่มไะลแ ๆ ดใยามหฎกอ่ตดัข่มไ มรรธนป็เ ติรจุส่ีทนัขง่ขแรากากิตก้ตใยาภจิกรุธนินเา ดทัษิรบ

 ทัษิรบนใยาภ้ชใามา นะจ่ีทอืรห ามบัร้ดไ่ีทกอนยาภลคคุบงอขธิทิสนป็เนัอลูมอ้ขอืรหนางลผา นรากยดโ าญญปังาท  ทัษิรบนใยาภ้ชใามา นะจ่ีทอืรห ามบัร้ดไ่ีทกอนยาภลคคุบงอขธิทิสนป็เนัอลูมอ้ขอืรหนางลผา นรากยดโ าญญปังาท

ขาญญปังาทนิส์ยพัรทดิมเะล่มไะจาว่จใน่ ัม้หใอ่ืพเบอสจวรตงอ้ตะจ ขาญญปังาทนิส์ยพัรทดิมเะล่มไะจาว่จใน่ ัม้หใอ่ืพเบอสจวรตงอ้ตะจ ้หใกึนา สติจงา้รสะลแ์คงรณรง้ัทมวร น่ือู้ผงอ ้หใกึนา สติจงา้รสะลแ์คงรณรง้ัทมวร น่ือู้ผงอ

พนกังานปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. พนกังานปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25372537  ะลแ ์รอตเวิพมอคงอ่ืรคเ้ชใราก์ฑณกเกัลหดนหา ก“ ยาบยโนา ทดัจยดโ ะลแ ์รอตเวิพมอคงอ่ืรคเ้ชใราก์ฑณกเกัลหดนหา ก“ ยาบยโนา ทดัจยดโ

1
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3

4

5

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

การรวมรับผิดชอบตอผูบริโภค

การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

การประกอบธุรกิจ

ดวยความเปนธรรม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดการสิ่งแวดลอม

การขับเคล�อนธุรกิจ

เพ�อความยั่งยืน

3.	การขัับเคลื่่อนธุุรกิจัเพื่่อความยั�งยืน

3.1	นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั�งย่น

	 1	 การกำกับด้แลกิจการท่�ด่

 บริิษััทได้ดำเนินงานตามินโยบายการิดำเนินธิุริกิจด้วยความิสุจริิต โปริ่งใส เป็นธิริริมิ และสามิาริถึตริวจสอบได้ โดย

คำนง้ถึง้ความิรัิบผดิชัอบตอ่ผูม้ิส่ว่นไดเ้สย่ เพื่่�อการิเตบิโตอยา่งยั�งยน่ ดว้ยความิรัิบผดิชัอบตอ่สงัคมิ ใสใ่จสิ�งแวดลอ้มิและชัมุิชัน 

ตามิแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance)

	 2	 การประกอบธุุรกิจด้วยความเป็นธุรรม

 บริษิัทัดำเนินธิรุิกจิภายใต้กตกิาการิแขึ้ง่ขึ้นัท่�สจุริติ เป็นธิริริมิ ไม่ิขึ้ดัตอ่กฎหมิายใด ๆ  และไม่ิละเมิดิทรัิพื่ยส์นิทางปัญญา 

โดยการินำผลงานหริ่อข้ึ้อมูิลอันเป็นสิทธิิขึ้องบุคคลภายนอกท่�ได้ริับมิา หริ่อท่�จะนำมิาใชั้ภายในบริิษััท จะต้องตริวจสอบ 

เพ่ื่�อให้มิั�นใจว่าจะไมิ่ละเมิิดทริัพื่ย์สินทางปัญญาขึ้องผู้อ่�น ริวมิทั�งริณริงค์และสริ้างจิตสำน้กให้พื่นักงานปฏิิบัติตามิ พื่.ริ.บ. 

ลิขึ้สิทธิิ� พื่.ศ. 2537 โดยจัดทำนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์์การิใชั้เคริ่�องคอมิพื่ิวเตอริ์ และริะบบเคริ่อขึ้่ายขึ้องบริิษััท” ในการิ

ใชั้งานคอมิพื่ิวเตอริ์ขึ้องบริิษััทจะต้องใชั้ซื้อฟต์แวริ์ท่�ได้ริับอนุญาตจากเจ้าขึ้องลิขึ้สิทธิิ� และเฉพื่าะท่�ได้ริับอนุญาตให้ใชั้งาน 

จากบริิษััทเท่านั�น

	 3	 การปฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม	และเคารพสี่ิทธุิมนุษัยชื้น

 บริิษััทดำเนินธุิริกิจภายใต้กฎหมิายแริงงานอย่างเคร่ิงครัิด และมิ่ริะเบ่ยบการิบริิหาริงานบุคคลท่�ส่งเสริิมิสิทธิิและ

สนับสนุนการิพื่ัฒนา เพื่่�อความิก้าวหน้าขึ้องพื่นักงานทุกริะดับด้วยความิเสมิอภาคและเป็นธิริริมิ ไมิ่มิ่การิเล่อกปฏิิบัติ บริิษััท

ส่งเสริิมิหลักสิทธิิมินุษัยชัน ริับฟังความิคิดเห็น ขึ้้อเสนอแนะ และให้สิทธิิเสริ่ภาพื่ในการิริวมิกลุ่มิขึ้องพื่นักงาน บริิษััทไม่ิมิ่

นโยบายการิจ้างแริงงานเด็ก และแริงงานผิดกฎหมิายโดยเด็ดขึ้าด นอกจากน่� บริิษััทยังจัดกิจกริริมิเพื่่�อพื่ัฒนาและสริ้างแริง

จูงใจให้พื่นักงาน

2.	ปัจจัยความเสี่่�ยงทางอ้อม

		 2.1	ความเสี่่�ยงจากการถ้กฟ้องร้อง	

 เน่�องจากบริิษััทปริะกอบธิุริกิจด้านส่�อ ไมิ่ว่าจะเป็นส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ หริ่อส่�อดิจิทัล โดยเน่�อหาท่�ใชั้ในการิผลิต

ส่�อมิาจากแหล่งขึ้่าว หนังส่อ และบทความิท่�เขึ้่ยนโดยกองบริริณาธิิการิและนักเขึ้่ยนอิสริะ ริวมิทั�งการิแปลจาก

บทความิต่างปริะเทศ ทำให้อาจมิ่ความิเส่�ยงจากการิถูึกฟ้องร้ิอง ทั�งในเริ่�องการิละเมิิดลิขึ้สิทธิิ� หริ่อบทวิเคริาะห์ท่� 

ส่งผลกริะทบต่อบุคคลอ่�น

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	 บริิษััทได้มิ่การิจัดทำข้ึ้อบังคับว่าด้วยจริิยธิริริมิแห่งวิชัาชั่พื่หนังส่อพิื่มิพ์ื่  

เพื่่�อเป็นกริอบให้พื่นักงานย้ดถึ่อปฏิิบัติ และมิ่การิจัดฝึ่กอบริมิ โดยเชัิญวิทยากริท่�มิ่ความิเชั่�ยวชัาญมิาให้ความิริู้แก่

กองบริริณาธิิการิ เพื่่�อให้ริับริู้ความิเส่�ยง ริวมิถึ้งกริณ่ท่�อาจเขึ้้าขึ้่ายการิละเมิิดลิขึ้สิทธิิ�หริ่อหมิิ�นปริะมิาท เพื่่�อเป็น 

การิป้องกันในริะดับหน้�ง สำหริับนักเขึ้่ยนอิสริะ บริิษััทมิ่การิริะบุในสัญญาหริ่อเอกสาริให้นักเขึ้่ยนอิสริะทริาบถึ้ง 

ความิเส่�ยง และย่นยันว่าผลงานขึ้องตนมิิได้ละเมิิดลิขึ้สิทธิิ�ผู้หน้�งผู้ใด หากมิ่ปัญหาการิละเมิิดลิขึ้สิทธิิ�เกิดขึ้้�น ผู้เขึ้่ยน

ยินด่ท่�จะเขึ้้าริ่วมิต่อสู้คด่ความิและริับผิดชัอบค่าเส่ยหายถึ้าเกิดการิละเมิิดจริิง นอกจากน่� บริิษััทยังได้ซื้่�อปริะกันภัย

ทางวิชัาชั่พื่เพื่่�อลดผลกริะทบหากโดนฟ้องริ้อง

		 2.2	ความเสี่่�ยงจากการท่�บริษััทม่ผ้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ถ่อหุ้นในบริษััทอย่างม่นัยสี่ำคัญ

 ทะเบ่ยนริายชั่�อผู้ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััท ณ วันท่� 30 ธิันวาคมิ 2564 ปริากฏิริายชั่�อผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ขึ้องบริิษััท

ปริะกอบด้วยนายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ ถึ่อหุ้นในสัดส่วนริ้อยละ 54.33 และบริิษััทกลุ่มิแอดวานซื้์  ริ่เสริ์ชั จำกัด ซื้้�งเป็น

นิติบุคคลท่�นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศมิ่อำนาจควบคุมิเบ็ดเสริ็จ (ถึ่อหุ้นไมิ่น้อยกว่าริ้อยละ 90) ถึ่อหุ้นในสัดส่วนริ้อยละ 

10 จง้ทำใหผู้ถ้ึอ่หุน้ริายใหญด่งักลา่ว สามิาริถึควบคมุิมิตทิ่�ปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้ไดใ้นเริ่�องท่�กฎหมิายกำหนด หริอ่ขึ้อ้บงัคบั

ขึ้องบริิษััทกำหนดให้ต้องได้ริับคะแนนเส่ยงไมิ่น้อยกว่า 3 ใน 4 ขึ้องจำนวนเส่ยงขึ้องผู้ถึ่อหุ้นท่�มิาปริะชัุมิ และ 

มิ่สิทธิิ�ออกเส่ยง เน่�องจากผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่สามิาริถึใชั้เส่ยงซื้้�งเกินกว่าริ้อยละ 25 สำหริับการิใชั้สิทธิิในการิคัดค้าน 

ในมิติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถึ่อหุ้นริายอ่�นไมิ่อาจถึ่วงดุลการิออกเส่ยงขึ้องผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ได้ 

	 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทได้มิ่การิแต่งตั�งกริริมิการิอิสริะเขึ้้ามิาทำหน้าท่�คณะกริริมิการิตริวจ

สอบ เพื่่�อตริวจสอบ พื่จิาริณา และกลั�นกริองมิใิห้เกิดริายการิท่�อาจก่อให้เกิดความิขัึ้ดแย้งทางผลปริะโยชัน์ และเพื่่�อ

ให้เกิดความิโปริ่งใสในการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท

		 2.3	ความเสี่่�ยงจากการจลาจล	และภัยพิบัต่ิทางธุรรมชื้าต่ิ

 การิจลาจลและภัยพื่ิบัติทางธิริริมิชัาติ เป็นสิ�งท่�ไมิ่สามิาริถึกำหนดหริ่อคาดการิณ์ได้ ผลกริะทบท่�เกิดข้ึ้�น

อาจส่งผลต่อการิดำเนินธิุริกิจขึ้องบริิษััททั�งทางตริงและทางอ้อมิ อย่างไริก็ด่ ถึ้ามิ่การิเตริ่ยมิพื่ริ้อมิและวางแผน 

ล่วงหน้า อาจสามิาริถึหาวิธิ่ลดความิริุนแริง หริ่อบริริเทาผลกริะทบและความิสูญเส่ยท่�จะเกิดได้

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	 บริิษััทได้จัดทำแผนดำเนินธิุริกิจในภาวะฉุกเฉินทั�งในริะยะสั�นและ 

ริะยะยาว โดยแผนริะยะสั�นค่อการิจัดหาสถึานท่�ปฏิิบัติงานสำริองในกริณ่ท่�ไมิ่สามิาริถึเขึ้้ามิาปฏิิบัติงานท่�บริิษััทได้ 

ส่วนแผนริะยะยาวนั�น บริิษััทได้ลงทุนในริะบบไอท่สำหริับการิสำริองขึ้้อมิูลขึ้องบริิษััท ในกริณ่ท่�ไมิ่สามิาริถึ 

ปฏิิบัติงาน ณ ท่�ทำการิขึ้องบริิษััท จะสามิาริถึย้ายการิทำงานไปยังสถึานท่�อ่�น หริ่อสามิาริถึให้พื่นักงานปฏิิบัติงาน 

ท่�บ้านต่อเน่�องได้ทันท่
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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33..11  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  

(1) (1) การก ากับดูแลกิจการที่ดีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

สใง่รปโ ติรจุสมาวคยว้ดจิกรุธนินเา ดรากยาบยโนมาตนางนินเา ด้ดไทัษิรบ สใง่รปโ ติรจุสมาวคยว้ดจิกรุธนินเา ดรากยาบยโนมาตนางนินเา ด้ดไทัษิรบ   เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ

 ้ดไ  ้ดไ ยีสเ้ดไนว่สีมู้ผอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนา คยดโ ยีสเ้ดไนว่สีมู้ผอ่ตบอชดิผบัรมาวคงึถงึนา คยดโ   จใ่สใ มคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคยว้ด นืยง่ ัยงา่ยอตโบิตเรากอ่ืพเ จใ่สใ มคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคยว้ด นืยง่ ัยงา่ยอตโบิตเรากอ่ืพเ

 ดิควนแมาต นชมุชะลแมอ้ลดวแง่ิส  ดิควนแมาต นชมุชะลแมอ้ลดวแง่ิส ESG (Environmental, Social and Governance)ESG (Environmental, Social and Governance)  

((22) ) มรรธนป็เมาวคยว้ดจกิรธุบอกะรปราก มรรธนป็เมาวคยว้ดจกิรธุบอกะรปราก   

นิส์ยพัรทดิมเะล่มไะลแ ๆ ดใยามหฎกอ่ตดัข่มไ มรรธนป็เ ติรจุส่ีทนัขง่ขแรากากิตก้ตใยาภจิกรุธนินเา ดทัษิรบ นิส์ยพัรทดิมเะล่มไะลแ ๆ ดใยามหฎกอ่ตดัข่มไ มรรธนป็เ ติรจุส่ีทนัขง่ขแรากากิตก้ตใยาภจิกรุธนินเา ดทัษิรบ

 ทัษิรบนใยาภ้ชใามา นะจ่ีทอืรห ามบัร้ดไ่ีทกอนยาภลคคุบงอขธิทิสนป็เนัอลูมอ้ขอืรหนางลผา นรากยดโ าญญปังาท  ทัษิรบนใยาภ้ชใามา นะจ่ีทอืรห ามบัร้ดไ่ีทกอนยาภลคคุบงอขธิทิสนป็เนัอลูมอ้ขอืรหนางลผา นรากยดโ าญญปังาท

ขาญญปังาทนิส์ยพัรทดิมเะล่มไะจาว่จใน่ ัม้หใอ่ืพเบอสจวรตงอ้ตะจ ขาญญปังาทนิส์ยพัรทดิมเะล่มไะจาว่จใน่ ัม้หใอ่ืพเบอสจวรตงอ้ตะจ ้หใกึนา สติจงา้รสะลแ์คงรณรง้ัทมวร น่ือู้ผงอ ้หใกึนา สติจงา้รสะลแ์คงรณรง้ัทมวร น่ือู้ผงอ

พนกังานปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. พนกังานปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25372537  ะลแ ์รอตเวิพมอคงอ่ืรคเ้ชใราก์ฑณกเกัลหดนหา ก“ ยาบยโนา ทดัจยดโ ะลแ ์รอตเวิพมอคงอ่ืรคเ้ชใราก์ฑณกเกัลหดนหา ก“ ยาบยโนา ทดัจยดโ

1
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4
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การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

การรวมรับผิดชอบตอผูบริโภค

การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

การประกอบธุรกิจ

ดวยความเปนธรรม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดการสิ่งแวดลอม

การขับเคล�อนธุรกิจ

เพ�อความยั่งยืน

3.	การขัับเคลื่่อนธุุรกิจัเพื่่อความยั�งยืน

3.1	นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั�งย่น

	 1	 การกำกับด้แลกิจการท่�ด่

 บริิษััทได้ดำเนินงานตามินโยบายการิดำเนินธิุริกิจด้วยความิสุจริิต โปริ่งใส เป็นธิริริมิ และสามิาริถึตริวจสอบได้ โดย

คำนง้ถึง้ความิริบัผดิชัอบตอ่ผูม้ิส่ว่นไดเ้สย่ เพื่่�อการิเตบิโตอยา่งยั�งยน่ ดว้ยความิริบัผดิชัอบตอ่สงัคมิ ใสใ่จสิ�งแวดลอ้มิและชัมุิชัน 

ตามิแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance)

	 2	 การประกอบธุุรกิจด้วยความเป็นธุรรม

 บริิษัทัดำเนินธิรุิกจิภายใต้กตกิาการิแขึ้ง่ขึ้นัท่�สจุริติ เป็นธิริริมิ ไม่ิขึ้ดัตอ่กฎหมิายใด ๆ  และไม่ิละเมิดิทรัิพื่ยส์นิทางปัญญา 

โดยการินำผลงานหริ่อข้ึ้อมูิลอันเป็นสิทธิิขึ้องบุคคลภายนอกท่�ได้ริับมิา หริ่อท่�จะนำมิาใชั้ภายในบริิษััท จะต้องตริวจสอบ 

เพ่ื่�อให้มิั�นใจว่าจะไมิ่ละเมิิดทริัพื่ย์สินทางปัญญาขึ้องผู้อ่�น ริวมิทั�งริณริงค์และสริ้างจิตสำน้กให้พื่นักงานปฏิิบัติตามิ พื่.ริ.บ. 

ลิขึ้สิทธิิ� พื่.ศ. 2537 โดยจัดทำนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์์การิใชั้เคริ่�องคอมิพื่ิวเตอริ์ และริะบบเคริ่อขึ้่ายขึ้องบริิษััท” ในการิ

ใชั้งานคอมิพื่ิวเตอริ์ขึ้องบริิษััทจะต้องใชั้ซื้อฟต์แวริ์ท่�ได้ริับอนุญาตจากเจ้าขึ้องลิขึ้สิทธิิ� และเฉพื่าะท่�ได้ริับอนุญาตให้ใชั้งาน 

จากบริิษััทเท่านั�น

	 3	 การปฏิิบัต่ิต่่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม	และเคารพสี่ิทธุิมนุษัยชื้น

 บริิษััทดำเนินธุิริกิจภายใต้กฎหมิายแริงงานอย่างเคร่ิงครัิด และมิ่ริะเบ่ยบการิบริิหาริงานบุคคลท่�ส่งเสริิมิสิทธิิและ

สนับสนุนการิพื่ัฒนา เพื่่�อความิก้าวหน้าขึ้องพื่นักงานทุกริะดับด้วยความิเสมิอภาคและเป็นธิริริมิ ไมิ่มิ่การิเล่อกปฏิิบัติ บริิษััท

ส่งเสริิมิหลักสิทธิิมินุษัยชัน ริับฟังความิคิดเห็น ขึ้้อเสนอแนะ และให้สิทธิิเสริ่ภาพื่ในการิริวมิกลุ่มิขึ้องพื่นักงาน บริิษััทไม่ิมิ่

นโยบายการิจ้างแริงงานเด็ก และแริงงานผิดกฎหมิายโดยเด็ดขึ้าด นอกจากน่� บริิษััทยังจัดกิจกริริมิเพื่่�อพื่ัฒนาและสริ้างแริง

จูงใจให้พื่นักงาน

2.	ปัจจัยความเสี่่�ยงทางอ้อม

		 2.1	ความเสี่่�ยงจากการถ้กฟ้องร้อง	

 เน่�องจากบริิษััทปริะกอบธิุริกิจด้านส่�อ ไมิ่ว่าจะเป็นส่�อสิ�งพื่ิมิพื่์ หริ่อส่�อดิจิทัล โดยเน่�อหาท่�ใชั้ในการิผลิต

ส่�อมิาจากแหล่งขึ้่าว หนังส่อ และบทความิท่�เขึ้่ยนโดยกองบริริณาธิิการิและนักเขึ้่ยนอิสริะ ริวมิทั�งการิแปลจาก

บทความิต่างปริะเทศ ทำให้อาจมิ่ความิเส่�ยงจากการิถูึกฟ้องร้ิอง ทั�งในเริ่�องการิละเมิิดลิขึ้สิทธิิ� หริ่อบทวิเคริาะห์ท่� 

ส่งผลกริะทบต่อบุคคลอ่�น

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	 บริิษััทได้มิ่การิจัดทำข้ึ้อบังคับว่าด้วยจริิยธิริริมิแห่งวิชัาชั่พื่หนังส่อพิื่มิพ์ื่  

เพื่่�อเป็นกริอบให้พื่นักงานย้ดถึ่อปฏิิบัติ และมิ่การิจัดฝึ่กอบริมิ โดยเชัิญวิทยากริท่�มิ่ความิเชั่�ยวชัาญมิาให้ความิริู้แก่

กองบริริณาธิิการิ เพื่่�อให้ริับริู้ความิเส่�ยง ริวมิถึ้งกริณ่ท่�อาจเขึ้้าขึ้่ายการิละเมิิดลิขึ้สิทธิิ�หริ่อหมิิ�นปริะมิาท เพ่ื่�อเป็น 

การิป้องกันในริะดับหน้�ง สำหริับนักเขึ้่ยนอิสริะ บริิษััทมิ่การิริะบุในสัญญาหริ่อเอกสาริให้นักเขึ้่ยนอิสริะทริาบถึ้ง 

ความิเส่�ยง และย่นยันว่าผลงานขึ้องตนมิิได้ละเมิิดลิขึ้สิทธิิ�ผู้หน้�งผู้ใด หากมิ่ปัญหาการิละเมิิดลิขึ้สิทธิิ�เกิดขึ้้�น ผู้เขึ้่ยน

ยินด่ท่�จะเขึ้้าริ่วมิต่อสู้คด่ความิและริับผิดชัอบค่าเส่ยหายถึ้าเกิดการิละเมิิดจริิง นอกจากน่� บริิษััทยังได้ซื้่�อปริะกันภัย

ทางวิชัาชั่พื่เพื่่�อลดผลกริะทบหากโดนฟ้องริ้อง

		 2.2	ความเสี่่�ยงจากการท่�บริษััทม่ผ้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ถ่อหุ้นในบริษััทอย่างม่นัยสี่ำคัญ

 ทะเบ่ยนริายชั่�อผู้ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััท ณ วันท่� 30 ธิันวาคมิ 2564 ปริากฏิริายชั่�อผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ขึ้องบริิษััท

ปริะกอบด้วยนายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ ถึ่อหุ้นในสัดส่วนริ้อยละ 54.33 และบริิษััทกลุ่มิแอดวานซื้์  ริ่เสริ์ชั จำกัด ซื้้�งเป็น

นิติบุคคลท่�นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศมิ่อำนาจควบคุมิเบ็ดเสริ็จ (ถึ่อหุ้นไมิ่น้อยกว่าริ้อยละ 90) ถึ่อหุ้นในสัดส่วนริ้อยละ 

10 จง้ทำใหผู้ถ้ึอ่หุน้ริายใหญด่งักลา่ว สามิาริถึควบคมุิมิตทิ่�ปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้ไดใ้นเริ่�องท่�กฎหมิายกำหนด หริอ่ขึ้อ้บงัคบั

ขึ้องบริิษััทกำหนดให้ต้องได้ริับคะแนนเส่ยงไมิ่น้อยกว่า 3 ใน 4 ขึ้องจำนวนเส่ยงขึ้องผู้ถึ่อหุ้นท่�มิาปริะชัุมิ และ 

มิ่สิทธิิ�ออกเส่ยง เน่�องจากผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่สามิาริถึใชั้เส่ยงซื้้�งเกินกว่าริ้อยละ 25 สำหริับการิใชั้สิทธิิในการิคัดค้าน 

ในมิติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถึ่อหุ้นริายอ่�นไมิ่อาจถึ่วงดุลการิออกเส่ยงขึ้องผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ได้ 

	 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	บริิษััทได้มิ่การิแต่งตั�งกริริมิการิอิสริะเขึ้้ามิาทำหน้าท่�คณะกริริมิการิตริวจ

สอบ เพื่่�อตริวจสอบ พื่จิาริณา และกลั�นกริองมิใิห้เกิดริายการิท่�อาจก่อให้เกิดความิขัึ้ดแย้งทางผลปริะโยชัน์ และเพื่่�อ

ให้เกิดความิโปริ่งใสในการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท

		 2.3	ความเสี่่�ยงจากการจลาจล	และภัยพิบัต่ิทางธุรรมชื้าต่ิ

 การิจลาจลและภัยพื่ิบัติทางธิริริมิชัาติ เป็นสิ�งท่�ไมิ่สามิาริถึกำหนดหริ่อคาดการิณ์ได้ ผลกริะทบท่�เกิดขึ้้�น

อาจส่งผลต่อการิดำเนินธิุริกิจขึ้องบริิษััททั�งทางตริงและทางอ้อมิ อย่างไริก็ด่ ถึ้ามิ่การิเตริ่ยมิพื่ริ้อมิและวางแผน 

ล่วงหน้า อาจสามิาริถึหาวิธิ่ลดความิริุนแริง หริ่อบริริเทาผลกริะทบและความิสูญเส่ยท่�จะเกิดได้

 แผนการบริหารความเสี่่�ยง:	 บริิษััทได้จัดทำแผนดำเนินธิุริกิจในภาวะฉุกเฉินทั�งในริะยะสั�นและ 

ริะยะยาว โดยแผนริะยะสั�นค่อการิจัดหาสถึานท่�ปฏิิบัติงานสำริองในกริณ่ท่�ไมิ่สามิาริถึเขึ้้ามิาปฏิิบัติงานท่�บริิษััทได้ 

ส่วนแผนริะยะยาวนั�น บริิษััทได้ลงทุนในริะบบไอท่สำหริับการิสำริองขึ้้อมิูลขึ้องบริิษััท ในกริณ่ท่�ไมิ่สามิาริถึ 

ปฏิิบัติงาน ณ ท่�ทำการิขึ้องบริิษััท จะสามิาริถึย้ายการิทำงานไปยังสถึานท่�อ่�น หริ่อสามิาริถึให้พื่นักงานปฏิิบัติงาน 

ท่�บ้านต่อเน่�องได้ทันท่

Sustainability
Management

Policy and
Target

การกำกับดูแล

กิจการที่ดี

1

4

2

35

6
การประกอบธุรกิจ

ดวยความเปนธรรม

การปฏิบัติตอแรงงาน

ดวยความเปนธรรม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

การรวมรับผิดชอบ

ตอผูบริโภค

การรวมพัฒนาชุมชน

และสังคม

การจัดการ

สิ่งแวดลอม
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ผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ีย การปฎิิบััติิติ่อผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียความีคาด้หวัง	 4	 ความีรับัผู้ิด้ชอบัติ่อผู้้�บัริโภค

	 บริิษััทให้้ความสำคัญต่่อมาต่ริฐานสินค้าและบริิการิของบริิษััท	ต่ามนโยบายของบริิษััท	Creative	content	

provider	บริษัิัทจึงึให้ค้วามสำคญัในเน้�อห้าบทความท่�เผยแพริใ่นส้�อต่า่ง	ๆ 	ของบริิษัทั	ท่�จึะต่อ้งได้ร้ิบัการิกลั�นกริอง	

วิเคริาะห้์	และคัด้เล้อกบทความท่�ถููกต่้องเห้มาะสมก่อนเผยแพริ่	ด้้านสินค้า	เช่่น	การิผลิต่นิต่ยสาริ	บริิษััทคัด้เล้อก

ผลิต่ภััณฑ์์ท่�ปลอด้ภััยสำห้รัิบผู้อ่านด้้วยการิคัด้เล้อกโริงพิมพ์ท่�ใช่้ห้มึก	 Soy	 Ink	 และใช่้กริะด้าษัถูนอมสายต่า 

ในการิต่พิ่มพ์	สำห้รัิบงานบริกิาริ	บริษิัทัม่่งมั�นในการิสร้ิางความพึงพอใจึให้กั้บลกูค้าด้ว้ยความซ้ื่�อสัต่ย์และเป็นธริริม	

	 5	 การร่วมีพััฒนาชุมีชนและส่ังคมี

	 บริิษััทส่งเสริิมให้้พนักงานม่จึิต่อาสาริ่วมกัน	 ให้้ความริู้ทางด้้านเทคโนโลย่สาริสนเทศแก่นักเริ่ยน	 นักศึกษัา	

และในการิจึัด้อบริมการิซื่้อมห้น่ไฟปริะจึำปี	 บริิษััทเปิด้โอกาสให้้ช่่มช่นริอบข้างผู้สนใจึสามาริถูเข้าริ่วมริับฟัง 

การิอบริม	 จัึด้ให้้ม่สถูานท่�เก็บขยะมิด้ชิ่ด้	 ทำความสะอาด้อยู่เสมอมิให้้ม่กลิ�นริบกวน	 ห้ริ้อเป็นแห้ล่งเพาะเช่้�อโริค 

เพ้�อช่่มช่นน่าอยู่	ปริาศจึากมลพิษั

	 6	 การจััด้การส่ิ�งแวด้ล�อมี

	 บริิษััทต่ริะห้นักถูึงความสำคัญของค่ณภัาพสิ�งแวด้ล้อม	 ด้้านงานผลิต่ส้�อสิ�งพิมพ์บริิษััทคัด้เล้อกโริงพิมพ์ 

ท่�ผลิต่ด้้วย	 นวัต่กริริมการิพิมพ์ส่เข่ยว	 เล้อกพิมพ์บนกริะด้าษัริ่ไซื่เคิล	 นอกจึากน่�	 บริิษััทม่แนวคิด้เริาสามาริถูริ่วม 

เป็นห้นึ�งในการิดู้แลสิ�งแวด้ล้อมโลก	 โด้ยเริิ�มท่�ต่ัวเริาเอง	 คริอบคริัว	 บริิษััท	 และสังคมโด้ยริอบ	 จึึงได้้ริณริงค์และ 

ให้้ความริู้แก่พนักงานในบริิษััทผ่านทางอ่เมล	 บอร์ิด้ปริะช่าสัมพันธ์	 และท่�ปริะช่่มริวม	 ให้้พนักงานได้้ต่ริะห้นัก 

ถูึงความสำคัญและแนวทางในการิจึัด้การิสิ�งแวด้ล้อม

การจััด้การผู้ลกระทบัติ่อผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียในห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

ผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ีย การปฎิิบััติิติ่อผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียความีคาด้หวัง

-	การิด้ำเนินงานท่�ม่ความริับผิด้ช่อบ

	 ต่่อสงัคม	สิ�งแวด้ลอ้ม	และการิด้ำเนนิธร่ิกิจึ 

	 ต่ามห้ลักการิกำกับดู้แลกิจึการิ

-	ความมั�นคง	และความก้าวห้น้าในการิ

	 ทำงาน

-	การิปริับต่ัวให้้สอด้คล้องกับการิ

	 เปล่�ยนแปลง	ในการิด้ำเนินธ่ริกิจึ

-	การิได้้ริับค่าต่อบแทนและสวัสด้ิการิท่�

	 เห้มาะสม	และการิปฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย

	 แริงงาน

-	การิเคาริพสิทธิมน่ษัยช่น

-	ความปลอด้ภััยในการิทำงาน

-	การิบริิห้าริและพัฒนาองค์กริเพ้�อ

	 การิเต่ิบโต่อย่างยั�งย้น

-	ส้�อสาริกลย่ทธ์	และทิศทางของบริิษััท

	 เพ้�อสริ้างความมั�นใจึแก่นักลงท่น	

-	การิปริะช่่มสามัญปริะจึําปีผู้ถู้อห้่้น	

-	การิเผยแพริ่ข้อมูลบริิษััทบนเว็บไซื่ต่์	

	 และส้�อออนไลน์

-	การิต่อบขอ้ซื่กัถูามผา่นช่อ่งทางนกัลงทน่

	 สัมพันธ์

-	การิส่งเสริิมและพัฒนา	ทักษัะ	และความ

	 ริู้ของพนักงานอย่างต่่อเน้�อง	เพ้�อความ

	 กา้วห้น้าของพนกังานทก่ริะด้บัด้ว้ยความ

	 เสมอภัาค

-	กำห้นด้ค่าต่อบแทนและสวสัด้กิาริให้เ้ปน็

	 ไปอย่างย่ต่ิธริริม	ต่ามกฎห้มายแริงงาน

-	การิปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานท่กคนด้้วยความ

	 เทา่เทย่ม	และเคาริพในสทิธมินษ่ัยช่นขั�น

	 พ้�นฐาน

ผู้ถู้อห้่้น/นักลงท่น

พนักงาน

-	การิดู้แลและให้้คำแนะนำด้้านความ

	 ปลอด้ภััย	ส่ขอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อม

	 ในการิทำงาน	

-	ผลิต่สินค้า	และบริิการิท่�ม่ค่ณภัาพใน

	 ริาคาท่�เห้มาะสม	เพ้�อต่อบสนองความ

	 ต่้องการิของลูกค้า	และเปิด้เผยข่าวสาริ

	 ข้อมูลเก่�ยวกับสินค้าและบริิการิอย่าง

	 คริบถู้วน	ถููกต่้อง

-	ไม่เปิด้เผยข้อมูลของลูกค้า	โด้ยไม่ได้้ริับ

	 อน่ญาต่	และม่การิจึัด้เก็บข้อมูลลูกค้า

	 อย่างเป็นริะบบ	ปลอด้ภััย	และไม่นำ

	 ข้อมูลไปใช่้ในทางไม่ถููกต่้อง

-	จึัด้ให้้ม่ห้น่วยงานท่�ริับผิด้ช่อบในการิให้้

	 ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริิการิ

	 ให้้คำปริึกษัา	วิธ่แก้ไขปัญห้า	และคำ

	 แนะนำต่่าง	ๆ	

-	ม่การิคำนึงถูึงความเสมอภัาคในการิ

	 ด้ำเนินธ่ริกิจึ	ม่นโยบายการิคัด้เล้อกคู่ค้า

	 ทำอย่างย่ต่ิธริริม	

-	ไม่ทำลายช่้�อเส่ยงของบริิษััท	ห้ริ้อขัด้ต่่อ

	 กฎห้มายใด้	ๆ	และไม่ซื่้�อสินค้าท่�คู่ค้า

	 ละเมิด้สิทธิมน่ษัยช่น	ห้ริ้อละเมิด้

	 ทริัพย์สินทางปัญญา

-	ปฏิบิตั่ติ่ามสญัญาห้ริอ้เง้�อนไขต่า่ง	ๆ 	ต่าม

	 ท่�ต่กลง	ถู้าไม่สามาริถูปฏิบิตั่ติ่ามเง้�อนไขได้้ 

	 จึะแจึ้งให้้เจึ้าห้น่�ทริาบเพ้�อห้าแนวทาง

	 แก้ไขปัญห้าริ่วมกัน

-	ม่การิแข่งขันทางการิค้าอย่างเป็นธริริม

	 ต่ามกฎริะเบ่ยบข้อบังคับและกฎห้มายท่�

	 เก่�ยวข้อง

-	ไม่ผูกขาด้	ห้ริ้อกำห้นด้ให้้คู่ค้าต่้องขาย

	 สินค้าของบริิษััทเท่านั�น

-	ริับผิด้ช่อบในการิช่่วยเห้ล้อสังคม	

	 สนับสน่นกิจึกริริมสาธาริณปริะโยช่น์แก่

	 ช่่มช่น	และท้องถูิ�นท่�ด้ำเนินธ่ริกิจึ

-	ม่การิต่่อต่้าน	อบริม	ควบค่มดู้แลเพ้�อ

	 ป้องกันและติ่ด้ต่ามปริะเมินผล	ความเส่�ยง 

	 การิท่จึริิต่และคอริ์ริัปช่ัน	และห้้ามจึ่าย

	 สินบนเพ้�อผลปริะโยช่น์ทางธ่ริกิจึ

-	การิกำห้นด้ริาคาท่�เป็นธริริม

-	ด้้านสินค้า	และบริิการิ

-	การิริักษัาข้อมูลของลูกค้า

-	การิให้้ข้อเสนอแนะ

-	การิริับฟังความคิด้เห้็น	

	 และข้อริ้องเริ่ยนต่่าง	ๆ

-	การิปฏิิบัต่ิต่่อคู่ค้าด้้วยความเป็นธริริม	

-	การิปฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขทางการิค้า

-	การิต่่อต่้านการิท่จึริิต่คอริัปช่ัน

-	การิด้ำเนินธ่ริกิจึอย่างม่ห้ลักการิ

	 และวินัยต่่อเจึ้าห้น่�

-	การิปฏิิบัต่ิต่ามกต่ิกาการิแข่งขันท่�ด้่	

	 ต่ามกฎริะเบ่ยบข้อบังคับและกฎห้มายท่�

	 เก่�ยวข้อง

-	ส่งเสริิมและสนับสน่นกิจึกริริมทางสังคม

	 ท่�เป็นปริะโยช่น์ต่่อช่่มช่นและสังคม

-	การิให้้ความสำคัญกับการิต่่อต่้านการิ

	 ท่จึริิต่คอริัปช่ัน

ลูกค้า

คู่ค้า/เจึ้าห้น่�

คู่แข่ง

สาธาริณช่นและสังคม
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ผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ีย การปฎิิบััติิติ่อผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียความีคาด้หวัง	 4	 ความีรับัผู้ิด้ชอบัติ่อผู้้�บัริโภค

	 บริิษััทให้้ความสำคัญต่่อมาต่ริฐานสินค้าและบริิการิของบริิษััท	ต่ามนโยบายของบริิษััท	Creative	content	

provider	บริษิัทัจึงึให้ค้วามสำคญัในเน้�อห้าบทความท่�เผยแพริใ่นส้�อต่า่ง	ๆ 	ของบริิษัทั	ท่�จึะต่อ้งได้ร้ิบัการิกลั�นกริอง	

วิเคริาะห้์	และคัด้เล้อกบทความท่�ถููกต่้องเห้มาะสมก่อนเผยแพริ่	ด้้านสินค้า	เช่่น	การิผลิต่นิต่ยสาริ	บริิษััทคัด้เล้อก

ผลิต่ภััณฑ์์ท่�ปลอด้ภััยสำห้รัิบผู้อ่านด้้วยการิคัด้เล้อกโริงพิมพ์ท่�ใช่้ห้มึก	 Soy	 Ink	 และใช่้กริะด้าษัถูนอมสายต่า 

ในการิต่พิ่มพ์	สำห้รัิบงานบริกิาริ	บริษิัทัม่่งมั�นในการิสร้ิางความพึงพอใจึให้กั้บลกูค้าด้ว้ยความซ้ื่�อสัต่ย์และเป็นธริริม	

	 5	 การร่วมีพััฒนาชุมีชนและส่ังคมี

	 บริิษััทส่งเสริิมให้้พนักงานม่จึิต่อาสาริ่วมกัน	 ให้้ความริู้ทางด้้านเทคโนโลย่สาริสนเทศแก่นักเริ่ยน	 นักศึกษัา	

และในการิจึัด้อบริมการิซื่้อมห้น่ไฟปริะจึำปี	 บริิษััทเปิด้โอกาสให้้ช่่มช่นริอบข้างผู้สนใจึสามาริถูเข้าริ่วมริับฟัง 

การิอบริม	 จัึด้ให้้ม่สถูานท่�เก็บขยะมิด้ชิ่ด้	 ทำความสะอาด้อยู่เสมอมิให้้ม่กลิ�นริบกวน	 ห้ริ้อเป็นแห้ล่งเพาะเช่้�อโริค 

เพ้�อช่่มช่นน่าอยู่	ปริาศจึากมลพิษั

	 6	 การจััด้การส่ิ�งแวด้ล�อมี

	 บริิษััทต่ริะห้นักถูึงความสำคัญของค่ณภัาพสิ�งแวด้ล้อม	 ด้้านงานผลิต่ส้�อสิ�งพิมพ์บริิษััทคัด้เล้อกโริงพิมพ์ 

ท่�ผลิต่ด้้วย	 นวัต่กริริมการิพิมพ์ส่เข่ยว	 เล้อกพิมพ์บนกริะด้าษัริ่ไซื่เคิล	 นอกจึากน่�	 บริิษััทม่แนวคิด้เริาสามาริถูริ่วม 

เป็นห้นึ�งในการิดู้แลสิ�งแวด้ล้อมโลก	 โด้ยเริิ�มท่�ต่ัวเริาเอง	 คริอบคริัว	 บริิษััท	 และสังคมโด้ยริอบ	 จึึงได้้ริณริงค์และ 

ให้้ความริู้แก่พนักงานในบริิษััทผ่านทางอ่เมล	 บอร์ิด้ปริะช่าสัมพันธ์	 และท่�ปริะช่่มริวม	 ให้้พนักงานได้้ต่ริะห้นัก 

ถูึงความสำคัญและแนวทางในการิจึัด้การิสิ�งแวด้ล้อม

การจััด้การผู้ลกระทบัติ่อผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียในห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

ผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ีย การปฎิิบััติิติ่อผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียความีคาด้หวัง

-	การิด้ำเนินงานท่�ม่ความริับผิด้ช่อบ

	 ต่อ่สงัคม	สิ�งแวด้ลอ้ม	และการิด้ำเนนิธร่ิกิจึ 

	 ต่ามห้ลักการิกำกับดู้แลกิจึการิ

-	ความมั�นคง	และความก้าวห้น้าในการิ

	 ทำงาน

-	การิปริับต่ัวให้้สอด้คล้องกับการิ

	 เปล่�ยนแปลง	ในการิด้ำเนินธ่ริกิจึ

-	การิได้้ริับค่าต่อบแทนและสวัสด้ิการิท่�

	 เห้มาะสม	และการิปฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย

	 แริงงาน

-	การิเคาริพสิทธิมน่ษัยช่น

-	ความปลอด้ภััยในการิทำงาน

-	การิบริิห้าริและพัฒนาองค์กริเพ้�อ

	 การิเต่ิบโต่อย่างยั�งย้น

-	ส้�อสาริกลย่ทธ์	และทิศทางของบริิษััท

	 เพ้�อสริ้างความมั�นใจึแก่นักลงท่น	

-	การิปริะช่่มสามัญปริะจึําปีผู้ถู้อห้่้น	

-	การิเผยแพริ่ข้อมูลบริิษััทบนเว็บไซื่ต่์	

	 และส้�อออนไลน์

-	การิต่อบขอ้ซื่กัถูามผา่นช่อ่งทางนกัลงทน่

	 สัมพันธ์

-	การิส่งเสริิมและพัฒนา	ทักษัะ	และความ

	 ริู้ของพนักงานอย่างต่่อเน้�อง	เพ้�อความ

	 กา้วห้น้าของพนกังานทก่ริะด้บัด้ว้ยความ

	 เสมอภัาค

-	กำห้นด้ค่าต่อบแทนและสวสัด้กิาริให้เ้ปน็

	 ไปอย่างย่ต่ิธริริม	ต่ามกฎห้มายแริงงาน

-	การิปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานท่กคนด้้วยความ

	 เทา่เทย่ม	และเคาริพในสทิธมินษ่ัยช่นขั�น

	 พ้�นฐาน

ผู้ถู้อห้่้น/นักลงท่น

พนักงาน

-	การิดู้แลและให้้คำแนะนำด้้านความ

	 ปลอด้ภััย	ส่ขอนามัย	และสภัาพแวด้ล้อม

	 ในการิทำงาน	

-	ผลิต่สินค้า	และบริิการิท่�ม่ค่ณภัาพใน

	 ริาคาท่�เห้มาะสม	เพ้�อต่อบสนองความ

	 ต่้องการิของลูกค้า	และเปิด้เผยข่าวสาริ

	 ข้อมูลเก่�ยวกับสินค้าและบริิการิอย่าง

	 คริบถู้วน	ถููกต่้อง

-	ไม่เปิด้เผยข้อมูลของลูกค้า	โด้ยไม่ได้้ริับ

	 อน่ญาต่	และม่การิจึัด้เก็บข้อมูลลูกค้า

	 อย่างเป็นริะบบ	ปลอด้ภััย	และไม่นำ

	 ข้อมูลไปใช่้ในทางไม่ถููกต่้อง

-	จึัด้ให้้ม่ห้น่วยงานท่�ริับผิด้ช่อบในการิให้้

	 ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริิการิ

	 ให้้คำปริึกษัา	วิธ่แก้ไขปัญห้า	และคำ

	 แนะนำต่่าง	ๆ	

-	ม่การิคำนึงถูึงความเสมอภัาคในการิ

	 ด้ำเนินธ่ริกิจึ	ม่นโยบายการิคัด้เล้อกคู่ค้า

	 ทำอย่างย่ต่ิธริริม	

-	ไม่ทำลายช่้�อเส่ยงของบริิษััท	ห้ริ้อขัด้ต่่อ

	 กฎห้มายใด้	ๆ	และไม่ซื่้�อสินค้าท่�คู่ค้า

	 ละเมิด้สิทธิมน่ษัยช่น	ห้ริ้อละเมิด้

	 ทริัพย์สินทางปัญญา

-	ปฏิบิตั่ติ่ามสญัญาห้ริอ้เง้�อนไขต่า่ง	ๆ 	ต่าม

	 ท่�ต่กลง	ถู้าไม่สามาริถูปฏิบิตั่ติ่ามเง้�อนไขได้้ 

	 จึะแจึ้งให้้เจึ้าห้น่�ทริาบเพ้�อห้าแนวทาง

	 แก้ไขปัญห้าริ่วมกัน

-	ม่การิแข่งขันทางการิค้าอย่างเป็นธริริม

	 ต่ามกฎริะเบ่ยบข้อบังคับและกฎห้มายท่�

	 เก่�ยวข้อง

-	ไม่ผูกขาด้	ห้ริ้อกำห้นด้ให้้คู่ค้าต่้องขาย

	 สินค้าของบริิษััทเท่านั�น

-	ริับผิด้ช่อบในการิช่่วยเห้ล้อสังคม	

	 สนับสน่นกิจึกริริมสาธาริณปริะโยช่น์แก่

	 ช่่มช่น	และท้องถูิ�นท่�ด้ำเนินธ่ริกิจึ

-	ม่การิต่่อต่้าน	อบริม	ควบค่มดู้แลเพ้�อ

	 ป้องกันและติ่ด้ต่ามปริะเมินผล	ความเส่�ยง 

	 การิท่จึริิต่และคอริ์ริัปช่ัน	และห้้ามจึ่าย

	 สินบนเพ้�อผลปริะโยช่น์ทางธ่ริกิจึ

-	การิกำห้นด้ริาคาท่�เป็นธริริม

-	ด้้านสินค้า	และบริิการิ

-	การิริักษัาข้อมูลของลูกค้า

-	การิให้้ข้อเสนอแนะ

-	การิริับฟังความคิด้เห้็น	

	 และข้อริ้องเริ่ยนต่่าง	ๆ

-	การิปฏิิบัต่ิต่่อคู่ค้าด้้วยความเป็นธริริม	

-	การิปฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขทางการิค้า

-	การิต่่อต่้านการิท่จึริิต่คอริัปช่ัน

-	การิด้ำเนินธ่ริกิจึอย่างม่ห้ลักการิ

	 และวินัยต่่อเจึ้าห้น่�

-	การิปฏิิบัต่ิต่ามกต่ิกาการิแข่งขันท่�ด้่	

	 ต่ามกฎริะเบ่ยบข้อบังคับและกฎห้มายท่�

	 เก่�ยวข้อง

-	ส่งเสริิมและสนับสน่นกิจึกริริมทางสังคม

	 ท่�เป็นปริะโยช่น์ต่่อช่่มช่นและสังคม

-	การิให้้ความสำคัญกับการิต่่อต่้านการิ

	 ท่จึริิต่คอริัปช่ัน

ลูกค้า

คู่ค้า/เจึ้าห้น่�

คู่แข่ง

สาธาริณช่นและสังคม
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

การจััดการความยั่ั�งยั่ืนในมิติิสัังคม

บริิษััทดำเนิินิธุุริกิิจภายใต้้กิฎหมายอย่างเคร่ิงครัิด และมีริะเบียบกิาริบริิหาริงานิบุคคลที�ส่่งเส่ริิมหลักิ 

ส่ิทธิุมนุิษัยชนิ และส่นัิบส่นุินิกิาริพััฒนิา เพ่ั�อความก้ิาวหน้ิาของพันัิกิงานิทุกิริะดับด้วยความเส่มอภาคและเป็็นิ 

ธุริริม ไม่มีกิาริเล่อกิป็ฏิิบัต้ิ ทั�งในิด้านิกิาริจ้างงานิ กิาริจ่ายค่าต้อบแทนิ กิาริเล่�อนิต้ำแหนิ่ง กิาริฝึึกิอบริม โดยไม่แบ่ง

แยกิความแต้กิต่้างทางเพัศ อายุ ส่ถาบันิกิาริศึกิษัา เช่�อชาติ้ ศาส่นิา หริ่อผู้้้ด้อยโอกิาส่ทางสั่งคม บริิษััทส่่งเส่ริิม 

และริับฟัังความคิดเห็นิ ข้อเส่นิอแนิะ และให้ส่ิทธุิเส่ริีภาพัในิกิาริริวมกิลุ่มของพันิักิงานิ บริิษััทไม่มีนิโยบายกิาริจ้าง

แริงงานิเด็กิ และแริงงานิผู้ิดกิฎหมายโดยเด็ดขาด นิอกิจากินิี� บริิษััทยังจัดกิิจกิริริมเพั่�อพััฒนิาและส่ริ้างแริงจ้งใจให้

พันิักิงานิ เช่นิ

- กิาริส่่งพันิักิงานิเข้าริับกิาริอบริมทั�งหลักิส้่ต้ริภายในิและภายนิอกิ ต้ามต้ำแหนิ่งหนิ้าที� เพั่�อพััฒนิาความริ้้

และศักิยภาพัของพันิักิงานิ และนิำมาใช้ป็ริะโยชนิ์ในิกิาริทำงานิ

- จัดให้มีกิาริต้ริวจสุ่ขภาพัป็ริะจำปี็ และให้ส่ิทธุิพันิักิงานินิำบุคคลในิคริอบครัิวเข้าริับกิาริต้ริวจสุ่ขภาพัในิ

ริาคาพัิเศษั (อัต้ริาเท่ากิับบริิษััทจ่ายให้พันิักิงานิ)

- จัดป็ริะชุมป็ริะจำป็ีให้คณะกิริริมกิาริบริิหาริ ผู้้้บริิหาริริะดับส่้งพับพันิักิงานิ เพั่�อชี�แจงนิโยบายและทิศทาง

ขององค์กิริ

- มอบของที�ริะลึกิต้ามอายุงานิให้กิับพันิักิงานิที�ทำงานิคริบ 10 ป็ี 20 ป็ี และ 25 ป็ี

- จัดให้มีส่วัส่ดิกิาริและส่ิทธุิป็ริะโยชนิ์ต้่าง ๆ เช่นิ ป็ริะกิันิสุ่ขภาพักิลุ่ม (ป็ริะกิอบด้วย ป็ริะกิันิชีวิต้ อุบัต้ิเหตุ้ 

และสุ่ขภาพั) กิองทุนิป็ริะกิันิส่ังคม กิองทุนิส่ำริองเลี�ยงชีพั เงินิช่วยเหล่องานิแต้่งงานิ เงินิช่วยเหล่องานิศพั ค่าของ

เยี�ยมไข้ เยี�ยมคลอด และโบนิัส่ (Performance bonus) เป็็นิต้้นิ

- ส่่งเส่ริิมให้พันิักิงานิมีกิิจกิริริมบำเพั็ญป็ริะโยชนิ์ หริ่อทำความดีเพั่�อส่ังคมต้ามโอกิาส่

- ส่่งเส่ริิมความป็ลอดภัยในิกิาริทำงานิ จัดให้มีกิาริซ้้อมหนิีไฟัและดับเพัลิงเป็็นิป็ริะจำอย่างต้่อเนิ่�องทุกิป็ี  

ริวมทั�งกิาริจัดส่ถานิที�ทำงานิ ริะบบโคริงส่ริ้างพั่�นิฐานิ อุป็กิริณ์ความป็ลอดภัยให้เพัียงพัอ 

- ส่่งเส่ริมิความส่ามคัค ีเชน่ิ จดัใหพ้ันิกัิงานิมกีิจิกิริริมงานิส่่งทา้ยป็เีกิา่ต้้อนิริบัป็ใีหม ่และใหพ้ันิกัิงานิทกุิแผู้นิกิ

ริ่วมกิันิทำกิิจกิริริมเพั่�อส่ริ้างความส่ามัคคี และริ้้จักิเพั่�อนิริ่วมงานิ

สััดสั่วนของพนักงาน แยกตามเพศ

การจััดการด้านความยั่ั�งยั่ืนในมิติิสัิ�งแวดล้้อม

ธุุริกิิจของบริิษััท มิได้ส่่งผู้ลกิริะทบต่้อส่ิ�งแวดล้อมโดยต้ริง อย่างไริกิ็ต้าม บริิษััทต้ริะหนัิกิถึงความส่ำคัญ 

ของคุณภาพัส่ิ�งแวดล้อม เริาส่ามาริถริ่วมเป็็นิหนิึ�งในิกิาริด้แลส่ิ�งแวดล้อมโลกิ โดยเริิ�มที�ต้ัวเริาเอง คริอบคริัว บริิษััท 

และสั่งคมโดยริอบ จงึได้ริณริงค์และให้ความร้้ิแก่ิพันัิกิงานิในิบริษัิัทผู่้านิทางอีเมล บอร์ิดป็ริะชาสั่มพันัิธ์ุ และที�ป็ริะชุม

ริวม ให้พันิักิงานิได้ต้ริะหนิักิถึงความส่ำคัญและแนิวทางในิกิาริจัดกิาริส่ิ�งแวดล้อม ดังนิี�

1. ด้านทรััพยากรัพลัังงาน

  ลดกิาริใช้ทริัพัยากิริอย่างส่ิ�นิเป็ล่อง เช่นิ ใช้เคร่ิ�องป็รัิบอากิาศป็ริะหยัดไฟัเบอร์ิ 5 เป็ลี�ยนิใช้หลอดไฟัฟ้ัา 

LED ทั�งในิและนิอกิอาคาริ ริณริงค์ลดกิาริใช้ลิฟัท์ ป็ิดไฟั ป็ิดนิ�ำเม่�อไม่ใช้

  บริิษััทกิำหนิดแผู้นิริณริงค์กิาริป็ริะหยัดพัลังงานิ โดยในิป็ี 2565 จะเริิ�มเกิ็บส่ถิต้ิกิาริใช้ทริัพัยากิริพัลังงานิ  

และริณริงค์ให้ความริ้้ ส่ริ้างจิต้ส่ำนิึกิ และส่ริ้างความต้ริะหนิักิเกิี�ยวกิับกิาริใช้พัลังงานิให้กิับพันิักิงานิผู่้านิกิิจกิริริม

ต้่าง ๆ ซ้ึ�งจะเป็ิดเผู้ยข้อม้ลให้ทริาบในิลำดับถัดไป็

2. การัลัดขยะ ด้วยแนวคิิด 3R

  - Reduce ลดกิาริใช้ (คิดกิ่อนิใช้) เช่นิ กิาริแกิ้ไขบนิหนิ้าจอไม่ใช่บนิกิริะดาษั กิาริใช้อีเมลริับ-ส่่งข้อม้ล 

Soft file ทั�งในิและนิอกิบริิษััท หมุนิเวียนิเอกิส่าริแทนิกิาริทำส่ำเนิาเฉพัาะส่ำหริับทุกิคนิ เม่�อต้้องพัิมพั์งานิให้ทำ

ส่ำเนิาทั�งส่องด้านิ ริณริงค์และส่นิับส่นิุนิกิาริใช้ถุงผู้้าเพั่�อลดกิาริใช้ถุงพัลาส่ต้ิกิทั�งในิองค์กิริและชีวิต้ป็ริะจำวันิ

  - Reuse นิำกิลับมาใช้ซ้�ำ โดยกิารินิำวัส่ดุส่ิ�นิเป็ล่องมาใช้ซ้�ำ เช่นิ กิริะดาษัใช้ส่องหนิ้า หริ่อนิำมาทำเป็็นิ 

กิริะดาษัโนิ้ต้ ถ่านิไฟัฉายใช้แบบชาริ์จได้ 

  - Recycle นิำกิลบัมาใชใ้หม ่ริณริงคใ์หม้กีิาริคดัแยกิขยะมล้ฝึอยแต้ล่ะป็ริะเภทที�ส่ามาริถนิำกิลบัมาใชใ้หม่ 

หมุนิเวียนิกิลับเข้าส่้่กิริะบวนิกิาริผู้ลิต้ของแต้่ละป็ริะเภทได้ เช่นิ กิริะดาษัที�ใช้ส่องหนิ้า ขวดแกิ้วพัลาส่ต้ิกิโลหะ

  นิอกิจากินีิ� ยงัมกีิาริริณริงคค์ดัแยกิขยะ ไดแ้กิ ่ขยะทั�วไป็ ขยะริไีซ้เคลิ และขยะอนัิต้ริาย เพั่�อส่ะดวกิในิกิาริ

ทำลาย หริ่อย่อยส่ลายต้่อไป็

3. การัจััดการัเพ่�อลัดปััญหาก๊าซเรั่อนกรัะจัก

  บริิษััทให้ความส่ำคัญกิับกิาริจัดกิาริเพ่ั�อลดปั็ญหาก๊ิาซ้เริ่อนิกิริะจกิ ทั�งนิี� กิิจกิริริมของบริิษััทที�อาจมี 

ผู้ลกิริะทบต้่อป็ริิมาณกิาริป็ล่อยกิ๊าซ้เริ่อนิกิริะจกิในิด้านิเกิี�ยวกิับกิาริใช้พัลังงานิ เช่นิ กิาริใช้ไฟัฟ้ัาจากิเคริ่�อง 

ป็ริับอากิาศ กิาริจัดงานินิิทริริศกิาริต้่าง ๆ แต้่อย่างไริกิ็ต้าม บริิษััทอย้่ในิริะหว่างเริิ�มต้้นิในิกิาริพัิจาริณาศึกิษัาข้อม้ล 

เกิ็บข้อม้ล เพ่ั�อกิำหนิดเป็็นิเป้็าหมาย แนิวทาง และกิลยุทธ์ุเพ่ั�อลดปั็ญหาก๊ิาซ้เริ่อนิกิริะจกิในิอนิาคต้ซ้ึ�งจะเปิ็ดเผู้ย

ริะยะเวลาดำเนิินิกิาริให้ทริาบต้่อไป็

  ด้านิส่ิ�งแวดล้อม บริิษััทจัดงานิแส่ดงสิ่นิค้าที�ช่วยลดโลกิร้ิอนิอย่างเป็็นิร้ิป็ธุริริม โดยมีกิาริริณริงค์ให้ 

ผู้้้เข้าริ่วมงานิเดินิทางมาโดยริถไฟัฟั้า หริ่อริถส่าธุาริณะเพั่�อลดกิาริใช้พัลังงานิจากิกิาริเดินิทาง และใช้เทคโนิโลยี 

ในิกิาริลงทะเบียนิผู่้านิริะบบ QR Code เพ่ั�อช่วยลดป็ริิมาณกิริะดาษัจากิกิาริลงทะเบียนิ งดใช้กิล่องโฟัม ซ้ึ�งถ่อ

เป็น็ิกิาริชว่ยลดโลกิร้ิอนิ และภาวะเริอ่นิกิริะจกิ และริณริงคใ์หค้้ค้่าใช ้e-Brochure เพ่ั�อชว่ยลดป็ริมิาณกิริะดาษัจากิ

กิาริพัิมพั์ใบป็ลิวโฆษัณา โดยค้่ค้าส่ามาริถส่่ง e-Brochure ให้บริิษััทเพั่�อเผู้ยแพัริ่ให้ล้กิค้าผู้่านิช่องทางกิาริส่่�อส่าริ

ของบริิษััทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดกิิจกิริริมคัดแยกิขยะ Recycle และจุดริับขยะอิเล็กิทริอนิิกิส่์เพั่�อส่่งไป็หนิ่วยงานิที�

ริับกิำจัดขยะอิเล็กิทริอนิิกิส่์โดยถ้กิวิธุี

  ด้านิงานิผู้ลิต้ส่่�อส่ิ�งพัิมพั์ เนิ่�องจากิบริิษััทไม่มีโริงพัิมพั์เป็็นิของต้ัวเอง จึงมีนิโยบายคัดเล่อกิโริงพัิมพั์ที�ผู้ลิต้

ด้วย นิวัต้กิริริมกิาริพัิมพั์ส่ีเขียว เล่อกิใช้กิริะดาษัริีไซ้เคิล ริวมถึงกิาริใช้หมึกิพัิมพั์ธุริริมชาต้ิจากิถั�วเหล่อง มีส่่วนิช่วย

ในิกิาริลดอันิต้ริายจากิส่าริเคมีที�มีผู้ลต่้อสุ่ขภาพัของผู้้้อ่านิ และส่ามาริย่อยส่ลายได้ในิธุริริมชาติ้ เป็็นิมิต้ริต่้อส่ิ�ง

แวดลอ้ม ชว่ยลดป็ริมิาณกิา๊ซ้เริอ่นิกิริะจกิจากิกิริะบวนิกิาริผู้ลติ้เทยีบเทา่กิบักิาริป็ดิไฟั 1,392 ดวงในิ 1 วนัิ (ดข้อ้มล้

เพัิ�มเต้ิมที� www.greenlifeprinting.com) 
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

การจััดการความยั่ั�งยั่ืนในมิติิสัังคม

บริิษััทดำเนิินิธุุริกิิจภายใต้้กิฎหมายอย่างเคร่ิงครัิด และมีริะเบียบกิาริบริิหาริงานิบุคคลที�ส่่งเส่ริิมหลักิ 

ส่ิทธิุมนุิษัยชนิ และส่นัิบส่นุินิกิาริพััฒนิา เพ่ั�อความก้ิาวหน้ิาของพันัิกิงานิทุกิริะดับด้วยความเส่มอภาคและเป็็นิ 

ธุริริม ไม่มีกิาริเล่อกิป็ฏิิบัต้ิ ทั�งในิด้านิกิาริจ้างงานิ กิาริจ่ายค่าต้อบแทนิ กิาริเล่�อนิต้ำแหนิ่ง กิาริฝึึกิอบริม โดยไม่แบ่ง

แยกิความแต้กิต่้างทางเพัศ อายุ ส่ถาบันิกิาริศึกิษัา เช่�อชาติ้ ศาส่นิา หริ่อผู้้้ด้อยโอกิาส่ทางสั่งคม บริิษััทส่่งเส่ริิม 

และริับฟัังความคิดเห็นิ ข้อเส่นิอแนิะ และให้ส่ิทธุิเส่ริีภาพัในิกิาริริวมกิลุ่มของพันิักิงานิ บริิษััทไม่มีนิโยบายกิาริจ้าง

แริงงานิเด็กิ และแริงงานิผู้ิดกิฎหมายโดยเด็ดขาด นิอกิจากินิี� บริิษััทยังจัดกิิจกิริริมเพั่�อพััฒนิาและส่ริ้างแริงจ้งใจให้

พันิักิงานิ เช่นิ

- กิาริส่่งพันิักิงานิเข้าริับกิาริอบริมทั�งหลักิส่้ต้ริภายในิและภายนิอกิ ต้ามต้ำแหนิ่งหนิ้าที� เพั่�อพััฒนิาความริ้้

และศักิยภาพัของพันิักิงานิ และนิำมาใช้ป็ริะโยชนิ์ในิกิาริทำงานิ

- จัดให้มีกิาริต้ริวจสุ่ขภาพัป็ริะจำปี็ และให้ส่ิทธุิพันิักิงานินิำบุคคลในิคริอบครัิวเข้าริับกิาริต้ริวจสุ่ขภาพัในิ

ริาคาพัิเศษั (อัต้ริาเท่ากิับบริิษััทจ่ายให้พันิักิงานิ)

- จัดป็ริะชุมป็ริะจำป็ีให้คณะกิริริมกิาริบริิหาริ ผู้้้บริิหาริริะดับส่้งพับพันิักิงานิ เพั่�อชี�แจงนิโยบายและทิศทาง

ขององค์กิริ

- มอบของที�ริะลึกิต้ามอายุงานิให้กิับพันิักิงานิที�ทำงานิคริบ 10 ป็ี 20 ป็ี และ 25 ป็ี

- จัดให้มีส่วัส่ดิกิาริและส่ิทธุิป็ริะโยชนิ์ต้่าง ๆ เช่นิ ป็ริะกิันิสุ่ขภาพักิลุ่ม (ป็ริะกิอบด้วย ป็ริะกิันิชีวิต้ อุบัต้ิเหตุ้ 

และสุ่ขภาพั) กิองทุนิป็ริะกิันิส่ังคม กิองทุนิส่ำริองเลี�ยงชีพั เงินิช่วยเหล่องานิแต้่งงานิ เงินิช่วยเหล่องานิศพั ค่าของ

เยี�ยมไข้ เยี�ยมคลอด และโบนิัส่ (Performance bonus) เป็็นิต้้นิ

- ส่่งเส่ริิมให้พันิักิงานิมีกิิจกิริริมบำเพั็ญป็ริะโยชนิ์ หริ่อทำความดีเพั่�อส่ังคมต้ามโอกิาส่

- ส่่งเส่ริิมความป็ลอดภัยในิกิาริทำงานิ จัดให้มีกิาริซ้้อมหนิีไฟัและดับเพัลิงเป็็นิป็ริะจำอย่างต้่อเนิ่�องทุกิป็ี  

ริวมทั�งกิาริจัดส่ถานิที�ทำงานิ ริะบบโคริงส่ริ้างพั่�นิฐานิ อุป็กิริณ์ความป็ลอดภัยให้เพัียงพัอ 

- ส่ง่เส่ริมิความส่ามคัค ีเชน่ิ จดัใหพ้ันิกัิงานิมกีิจิกิริริมงานิส่ง่ทา้ยป็เีกิา่ต้อ้นิริบัป็ใีหม ่และใหพ้ันิกัิงานิทกุิแผู้นิกิ

ริ่วมกิันิทำกิิจกิริริมเพั่�อส่ริ้างความส่ามัคคี และริ้้จักิเพั่�อนิริ่วมงานิ

สััดสั่วนของพนักงาน แยกตามเพศ

การจััดการด้านความยั่ั�งยั่ืนในมิติิสัิ�งแวดล้้อม

ธุุริกิิจของบริิษััท มิได้ส่่งผู้ลกิริะทบต่้อส่ิ�งแวดล้อมโดยต้ริง อย่างไริก็ิต้าม บริิษััทต้ริะหนัิกิถึงความส่ำคัญ 

ของคุณภาพัส่ิ�งแวดล้อม เริาส่ามาริถริ่วมเป็็นิหนิึ�งในิกิาริด้แลส่ิ�งแวดล้อมโลกิ โดยเริิ�มที�ต้ัวเริาเอง คริอบคริัว บริิษััท 

และสั่งคมโดยริอบ จงึได้ริณริงค์และให้ความร้้ิแก่ิพันัิกิงานิในิบริษัิัทผู่้านิทางอีเมล บอร์ิดป็ริะชาสั่มพันัิธ์ุ และที�ป็ริะชุม

ริวม ให้พันิักิงานิได้ต้ริะหนิักิถึงความส่ำคัญและแนิวทางในิกิาริจัดกิาริส่ิ�งแวดล้อม ดังนิี�

1. ด้านทรััพยากรัพลัังงาน

  ลดกิาริใช้ทริัพัยากิริอย่างส่ิ�นิเป็ล่อง เช่นิ ใช้เคร่ิ�องป็รัิบอากิาศป็ริะหยัดไฟัเบอร์ิ 5 เป็ลี�ยนิใช้หลอดไฟัฟ้ัา 

LED ทั�งในิและนิอกิอาคาริ ริณริงค์ลดกิาริใช้ลิฟัท์ ป็ิดไฟั ป็ิดนิ�ำเม่�อไม่ใช้

  บริิษััทกิำหนิดแผู้นิริณริงค์กิาริป็ริะหยัดพัลังงานิ โดยในิป็ี 2565 จะเริิ�มเกิ็บส่ถิต้ิกิาริใช้ทริัพัยากิริพัลังงานิ  

และริณริงค์ให้ความริ้้ ส่ริ้างจิต้ส่ำนิึกิ และส่ริ้างความต้ริะหนิักิเกิี�ยวกิับกิาริใช้พัลังงานิให้กิับพันิักิงานิผู้่านิกิิจกิริริม

ต้่าง ๆ ซ้ึ�งจะเป็ิดเผู้ยข้อม้ลให้ทริาบในิลำดับถัดไป็

2. การัลัดขยะ ด้วยแนวคิิด 3R

  - Reduce ลดกิาริใช้ (คิดกิ่อนิใช้) เช่นิ กิาริแกิ้ไขบนิหนิ้าจอไม่ใช่บนิกิริะดาษั กิาริใช้อีเมลริับ-ส่่งข้อม้ล 

Soft file ทั�งในิและนิอกิบริิษััท หมุนิเวียนิเอกิส่าริแทนิกิาริทำส่ำเนิาเฉพัาะส่ำหริับทุกิคนิ เม่�อต้้องพัิมพั์งานิให้ทำ

ส่ำเนิาทั�งส่องด้านิ ริณริงค์และส่นิับส่นิุนิกิาริใช้ถุงผู้้าเพั่�อลดกิาริใช้ถุงพัลาส่ต้ิกิทั�งในิองค์กิริและชีวิต้ป็ริะจำวันิ

  - Reuse นิำกิลับมาใช้ซ้�ำ โดยกิารินิำวัส่ดุส่ิ�นิเป็ล่องมาใช้ซ้�ำ เช่นิ กิริะดาษัใช้ส่องหนิ้า หริ่อนิำมาทำเป็็นิ 

กิริะดาษัโนิ้ต้ ถ่านิไฟัฉายใช้แบบชาริ์จได้ 

  - Recycle นิำกิลบัมาใชใ้หม ่ริณริงคใ์หม้กีิาริคดัแยกิขยะมล้ฝึอยแต้ล่ะป็ริะเภทที�ส่ามาริถนิำกิลับมาใชใ้หม่ 

หมุนิเวียนิกิลับเข้าส่้่กิริะบวนิกิาริผู้ลิต้ของแต้่ละป็ริะเภทได้ เช่นิ กิริะดาษัที�ใช้ส่องหนิ้า ขวดแกิ้วพัลาส่ต้ิกิโลหะ

  นิอกิจากินิี� ยงัมกีิาริริณริงคค์ดัแยกิขยะ ไดแ้กิ ่ขยะทั�วไป็ ขยะริไีซ้เคลิ และขยะอนัิต้ริาย เพั่�อส่ะดวกิในิกิาริ

ทำลาย หริ่อย่อยส่ลายต้่อไป็

3. การัจััดการัเพ่�อลัดปััญหาก๊าซเรั่อนกรัะจัก

  บริิษััทให้ความส่ำคัญกิับกิาริจัดกิาริเพ่ั�อลดปั็ญหาก๊ิาซ้เริ่อนิกิริะจกิ ทั�งนิี� กิิจกิริริมของบริิษััทที�อาจมี 

ผู้ลกิริะทบต้่อป็ริิมาณกิาริป็ล่อยกิ๊าซ้เริ่อนิกิริะจกิในิด้านิเกิี�ยวกิับกิาริใช้พัลังงานิ เช่นิ กิาริใช้ไฟัฟ้ัาจากิเคริ่�อง 

ป็ริับอากิาศ กิาริจัดงานินิิทริริศกิาริต้่าง ๆ แต้่อย่างไริกิ็ต้าม บริิษััทอย้่ในิริะหว่างเริิ�มต้้นิในิกิาริพัิจาริณาศึกิษัาข้อม้ล 

เกิ็บข้อม้ล เพ่ั�อกิำหนิดเป็็นิเป้็าหมาย แนิวทาง และกิลยุทธ์ุเพ่ั�อลดปั็ญหาก๊ิาซ้เริ่อนิกิริะจกิในิอนิาคต้ซ้ึ�งจะเปิ็ดเผู้ย

ริะยะเวลาดำเนิินิกิาริให้ทริาบต้่อไป็

  ด้านิส่ิ�งแวดล้อม บริิษััทจัดงานิแส่ดงสิ่นิค้าที�ช่วยลดโลกิร้ิอนิอย่างเป็็นิร้ิป็ธุริริม โดยมีกิาริริณริงค์ให้ 

ผู้้้เข้าริ่วมงานิเดินิทางมาโดยริถไฟัฟั้า หริ่อริถส่าธุาริณะเพั่�อลดกิาริใช้พัลังงานิจากิกิาริเดินิทาง และใช้เทคโนิโลยี 

ในิกิาริลงทะเบียนิผู่้านิริะบบ QR Code เพ่ั�อช่วยลดป็ริิมาณกิริะดาษัจากิกิาริลงทะเบียนิ งดใช้กิล่องโฟัม ซ้ึ�งถ่อ

เป็น็ิกิาริชว่ยลดโลกิร้ิอนิ และภาวะเริอ่นิกิริะจกิ และริณริงคใ์หค้้ค้่าใช ้e-Brochure เพ่ั�อชว่ยลดป็ริมิาณกิริะดาษัจากิ

กิาริพัิมพั์ใบป็ลิวโฆษัณา โดยค้่ค้าส่ามาริถส่่ง e-Brochure ให้บริิษััทเพั่�อเผู้ยแพัริ่ให้ล้กิค้าผู้่านิช่องทางกิาริส่่�อส่าริ
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เพัิ�มเต้ิมที� www.greenlifeprinting.com) 
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25642563

9.58.5
ช.ม./คน/ป ช.ม./คน/ป

4.	การวิเคราะห์	แลื่ะคำาอธุิบายขัองฝ่่ายจััดการ
เปรียั่บเทีียั่บงบแสัดงฐานะการเงิน ณ วันทีี� 31 ธัันวาคม 2562 ถึึง ปี 2564

2564 25622563

จำนวนชื้ั�วโมงการฝึึกอบรมโดยเฉล่�ยต่่อคนต่่อปี

สี่ถิต่ิการเกิดอุบัต่ิเหตุ่ระหว่างทำงาน

 ในปี 2563 ถึ้ง 2564 ไมิ่พื่บการิเกิดอุบัติเหตุ

ข้อพิพาททางด้านแรงงานท่�สี่ำคัญในระยะ	3	ปีท่�ผ่านมา

 - ไมิ่มิ่ -

กิจกรรมท่�บริษััทได้ม่โอกาสี่และม่สี่่วนร่วมในการสี่นับสี่นุน

มิอบทุนการิศ้กษัาให้กับมิหาวิทยาลัยหอการิค้าไทย 
เพื่่�อสนับสนุนงานด้านการิศ้กษัา ตลอดจนกิจกริริมิ
ด้านวิชัาการิต่าง ๆ

มิอบทนุการิศก้ษัาใหก้บัมิหาวทิยาลยัมิหดิลเพื่่�อสนบัสนนุงาน
ด้านการิศ้กษัา ตลอดจนกิจกริริมิด้านวิชัาการิต่าง ๆ
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สี่ินทรัพย์

สี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและริายการิเท่ยบเท่าเงินสด 

ลูกหน่�การิค้าและลูกหน่�อ่�น 

สินค้าคงเหล่อ

เงินลงทุนชัั�วคริาว

สินทริัพื่ย์หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

สี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธินาคาริท่�มิ่ภาริะค�ำปริะกัน

ท่�ดิน อาคาริและอุปกริณ์

สินทริัพื่ย์ไมิ่มิ่ตัวตน

ภาษั่เงินได้ถึูกหัก ณ ท่�จ่าย

สินทริัพื่ย์ไมิ่หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสี่ินทรัพย์

หน่�สี่ินและสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

หน่�สี่ินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�การิค้าและเจ้าหน่�อ่�น

สว่นขึ้องหน่�สนิตามิสัญญาเชัา่/สญัญาเชัา่การิ

เงินท่�ถึ้งกำหนดชัำริะภายใน 1 ปี

หน่�สินหมิุนเว่ยนอ่�น

รวมหน่�สี่ินหมุนเว่ยน

หน่�สี่ินไม่หมุนเว่ยน

หน่�สินตามิสัญญาเชั่า/สัญญาเชั่าการิเงิน

- สทุธิจิากส่วนท่�ถึง้กำหนดชัำริะภายในหน้�งปี

สำริองผลปริะโยชัน์ริะยะยาวขึ้องพื่นักงาน

รวมหน่�สี่ิน

สี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

ทุนจดทะเบ่ยน

ทุนออกจำหน่ายและชัำริะเต็มิมิูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมิูลค่าหุ้นสามิัญ

กำไริสะสมิ (ขึ้าดทุน)

 - จัดสริริแล้ว - สำริองตามิกฎหมิาย

 - ขึ้าดทุนสะสมิ

รวมสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

รวมหน่�สี่ินและสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

25642563

9.58.5
ช.ม./คน/ป ช.ม./คน/ป
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4.	การวิเคราะห์	แลื่ะคำาอธุิบายขัองฝ่่ายจััดการ
เปรียั่บเทีียั่บงบแสัดงฐานะการเงิน ณ วันทีี� 31 ธัันวาคม 2562 ถึึง ปี 2564

2564 25622563

จำนวนชื้ั�วโมงการฝึึกอบรมโดยเฉล่�ยต่่อคนต่่อปี

สี่ถิต่ิการเกิดอุบัต่ิเหตุ่ระหว่างทำงาน

 ในปี 2563 ถึ้ง 2564 ไมิ่พื่บการิเกิดอุบัติเหตุ

ข้อพิพาททางด้านแรงงานท่�สี่ำคัญในระยะ	3	ปีท่�ผ่านมา

 - ไมิ่มิ่ -

กิจกรรมท่�บริษััทได้ม่โอกาสี่และม่สี่่วนร่วมในการสี่นับสี่นุน

มิอบทุนการิศ้กษัาให้กับมิหาวิทยาลัยหอการิค้าไทย 
เพื่่�อสนับสนุนงานด้านการิศ้กษัา ตลอดจนกิจกริริมิ
ด้านวิชัาการิต่าง ๆ

มิอบทนุการิศก้ษัาใหก้บัมิหาวทิยาลยัมิหดิลเพื่่�อสนบัสนนุงาน
ด้านการิศ้กษัา ตลอดจนกิจกริริมิด้านวิชัาการิต่าง ๆ
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สี่ินทรัพย์

สี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและริายการิเท่ยบเท่าเงินสด 

ลูกหน่�การิค้าและลูกหน่�อ่�น 

สินค้าคงเหล่อ

เงินลงทุนชัั�วคริาว

สินทริัพื่ย์หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

สี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธินาคาริท่�มิ่ภาริะค�ำปริะกัน

ท่�ดิน อาคาริและอุปกริณ์

สินทริัพื่ย์ไมิ่มิ่ตัวตน

ภาษั่เงินได้ถึูกหัก ณ ท่�จ่าย

สินทริัพื่ย์ไมิ่หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสี่ินทรัพย์

หน่�สี่ินและสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

หน่�สี่ินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�การิค้าและเจ้าหน่�อ่�น

สว่นขึ้องหน่�สนิตามิสัญญาเชัา่/สญัญาเชัา่การิ

เงินท่�ถึ้งกำหนดชัำริะภายใน 1 ปี

หน่�สินหมิุนเว่ยนอ่�น

รวมหน่�สี่ินหมุนเว่ยน

หน่�สี่ินไม่หมุนเว่ยน

หน่�สินตามิสัญญาเชั่า/สัญญาเชั่าการิเงิน

- สทุธิิจากส่วนท่�ถึง้กำหนดชัำริะภายในหน้�งปี

สำริองผลปริะโยชัน์ริะยะยาวขึ้องพื่นักงาน

รวมหน่�สี่ิน

สี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

ทุนจดทะเบ่ยน

ทุนออกจำหน่ายและชัำริะเต็มิมิูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมิูลค่าหุ้นสามิัญ

กำไริสะสมิ (ขึ้าดทุน)

 - จัดสริริแล้ว - สำริองตามิกฎหมิาย

 - ขึ้าดทุนสะสมิ

รวมสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

รวมหน่�สี่ินและสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

25642563

9.58.5
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1.3 การเปรียบเทีียบสััดสั่วนรายได้แยกตามประเภทีธุุรกิจ (The Common size Ratio)

     

2564 2563 2562 2561 2560

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล

27%

59%

31%

24%

45% 40%

27%

33% 29%

21%

50%

14%

28%

39%

33%

	 สััดสั่วนรายได้จากการดำเนินงาน	 ปีี	 2564 

จะเห็น็ไดว้า่โครงสัรา้งรายไดใ้นแต่ล่ะสัว่นงานมีีอัตั่รา 

สั่วนใกล้เคียงกันเพื่่�อัลดความีเสัี�ยงในการพ่ื่�งพื่ิง 

ธุรุกิจด้านใดด้านห็น่�ง	โดยสัดัส่ัวนรายได้บริการดิจทิัลั 

การจัดงาน	 และสั่�อัและคอันเทันต่์	 มีีจะสััดสั่วน 

รายได้ทัี�	39%,	33%	และ	27%	ต่ามีลำดับ

ต่้นทัุนขายและบริการ

ค่าใช้้จ่ายในการขายและบริห็าร

รวม

  		ล้านบาทั

180.84

39.46

220.30

  	ล้านบาทั

(63.16)

5.88

(57.28)

						%

72.19

27.81

100.00

     	%

82.09

17.91

100.00

      	%

(34.92)

14.90

(26.00)

2564 เพิ่ิ�มขึ้้�น (ลดลง)

	 	 	 ในปีี	 2564	บริษััทัมีีต่้นทัุน	 117.68	 ล้านบาทั	ลดลงจากปีีก่อัน	 63.16	 ล้านบาทั	ห็ร่อัลดลงร้อัยละ	

34.92	มีาจากต่้นทัุนงานห็น่วยงานราช้การ	(One-Off	Projects)	และการจัดงานนิทัรรศการทัี�ลดลง	สัอัดคล้อังกับ

รายได้ทัี�ลดลง

	 	 	 ค่าใช้้จ่ายในการขายและบริห็าร	ในปีี	2564	มีีจำนวน	45.34	ล้านบาทั	เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อัน	5.88	ล้าน

บาทั	ห็รอ่ัเพื่ิ�มีข่�นรอ้ัยละ	14.90	เน่�อังจากในปีกีอ่ัน	คณะกรรมีการ	ผู้้บ้รหิ็าร	และพื่นกังานทักุคนรว่มีกนัลดเงนิเดอ่ัน

ลงบางสัว่น	เพื่่�อัลดภาระขอังบรษิัทััในช้ว่งสัถานการณโ์ควดิ-19	และในปีนีี�มีคีา่ใช้จ้า่ยทัี�ปีรก่ษัาทัางการเงนิปีระเมีนิ

มี้ลค่าบริษััทัในการทัำ	Tender	offer	ให็้ผู้้้ถ่อัห็ุ้นรายย่อัย

1.5 การเปรียบเทีียบกำไรสัุทีธุิหลังหักภาษีีเงินได้

 

 

5.20

3.56

1.33

3.40

2.16

2564 2563 2562 2561 2560

หนวย: ลานบาท

2563

ผลการดำเนินงาน สัำหรับปี 2564

	 ภาพื่รวมีเศรษัฐกิจไทัยในปีี	 2564	 ยังคงได้รับผู้ลกระทับจากการแพื่ร่ระบาดขอังโควิด-19	 อัย่างต่่อัเน่�อัง 

โดยเฉพื่าะในไต่รมีาสั	2-3	รฐับาลไดป้ีระกาศห็ยดุกจิกรรมีทัางเศรษัฐกจิ	ซึ่่�งสัง่ผู้ลกระทับกบัธุรุกจิขอังบรษิัทััโดยต่รง	

เพื่่�อัเปี็นการรับมี่อักับสัถานการณ์	บริษััทัได้พื่ัฒนาต่่อัยอัดแพื่ลต่ฟอัร์มีการจัดอัีเวนต่์เสัมี่อันจริง	ทัำให็้ในไต่รมีาสั	4	

บรษิัทััสัามีารถกลับมีาดำเนินกิจกรรมีขอังธุรุกิจ	โดยยอัดขายรวมีขอังบริษัทััอัย้ท่ัี�	169.22	ล้านบาทั	และมีกีำไรสุัทัธิุ

จำนวน	5.20	ล้านบาทั	เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อัน	1.64	ล้านบาทั	ห็ร่อัเพื่ิ�มีข่�นร้อัยละ	46.01

4.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน

 1. ภาพิ่รวมขึ้องผลการดำเนินงาน

1.1 การเปรียบเทีียบรายได้รวมขึ้องบริษีัที

 
 

169

225

165

136
162

2564 2563 2562 2561 2560

หนวย: ลานบาท 	 จากงบกำไรขาดทันุเบด็เสัรจ็	ในปีี	2564	บรษิัทัั

มีรีายได้รวมี	169.22	ล้านบาทั	ลดลงจากปีีก่อัน	55.55	

ล้านบาทัห็ร่อัลดลงร้อัยละ	 24.71	 มีาจากรายได้

โครงการพื่ิเศษั	(One	-	off	Projects)	ซึ่่�งจบโครงการ

เมี่�อัต่้นปีี	และจากสัถานการณ์โควิด-19	ทัำให็้บริษััทั

ไม่ีสัามีารถจดังานคอัมีมีาร์ต่ในช่้วงไต่รมีาสัทัี�	 3	ขอังปีี	

บริษััทัได้ เพื่ิ�มีช้่อังทัางห็ารายได้โดยการพื่ัฒนา

แพื่ลต่ฟอัร์มีอัอันไลน์ทัำให้็มีีรายได้ในการรับจ้าง 

จัดกิจกรรมีอัอัฟไลน์และอัอันไลน์ช้ดเช้ยรายได้ทัี� 

ขาดห็ายไปี
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หนวย: ลานบาท

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล รวมรายได

	 จากต่ารางรายได้แยกต่ามีสั่วนงาน	ในปีี	2564	

รายได้สั่�อัและคอันเทันต่์เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อันจำนวน	

15.41	ล้านบาทัมีาจากการรับจ้างจัดกิจกรรมีอัอัฟไลน์ 

และอัอันไลน์ให็้ล้กค้า	 สัำห็รับรายได้บริการดิจิทััล	

และรายได้การจัดงานลดลงจากปีก่ีอัน	จำนวน	66.52	

และ	5.89	ล้านบาทัต่ามีลำดับ	 เน่�อังจากการรับจ้าง

งานจากห็น่วยงานราช้การ	โครงการพื่ิเศษั	(One-off	

Projects)	 ซึ่่�งจบโครงการไปีแล้ว	 และสัถานการณ์

แพื่ร่ระบาดขอังไวรัสั	 Covid-19	 ทัำให็้บริษััทัไมี่

สัามีารถจัดงานคอัมีมีาร์ต่ได้	1	งาน

  	ล้านบาทั

117.68

45.34

163.03

1.2 การเปรียบเทีียบรายได้แยกตามสั่วนงาน

1.4 การเปรียบเทีียบต้นทีุนขึ้ายและบริการ และค่าใช้้จ่ายในการขึ้ายและบริหาร

ในปีี	 2564	 บริษััทัมีีกำไรสุัทัธุิจำนวน	 5.20 

ล้านบาทั	 เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อัน	 1.64	 ล้านบาทั	 ถ่งแมี้ 

บริษััทัจะมีีรายได้ลดลง	 แต่่เปี็นรายได้ทัี�มีีต่้นทัุนสั้ง	

ปีระกอับกับการบริห็ารต้่นทุันอัย่างรัดกุมี	 จ่งทัำให็้

บริษััทัมีีกำไรขั�นต่้นสั้งข่�น	 ส่ังผู้ลให้็ปีระกอับการ 

โดยรวมีดีข่�นจากปีีก่อัน

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560
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1.3 การเปรียบเทีียบสััดสั่วนรายได้แยกตามประเภทีธุุรกิจ (The Common size Ratio)

     

2564 2563 2562 2561 2560

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล

27%

59%

31%

24%

45% 40%

27%

33% 29%

21%

50%

14%

28%

39%

33%

	 สััดสั่วนรายได้จากการดำเนินงาน	 ปีี	 2564 

จะเห็น็ไดว้า่โครงสัรา้งรายไดใ้นแต่ล่ะสัว่นงานมีีอัตั่รา 

สั่วนใกล้เคียงกันเพื่่�อัลดความีเสัี�ยงในการพ่ื่�งพื่ิง 

ธุรุกิจด้านใดด้านห็น่�ง	โดยสัดัส่ัวนรายได้บริการดิจทิัลั 

การจัดงาน	 และสั่�อัและคอันเทันต่์	 มีีจะสััดสั่วน 

รายได้ทัี�	39%,	33%	และ	27%	ต่ามีลำดับ

ต่้นทัุนขายและบริการ

ค่าใช้้จ่ายในการขายและบริห็าร

รวม

  		ล้านบาทั

180.84

39.46

220.30

  	ล้านบาทั

(63.16)

5.88

(57.28)

						%

72.19

27.81

100.00

     	%

82.09

17.91

100.00

      	%

(34.92)

14.90

(26.00)

2564 เพิ่ิ�มขึ้้�น (ลดลง)

	 	 	 ในปีี	 2564	บริษััทัมีีต่้นทัุน	 117.68	 ล้านบาทั	ลดลงจากปีีก่อัน	 63.16	 ล้านบาทั	ห็ร่อัลดลงร้อัยละ	

34.92	มีาจากต่้นทัุนงานห็น่วยงานราช้การ	(One-Off	Projects)	และการจัดงานนิทัรรศการทัี�ลดลง	สัอัดคล้อังกับ

รายได้ทัี�ลดลง

	 	 	 ค่าใช้้จ่ายในการขายและบริห็าร	ในปีี	2564	มีีจำนวน	45.34	ล้านบาทั	เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อัน	5.88	ล้าน

บาทั	ห็รอ่ัเพื่ิ�มีข่�นรอ้ัยละ	14.90	เน่�อังจากในปีกีอ่ัน	คณะกรรมีการ	ผู้้บ้รหิ็าร	และพื่นกังานทักุคนรว่มีกนัลดเงนิเดอ่ัน

ลงบางสัว่น	เพื่่�อัลดภาระขอังบรษิัทััในช้ว่งสัถานการณโ์ควดิ-19	และในปีนีี�มีคีา่ใช้จ้า่ยทัี�ปีรก่ษัาทัางการเงนิปีระเมีนิ

มี้ลค่าบริษััทัในการทัำ	Tender	offer	ให็้ผู้้้ถ่อัห็ุ้นรายย่อัย

1.5 การเปรียบเทีียบกำไรสัุทีธุิหลังหักภาษีีเงินได้

 

 

5.20

3.56

1.33

3.40

2.16

2564 2563 2562 2561 2560

หนวย: ลานบาท

2563

ผลการดำเนินงาน สัำหรับปี 2564

	 ภาพื่รวมีเศรษัฐกิจไทัยในปีี	 2564	 ยังคงได้รับผู้ลกระทับจากการแพื่ร่ระบาดขอังโควิด-19	 อัย่างต่่อัเน่�อัง 

โดยเฉพื่าะในไต่รมีาสั	2-3	รฐับาลไดป้ีระกาศห็ยดุกจิกรรมีทัางเศรษัฐกจิ	ซึ่่�งสัง่ผู้ลกระทับกบัธุรุกจิขอังบรษิัทััโดยต่รง	

เพื่่�อัเปี็นการรับมี่อักับสัถานการณ์	บริษััทัได้พื่ัฒนาต่่อัยอัดแพื่ลต่ฟอัร์มีการจัดอัีเวนต่์เสัมี่อันจริง	ทัำให็้ในไต่รมีาสั	4	

บรษิัทััสัามีารถกลับมีาดำเนินกิจกรรมีขอังธุรุกิจ	โดยยอัดขายรวมีขอังบริษัทััอัย้ท่ัี�	169.22	ล้านบาทั	และมีกีำไรสุัทัธิุ

จำนวน	5.20	ล้านบาทั	เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อัน	1.64	ล้านบาทั	ห็ร่อัเพื่ิ�มีข่�นร้อัยละ	46.01

4.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน

 1. ภาพิ่รวมขึ้องผลการดำเนินงาน

1.1 การเปรียบเทีียบรายได้รวมขึ้องบริษีัที

 
 

169

225
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2564 2563 2562 2561 2560

หนวย: ลานบาท 	 จากงบกำไรขาดทันุเบด็เสัรจ็	ในปีี	2564	บรษิัทัั

มีรีายได้รวมี	169.22	ล้านบาทั	ลดลงจากปีีก่อัน	55.55	

ล้านบาทัห็ร่อัลดลงร้อัยละ	 24.71	 มีาจากรายได้

โครงการพื่ิเศษั	(One	-	off	Projects)	ซึ่่�งจบโครงการ

เมี่�อัต่้นปีี	และจากสัถานการณ์โควิด-19	ทัำให็้บริษััทั

ไม่ีสัามีารถจดังานคอัมีมีาร์ต่ในช่้วงไต่รมีาสัทัี�	 3	ขอังปีี	

บริษััทัได้ เพื่ิ�มีช้่อังทัางห็ารายได้โดยการพื่ัฒนา

แพื่ลต่ฟอัร์มีอัอันไลน์ทัำให้็มีีรายได้ในการรับจ้าง 

จัดกิจกรรมีอัอัฟไลน์และอัอันไลน์ช้ดเช้ยรายได้ทัี� 

ขาดห็ายไปี
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หนวย: ลานบาท

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล รวมรายได

	 จากต่ารางรายได้แยกต่ามีสั่วนงาน	ในปีี	2564	

รายได้สั่�อัและคอันเทันต่์เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อันจำนวน	

15.41	ล้านบาทัมีาจากการรับจ้างจัดกิจกรรมีอัอัฟไลน์ 

และอัอันไลน์ให็้ล้กค้า	 สัำห็รับรายได้บริการดิจิทััล	

และรายได้การจัดงานลดลงจากปีก่ีอัน	จำนวน	66.52	

และ	5.89	 ล้านบาทัต่ามีลำดับ	 เน่�อังจากการรับจ้าง

งานจากห็น่วยงานราช้การ	โครงการพื่ิเศษั	(One-off	

Projects)	 ซึ่่�งจบโครงการไปีแล้ว	 และสัถานการณ์

แพื่ร่ระบาดขอังไวรัสั	 Covid-19	 ทัำให็้บริษััทัไมี่

สัามีารถจัดงานคอัมีมีาร์ต่ได้	1	งาน

  	ล้านบาทั

117.68

45.34

163.03

1.2 การเปรียบเทีียบรายได้แยกตามสั่วนงาน

1.4 การเปรียบเทีียบต้นทีุนขึ้ายและบริการ และค่าใช้้จ่ายในการขึ้ายและบริหาร

ในปีี	 2564	 บริษััทัมีีกำไรสุัทัธุิจำนวน	 5.20 

ล้านบาทั	 เพื่ิ�มีข่�นจากปีีก่อัน	 1.64	 ล้านบาทั	 ถ่งแมี้ 

บริษััทัจะมีีรายได้ลดลง	 แต่่เปี็นรายได้ทัี�มีีต่้นทัุนสั้ง	

ปีระกอับกับการบริห็ารต้่นทุันอัย่างรัดกุมี	 จ่งทัำให็้

บริษััทัมีีกำไรขั�นต่้นสั้งข่�น	 ส่ังผู้ลให้็ปีระกอับการ 

โดยรวมีดีข่�นจากปีีก่อัน

2564 2563 2562 2561 2560
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2564 2563 2562 2561 2560
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1.3	การเปร่ยบเท่ยบสี่ัดสี่่วนรายได้แยกต่ามประเภทธุุรกิจ	(The	Common	size	Ratio)

     

2564 2563 2562 2561 2560

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล

27%

59%

31%

24%

45% 40%

27%

33% 29%

21%

50%

14%

28%

39%

33%

 สัดส่วนริายได้จากการิดำเนินงาน ปี 2564 

จะเหน็ไดว้า่โคริงสริา้งริายไดใ้นแตล่ะสว่นงานม่ิอตัริา 

ส่วนใกล้เค่ยงกันเพื่่�อลดความิเส่�ยงในการิพื่้�งพื่ิง 

ธิรุิกิจด้านใดด้านหน้�ง โดยสัดส่วนริายได้บริกิาริดิจทิลั 

การิจัดงาน และส่�อและคอนเทนต์ มิ่จะสัดส่วน 

ริายได้ท่� 39%, 33% และ 27% ตามิลำดับ

ต้นทุนขึ้ายและบริิการิ

ค่าใชั้จ่ายในการิขึ้ายและบริิหาริ

รวม

    ล้านบาท

180.84

39.46

220.30

   ล้านบาท

(63.16)

5.88

(57.28)

      %

72.19

27.81

100.00

      %

82.09

17.91

100.00

       %

(34.92)

14.90

(26.00)

2564 เพิ�มข้�น	(ลดลง)

   ในปี 2564 บริิษััทมิ่ต้นทุน 117.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63.16 ล้านบาท หริ่อลดลงริ้อยละ 

34.92 มิาจากต้นทุนงานหน่วยงานริาชัการิ (One-Off Projects) และการิจัดงานนิทริริศการิท่�ลดลง สอดคล้องกับ

ริายได้ท่�ลดลง

   ค่าใชั้จ่ายในการิขึ้ายและบริิหาริ ในปี 2564 มิ่จำนวน 45.34 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 5.88 ล้าน

บาท หริอ่เพื่ิ�มิขึ้้�นริอ้ยละ 14.90 เน่�องจากในปกีอ่น คณะกริริมิการิ ผูบ้ริหิาริ และพื่นกังานทกุคนริว่มิกนัลดเงนิเดอ่น

ลงบางสว่น เพื่่�อลดภาริะขึ้องบริษิัทัในชัว่งสถึานการิณโ์ควดิ-19 และในปนี่�มิค่า่ใชัจ้า่ยท่�ปริก้ษัาทางการิเงนิปริะเมินิ

มิูลค่าบริิษััทในการิทำ Tender offer ให้ผู้ถึ่อหุ้นริายย่อย

1.5	 การเปร่ยบเท่ยบกำไรสีุ่ทธุิหลังหักภาษั่เงินได้

 

 

5.20

3.56

1.33

3.40

2.16

2564 2563 2562 2561 2560

หนวย: ลานบาท

2563

ผลการดำเนินงาน	สี่ำหรับปี	2564

 ภาพื่ริวมิเศริษัฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงได้ริับผลกริะทบจากการิแพื่ร่ิริะบาดขึ้องโควิด-19 อย่างต่อเน่�อง 

โดยเฉพื่าะในไตริมิาส 2-3 ริฐับาลไดป้ริะกาศหยดุกจิกริริมิทางเศริษัฐกจิ ซื้้�งสง่ผลกริะทบกบัธิรุิกจิขึ้องบริษิัทัโดยตริง 

เพื่่�อเป็นการิริับมิ่อกับสถึานการิณ์ บริิษััทได้พื่ัฒนาต่อยอดแพื่ลตฟอริ์มิการิจัดอ่เวนต์เสมิ่อนจริิง ทำให้ในไตริมิาส 4 

บริษิัทัสามิาริถึกลับมิาดำเนินกิจกริริมิขึ้องธุิริกิจ โดยยอดขึ้ายริวมิขึ้องบริษิัทัอยูท่่� 169.22 ลา้นบาท และมิก่ำไริสทุธิิ

จำนวน 5.20 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 1.64 ล้านบาท หริ่อเพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 46.01

4.1	 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	และฐานะการเงิน

 1.	ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

1.1	 การเปร่ยบเท่ยบรายได้รวมของบริษััท
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หนวย: ลานบาท  จากงบกำไริขึ้าดทนุเบด็เสริจ็ ในปี 2564 บริษิัทั

มิร่ิายได้ริวมิ 169.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.55 

ล้านบาทหริ่อลดลงริ้อยละ 24.71 มิาจากริายได้

โคริงการิพื่ิเศษั (One - off Projects) ซื้้�งจบโคริงการิ

เมิ่�อต้นปี และจากสถึานการิณ์โควิด-19 ทำให้บริิษััท

ไม่ิสามิาริถึจัดงานคอมิมิาร์ิตในช่ัวงไตริมิาสท่� 3 ขึ้องปี 

บริิษััทได้ เพื่ิ�มิชั่องทางหาริายได้โดยการิพื่ัฒนา

แพื่ลตฟอริ์มิออนไลน์ทำให้มิ่ริายได้ในการิริับจ้าง 

จัดกิจกริริมิออฟไลน์และออนไลน์ชัดเชัยริายได้ท่� 

ขึ้าดหายไป
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หนวย: ลานบาท

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล รวมรายได

 จากตาริางริายได้แยกตามิส่วนงาน ในปี 2564 

ริายได้ส่�อและคอนเทนต์เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อนจำนวน 

15.41 ล้านบาทมิาจากการิรัิบจ้างจัดกิจกริริมิออฟไลน์ 

และออนไลน์ให้ลูกค้า สำหริับริายได้บริิการิดิจิทัล 

และริายได้การิจัดงานลดลงจากปีกอ่น จำนวน 66.52 

และ 5.89 ล้านบาทตามิลำดับ เน่�องจากการิริับจ้าง

งานจากหน่วยงานริาชัการิ โคริงการิพื่ิเศษั (One-off 

Projects) ซื้้�งจบโคริงการิ และสถึานการิณ์แพื่ริ่

ริะบาดขึ้องไวรัิส Covid-19 ทำให้บริิษััทไม่ิสามิาริถึ

จัดงานคอมิมิาริ์ตได้ 1 งาน

   ล้านบาท

117.68

45.34

163.03

1.2	การเปร่ยบเท่ยบรายได้แยกต่ามสี่่วนงาน

1.4	 การเปร่ยบเท่ยบต่้นทุนขายและบริการ	และค่าใชื้้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2564 บริิษััทมิ่กำไริสุทธิิจำนวน 5.20 

ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 1.64 ล้านบาท ถ้ึงแมิ้ 

บริิษััทจะมิ่ริายได้ลดลง แต่เป็นริายได้ท่�มิ่ต้นทุนสูง 

ปริะกอบกับการิบริิหาริต้นทุนอย่างริัดกุมิ จ้งทำให้

บริิษััทมิ่กำไริขึ้ั�นต้นสูงขึ้้�น ส่งผลให้ปริะกอบการิ 

โดยริวมิด่ขึ้้�นจากปีก่อน

2564 2563 2562 2561 2560
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

1.3	การเปร่ยบเท่ยบสี่ัดสี่่วนรายได้แยกต่ามประเภทธุุรกิจ	(The	Common	size	Ratio)

     

2564 2563 2562 2561 2560

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล

27%

59%

31%

24%

45% 40%

27%

33% 29%

21%

50%

14%

28%

39%

33%

 สัดส่วนริายได้จากการิดำเนินงาน ปี 2564 

จะเหน็ไดว้า่โคริงสริา้งริายไดใ้นแตล่ะสว่นงานม่ิอตัริา 

ส่วนใกล้เค่ยงกันเพื่่�อลดความิเส่�ยงในการิพื่้�งพื่ิง 

ธิรุิกิจด้านใดด้านหน้�ง โดยสัดส่วนริายได้บริกิาริดิจทิลั 

การิจัดงาน และส่�อและคอนเทนต์ มิ่จะสัดส่วน 

ริายได้ท่� 39%, 33% และ 27% ตามิลำดับ

ต้นทุนขึ้ายและบริิการิ

ค่าใชั้จ่ายในการิขึ้ายและบริิหาริ

รวม

    ล้านบาท

180.84

39.46

220.30

   ล้านบาท

(63.16)

5.88

(57.28)

      %

72.19

27.81

100.00

      %

82.09

17.91

100.00

       %

(34.92)

14.90

(26.00)

2564 เพิ�มข้�น	(ลดลง)

   ในปี 2564 บริิษััทมิ่ต้นทุน 117.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63.16 ล้านบาท หริ่อลดลงริ้อยละ 

34.92 มิาจากต้นทุนงานหน่วยงานริาชัการิ (One-Off Projects) และการิจัดงานนิทริริศการิท่�ลดลง สอดคล้องกับ

ริายได้ท่�ลดลง

   ค่าใชั้จ่ายในการิขึ้ายและบริิหาริ ในปี 2564 มิ่จำนวน 45.34 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 5.88 ล้าน

บาท หริอ่เพื่ิ�มิขึ้้�นริอ้ยละ 14.90 เน่�องจากในปกีอ่น คณะกริริมิการิ ผูบ้ริหิาริ และพื่นกังานทกุคนริว่มิกนัลดเงนิเดอ่น

ลงบางสว่น เพื่่�อลดภาริะขึ้องบริษิัทัในชัว่งสถึานการิณโ์ควดิ-19 และในปนี่�มิค่า่ใชัจ้า่ยท่�ปริก้ษัาทางการิเงนิปริะเมินิ

มิูลค่าบริิษััทในการิทำ Tender offer ให้ผู้ถึ่อหุ้นริายย่อย

1.5	 การเปร่ยบเท่ยบกำไรสีุ่ทธุิหลังหักภาษั่เงินได้
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หนวย: ลานบาท

2563

ผลการดำเนินงาน	สี่ำหรับปี	2564

 ภาพื่ริวมิเศริษัฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงได้ริับผลกริะทบจากการิแพื่ร่ิริะบาดขึ้องโควิด-19 อย่างต่อเน่�อง 

โดยเฉพื่าะในไตริมิาส 2-3 ริฐับาลไดป้ริะกาศหยดุกจิกริริมิทางเศริษัฐกจิ ซื้้�งสง่ผลกริะทบกบัธิรุิกจิขึ้องบริิษัทัโดยตริง 

เพื่่�อเป็นการิริับมิ่อกับสถึานการิณ์ บริิษััทได้พื่ัฒนาต่อยอดแพื่ลตฟอริ์มิการิจัดอ่เวนต์เสมิ่อนจริิง ทำให้ในไตริมิาส 4 

บริษิัทัสามิาริถึกลับมิาดำเนินกิจกริริมิขึ้องธุิริกิจ โดยยอดขึ้ายริวมิขึ้องบริษัิัทอยูท่่� 169.22 ลา้นบาท และมิก่ำไริสุทธิิ

จำนวน 5.20 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 1.64 ล้านบาท หริ่อเพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 46.01

4.1	 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	และฐานะการเงิน

 1.	ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

1.1	 การเปร่ยบเท่ยบรายได้รวมของบริษััท
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หนวย: ลานบาท  จากงบกำไริขึ้าดทนุเบด็เสริจ็ ในปี 2564 บริษัิัท

มิร่ิายได้ริวมิ 169.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.55 

ล้านบาทหริ่อลดลงริ้อยละ 24.71 มิาจากริายได้

โคริงการิพื่ิเศษั (One - off Projects) ซื้้�งจบโคริงการิ

เมิ่�อต้นปี และจากสถึานการิณ์โควิด-19 ทำให้บริิษััท

ไม่ิสามิาริถึจดังานคอมิมิาร์ิตในช่ัวงไตริมิาสท่� 3 ขึ้องปี 

บริิ ษััทได้ เพื่ิ�มิชั่องทางหาริายได้โดยการิพื่ัฒนา

แพื่ลตฟอริ์มิออนไลน์ทำให้มิ่ริายได้ในการิริับจ้าง 

จัดกิจกริริมิออฟไลน์และออนไลน์ชัดเชัยริายได้ท่� 

ขึ้าดหายไป
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หนวย: ลานบาท

การจัดงาน ส�อและคอนเทนต บริการดิจิทัล รวมรายได

 จากตาริางริายได้แยกตามิส่วนงาน ในปี 2564 

ริายได้ส่�อและคอนเทนต์เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อนจำนวน 

15.41 ล้านบาทมิาจากการิรัิบจ้างจัดกิจกริริมิออฟไลน์ 

และออนไลน์ให้ลูกค้า สำหริับริายได้บริิการิดิจิทัล 

และริายได้การิจัดงานลดลงจากปีกอ่น จำนวน 66.52 

และ 5.89 ล้านบาทตามิลำดับ เน่�องจากการิริับจ้าง

งานจากหน่วยงานริาชัการิ โคริงการิพื่ิเศษั (One-off 

Projects) ซื้้�งจบโคริงการิ และสถึานการิณ์แพื่ริ่

ริะบาดขึ้องไวรัิส Covid-19 ทำให้บริิษััทไม่ิสามิาริถึ

จัดงานคอมิมิาริ์ตได้ 1 งาน

   ล้านบาท

117.68

45.34

163.03

1.2	การเปร่ยบเท่ยบรายได้แยกต่ามสี่่วนงาน

1.4	 การเปร่ยบเท่ยบต่้นทุนขายและบริการ	และค่าใชื้้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2564 บริิษััทมิ่กำไริสุทธิิจำนวน 5.20 

ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 1.64 ล้านบาท ถ้ึงแมิ้ 

บริิษััทจะมิ่ริายได้ลดลง แต่เป็นริายได้ท่�มิ่ต้นทุนสูง 

ปริะกอบกับการิบริิหาริต้นทุนอย่างริัดกุมิ จ้งทำให้

บริิษััทมิ่กำไริขึ้ั�นต้นสูงขึ้้�น ส่งผลให้ปริะกอบการิ 

โดยริวมิด่ขึ้้�นจากปีก่อน

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

  

1.84%

1.42%

1.01%

2564 2563 2562 2561 2560

2.44%

0.77%

สี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

ทุนจดทะเบ่ยน

ทุนออกจำหน่ายและเริ่ยกชัำริะแล้ว

ส่วนเกินมิูลค่าหุ้นสามิัญ

กำไริสะสมิ (ขึ้าดทุน)

 - จัดสริริแล้ว - สำริองตามิกฎหมิาย

 - กำไริ (ขึ้าดทุน) สะสมิ

รวมสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

116.50

116.50

83.46

11.65

(3.28)

208.33

-

-

-

5.07

5.07

54.59

39.11

5.46

0.84

100.00

55.92

40.06

5.59

(1.58)

100.00

-

-

-

154.47

2.44

116.50

116.50

83.46

11.65

1.79

213.40

2564 เพิ�มข้�น(ลดลง)

%%%

 ณ วนัท่� 31 ธินัวาคมิ 2564 บริษิัทัมิส่่วนขึ้องผู้ถึอ่หุ้นจำนวน 213.40 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 5.07 ล้านบาท 

หริ่อเพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 2.44 มิาจากผลปริะกอบการิปี 2564

3.	การวิเคราะห์อัต่ราสี่่วนทางการเงินท่�สี่ำคัญ

	 3.1	ความสี่ามารถในการทำกำไร

อัต่ราสี่่วนกำไรขั�นต่้น	(%)

 

19.53%

27.95%
30.44%

24.94%

2564 2563 2562 2561 2560

29.84% ในปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนกำไริขึ้ั�นต้น 

ริอ้ยละ 29.84 เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปกีอ่นท่�มิอั่ตริาสว่นกำไริ

ขึ้ั�นต้นริ้อยละ 19.53 เน่�องจากริายได้ท่�ลดลงเป็น

ริายได้จากหน่วยงานริาชัการิ One-off Project 

และงานจัดนิทริริศการิซื้้�งมิ่ต้นทุนสูง

ในปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนกำไริสุทธิิ 

ริ้อยละ 3.07 เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อนท่�มิ่อัตริากำไริสุทธิิ

ริ้อยละ 1.58 มิาจากการิควบคุมิต้นทุนและ 

ค่าใชั้จ่ายได้มิ่ปริะสิทธิิภาพื่ด่ขึ้้�น 

ปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนผลตอบแทน 

ตอ่สินทริพัื่ย ์(ROA) ริอ้ยละ 2.44 เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปกีอ่น

ท่�มิอั่ตริาส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัิพื่ย์อยูท่่�ริอ้ยละ 

1.84 มิาจากผลปริะกอบการิขึ้องบริิษััทท่�ด่ขึ้้�น 

จากปีก่อน

อัต่ราสี่่วนกำไรสีุ่ทธุิ	(%)

อัต่ราสี่่วนผลต่อบแทนต่่อสี่ินทรัพย์	(%)

  

3.07%

1.58%
1.33%

2564 2563 2562 2561 2560

0.81%

2.51%

2563

(43.23)

(12.19)

(0.04)

60.02

3.39

7.95

 

-

0.22

3.71

(3.92)

(0.29)

(0.27)

7.67

32.97

30.31

0.04

0.69

4.85

68.86

 

4.60

17.97

5.32

2.35

0.91

31.14

100.00

(52.43)

(16.09)

(35.71)

3,483.80

27.99

4.61

 

-

0.49

27.92

(66.67)

(12.68)

(0.35)

3.07

39.23

63.61

0.07

61.74

15.52

180.16

 

11.50

45.16

17.01

1.96

1.99

77.63

257.79

2564

2564

เพิ�มข้�น(ลดลง)

เพิ�มข้�น(ลดลง)

%

%

%

%

%

%

 ณ วนัท่� 31 ธินัวาคมิ 2564 บริษัิัทมิสิ่นทริพัื่ย์ริวมิจำนวน 257.79 ล้านบาท เพื่ิ�มิข้ึ้�นจากปีก่อน 7.67 ล้านบาท 

หริ่อเพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 3.07 สินทริัพื่ย์ท่�เพื่ิ�มิขึ้้�นส่วนใหญ่มิาจากการินำเงินสดไปฝ่ากปริะจำริะยะสั�น 3-6 เด่อน

 ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่หน่�สินริวมิ 44.38 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 2.60 ล้านบาท หริ่อ 

เพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 6.23 มิาจากเจ้าหน่�การิค้าจากการิดำเนินธิุริกิจ 

2563

2563

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาท

สี่ินทรัพย์

สี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและริายการิเท่ยบเท่าเงินสด 

ลูกหน่�การิค้าและลูกหน่�อ่�น 

สินค้าคงเหล่อ

เงินลงทุนชัั�วคริาว

สินทริัพื่ย์หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

สี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธินาคาริท่�มิ่ภาริะค�ำปริะกัน

ท่�ดิน อาคาริและอุปกริณ์

สินทริัพื่ย์ไมิ่มิ่ตัวตน

ภาษั่เงินได้ถึูกหัก ณ ท่�จ่าย

สินทริัพื่ย์ไมิ่หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสี่ินทรัพย์

15.22

24.67

0.03

23.95

6.02

69.89

 

4.46

17.52

6.60

0.76

0.77

30.11

100.00

82.46

75.80

0.10

1.72

12.13

172.22

 

11.50

44.94

13.30

5.88

2.28

77.90

250.11

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2.	การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

หน่�สี่ิน

หน่�สี่ินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�การิค้าและเจ้าหน่�อ่�น

ส่วนขึ้องหน่�สินตามิสัญญาเชั่าท่�ถึ้งกำหนด

ชัำริะใน 1 ปี

หน่�สินหมิุนเว่ยนอ่�น

รวมหน่�สี่ินหมุนเว่ยน

หน่�สี่ินไม่หมุนเว่ยน

หน่�สินตามิสัญญาเชั่าทางการิเงิน

สำริองผลปริะโยชัน์ริะยะยาวขึ้องพื่นักงาน

รวมหน่�สี่ิน

67.73

0.71

12.36

80.80

-

19.20

100.00

28.32

0.40

5.11

33.83

0.32

7.64

41.78

1.74

(0.08)

0.38

2.04

(0.32)

0.88

2.60

67.78

0.96

12.22

80.96

0.76

18.28

100.00

6.15

(20.86)

7.38

6.02

(100.00)

11.55

6.23

30.06

0.32

5.48

35.86

-

8.52

44.38

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

  

1.84%

1.42%

1.01%

2564 2563 2562 2561 2560

2.44%

0.77%

สี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

ทุนจดทะเบ่ยน

ทุนออกจำหน่ายและเริ่ยกชัำริะแล้ว

ส่วนเกินมิูลค่าหุ้นสามิัญ

กำไริสะสมิ (ขึ้าดทุน)

 - จัดสริริแล้ว - สำริองตามิกฎหมิาย

 - กำไริ (ขึ้าดทุน) สะสมิ

รวมสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น

116.50

116.50

83.46

11.65

(3.28)

208.33

-

-

-

5.07

5.07

54.59

39.11

5.46

0.84

100.00

55.92

40.06

5.59

(1.58)

100.00

-

-

-

154.47

2.44

116.50

116.50

83.46

11.65

1.79

213.40

2564 เพิ�มข้�น(ลดลง)

%%%

 ณ วนัท่� 31 ธินัวาคมิ 2564 บริษิัทัมิส่่วนขึ้องผูถ่้ึอหุน้จำนวน 213.40 ล้านบาท เพื่ิ�มิข้ึ้�นจากปีก่อน 5.07 ล้านบาท 

หริ่อเพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 2.44 มิาจากผลปริะกอบการิปี 2564

3.	การวิเคราะห์อัต่ราสี่่วนทางการเงินท่�สี่ำคัญ

	 3.1	ความสี่ามารถในการทำกำไร

อัต่ราสี่่วนกำไรขั�นต่้น	(%)

 

19.53%

27.95%
30.44%

24.94%

2564 2563 2562 2561 2560

29.84% ในปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนกำไริขึ้ั�นต้น 

ริอ้ยละ 29.84 เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปกีอ่นท่�มิอั่ตริาสว่นกำไริ

ขึ้ั�นต้นริ้อยละ 19.53 เน่�องจากริายได้ท่�ลดลงเป็น

ริายได้จากหน่วยงานริาชัการิ One-off Project 

และงานจัดนิทริริศการิซื้้�งมิ่ต้นทุนสูง

ในปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนกำไริสุทธิิ 

ริ้อยละ 3.07 เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อนท่�มิ่อัตริากำไริสุทธิิ

ริ้อยละ 1.58 มิาจากการิควบคุมิต้นทุนและ 

ค่าใชั้จ่ายได้มิ่ปริะสิทธิิภาพื่ด่ขึ้้�น 

ปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนผลตอบแทน 

ตอ่สินทริพัื่ย ์(ROA) ริอ้ยละ 2.44 เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปกีอ่น

ท่�มิอั่ตริาส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัิพื่ย์อยูท่่�ริอ้ยละ 

1.84 มิาจากผลปริะกอบการิขึ้องบริิษััทท่�ด่ขึ้้�น 

จากปีก่อน

อัต่ราสี่่วนกำไรสีุ่ทธุิ	(%)

อัต่ราสี่่วนผลต่อบแทนต่่อสี่ินทรัพย์	(%)

  

3.07%

1.58%
1.33%

2564 2563 2562 2561 2560

0.81%

2.51%

2563

(43.23)

(12.19)

(0.04)

60.02

3.39

7.95

 

-

0.22

3.71

(3.92)

(0.29)

(0.27)

7.67

32.97

30.31

0.04

0.69

4.85

68.86

 

4.60

17.97

5.32

2.35

0.91

31.14

100.00

(52.43)

(16.09)

(35.71)

3,483.80

27.99

4.61

 

-

0.49

27.92

(66.67)

(12.68)

(0.35)

3.07

39.23

63.61

0.07

61.74

15.52

180.16

 

11.50

45.16

17.01

1.96

1.99

77.63

257.79

2564

2564

เพิ�มข้�น(ลดลง)

เพิ�มข้�น(ลดลง)

%

%

%

%

%

%

 ณ วนัท่� 31 ธินัวาคมิ 2564 บริษิัทัมิสิ่นทริพัื่ย์ริวมิจำนวน 257.79 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 7.67 ล้านบาท 

หริ่อเพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 3.07 สินทริัพื่ย์ท่�เพื่ิ�มิขึ้้�นส่วนใหญ่มิาจากการินำเงินสดไปฝ่ากปริะจำริะยะสั�น 3-6 เด่อน

 ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่หน่�สินริวมิ 44.38 ล้านบาท เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน 2.60 ล้านบาท หริ่อ 

เพื่ิ�มิขึ้้�นริ้อยละ 6.23 มิาจากเจ้าหน่�การิค้าจากการิดำเนินธิุริกิจ 

2563

2563

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ล้านบาท

สี่ินทรัพย์

สี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและริายการิเท่ยบเท่าเงินสด 

ลูกหน่�การิค้าและลูกหน่�อ่�น 

สินค้าคงเหล่อ

เงินลงทุนชัั�วคริาว

สินทริัพื่ย์หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

สี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธินาคาริท่�มิ่ภาริะค�ำปริะกัน

ท่�ดิน อาคาริและอุปกริณ์

สินทริัพื่ย์ไมิ่มิ่ตัวตน

ภาษั่เงินได้ถึูกหัก ณ ท่�จ่าย

สินทริัพื่ย์ไมิ่หมิุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสี่ินทรัพย์

15.22

24.67

0.03

23.95

6.02

69.89

 

4.46

17.52

6.60

0.76

0.77

30.11

100.00

82.46

75.80

0.10

1.72

12.13

172.22

 

11.50

44.94

13.30

5.88

2.28

77.90

250.11

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2.	การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

หน่�สี่ิน

หน่�สี่ินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�การิค้าและเจ้าหน่�อ่�น

ส่วนขึ้องหน่�สินตามิสัญญาเชั่าท่�ถึ้งกำหนด

ชัำริะใน 1 ปี

หน่�สินหมิุนเว่ยนอ่�น

รวมหน่�สี่ินหมุนเว่ยน

หน่�สี่ินไม่หมุนเว่ยน

หน่�สินตามิสัญญาเชั่าทางการิเงิน

สำริองผลปริะโยชัน์ริะยะยาวขึ้องพื่นักงาน

รวมหน่�สี่ิน

67.73

0.71

12.36

80.80

-

19.20

100.00

28.32

0.40

5.11

33.83

0.32

7.64

41.78

1.74

(0.08)

0.38

2.04

(0.32)

0.88

2.60

67.78

0.96

12.22

80.96

0.76

18.28

100.00

6.15

(20.86)

7.38

6.02

(100.00)

11.55

6.23

30.06

0.32

5.48

35.86

-

8.52

44.38

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

6464

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

	 3.4	ความสี่ามารถในการบริหารทรัพย์สี่ิน

 	 ล้กหน่�การค้า

  ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่ลูกหน่�การิค้าริวมิ 38.84 ล้านบาท และมิ่ลูกหน่�การิค้าสุทธิิ 

หลังหักค่าเผ่�อหน่�สงสัยจะสูญ 38.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.80 และ 11.19 ล้านบาท ตามิลำดับ 

การิลดลงขึ้องลูกหน่�สอดคล้องกับจำนวนริายได้ท่�ลดลง โดยลูกหน่�ส่วนใหญ่ยังไมิ่ถึ้งกำหนดชัำริะ คิดเป็น 

ริ้อยละ 75% ขึ้องหน่�ทั�งหมิด และหน่�ท่�เกินกำหนดอายุ 1-3 เด่อน คิดเป็นร้ิอยละ 25% ขึ้องหน่�ทั�งหมิด 

บริิษััทได้มิ่การิสำริองค่าเผ่�อหน่�สงสัยจะสูญทั�งสิ�น เป็นเงิน 0.03 ล้านบาท 
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  อัตริาส่วนลูกหน่�การิค้าแยกตามิอายุหน่� ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ
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บริิษััท มิ่นโยบายการิให้ริะยะเวลาการิชัำริะหน่� (Credit Term) ดังน่�

1. การิให้เคริดิตเทอมิลูกค้าแต่ละริายจะขึ้้�นอยูกั่บคุณสมิบัต ิและความิสามิาริถึในการิชัำริะเงิน โดยผ่านการิ 

พื่ิจาริณาถึ้งความิเหมิาะสมิจากฝ่่ายสินเชั่�อและฝ่่ายบริิหาริ ตามินโยบายขึ้องบริิษััท

2. เคริดิตเทอมิขึ้องบริิษััท แยกตามิปริะเภทลูกค้า ดังน่�

 - นิติบุคคลทั�วไป  30 วัน

 - เอเจนซื้่�  60-90 วัน

 - ตัวแทนจัดจำหน่าย 90 วัน

นโยบายการิตั�งสำริองค่าเผ่�อหน่�สงสัยจะสูญ มิ่ 2 หลักเกณฑ์์

1.	เกณฑ์์อายุหน่� โดยอายุหน่� 3-6 เด่อน ตั�งสำริอง 25% อายุหน่� 6-9 เด่อน ตั�งสำริอง 50% อายุหน่� 9-12 

เด่อน ตั�งสำริอง 75% และอายุหน่� 1 ปีขึ้้�นไป ตั�งสำริอง 100% 

2.	เกณฑ์์ข้อเท็จจริง กริณ่มิ่ขึ้้อบ่งชั่�ว่า บริิษััทมิ่ความิเส่�ยงสูงท่�จะไมิ่ได้ริับการิชัำริะหน่� บริิษััทจะต้องสำริอง

หน่�สงสัยจะสูญทันท่ 

การิตั�งสำริองจากทั�งเกณฑ์์อายุหน่�และข้ึ้อเท็จจริิง จะต้องพื่ิจาริณาควบคู่กับมิาตริฐานริายงานทางการิเงิน 

โดยการินำขึ้้อมิูล ย้อนหลัง 3 ปีคำนวณ โดยจะพื่ิจาริณาตั�งสำริองตามิจำนวนท่�สูงกว่า 

สี่ินค้าคงเหล่อสีุ่ทธุิ

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่สินค้าคงเหล่อสุทธิิจำนวน 0.07 ล้านบาท ปริะกอบด้วย วัตถึุดิบ 0.06 

ล้านบาท และสินค้าคงเหล่อสุทธิิจำนวน 0.004 ล้านบาท ซื้้�งมิ่ต้นทุน 0.32 ล้านบาท และมิ่สำริองสินค้าล้าสมิัย 

0.32 ล้านบาท (ปีก่อนบริิษััทมิ่ต้นทุนสินค้า 0.66 ล้านบาท และมิ่สำริองสินค้าล้าสมิัย 0.62 ล้านบาท) สินค้าขึ้อง

บริิษััทส่วนใหญ่เป็นสินค้าเก่าริอตัดบัญชั่ บริิษััทไมิ่มิ่นโยบายผลิตหนังส่อเล่มิเพื่่�อจัดจำหน่าย

นโยบายการิตั�งสำริองสินค้าล้าสมิัยท่�เป็นหนังส่อเมิ่�อมิ่การิค่นหนังส่อ และ/หริ่อ มิ่อายุเกิน 6 เด่อนในอัตริา

ริ้อยละ 100 และสินค้าท่�ไมิ่มิ่ปริะโยชัน์เชัิงเศริษัฐกิจในอนาคต จะตั�งสำริองสินค้าล้าสมิัย ริ้อยละ100 ซื้้�งจะต้อง

พื่ิจาริณาควบคู่กับมิาตริฐานการิริายงานทางการิเงิน 
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ในปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนผลตอบแทน

ต่อส่วนขึ้องผู้ถึ่อหุ้น (ROE) ริ้อยละ 2.47 เพื่ิ�มิขึ้้�น

จากปีก่อนท่�มิ่อัตริาส่วนผลตอบแทนต่อส่วนขึ้อง 

ผู้ถึ่อหุ้นอยู่ท่�ริ้อยละ 1.72 มิาจากผลปริะกอบการิ

ขึ้องบริิษััทท่�ด่ขึ้้�นจากปีก่อน

ณ วันท่�  31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััท 

มิอ่ตัริาสว่นสภาพื่คลอ่งคดิเปน็ 5.02 เทา่ ลดลงจาก

ปีก่อนเล็กน้อย แต่จากอัตริาส่วนน่� แสดงให้เห็นว่า

บริิษััทยังมิ่สภาพื่คล่องและความิสามิาริถึในการิ

ชัำริะหน่�ริะยะสั�นด่

ในปี 2564 บริิษััทมิ่ริะยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย 

97 วนั เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปกีอ่นท่�มิร่ิะยะเวลาเกบ็หน่�เฉล่�ย 

62 วนั จากสถึานการิณโ์ควดิ-19 การิทำงาน Work 

from home ขึ้องลูกค้าหลายริายทำให้ขึ้ั�นตอนการิ

เกบ็เงนิใช้ัเวลานานมิากขึ้้�น ริะยะเวลาชัำริะหน่�เฉล่�ย

อยู่ท่� 53 วัน เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน มิ่ริะยะเวลาชัำริะ

หน่�เฉล่�ย 27 วนั ทำให้วงจริเงนิสดป ี2564 อยูท่่� 44 

วัน เมิ่�อเปริ่ยบเท่ยบกับปีก่อนอยู่ท่� 35 วัน 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 อัตริาส่วน 

หน่�สินต่อทุนเท่ากับ 0.21 เท่า ใกล้เค่ยงกับปีก่อน

ท่�มิอั่ตริาส่วนอยูท่่� 0.20 เท่า อตัริาส่วนน่�ยงัคงแสดง

ให้เห็นถึ้งความิมิั�นคงขึ้องโคริงสริ้างเงินทุนขึ้อง

บริิษััท ท่�มิ่การิพื่้�งพื่าเงินทุนขึ้องบริิษััทเองเป็น 

ส่วนใหญ่ 

อัต่ราสี่่วนผลต่อบแทนต่่อสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น	(%)

3.2	อัต่ราสี่่วนสี่ภาพคล่อง

อัต่ราสี่่วนสี่ภาพคล่อง	(เท่า)

วงจรเงินสี่ด	(วัน)

3.3	อัต่ราสี่่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัต่ราสี่่วนหน่�สี่ินต่่อทุน	(เท่า)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

	 3.4	ความสี่ามารถในการบริหารทรัพย์สี่ิน

 	 ล้กหน่�การค้า

  ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่ลูกหน่�การิค้าริวมิ 38.84 ล้านบาท และมิ่ลูกหน่�การิค้าสุทธิิ 

หลังหักค่าเผ่�อหน่�สงสัยจะสูญ 38.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.80 และ 11.19 ล้านบาท ตามิลำดับ 

การิลดลงขึ้องลูกหน่�สอดคล้องกับจำนวนริายได้ท่�ลดลง โดยลูกหน่�ส่วนใหญ่ยังไมิ่ถึ้งกำหนดชัำริะ คิดเป็น 

ริ้อยละ 75% ขึ้องหน่�ทั�งหมิด และหน่�ท่�เกินกำหนดอายุ 1-3 เด่อน คิดเป็นร้ิอยละ 25% ขึ้องหน่�ทั�งหมิด 

บริิษััทได้มิ่การิสำริองค่าเผ่�อหน่�สงสัยจะสูญทั�งสิ�น เป็นเงิน 0.03 ล้านบาท 
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  อัตริาส่วนลูกหน่�การิค้าแยกตามิอายุหน่� ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ
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บริิษััท มิ่นโยบายการิให้ริะยะเวลาการิชัำริะหน่� (Credit Term) ดังน่�

1. การิให้เคริดิตเทอมิลูกค้าแต่ละริายจะข้ึ้�นอยูกั่บคุณสมิบัต ิและความิสามิาริถึในการิชัำริะเงิน โดยผ่านการิ 

พื่ิจาริณาถึ้งความิเหมิาะสมิจากฝ่่ายสินเชั่�อและฝ่่ายบริิหาริ ตามินโยบายขึ้องบริิษััท

2. เคริดิตเทอมิขึ้องบริิษััท แยกตามิปริะเภทลูกค้า ดังน่�

 - นิติบุคคลทั�วไป  30 วัน

 - เอเจนซื้่�  60-90 วัน

 - ตัวแทนจัดจำหน่าย 90 วัน

นโยบายการิตั�งสำริองค่าเผ่�อหน่�สงสัยจะสูญ มิ่ 2 หลักเกณฑ์์

1.	เกณฑ์์อายุหน่� โดยอายุหน่� 3-6 เด่อน ตั�งสำริอง 25% อายุหน่� 6-9 เด่อน ตั�งสำริอง 50% อายุหน่� 9-12 

เด่อน ตั�งสำริอง 75% และอายุหน่� 1 ปีขึ้้�นไป ตั�งสำริอง 100% 

2.	เกณฑ์์ข้อเท็จจริง กริณ่มิ่ขึ้้อบ่งชั่�ว่า บริิษััทมิ่ความิเส่�ยงสูงท่�จะไมิ่ได้ริับการิชัำริะหน่� บริิษััทจะต้องสำริอง

หน่�สงสัยจะสูญทันท่ 

การิตั�งสำริองจากทั�งเกณฑ์์อายุหน่�และข้ึ้อเท็จจริิง จะต้องพื่ิจาริณาควบคู่กับมิาตริฐานริายงานทางการิเงิน 

โดยการินำขึ้้อมิูล ย้อนหลัง 3 ปีคำนวณ โดยจะพื่ิจาริณาตั�งสำริองตามิจำนวนท่�สูงกว่า 

สี่ินค้าคงเหล่อสีุ่ทธุิ

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่สินค้าคงเหล่อสุทธิิจำนวน 0.07 ล้านบาท ปริะกอบด้วย วัตถึุดิบ 0.06 

ล้านบาท และสินค้าคงเหล่อสุทธิิจำนวน 0.004 ล้านบาท ซื้้�งมิ่ต้นทุน 0.32 ล้านบาท และมิ่สำริองสินค้าล้าสมิัย 

0.32 ล้านบาท (ปีก่อนบริิษััทมิ่ต้นทุนสินค้า 0.66 ล้านบาท และมิ่สำริองสินค้าล้าสมิัย 0.62 ล้านบาท) สินค้าขึ้อง

บริิษััทส่วนใหญ่เป็นสินค้าเก่าริอตัดบัญชั่ บริิษััทไมิ่มิ่นโยบายผลิตหนังส่อเล่มิเพื่่�อจัดจำหน่าย

นโยบายการิตั�งสำริองสินค้าล้าสมิัยท่�เป็นหนังส่อเมิ่�อมิ่การิค่นหนังส่อ และ/หริ่อ มิ่อายุเกิน 6 เด่อนในอัตริา

ริ้อยละ 100 และสินค้าท่�ไมิ่มิ่ปริะโยชัน์เชัิงเศริษัฐกิจในอนาคต จะตั�งสำริองสินค้าล้าสมิัย ริ้อยละ100 ซื้้�งจะต้อง

พื่ิจาริณาควบคู่กับมิาตริฐานการิริายงานทางการิเงิน 
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ในปี 2564 บริิษััทมิ่อัตริาส่วนผลตอบแทน

ต่อส่วนขึ้องผู้ถึ่อหุ้น (ROE) ริ้อยละ 2.47 เพื่ิ�มิขึ้้�น

จากปีก่อนท่�มิ่อัตริาส่วนผลตอบแทนต่อส่วนขึ้อง 

ผู้ถึ่อหุ้นอยู่ท่�ริ้อยละ 1.72 มิาจากผลปริะกอบการิ

ขึ้องบริิษััทท่�ด่ขึ้้�นจากปีก่อน

ณ วันท่�  31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััท 

มิอ่ตัริาสว่นสภาพื่คลอ่งคดิเปน็ 5.02 เทา่ ลดลงจาก

ปีก่อนเล็กน้อย แต่จากอัตริาส่วนน่� แสดงให้เห็นว่า

บริิษััทยังมิ่สภาพื่คล่องและความิสามิาริถึในการิ

ชัำริะหน่�ริะยะสั�นด่

ในปี 2564 บริิษััทมิ่ริะยะเวลาเก็บหน่�เฉล่�ย 

97 วนั เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปกีอ่นท่�มิร่ิะยะเวลาเกบ็หน่�เฉล่�ย 

62 วนั จากสถึานการิณโ์ควดิ-19 การิทำงาน Work 

from home ขึ้องลูกค้าหลายริายทำให้ขึ้ั�นตอนการิ

เกบ็เงนิใช้ัเวลานานมิากขึ้้�น ริะยะเวลาชัำริะหน่�เฉล่�ย

อยู่ท่� 53 วัน เพื่ิ�มิขึ้้�นจากปีก่อน มิ่ริะยะเวลาชัำริะ

หน่�เฉล่�ย 27 วนั ทำให้วงจริเงนิสดป ี2564 อยูท่่� 44 

วัน เมิ่�อเปริ่ยบเท่ยบกับปีก่อนอยู่ท่� 35 วัน 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 อัตริาส่วน 

หน่�สินต่อทุนเท่ากับ 0.21 เท่า ใกล้เค่ยงกับปีก่อน

ท่�มิอั่ตริาส่วนอยูท่่� 0.20 เท่า อตัริาส่วนน่�ยงัคงแสดง

ให้เห็นถึ้งความิมิั�นคงขึ้องโคริงสริ้างเงินทุนขึ้อง

บริิษััท ท่�มิ่การิพื่้�งพื่าเงินทุนขึ้องบริิษััทเองเป็น 

ส่วนใหญ่ 

อัต่ราสี่่วนผลต่อบแทนต่่อสี่่วนของผ้้ถ่อหุ้น	(%)

3.2	อัต่ราสี่่วนสี่ภาพคล่อง

อัต่ราสี่่วนสี่ภาพคล่อง	(เท่า)

วงจรเงินสี่ด	(วัน)

3.3	อัต่ราสี่่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัต่ราสี่่วนหน่�สี่ินต่่อทุน	(เท่า)

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560

2564 2563 2562 2561 2560
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5.	ขั้อมูลื่ทั่ั�วไปแลื่ะขั้อมูลื่สี่ำาคัญอ่น
 

5.1	ข้อม้ลทั�วไป 

 บุคคลอ้างอิง

• นายทะเบ่ยนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิิ บริิษััท ศูนย์ริับฝ่ากหลักทริัพื่ย์ (ปริะเทศไทย) จำกัด 

   93 ชัั�น 14 ถึนนริัชัดาภิเษัก แขึ้วงดินแดง

   เขึ้ตดินแดง กริุงเทพื่มิหานคริ 10400

   โทริศัพื่ท์ : +66 (0) 2009 9000

   โทริสาริ :  +66 (0) 2009 9992

• ผู้สอบบัญชั่     นางสาวเกิดศิริิ กาญจนปริะกาศิต

       ผู้สอบบัญชั่ริับอนุญาต เลขึ้ทะเบ่ยน 6014

       บริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด 

       ชัั�น 33 อาคาริเลคริัชัดา 

       193/136-137 ถึนนริัชัดาภิเษัก 

       คลองเตย กริุงเทพื่ฯ 10110 

       โทริศัพื่ท์: +66 (0) 2264 9090

       โทริสาริ: +66 (0) 2264 0789-90

       www.ey.com

• ท่�ปริ้กษัากฎหมิาย     นางสาวโชัติกา ทิมิาศาสตริ์

       บริิษััท กลุ่มิแอดวานซื้์ ริ่เสิริ์ชั จำกัด

       27 อาคาริเออาร์ิ A1 ชัั�น 5 ซื้อยเจริญินคริ 14 ถึนนเจริญินคริ

       แขึ้วงคลองต้นไทริ เขึ้ตคลองสาน กริุงเทพื่ฯ 10600

       โทริศัพื่ท์: +66 (0) 2439 4600

       โทริสาริ: +66 (0) 2861 3299

• ส่วนงานนักลงทุนสัมิพื่ันธิ์   

 กริริมิการิบริิหาริ/เลขึ้านุการิบริิษััท   นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

 กริริมิการิบริิหาริ/ผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน นางสาวพื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

 ผู้ชั่วยเลขึ้านุการิบริิษััท    นางสาวฌานิกา กิจริัตนกาญจน์  

5.2	ข้อม้ลสี่ำคัญอ่�น

5.2.1 ขึ้้อมิูลท่�มิ่ผลต่อการิตัดสินขึ้องผู้ลงทุนอย่างมิ่นัยสําคัญ - ไมิ่มิ่ - 

5.2.2 ขึ้้อจํากัดขึ้องผู้ถึ่อหุ้นต่างปริะเทศ    - ไมิ่มิ่ -

5.3	ข้อพิพาททางกฎิหมาย   - ไมิ่มิ่ -  

5.4	ต่ลาดรองกรณ่บริษััทม่หลักทรัพย์จดทะเบ่ยนในประเทศอ่�น	 - ไมิ่มิ่ -  

5.5	สี่ถาบันการเงินท่�ต่ิดต่่อประจํา	เฉพาะบริษััทท่�ออกต่ราสี่ารหน่�	  - ไมิ่มิ่ -

4.2 ปัจัจััยั่แล้ะอิทีธัิพล้หล้ักทีี�อาจัมีผล้ติ่อการดำาเนินงานแล้ะฐานะการเงินในอนาคติ 

บริิษััทปริะกอบธุิริกิจด้านการิจัดทำเน่�อหา การิจัดทำส่�อทางด้านไอท่และธุิริกิจ การิให้บริิการิส่�อสาริการิ

ตลาดแบบคริบวงจริ การิจัดงานแสดงสินค้าด้านไอท่ การิสัมิมินาทางธุิริกิจ ริวมิถ้ึงการิรัิบจัดงานให้แก่ลูกค้า 

ทั�งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจัยท่�อาจส่งผลต่อการิดำเนินงาน และฐานะการิเงินในอนาคต อันได้แก่

- ความิเปล่�ยนแปลงอย่างริวดเริ็วขึ้องเทคโนโลย่ด้านการิส่�อสาริ และเทคโนโลย่ดิจิทัลส่งผลให้เกิดการิ

เปล่�ยนแปลงในพื่ฤติกริริมิผู้บริิโภค ทั�งด้านการิเขึ้้าถึ้งริูปแบบและปริะเภทขึ้องเน่�อหา การิเขึ้้าริ่วมิงานแสดงสินค้า 

และงานสมัิมินา ดงันั�น บริษิัทัจง้ตอ้งพื่ฒันาขึ้ด่ความิสามิาริถึและทกัษัะขึ้องบคุลากริอยา่งตอ่เน่�อง ริวมิถึง้การิพื่ฒันา

บริิการิริูปแบบใหมิ่ ๆ ให้ก้าวทันพื่ฤติกริริมิขึ้องผู้บริิโภคท่�เปล่�ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่การิเป็นองค์กริท่�ถึ้งพื่ริ้อมิ

ดว้ยนวตักริริมิและเทคโนโลย ่ท่�สามิาริถึนำเสนอและสริา้งสริริคส์นิคา้ บริกิาริ หริอ่ริปูแบบการิบริหิาริงานท่�ทนัสมิยั

ตอบสนองความิต้องการิขึ้องผู้บริิโภคอย่างมิ่ปริะสิทธิิภาพื่ เพื่่�อเพื่ิ�มิขึ้่ดความิสามิาริถึในการิแขึ้่งขึ้ันในริะยะยาว

- การิพัื่ฒนารูิปแบบทางธุิริกิจใหม่ิ ๆ ปัจจุบันความิเปล่�ยนแปลงทางธุิริกิจเกิดขึ้้�นได้เสมิอจากหลายปัจจัย 

ส่งผลกริะทบต่อธิุริกิจดั�งเดิมิท่�ดำเนินกิจการิมิาต่อเน่�อง ซื้้�งถึ้าสามิาริถึปรัิบตัวตามิการิเปล่�ยนแปลงก็จะสามิาริถึ

ดำเนินงานต่อไปได้ แต่เมิ่�อความิต้องการิขึ้องผู้บริิโภคเปล่�ยนแปลงไป จนทำให้บริิษััทไมิ่อาจดำเนินธิุริกิจเดิมิต่อไป

ได้ บริิษััทก็จำเป็นจะต้องพัื่ฒนารูิปแบบธุิริกิจใหม่ิ หริ่อลงทุนในธุิริกิจท่�เป็นท่�ต้องการิขึ้องตลาด ซื้้�งจะส่งผลต่อ

โคริงสริ้างการิดำเนินธิุริกิจ และผลการิดำเนินงาน

- ความิสัมิพื่ันธิ์กับคู่ค้าและลูกค้า เน่�องจากสินค้าและบริิการิขึ้องบริิษััท ส่วนงานแสดงสินค้าด้านไอท่ 

เก่�ยวข้ึ้องกับคู่ค้าท่�เป็นผู้จัดจำหน่ายริายใหญ่ ดังนั�น ถึ้าไม่ิได้ริับการิร่ิวมิมิ่อจากคู่ค้าเหล่าน่� อาจส่งผลต่อพื่่�นท่� 

ท่�จัดแสดงสินค้า และริายริับในการิดำเนินงาน

- เน่�องจากริายได้หลักขึ้องบริิษััท ส่วนหน้�งมิาจากการิจัดงานแสดงสินค้า หากเม่ิ�อใดท่�ต้องหยุดหริ่อ 

เล่�อนการิจัดงานตามิมิาตริการิขึ้องภาคริัฐด้วยความิจำเป็นบางปริะการิ เชั่น การิแพื่ริ่ริะบาดขึ้องเชั่�อไวริัสโควิด-19 

ทำให้บริิษััทต้องหยุด เล่�อน หริ่อลดขึ้นาดขึ้องการิจัดงาน อันจะส่งผลต่อการิดำเนินงานขึ้องบริิษััทโดยตริง

- แนวทางการิดำเนินธุิริกิจสู่การิพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น จากความิสำคัญขึ้องการิดำเนินธุิริกิจให้ยั�งย่น บริิษััทได้ให้

ความิสำคัญกับสิ�งแวดล้อมิ (Environment) สังคมิ (Social) และบริริษััทภิบาล (Governance) อาจส่งผล 

ต่อต้นทุนการิดำเนินงานท่�สูงขึ้้�นได้ อาทิ การิใชั้วัสดุท่�เป็นมิิตริกับสิ�งแวดล้อมิ สามิาริถึย่อยสลายได้ตามิธิริริมิชัาติ 

หริ่อวัสดุท่�สามิาริถึนำกลับมิาใชั้ใหมิ่ได้ เพื่่�อลดการิใชั้ทริัพื่ยากริธิริริมิชัาติท่�มิ่อย่างจำกัด และลดมิลภาวะ เป็นต้น
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5.	ขั้อมูลื่ทั่ั�วไปแลื่ะขั้อมูลื่สี่ำาคัญอ่น
 

5.1	ข้อม้ลทั�วไป 

 บุคคลอ้างอิง

• นายทะเบ่ยนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิิ บริิษััท ศูนย์ริับฝ่ากหลักทริัพื่ย์ (ปริะเทศไทย) จำกัด 

   93 ชัั�น 14 ถึนนริัชัดาภิเษัก แขึ้วงดินแดง

   เขึ้ตดินแดง กริุงเทพื่มิหานคริ 10400

   โทริศัพื่ท์ : +66 (0) 2009 9000

   โทริสาริ :  +66 (0) 2009 9992

• ผู้สอบบัญชั่     นางสาวเกิดศิริิ กาญจนปริะกาศิต

       ผู้สอบบัญชั่ริับอนุญาต เลขึ้ทะเบ่ยน 6014

       บริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด 

       ชัั�น 33 อาคาริเลคริัชัดา 

       193/136-137 ถึนนริัชัดาภิเษัก 

       คลองเตย กริุงเทพื่ฯ 10110 

       โทริศัพื่ท์: +66 (0) 2264 9090

       โทริสาริ: +66 (0) 2264 0789-90

       www.ey.com

• ท่�ปริ้กษัากฎหมิาย     นางสาวโชัติกา ทิมิาศาสตริ์

       บริิษััท กลุ่มิแอดวานซื้์ ริ่เสิริ์ชั จำกัด

       27 อาคาริเออาร์ิ A1 ชัั�น 5 ซื้อยเจริญินคริ 14 ถึนนเจริญินคริ

       แขึ้วงคลองต้นไทริ เขึ้ตคลองสาน กริุงเทพื่ฯ 10600

       โทริศัพื่ท์: +66 (0) 2439 4600

       โทริสาริ: +66 (0) 2861 3299

• ส่วนงานนักลงทุนสัมิพื่ันธิ์   

 กริริมิการิบริิหาริ/เลขึ้านุการิบริิษััท   นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

 กริริมิการิบริิหาริ/ผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน นางสาวพื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

 ผู้ชั่วยเลขึ้านุการิบริิษััท    นางสาวฌานิกา กิจริัตนกาญจน์  

5.2	ข้อม้ลสี่ำคัญอ่�น

5.2.1 ขึ้้อมิูลท่�มิ่ผลต่อการิตัดสินขึ้องผู้ลงทุนอย่างมิ่นัยสําคัญ - ไมิ่มิ่ - 

5.2.2 ขึ้้อจํากัดขึ้องผู้ถึ่อหุ้นต่างปริะเทศ    - ไมิ่มิ่ -

5.3	ข้อพิพาททางกฎิหมาย   - ไมิ่มิ่ -  

5.4	ต่ลาดรองกรณ่บริษััทม่หลักทรัพย์จดทะเบ่ยนในประเทศอ่�น	 - ไมิ่มิ่ -  

5.5	สี่ถาบันการเงินท่�ต่ิดต่่อประจํา	เฉพาะบริษััทท่�ออกต่ราสี่ารหน่�	  - ไมิ่มิ่ -

4.2 ปัจัจััยั่แล้ะอิทีธัิพล้หล้ักทีี�อาจัมีผล้ติ่อการดำาเนินงานแล้ะฐานะการเงินในอนาคติ 

บริิษััทปริะกอบธุิริกิจด้านการิจัดทำเน่�อหา การิจัดทำส่�อทางด้านไอท่และธุิริกิจ การิให้บริิการิส่�อสาริการิ

ตลาดแบบคริบวงจริ การิจัดงานแสดงสินค้าด้านไอท่ การิสัมิมินาทางธุิริกิจ ริวมิถ้ึงการิรัิบจัดงานให้แก่ลูกค้า 

ทั�งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจัยท่�อาจส่งผลต่อการิดำเนินงาน และฐานะการิเงินในอนาคต อันได้แก่

- ความิเปล่�ยนแปลงอย่างริวดเริ็วขึ้องเทคโนโลย่ด้านการิส่�อสาริ และเทคโนโลย่ดิจิทัลส่งผลให้เกิดการิ

เปล่�ยนแปลงในพื่ฤติกริริมิผู้บริิโภค ทั�งด้านการิเขึ้้าถึ้งริูปแบบและปริะเภทขึ้องเน่�อหา การิเขึ้้าริ่วมิงานแสดงสินค้า 

และงานสมัิมินา ดงันั�น บริษิัทัจง้ตอ้งพื่ฒันาขึ้ด่ความิสามิาริถึและทกัษัะขึ้องบคุลากริอยา่งตอ่เน่�อง ริวมิถึง้การิพื่ฒันา

บริิการิริูปแบบใหมิ่ ๆ ให้ก้าวทันพื่ฤติกริริมิขึ้องผู้บริิโภคท่�เปล่�ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่การิเป็นองค์กริท่�ถึ้งพื่ร้ิอมิ

ดว้ยนวตักริริมิและเทคโนโลย ่ท่�สามิาริถึนำเสนอและสริา้งสริริคส์นิคา้ บริกิาริ หริอ่ริปูแบบการิบริหิาริงานท่�ทนัสมิยั

ตอบสนองความิต้องการิขึ้องผู้บริิโภคอย่างมิ่ปริะสิทธิิภาพื่ เพื่่�อเพื่ิ�มิขึ้่ดความิสามิาริถึในการิแขึ้่งขึ้ันในริะยะยาว

- การิพัื่ฒนารูิปแบบทางธุิริกิจใหม่ิ ๆ ปัจจุบันความิเปล่�ยนแปลงทางธุิริกิจเกิดขึ้้�นได้เสมิอจากหลายปัจจัย 

ส่งผลกริะทบต่อธิุริกิจดั�งเดิมิท่�ดำเนินกิจการิมิาต่อเน่�อง ซื้้�งถึ้าสามิาริถึปรัิบตัวตามิการิเปล่�ยนแปลงก็จะสามิาริถึ

ดำเนินงานต่อไปได้ แต่เมิ่�อความิต้องการิขึ้องผู้บริิโภคเปล่�ยนแปลงไป จนทำให้บริิษััทไมิ่อาจดำเนินธิุริกิจเดิมิต่อไป

ได้ บริิษััทก็จำเป็นจะต้องพัื่ฒนารูิปแบบธุิริกิจใหม่ิ หริ่อลงทุนในธุิริกิจท่�เป็นท่�ต้องการิขึ้องตลาด ซื้้�งจะส่งผลต่อ

โคริงสริ้างการิดำเนินธิุริกิจ และผลการิดำเนินงาน

- ความิสัมิพื่ันธิ์กับคู่ค้าและลูกค้า เน่�องจากสินค้าและบริิการิขึ้องบริิษััท ส่วนงานแสดงสินค้าด้านไอท่ 

เก่�ยวข้ึ้องกับคู่ค้าท่�เป็นผู้จัดจำหน่ายริายใหญ่ ดังนั�น ถึ้าไม่ิได้ริับการิร่ิวมิมิ่อจากคู่ค้าเหล่าน่� อาจส่งผลต่อพื่่�นท่� 

ท่�จัดแสดงสินค้า และริายริับในการิดำเนินงาน

- เน่�องจากริายได้หลักขึ้องบริิษััท ส่วนหน้�งมิาจากการิจัดงานแสดงสินค้า หากเม่ิ�อใดท่�ต้องหยุดหริ่อ 

เล่�อนการิจัดงานตามิมิาตริการิขึ้องภาคริัฐด้วยความิจำเป็นบางปริะการิ เชั่น การิแพื่ริ่ริะบาดขึ้องเชั่�อไวริัสโควิด-19 

ทำให้บริิษััทต้องหยุด เล่�อน หริ่อลดขึ้นาดขึ้องการิจัดงาน อันจะส่งผลต่อการิดำเนินงานขึ้องบริิษััทโดยตริง

- แนวทางการิดำเนินธุิริกิจสู่การิพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น จากความิสำคัญขึ้องการิดำเนินธุิริกิจให้ยั�งย่น บริิษััทได้ให้

ความิสำคัญกับสิ�งแวดล้อมิ (Environment) สังคมิ (Social) และบริริษััทภิบาล (Governance) อาจส่งผล 

ต่อต้นทุนการิดำเนินงานท่�สูงข้ึ้�นได้ อาทิ การิใชั้วัสดุท่�เป็นมิิตริกับสิ�งแวดล้อมิ สามิาริถึย่อยสลายได้ตามิธิริริมิชัาติ 

หริ่อวัสดุท่�สามิาริถึนำกลับมิาใชั้ใหมิ่ได้ เพื่่�อลดการิใชั้ทริัพื่ยากริธิริริมิชัาติท่�มิ่อย่างจำกัด และลดมิลภาวะ เป็นต้น
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	 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน: วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการสรรหาฯ พ้้น่จาก

ตำแหน่่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั�งเข้้ามาใหม่ได้ กรณีีกรรมการปีระสงค์จะลาออกก่อน่ครบวาระ จะต้องแจ้ง

ต่อปีระธาน่กรรมการล่วงหน่้าไม่น่้อยกว่า 30 วัน่ เพ้่�อให้คณีะกรรมการพ้ิจารณีาแต่งตั�งทดแทน่ 

	 กรรมการบรรษััทภิิบาล: วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยคณีะกรรมการสรรหาฯ จะพ้ิจารณีาคัดเล่อก

กรรมการจำน่วน่หน่่�งข้องบรษัิัท และ/หรอ่ผู้้้ทรงคณุีวฒิุิเพ้่�อเสน่อใหค้ณีะกรรมการพิ้จารณีาแตง่ตั�งเข้า้ดำรงตำแหน่ง่

กรรมการบรรษััทภิิบาล ทั�งน่ี� กรรมการที�ครบกำหน่ดวาระการดำรงตำแหน่่งดังกล่าว มีสิทธิกลับเข้้าดำรงตำแหน่่ง

กรรมการอีกวาระหน่่�ง กรณีีกรรมการปีระสงค์จะลาออกก่อน่ครบวาระ จะต้องแจ้งต่อปีระธาน่กรรมการล่วงหน่้า

ไม่น่้อยกว่า 30 วัน่ เพ้่�อให้คณีะกรรมการพ้ิจารณีาแต่งตั�งทดแทน่

 กรณีีตำแหน่่งกรรมการ และกรรมการชุุดย่อยว่างลงเพ้ราะเหตุอ่�น่ น่อกจากถึ่งคราวออกตามวาระ 

ใหค้ณีะกรรมการสรรหาฯ เสน่อบคุคลที�มคีวามเหมาะสมและมคีณุีสมบตัคิรบถึว้น่ใหค้ณีะกรรมการบรษิัทัพ้จิารณีา

แต่งตั�งบุคคลเข้้ารับตำแหน่่งที�ว่างลง โดยบุคคลที�ได้รับการแต่งตั�งจะอย้่ใน่ตำแหน่่งได้ เพ้ียงเท่าวาระที�ยังเหล่ออย้่

ข้องกรรมการที�ตน่แทน่เท่าน่ั�น่ กรณีีกรรมการตรวจสอบว่างลงจะต้องสรรหากรรมการทดแทน่ภิายใน่ 90 วัน่

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษััทอ่�น

 กรรมการบริษััทสามารถึดำรงตำแหน่่งกรรมการใน่บริษััทจดทะเบียน่อ่�น่ได้ แต่ทั�งน่ี�ใน่การเปี็น่กรรมการ 

ดังกล่าวต้องไม่เปี็น่อุปีสรรคต่อการปีฏิิบัติหน่้าที�กรรมการข้องบริษััท และไม่มีความข้ัดแย้งทางผู้ลปีระโยชุน่์

 ใน่การดำรงตำแหน่่งข้องปีระธาน่เจ้าหน่้าที�บริหาร (Chief Executive Officer) บริษััทกำหน่ดให้ไม่สามารถึ

ไปีดำรงตำแหน่่งกรรมการที�บริษััทอ่�น่ ยกเว้น่บริษััทย่อย หร่อบริษััทอ่�น่ที�คณีะกรรมการพ้ิจารณีาอนุ่มัติ

การสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริหาร

 คณีะกรรมการบริษััทแต่งตั�งคณีะกรรมการสรรหาและพ้ิจารณีาค่าตอบแทน่เปี็น่ผู้้้สรรหา และพ้ิจารณีา 

ค่าตอบแทน่ แล้วน่ำเสน่อคณีะกรรมการเพ้่�อพ้ิจารณีาเห็น่ชุอบ เพ้่�อน่ำเสน่อผู้้้ถึ่อหุ้น่อนุ่มัติ

เกณฑ์์ในการพิิจารณาสรรหากรรมการ

 1. พิ้จาณีาความเหมาะสมความร้้ ความสามารถึ เฉพ้าะด้าน่ที�เปี็น่ปีระโยชุน่์ต่อการดำเน่ิน่ธุรกิจ 

 2. พิ้จารณีาความหลากหลายทั�งเพ้ศ อายุ เชุ่�อชุาติ สัญชุาติ ความชุำน่าญหลากหลายด้าน่ ทักษัะ และ

ปีระสบการณ์ีเพ้่�อสามารถึปีฏิบัิตหิน่า้ที�ไดอ้ยา่งมปีีระสิทธภิิาพ้ และสนั่บสน่นุ่คณีะกรรมการบริษัทัได้อยา่งครบถ้ึวน่

 3. ตรวจสอบคณุีสมบตับิคุคลที�จะถึก้เสน่อชุ่�อวา่มคีณุีสมบตัติามที�กฎหมาย ข้อ้บงัคบั และหลกัการกำกบัดแ้ล

กิจการที�ดีข้องบริษััท

 4. พิ้จารณีาความสามารถึอุทิศเวลาให้กับบริษััทได้อย่างเต็มที� 

เกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทนค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชุุดย่่อย่

 1. กำหน่ดค่าตอบแทน่กรรมการแบ่งเปี็น่ 3 ส่วน่ ค่อ ค่าตอบแทน่รายเด่อน่ ค่าเบี�ยปีระชุุมรายครั�งตาม

จำน่วน่ครั�งที�เข้้าปีระชุุมจริง และโบน่ัสกรรมการพ้ิจารณีาจากผู้ลการดำเน่ิน่งาน่ สิทธิปีระโยชุน่์อ่�น่ไม่มี

 2. กำหน่ดค่าตอบแทน่โดยคำน่่งถึ่งหน่้าที� ความรับผู้ิดชุอบ ความเหมาะสม สอดคล้องกับผู้ลการปีฏิิบัติงาน่ 

ผู้ลการดำเน่ิน่งาน่ข้องบริษััท โดยพ้ิจารณีาเปีรียบเทียบกับแน่วปีฏิิบัติข้องบริษััทอ่�น่ใน่อุตสาหกรรมเดียวกัน่ 

ซึ่่�งมีข้น่าดข้องธุรกิจและความเสี�ยงใน่การดำเน่ิน่ธุรกิจใกล้เคียงกัน่ เพ้่�อความเหมาะสม และจ้งใจให้กรรมการ 

ดำเน่ิน่งาน่ตามเปี้าหมาย

 3. ค่าตอบแทน่คณีะกรรมการบริษััทจะต้องได้รับอนุ่มัติโดยที�ปีระชุุมผู้้้ถึ่อหุ้น่ และค่าตอบแทน่กรรมการ 

ชุุดย่อยจะต้องได้รับอนุ่มัติโดยคณีะกรรมการบริษััท

ส่่วนที่่� 2

6. นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

บริษััทได้กำหน่ดน่โยบายเกี�ยวกับการกำกับด้แลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณีธุรกิจ (Code of Conduct) 

โดยมีวัตถึุปีระสงค์เพ้่�อส่งเสริมการดำเน่ิน่งาน่อย่างโปีร่งใสและมีปีระสิทธิภิาพ้ ตามหลักการกำกับด้แลกิจการ 

ที�ดีสำหรับบริษััทจดทะเบียน่ปีี 2560 (CG Code)

คณีะกรรมการมีความมุ่งมั�น่ที�จะบริหารงาน่ข้ององค์กร โดยย่ดหลักบรรษััทภิิบาล จ่งกำหน่ดน่โยบาย  

กลไกการบริหารและระบบกำกับด้แลเพ้่�อให้การดำเน่ิน่งาน่ข้ององค์กรดำเน่ิน่ไปีอย่างมีปีระสิทธิภิาพ้ และบรรลุ

ตามวัตถึุปีระสงค์ และเปี้าหมายที�วางไว้ บน่แน่วทางการดำเน่ิน่ธุรกิจที�ย่ดมั�น่ใน่ความโปีร่งใส รับผู้ิดชุอบ ต่อผู้้้มี

ส่วน่ได้ส่วน่เสียทุกฝ่่าย 

6.1	 ภิาพิรวมของนโย่บาย่และแนวปฏิิบัติการกำกับด้แลกิจการ

 6.1.1	นโย่บาย่และแนวปฏิิบัติท่�เก่�ย่วกับกรรมการ

  บริษััทได้ดําเน่ิน่การกําหน่ดแน่วปีฏิิบัติเกี�ยวกับความรับผู้ิดชุอบข้องคณีะกรรมการ ดังน่ี� 

โค่รงสร�างค่ณะกรรมการ

 คณีะกรรมการปีระกอบด้วยบุคคลที�มคีวามหลากหลายทั�งทางด้าน่ทักษัะ ปีระสบการณ์ี ความร้้ความสามารถึ

เฉพ้าะด้าน่ที�เปี็น่ปีระโยชุน่์กับบริษััท เพ้ศ อายุ และมีกรรมการบริหารอย่างน่้อย 1 ท่าน่ ที�มีปีระสบการณี์ใน่ธุรกิจ

หลักข้องบริษััท โดยคณีะกรรมการจะเป็ีน่ผู้้้มีบทบาทสำคัญใน่การกำหน่ดน่โยบายและภิาพ้รวมข้ององค์กร  

ตลอดจน่มีบทบาทสำคัญใน่การกำกับด้แล ตรวจสอบ และปีระเมิน่ผู้ลการดำเน่ิน่งาน่ข้องบริษััท 

 โครงสร้างคณีะกรรมการบริษััทปีระกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน่้อย 1 ใน่ 3 ข้องจำน่วน่กรรมการ 

ทั�งคณีะ และต้องมีจำน่วน่ไม่น่้อยกว่า 3 ท่าน่ ณี วัน่ที� 31 ธัน่วาคม 2564 บริษััทมีกรรมการทั�งสิ�น่จำน่วน่ 8 ท่าน่ 

แบ่งเปี็น่กรรมการที�เปี็น่ฝ่่ายบริหารจำน่วน่ 2 ท่าน่ คิดเปี็น่ร้อยละ 25 และกรรมการที�ไม่เปี็น่ฝ่่ายบริหารจำน่วน่ 

6 ท่าน่ คิดเป็ีน่ร้อยละ 75 ซ่ึ่�งรวมกรรมการอิสระจำน่วน่ 3 ท่าน่ คิดเป็ีน่ร้อยละ 37.5 มากกว่า 1 ใน่ 3 ข้อง 

คณีะกรรมการทั�งคณีะ 

 คณีะกรรมการบริษััทได้แต่งตั�งคณีะกรรมการชุุดย่อยจำน่วน่ 4 คณีะ ได้แก่ คณีะกรรมการตรวจสอบ  

คณีะกรรมการบริหาร คณีะกรรมการสรรหาและพ้ิจารณีาค่าตอบแทน่ และคณีะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพ้่�อทำ

หน่้าที�พ้ิจารณีากลั�น่กรองการดำเน่ิน่งาน่เฉพ้าะเร่�องต่าง ๆ ที�สำคัญ และชุ่วยใน่การกำกับด้แลกิจการข้องบริษััท 

(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ)

วาระการดำรงตำแหน่ง

	 ค่ณะกรรมการบริษััท: ใน่การปีระชุุมสามัญผู้้้ถึ่อหุ้น่ปีระจำปีีทุกครั�ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่่ง 

อย่างน่้อยจำน่วน่ 1 ใน่ 3 ข้องกรรมการทั�งหมด ถึ้าจำน่วน่กรรมการจะแบ่งออกให้เปี็น่สามส่วน่ไม่ได้ให้ออกโดย

จำน่วน่ใกล้เคียงที�สุด ส่วน่ปีีหลัง ๆ ต่อไปีให้กรรมการที�อย้่ใน่ตำแหน่่งน่าน่ที�สุดน่ั�น่จะเปี็น่ผู้้้ออกจากตำแหน่่ง 

กรรมการที�ออกจากตำแหน่่งไปีน่ั�น่อาจจะถึ้กเล่อกเข้้ารับตำแหน่่งอีกได้

 กรรมการตรวจสอบ: วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการตรวจสอบที�พ้้น่จากตำแหน่่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแตง่ตั�งใหมอ่กีได ้การลาออกข้องกรรมการตรวจสอบใหย้่�น่ใบลาตอ่ปีระธาน่กรรมการบรษิัทัลว่งหน่า้

ไม่น่้อยกว่า 30 วัน่ โดยคณีะกรรมการบริษััทเป็ีน่ผู้้้อนุ่มัติ พ้ร้อมส่งสำเน่าหนั่งส่อลาออกให้ตลาดหลักทรัพ้ย์ 

แห่งปีระเทศไทยภิายใน่ 3 วัน่ทำการ
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	 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน: วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการสรรหาฯ พ้้น่จาก

ตำแหน่่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั�งเข้้ามาใหม่ได้ กรณีีกรรมการปีระสงค์จะลาออกก่อน่ครบวาระ จะต้องแจ้ง

ต่อปีระธาน่กรรมการล่วงหน่้าไม่น่้อยกว่า 30 วัน่ เพ้่�อให้คณีะกรรมการพ้ิจารณีาแต่งตั�งทดแทน่ 

	 กรรมการบรรษััทภิิบาล: วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยคณีะกรรมการสรรหาฯ จะพ้ิจารณีาคัดเล่อก

กรรมการจำน่วน่หน่่�งข้องบรษิัทั และ/หรอ่ผู้้ท้รงคณุีวฒุิเิพ้่�อเสน่อใหค้ณีะกรรมการพิ้จารณีาแตง่ตั�งเข้า้ดำรงตำแหน่ง่

กรรมการบรรษััทภิิบาล ทั�งน่ี� กรรมการที�ครบกำหน่ดวาระการดำรงตำแหน่่งดังกล่าว มีสิทธิกลับเข้้าดำรงตำแหน่่ง

กรรมการอีกวาระหน่่�ง กรณีีกรรมการปีระสงค์จะลาออกก่อน่ครบวาระ จะต้องแจ้งต่อปีระธาน่กรรมการล่วงหน่้า

ไม่น่้อยกว่า 30 วัน่ เพ้่�อให้คณีะกรรมการพ้ิจารณีาแต่งตั�งทดแทน่

 กรณีีตำแหน่่งกรรมการ และกรรมการชุุดย่อยว่างลงเพ้ราะเหตุอ่�น่ น่อกจากถึ่งคราวออกตามวาระ 

ใหค้ณีะกรรมการสรรหาฯ เสน่อบคุคลที�มคีวามเหมาะสมและมคีณุีสมบตัคิรบถึว้น่ใหค้ณีะกรรมการบรษิัทัพ้จิารณีา

แต่งตั�งบุคคลเข้้ารับตำแหน่่งที�ว่างลง โดยบุคคลที�ได้รับการแต่งตั�งจะอย้่ใน่ตำแหน่่งได้ เพ้ียงเท่าวาระที�ยังเหล่ออย้่

ข้องกรรมการที�ตน่แทน่เท่าน่ั�น่ กรณีีกรรมการตรวจสอบว่างลงจะต้องสรรหากรรมการทดแทน่ภิายใน่ 90 วัน่

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษััทอ่�น

 กรรมการบริษััทสามารถึดำรงตำแหน่่งกรรมการใน่บริษััทจดทะเบียน่อ่�น่ได้ แต่ทั�งน่ี�ใน่การเปี็น่กรรมการ 

ดังกล่าวต้องไม่เปี็น่อุปีสรรคต่อการปีฏิิบัติหน่้าที�กรรมการข้องบริษััท และไม่มีความข้ัดแย้งทางผู้ลปีระโยชุน่์

 ใน่การดำรงตำแหน่่งข้องปีระธาน่เจ้าหน่้าที�บริหาร (Chief Executive Officer) บริษััทกำหน่ดให้ไม่สามารถึ

ไปีดำรงตำแหน่่งกรรมการที�บริษััทอ่�น่ ยกเว้น่บริษััทย่อย หร่อบริษััทอ่�น่ที�คณีะกรรมการพ้ิจารณีาอนุ่มัติ

การสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริหาร

 คณีะกรรมการบริษััทแต่งตั�งคณีะกรรมการสรรหาและพ้ิจารณีาค่าตอบแทน่เปี็น่ผู้้้สรรหา และพ้ิจารณีา 

ค่าตอบแทน่ แล้วน่ำเสน่อคณีะกรรมการเพ้่�อพ้ิจารณีาเห็น่ชุอบ เพ้่�อน่ำเสน่อผู้้้ถึ่อหุ้น่อนุ่มัติ

เกณฑ์์ในการพิิจารณาสรรหากรรมการ

 1. พ้ิจาณีาความเหมาะสมความร้้ ความสามารถึ เฉพ้าะด้าน่ที�เปี็น่ปีระโยชุน่์ต่อการดำเน่ิน่ธุรกิจ 

 2. พ้ิจารณีาความหลากหลายทั�งเพ้ศ อายุ เชุ่�อชุาติ สัญชุาติ ความชุำน่าญหลากหลายด้าน่ ทักษัะ และ

ปีระสบการณ์ีเพ้่�อสามารถึปีฏิบัิตหิน่า้ที�ไดอ้ยา่งมปีีระสิทธภิิาพ้ และสนั่บสน่นุ่คณีะกรรมการบริษัทัได้อยา่งครบถ้ึวน่

 3. ตรวจสอบคณุีสมบตับิคุคลที�จะถึก้เสน่อชุ่�อวา่มคีณุีสมบตัติามที�กฎหมาย ข้อ้บงัคบั และหลกัการกำกบัดแ้ล

กิจการที�ดีข้องบริษััท

 4. พ้ิจารณีาความสามารถึอุทิศเวลาให้กับบริษััทได้อย่างเต็มที� 

เกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทนค่ณะกรรมการและค่ณะกรรมการชุุดย่่อย่

 1. กำหน่ดค่าตอบแทน่กรรมการแบ่งเปี็น่ 3 ส่วน่ ค่อ ค่าตอบแทน่รายเด่อน่ ค่าเบี�ยปีระชุุมรายครั�งตาม

จำน่วน่ครั�งที�เข้้าปีระชุุมจริง และโบน่ัสกรรมการพ้ิจารณีาจากผู้ลการดำเน่ิน่งาน่ สิทธิปีระโยชุน่์อ่�น่ไม่มี

 2. กำหน่ดค่าตอบแทน่โดยคำน่่งถึ่งหน่้าที� ความรับผู้ิดชุอบ ความเหมาะสม สอดคล้องกับผู้ลการปีฏิิบัติงาน่ 

ผู้ลการดำเน่ิน่งาน่ข้องบริษััท โดยพ้ิจารณีาเปีรียบเทียบกับแน่วปีฏิิบัติข้องบริษััทอ่�น่ใน่อุตสาหกรรมเดียวกัน่ 

ซึ่่�งมีข้น่าดข้องธุรกิจและความเสี�ยงใน่การดำเน่ิน่ธุรกิจใกล้เคียงกัน่ เพ้่�อความเหมาะสม และจ้งใจให้กรรมการ 

ดำเน่ิน่งาน่ตามเปี้าหมาย

 3. ค่าตอบแทน่คณีะกรรมการบริษััทจะต้องได้รับอนุ่มัติโดยที�ปีระชุุมผู้้้ถึ่อหุ้น่ และค่าตอบแทน่กรรมการ 

ชุุดย่อยจะต้องได้รับอนุ่มัติโดยคณีะกรรมการบริษััท

ส่่วนที่่� 2

6. นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

บริษััทได้กำหน่ดน่โยบายเกี�ยวกับการกำกับด้แลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณีธุรกิจ (Code of Conduct) 

โดยมีวัตถึุปีระสงค์เพ้่�อส่งเสริมการดำเน่ิน่งาน่อย่างโปีร่งใสและมีปีระสิทธิภิาพ้ ตามหลักการกำกับด้แลกิจการ 

ที�ดีสำหรับบริษััทจดทะเบียน่ปีี 2560 (CG Code)

คณีะกรรมการมีความมุ่งมั�น่ที�จะบริหารงาน่ข้ององค์กร โดยย่ดหลักบรรษััทภิิบาล จ่งกำหน่ดน่โยบาย  

กลไกการบริหารและระบบกำกับด้แลเพ้่�อให้การดำเน่ิน่งาน่ข้ององค์กรดำเน่ิน่ไปีอย่างมีปีระสิทธิภิาพ้ และบรรลุ

ตามวัตถึุปีระสงค์ และเปี้าหมายที�วางไว้ บน่แน่วทางการดำเน่ิน่ธุรกิจที�ย่ดมั�น่ใน่ความโปีร่งใส รับผู้ิดชุอบ ต่อผู้้้มี

ส่วน่ได้ส่วน่เสียทุกฝ่่าย 

6.1	 ภิาพิรวมของนโย่บาย่และแนวปฏิิบัติการกำกับด้แลกิจการ

 6.1.1	นโย่บาย่และแนวปฏิิบัติท่�เก่�ย่วกับกรรมการ

  บริษััทได้ดําเน่ิน่การกําหน่ดแน่วปีฏิิบัติเกี�ยวกับความรับผู้ิดชุอบข้องคณีะกรรมการ ดังน่ี� 

โค่รงสร�างค่ณะกรรมการ

 คณีะกรรมการปีระกอบด้วยบุคคลที�มคีวามหลากหลายทั�งทางด้าน่ทักษัะ ปีระสบการณ์ี ความร้้ความสามารถึ

เฉพ้าะด้าน่ที�เปี็น่ปีระโยชุน่์กับบริษััท เพ้ศ อายุ และมีกรรมการบริหารอย่างน่้อย 1 ท่าน่ ที�มีปีระสบการณี์ใน่ธุรกิจ

หลักข้องบริษััท โดยคณีะกรรมการจะเป็ีน่ผู้้้มีบทบาทสำคัญใน่การกำหน่ดน่โยบายและภิาพ้รวมข้ององค์กร  

ตลอดจน่มีบทบาทสำคัญใน่การกำกับด้แล ตรวจสอบ และปีระเมิน่ผู้ลการดำเน่ิน่งาน่ข้องบริษััท 

 โครงสร้างคณีะกรรมการบริษััทปีระกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน่้อย 1 ใน่ 3 ข้องจำน่วน่กรรมการ 

ทั�งคณีะ และต้องมีจำน่วน่ไม่น่้อยกว่า 3 ท่าน่ ณี วัน่ที� 31 ธัน่วาคม 2564 บริษััทมีกรรมการทั�งสิ�น่จำน่วน่ 8 ท่าน่ 

แบ่งเปี็น่กรรมการที�เปี็น่ฝ่่ายบริหารจำน่วน่ 2 ท่าน่ คิดเปี็น่ร้อยละ 25 และกรรมการที�ไม่เปี็น่ฝ่่ายบริหารจำน่วน่ 

6 ท่าน่ คิดเป็ีน่ร้อยละ 75 ซึ่่�งรวมกรรมการอิสระจำน่วน่ 3 ท่าน่ คิดเป็ีน่ร้อยละ 37.5 มากกว่า 1 ใน่ 3 ข้อง 

คณีะกรรมการทั�งคณีะ 

 คณีะกรรมการบริษััทได้แต่งตั�งคณีะกรรมการชุุดย่อยจำน่วน่ 4 คณีะ ได้แก่ คณีะกรรมการตรวจสอบ  

คณีะกรรมการบริหาร คณีะกรรมการสรรหาและพ้ิจารณีาค่าตอบแทน่ และคณีะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพ้่�อทำ

หน่้าที�พ้ิจารณีากลั�น่กรองการดำเน่ิน่งาน่เฉพ้าะเร่�องต่าง ๆ ที�สำคัญ และชุ่วยใน่การกำกับด้แลกิจการข้องบริษััท 

(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ)

วาระการดำรงตำแหน่ง

	 ค่ณะกรรมการบริษััท: ใน่การปีระชุุมสามัญผู้้้ถึ่อหุ้น่ปีระจำปีีทุกครั�ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่่ง 

อย่างน่้อยจำน่วน่ 1 ใน่ 3 ข้องกรรมการทั�งหมด ถึ้าจำน่วน่กรรมการจะแบ่งออกให้เปี็น่สามส่วน่ไม่ได้ให้ออกโดย

จำน่วน่ใกล้เคียงที�สุด ส่วน่ปีีหลัง ๆ ต่อไปีให้กรรมการที�อย้่ใน่ตำแหน่่งน่าน่ที�สุดน่ั�น่จะเปี็น่ผู้้้ออกจากตำแหน่่ง 

กรรมการที�ออกจากตำแหน่่งไปีน่ั�น่อาจจะถึ้กเล่อกเข้้ารับตำแหน่่งอีกได้

 กรรมการตรวจสอบ: วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการตรวจสอบที�พ้้น่จากตำแหน่่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแตง่ตั�งใหมอ่กีได ้การลาออกข้องกรรมการตรวจสอบใหย้่�น่ใบลาตอ่ปีระธาน่กรรมการบรษัิัทลว่งหน่า้

ไม่น่้อยกว่า 30 วัน่ โดยคณีะกรรมการบริษััทเป็ีน่ผู้้้อนุ่มัติ พ้ร้อมส่งสำเน่าหนั่งส่อลาออกให้ตลาดหลักทรัพ้ย์ 

แห่งปีระเทศไทยภิายใน่ 3 วัน่ทำการ
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การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่

	 กรรมการท่ี่�ได้้รับการแต่่งต่ั�งใหม่แต่่ละที่่านจะได้้รับที่ราบข้้อมูลข้องบริษััที่	 กฎระเบ่ยบ	 และข้้อมูลธุุรกิจข้อง

บริษััที่ที่่�เก่�ยวข้้องอย่างเพี่ยงพีอก่อนปฏิิบัต่ิหน้าที่่�

	 ในปีี	2564	บริิษััทไม่่ม่ีกริริม่การิเข้้าใหม่่	จึึงไม่่ม่ีการิจึัดงานส่่วนนี�	

แผนิสืืบทอดตำแหนิ่ง (Succession Plan)

	 คณะกรรมการกำหนด้ให้มแ่ผนการสืบืที่อด้ต่ำแหน่งข้องผูบ้ริหารสูืงสุืด้	(ประธุานเจา้หน้าที่่�บริหาร)	ข้องบริษัทัี่	

เพีื�อให้ผู้ลงทีุ่น	องค์กร	ต่ลอด้จนพีนักงานวางใจได้้ว่า	การด้ำเนินงานข้องบริษััที่จะได้้รับการสืานต่่ออย่างที่ันที่่วงที่่

หากต่ำแหน่งสืำคัญด้ังกล่าวว่างลง	 โด้ยมอบหมายให้ฝ่่ายบริหารที่รัพียากรบุคคลเป็นผู้พีิจารณากำหนด้หลักเกณฑ์์	

และแผนการสืืบที่อด้ต่ำแหน่งและให้ม่การที่บที่วนแผนเป็นประจำทีุ่กปี

การกำกับดูแลการดำเนิินิงานิของบริษััทย่่อย่และบริษััทร่วม

	 ในปีี	2564	บริิษััทไม่่ม่ีบริิษััทย่่อย่	และบริิษััทริ่วม่	จึึงไม่่ม่ีการิกำกับดูแลการิดำเนินงานส่่วนนี�

 6.1.2 นิโย่บาย่และแนิวปฏิิบัติท่�เก่�ย่วกับผู�ถืือห้�นิและผู�ม่สื่วนิได�เสื่ย่

สืิทธิิของผู�ถืือห้�นิ 

	 	 บริษััที่ต่ระหนักว่า	 ผู้ถืือหุ้น	 รวมถืึงนักลงทีุ่นสืถืาบัน	 ม่สืิที่ธุิในความเป็นเจ้าข้องบริษััที่	 ด้ังนั�น	 บริษััที่ 

จงึให้สืทิี่ธิุแกผู่ถ้ือืหุน้ในทุี่กด้า้นที่่�พึีงมต่่ามกฎหมาย	และเป็นไปต่ามข้อ้บังคบัข้องบริษัทัี่อย่างครบถ้ืวน	เช่น่	สิืที่ธุกิาร

ซื้ื�อข้ายหรือโอนหุ้น	สืิที่ธุิในการเข้้าร่วมประชุ่มสืามัญผู้ถืือหุ้น	สิืที่ธุิในการแสืด้งความคิด้เห็น	สิืที่ธุิในการเสืนอวาระ

การประชุ่มล่วงหน้าก่อนวันประชุ่ม	 สิืที่ธุิในการเสืนอช่ื�อบุคคลเพีื�อเข้้ารับการคัด้เลือกเป็นกรรมการบริษััที่ 

สืิที่ธุิในการลงคะแนนเสื่ยงเพีื�อแต่่งต่ั�งหรือถือด้ถือนกรรมการ	ผู้สือบบัญช่่	การพีิจารณาค่าต่อบแที่นกรรมการและ 

ผู้สือบบัญช่่	การพีิจารณาสื่วนแบ่งในผลกำไร	 เรื�องที่่�ม่ผลกระที่บต่่อบริษััที่	และสืิที่ธุิในการรับที่ราบข้้อมูล	ผลการ

ด้ำเนินงาน	 นโยบายการบริหารงานอย่างสืม�ำเสืมอ	 เพี่ยงพีอ	 รวด้เร็ว	 ครบถ้ืวนและทัี่นเวลา	 เข้้าถึืงได้้ง่ายผ่าน 

ช่่องที่างต่่าง	ๆ	เพีื�อให้ผู้ถืือหุ้นม่เวลาในการศึึกษัาและต่ัด้สืินใจ

  บริษิัทักำหนดให้ม่กีาริจัึดปีริะชุมุ่ส่ามั่ญผูู้ถ้ือืหุน้ปีลีะ	1	คริั�ง	โดย่ในปี	ี2564	กำหนดจัึดเม่ื�อวนัที�	8	เม่ษัาย่น	

2564	 ซึ่ึ�งการิปีริะชุุม่ผูู้้ถืือหุ้นข้องบริิษััทจัึดข้ึ�นในวันและเวลาที�คำนึงถึืงความ่ส่ะดวกข้องผูู้้ถืือหุ้น	 ริวม่ถึืงนักลงทุน

ส่ถืาบันที�จึะเข้้าปีริะชุุม่	 โดย่เลือกส่ถืานที�ปีริะชุุม่ที�ส่ะดวกในการิเดินทาง	 มี่ส่ถืานที�จึอดริถืเพีีย่งพีอ	 ริถืโดย่ส่าริ

ส่าธาริณะผู้่าน	โดย่จึัดงานตาม่ม่าตริการิริองริับการิแพีริ่ริะบาดอย่่างเคริ่งคริัด

  บริิษััทให้ส่ิทธิผูู้้ถืือหุ้นม่ีส่ิทธิเส่นอวาริะการิปีริะชุุม่ล่วงหน้า	 ริวม่ทั�งการิเส่นอชุื�อบุคคลเพีื�อเข้้าริับการิ 

คดัเลือกเป็ีนกริริม่การิบริษิัทั	ส่ำหรัิบการิปีริะชุมุ่ส่ามั่ญผูู้้ถือืหุน้ปีริะจึำปีี	2564	ในริะหว่างวันที�	1-31	ธันวาคม่	2563	

ทั�งนี�	ในชุ่วงริะย่ะเวลาดังกล่าวไม่่ม่ีผูู้้ถืือหุ้นริาย่ใดเส่นอวาริะการิปีริะชุุม่	หริือเส่นอชุื�อบุคคลเพีื�อเข้้าริับการิคัดเลือก

เปี็นกริริม่การิเปี็นการิล่วงหน้า

  บริิษััทจึัดส่่งหนังส่ือเชุิญปีริะชุุม่ที�ม่ีริาย่ละเอีย่ดข้้อมู่ลวาริะการิปีริะชุุม่ทั�งหม่ดทั�งภาษัาไทย่และภาษัา

อังกฤษัที�เกี�ย่วข้้องกับส่ถืานที�	 วันเวลา	 วาริะ	 และเริื�องที�ต้องตัดส่ินใจึในที�ปีริะชุุม่	 ริวม่ถึืงส่าเหตุและความ่เป็ีนม่า 

ข้องเริื�องที�ต้องตัดสิ่นใจึ	 โดย่ริะบุถืึงข้้อเท็จึจึริิงและเหตุผู้ล	 ริาย่ละเอีย่ดข้องเนื�อหาแต่ละวาริะ	 และความ่เห็นข้อง

คณะกริริม่การิ	 พีร้ิอม่ทั�งจัึดส่่งหนังสื่อม่อบฉัันทะแบบ	 ข้.	 ตาม่ที�กฎหม่าย่กำหนด	 และริาย่ชุื�อข้องกริริม่การิอิส่ริะ	

พีริ้อม่ทั�งคำแนะนำในการิม่อบฉัันทะ	 เพีื�อให้ผูู้้ถืือหุ้นส่าม่าริถืเลือกที�จึะม่อบฉัันทะให้บุคคลอื�นเข้้าปีริะชุุม่แทนได้	

ริวม่ทั�งแผู้นที�แส่ดงส่ถืานที�ปีริะชุมุ่ใหผูู้้ถ้ือืหุน้ลว่งหนา้อย่า่งนอ้ย่	21	วนั	และในเวลาเดยี่วกนัไดม้่กีาริเผู้ย่แพีริเ่อกส่าริ

ดังกล่าวผู่้านทางเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท	 ที�	 http://www.aripplc.com	 ล่วงหน้าอย่่างน้อย่	 30	 วันก่อนวันปีริะชุุม่ 

ผูู้้ถืือหุ้น	 และทำการิลงปีริะกาศโฆษัณาริาย่ละเอีย่ดการิปีริะชุุม่ส่าม่ัญผูู้้ถืือหุ้นปีริะจึำปีี	 2564	 ผู้่านหนังส่ือพีิม่พี์ 

ต่อเนื�อง	3	วันก่อนวันปีริะชุุม่

การประเมินิผลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษิัทัี่จดั้ใหม้ก่ารประเมนิผลการปฏิบิตั่หินา้ที่่�ข้องคณะกรรมการ	และผูจ้ดั้การใหญเ่ปน็ประจำ

ทีุ่กปี	 โด้ยเลข้านุการบริษััที่จะจัด้สื่งแบบฟอร์มการประเมินที่่�ประกอบไปด้้วยหลักเกณฑ์์การประเมินด้้านต่่าง	 ๆ	

ด้งัน่�	โครงสืร้าง	คณุสืมบตั่	ิบที่บาที่	หนา้ท่ี่�	ความรบัผดิ้ช่อบ	การเข้า้รว่มประช่มุ	และการที่ำหนา้ที่่�ข้องคณะกรรมการ	

ความสืมัพีนัธุก์บัฝ่า่ยบรหิาร	การพีฒันาต่นเอง	และการพีฒันาผูบ้รหิารใหแ้กก่รรมการแต่ล่ะที่า่น	และรวบรวมแบบ

ประเมินเพีื�อสืรุปผลการประเมิน	 รวมถืึงข้้อเสืนอแนะต่่าง	 ๆ	 เพีื�อนำมาใช่้ในการปรับปรุงการที่ำงาน	 เพีื�อให้เกิด้

ประโยช่น์สืูงสืุด้ในการด้ำเนินกิจการข้องบริษััที่

	 ในปีี	 2564	 บริิษััทได้จึัดทำแบบปีริะเม่ินตนเองข้องคณะกริริม่การิริาย่คณะ	 แบบปีริะเม่ินตนเองข้อง 

คณะกริริม่การิชุุดย่่อย่แบบริาย่คณะ	 แบบปีริะเม่ินตนเองข้องคณะกริริม่การิและกริริม่การิชุุดย่่อย่ริาย่บุคคล	 

และแบบปีริะเม่ินผู้ลงานข้องปีริะธานเจึ้าหน้าที�บริิหาริให้แก่กริริม่การิทุกท่าน	 และทำการิส่ริุปีผู้ลการิปีริะเม่ิน

ทั�งหม่ดริวม่ถึืงข้้อเส่นอแนะต่าง	 ๆ	 ที�ได้ริับจึากการิปีริะเมิ่นผู้ลการิปีฏิิบัติงานข้องคณะกริริม่การิ	 นำม่าใชุ้ในการิ

ปีริับปีริุงปีริะส่ิทธิผู้ลข้องการิทำงานข้องคณะกริริม่การิ	และ/	หริือส่่วนงานที�เกี�ย่วข้้อง	เพีื�อให้เกิดปีริะโย่ชุน์สู่งสุ่ด

ในการิกำกบัดแูลกจิึการิข้องบริษิัทัตอ่ไปี	โดย่ผู้ลการิปีริะเม่นิปี	ี2564	ข้องคณะกริริม่การิบริษิัทัและคณะกริริม่การิ

ชุดุย่อ่ย่ทกุชุดุ	อยู่ใ่นริะดบั	“ดมี่ากถึืงดเีย่ี�ย่ม่”	ผู้ลปีริะเม่นิกริริม่การิ	กริริม่การิชุดุย่อ่ย่	และปีริะธานเจึา้หน้าที�บริหิาริ	

อยู่่ในริะดับ	“ดีม่ากถืึงดีเย่ี�ย่ม่”

การพััฒนิากรรมการและผู�บริหาร

 บริษััที่สืนับสืนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้้าร่วมสืัมมนาหลักสืูต่รที่่�เป็นประโยช่น์ในการปฏิิบัต่ิหน้าที่่�	 

ที่ั�งด้า้นการบริหารธุรุกจิ/อตุ่สืาหกรรม	และเปน็การเพีิ�มพีนูความรู	้ซื้ึ�งกรรมการทุี่กที่า่นได้เ้ข้า้รบัการอบรมหลักสืตู่ร

พีื�นฐานการปฏิิบัต่ิหน้าที่่�กรรมการ	(รายละเอ่ยด้ในประวัต่ิกรรมการหน้า	14-21)

	 หลักสืูต่รที่่�กรรมการบริษััที่และผู้บริหารเข้้าอบรมในปี	2564	

ชื่ื�อ-สืก้ล ตำแหนิ่ง หลักสืูตรท่�อบรมปี 2564

1.	พีล.อ.ต่.หญิง	พีญ.

	 อิศึรญา	สืุข้เจริญ

2.	รศึ.ด้ร.เรณา	พีงษั์เรืองพีันธุุ์

3.	น.สื.สืุณ่ย์	มัต่ต่ัญญุุกุล

4.	น.สื.พีรปว่ณ์	สืหวัฒนพีงศึ์

5.	นายธุนิต่	แกล้วเด้ช่ศึร่

กรรมการอิสืระ/ประธุานกรรมการ

ต่รวจสือบ/กรรมการสืรรหาฯ/	

ประธุานกรรมการบรรษััที่ภิิบาล

กรรมการอสิืระ/กรรมการต่รวจสือบ/

ประธุานกรรมการสืรรหาฯ/กรรมการ 

บรรษััที่ภิิบาล

กรรมการอสิืระ/กรรมการต่รวจสือบ/

กรรมการสืรรหาฯ/กรรมการบรรษััที่	

ภิิบาล

กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่่าย

บัญช่่

กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่่าย

สืื�อธุุรกิจ/เลข้านุการบริษััที่

-	 “การเต่ร่ยมความพีร้อมหลังการสืิ�นสุืด้การแพีร่

ระบาด้ข้องโควิด้-19:	 วิกฤต่การณ์ในรอบ 

100	 ปี	 โอกาสืและความคาด้หวังภิายหลัง 

การแพีร่ระบาด้ข้องโควิด้-19”

-	 “การเต่ร่ยมความพีร้อมหลังการสืิ�นสุืด้การแพีร่

ระบาด้ข้องโควิด้-19:	 วิกฤต่การณ์ในรอบ 

100	 ปี	 โอกาสืและความคาด้หวังภิายหลัง 

การแพีร่ระบาด้ข้องโควิด้-19”

-	 “การเต่ร่ยมความพีร้อมหลังการสืิ�นสุืด้การแพีร่

ระบาด้ข้องโควิด้-19:	 วิกฤต่การณ์ในรอบ 

100	 ปี	 โอกาสืและความคาด้หวังภิายหลัง 

การแพีร่ระบาด้ข้องโควิด้-19”

-	 เที่คนิคการวิเคราะห์งานการเงินเช่ิงลึกและ

แนวที่างแก้ไข้อย่างม่ประสืิที่ธุิภิาพี

-	 CFO	2022

-	 Company	 Secretary	 	 Program	 (CSP)	

122/2021

-	 mai	FANZI	CLUB	2021

-	 Company	Secretary	Forum
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การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่

	 กรรมการที่่�ได้้รับการแต่่งต่ั�งใหม่แต่่ละที่่านจะได้้รับที่ราบข้้อมูลข้องบริษััที่	 กฎระเบ่ยบ	 และข้้อมูลธุุรกิจข้อง

บริษััที่ที่่�เก่�ยวข้้องอย่างเพี่ยงพีอก่อนปฏิิบัต่ิหน้าที่่�

	 ในปีี	2564	บริิษััทไม่่ม่ีกริริม่การิเข้้าใหม่่	จึึงไม่่ม่ีการิจึัดงานส่่วนนี�	

แผนิสืืบทอดตำแหนิ่ง (Succession Plan)

	 คณะกรรมการกำหนด้ให้มแ่ผนการสืบืที่อด้ต่ำแหน่งข้องผูบ้ริหารสูืงสุืด้	(ประธุานเจา้หน้าที่่�บริหาร)	ข้องบริษัทัี่	

เพีื�อให้ผู้ลงทีุ่น	องค์กร	ต่ลอด้จนพีนักงานวางใจได้้ว่า	การด้ำเนินงานข้องบริษััที่จะได้้รับการสืานต่่ออย่างที่ันที่่วงที่่

หากต่ำแหน่งสืำคัญด้ังกล่าวว่างลง	 โด้ยมอบหมายให้ฝ่่ายบริหารที่รัพียากรบุคคลเป็นผู้พีิจารณากำหนด้หลักเกณฑ์์	

และแผนการสืืบที่อด้ต่ำแหน่งและให้ม่การที่บที่วนแผนเป็นประจำทีุ่กปี

การกำกับดูแลการดำเนิินิงานิของบริษััทย่่อย่และบริษััทร่วม

	 ในปีี	2564	บริิษััทไม่่ม่ีบริิษััทย่่อย่	และบริิษััทริ่วม่	จึึงไม่่ม่ีการิกำกับดูแลการิดำเนินงานส่่วนนี�

 6.1.2 นิโย่บาย่และแนิวปฏิิบัติท่�เก่�ย่วกับผู�ถืือห้�นิและผู�ม่สื่วนิได�เสื่ย่

สืิทธิิของผู�ถืือห้�นิ 

	 	 บริษััที่ต่ระหนักว่า	 ผู้ถืือหุ้น	 รวมถืึงนักลงทีุ่นสืถืาบัน	 ม่สืิที่ธุิในความเป็นเจ้าข้องบริษััที่	 ด้ังนั�น	 บริษััที่ 

จงึให้สืทิี่ธุแิกผู่ถ้ือืหุน้ในทุี่กด้า้นที่่�พึีงมต่่ามกฎหมาย	และเป็นไปต่ามข้อ้บังคบัข้องบริษัทัี่อย่างครบถ้ืวน	เช่่น	สิืที่ธุกิาร

ซื้ื�อข้ายหรือโอนหุ้น	สืิที่ธุิในการเข้้าร่วมประชุ่มสืามัญผู้ถืือหุ้น	สืิที่ธุิในการแสืด้งความคิด้เห็น	สืิที่ธุิในการเสืนอวาระ

การประชุ่มล่วงหน้าก่อนวันประชุ่ม	 สืิที่ธุิในการเสืนอช่ื�อบุคคลเพีื�อเข้้ารับการคัด้เลือกเป็นกรรมการบริษััที่ 

สืิที่ธุิในการลงคะแนนเสื่ยงเพีื�อแต่่งต่ั�งหรือถือด้ถือนกรรมการ	ผู้สือบบัญช่่	การพีิจารณาค่าต่อบแที่นกรรมการและ 

ผู้สือบบัญช่่	การพีิจารณาสื่วนแบ่งในผลกำไร	 เรื�องที่่�ม่ผลกระที่บต่่อบริษััที่	และสืิที่ธุิในการรับที่ราบข้้อมูล	ผลการ

ด้ำเนินงาน	 นโยบายการบริหารงานอย่างสืม�ำเสืมอ	 เพ่ียงพีอ	 รวด้เร็ว	 ครบถ้ืวนและทัี่นเวลา	 เข้้าถึืงได้้ง่ายผ่าน 

ช่่องที่างต่่าง	ๆ	เพีื�อให้ผู้ถืือหุ้นม่เวลาในการศึึกษัาและต่ัด้สืินใจ

  บริษิัทักำหนดให้ม่กีาริจัึดปีริะชุมุ่ส่ามั่ญผูู้ถ้ือืหุน้ปีีละ	1	คริั�ง	โดย่ในปีี	2564	กำหนดจัึดเม่ื�อวนัที�	8	เม่ษัาย่น	

2564	 ซึ่ึ�งการิปีริะชุุม่ผูู้้ถืือหุ้นข้องบริิษััทจัึดข้ึ�นในวันและเวลาที�คำนึงถึืงความ่ส่ะดวกข้องผูู้้ถืือหุ้น	 ริวม่ถึืงนักลงทุน

ส่ถืาบันที�จึะเข้้าปีริะชุุม่	 โดย่เลือกส่ถืานที�ปีริะชุุม่ที�ส่ะดวกในการิเดินทาง	 มี่ส่ถืานที�จึอดริถืเพีีย่งพีอ	 ริถืโดย่ส่าริ

ส่าธาริณะผู้่าน	โดย่จึัดงานตาม่ม่าตริการิริองริับการิแพีริ่ริะบาดอย่่างเคริ่งคริัด

  บริิษััทให้ส่ิทธิผูู้้ถืือหุ้นม่ีส่ิทธิเส่นอวาริะการิปีริะชุุม่ล่วงหน้า	 ริวม่ทั�งการิเส่นอชุื�อบุคคลเพีื�อเข้้าริับการิ 

คดัเลือกเป็ีนกริริม่การิบริษิัทั	ส่ำหรัิบการิปีริะชุมุ่ส่ามั่ญผูู้้ถือืหุน้ปีริะจึำปีี	2564	ในริะหว่างวันที�	1-31	ธันวาคม่	2563	

ทั�งนี�	ในชุ่วงริะย่ะเวลาดังกล่าวไม่่ม่ีผูู้้ถืือหุ้นริาย่ใดเส่นอวาริะการิปีริะชุุม่	หริือเส่นอชุื�อบุคคลเพีื�อเข้้าริับการิคัดเลือก

เปี็นกริริม่การิเปี็นการิล่วงหน้า

  บริิษััทจึัดส่่งหนังส่ือเชุิญปีริะชุุม่ที�ม่ีริาย่ละเอีย่ดข้้อมู่ลวาริะการิปีริะชุุม่ทั�งหม่ดทั�งภาษัาไทย่และภาษัา

อังกฤษัที�เกี�ย่วข้้องกับส่ถืานที�	 วันเวลา	 วาริะ	 และเริื�องที�ต้องตัดส่ินใจึในที�ปีริะชุุม่	 ริวม่ถึืงส่าเหตุและความ่เป็ีนม่า 

ข้องเริื�องที�ต้องตัดสิ่นใจึ	 โดย่ริะบุถืึงข้้อเท็จึจึริิงและเหตุผู้ล	 ริาย่ละเอีย่ดข้องเนื�อหาแต่ละวาริะ	 และความ่เห็นข้อง

คณะกริริม่การิ	 พีร้ิอม่ทั�งจัึดส่่งหนังสื่อม่อบฉัันทะแบบ	 ข้.	 ตาม่ที�กฎหม่าย่กำหนด	 และริาย่ชุื�อข้องกริริม่การิอิส่ริะ	

พีริ้อม่ทั�งคำแนะนำในการิม่อบฉัันทะ	 เพีื�อให้ผูู้้ถืือหุ้นส่าม่าริถืเลือกที�จึะม่อบฉัันทะให้บุคคลอื�นเข้้าปีริะชุุม่แทนได้	

ริวม่ทั�งแผู้นที�แส่ดงส่ถืานที�ปีริะชุมุ่ใหผูู้้ถ้ือืหุน้ลว่งหนา้อย่า่งนอ้ย่	21	วนั	และในเวลาเดยี่วกนัไดม้่กีาริเผู้ย่แพีริเ่อกส่าริ

ดังกล่าวผู่้านทางเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท	 ที�	 http://www.aripplc.com	 ล่วงหน้าอย่่างน้อย่	 30	 วันก่อนวันปีริะชุุม่ 

ผูู้้ถืือหุ้น	 และทำการิลงปีริะกาศโฆษัณาริาย่ละเอีย่ดการิปีริะชุุม่ส่าม่ัญผูู้้ถืือหุ้นปีริะจึำปีี	 2564	 ผู่้านหนังส่ือพีิม่พี์ 

ต่อเนื�อง	3	วันก่อนวันปีริะชุุม่

การประเมินิผลการปฏิิบัติงานิของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษิัทัี่จดั้ใหม้ก่ารประเมนิผลการปฏิบิตั่หินา้ที่่�ข้องคณะกรรมการ	และผูจ้ดั้การใหญเ่ปน็ประจำ

ทีุ่กปี	 โด้ยเลข้านุการบริษััที่จะจัด้สื่งแบบฟอร์มการประเมินที่่�ประกอบไปด้้วยหลักเกณฑ์์การประเมินด้้านต่่าง	 ๆ	

ด้งัน่�	โครงสืร้าง	คณุสืมบตั่	ิบที่บาที่	หนา้ท่ี่�	ความรบัผดิ้ช่อบ	การเข้า้รว่มประช่มุ	และการที่ำหนา้ที่่�ข้องคณะกรรมการ	

ความสืมัพีนัธุก์บัฝ่า่ยบรหิาร	การพีฒันาต่นเอง	และการพีฒันาผูบ้รหิารใหแ้กก่รรมการแต่่ละที่า่น	และรวบรวมแบบ

ประเมินเพีื�อสืรุปผลการประเมิน	 รวมถืึงข้้อเสืนอแนะต่่าง	 ๆ	 เพีื�อนำมาใช่้ในการปรับปรุงการที่ำงาน	 เพีื�อให้เกิด้

ประโยช่น์สืูงสืุด้ในการด้ำเนินกิจการข้องบริษััที่

	 ในปีี	 2564	 บริิษััทได้จึัดทำแบบปีริะเม่ินตนเองข้องคณะกริริม่การิริาย่คณะ	 แบบปีริะเม่ินตนเองข้อง 

คณะกริริม่การิชุุดย่่อย่แบบริาย่คณะ	 แบบปีริะเม่ินตนเองข้องคณะกริริม่การิและกริริม่การิชุุดย่่อย่ริาย่บุคคล	 

และแบบปีริะเม่ินผู้ลงานข้องปีริะธานเจึ้าหน้าที�บริิหาริให้แก่กริริม่การิทุกท่าน	 และทำการิส่ริุปีผู้ลการิปีริะเม่ิน

ทั�งหม่ดริวม่ถึืงข้้อเส่นอแนะต่าง	 ๆ	 ที�ได้ริับจึากการิปีริะเมิ่นผู้ลการิปีฏิิบัติงานข้องคณะกริริม่การิ	 นำม่าใชุ้ในการิ

ปีริับปีริุงปีริะส่ิทธิผู้ลข้องการิทำงานข้องคณะกริริม่การิ	และ/	หริือส่่วนงานที�เกี�ย่วข้้อง	เพีื�อให้เกิดปีริะโย่ชุน์สู่งสุ่ด

ในการิกำกบัดแูลกจิึการิข้องบริษิัทัตอ่ไปี	โดย่ผู้ลการิปีริะเม่นิปี	ี2564	ข้องคณะกริริม่การิบริษิัทัและคณะกริริม่การิ

ชุุดย่อ่ย่ทกุชุดุ	อยู่ใ่นริะดบั	“ดมี่ากถึืงดเีย่ี�ย่ม่”	ผู้ลปีริะเม่นิกริริม่การิ	กริริม่การิชุดุย่อ่ย่	และปีริะธานเจึา้หน้าที�บริหิาริ	

อยู่่ในริะดับ	“ดีม่ากถืึงดีเย่ี�ย่ม่”

การพััฒนิากรรมการและผู�บริหาร

 บริษััที่สืนับสืนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้้าร่วมสืัมมนาหลักสืูต่รที่่�เป็นประโยช่น์ในการปฏิิบัต่ิหน้าที่่�	 

ที่ั�งด้า้นการบริหารธุรุกจิ/อตุ่สืาหกรรม	และเปน็การเพีิ�มพีนูความรู	้ซื้ึ�งกรรมการทุี่กที่า่นได้เ้ข้า้รบัการอบรมหลักสืตู่ร

พีื�นฐานการปฏิิบัต่ิหน้าที่่�กรรมการ	(รายละเอ่ยด้ในประวัต่ิกรรมการหน้า	14-21)

	 หลักสืูต่รที่่�กรรมการบริษััที่และผู้บริหารเข้้าอบรมในปี	2564	

ชื่ื�อ-สืก้ล ตำแหนิ่ง หลักสืูตรท่�อบรมปี 2564

1.	พีล.อ.ต่.หญิง	พีญ.

	 อิศึรญา	สืุข้เจริญ

2.	รศึ.ด้ร.เรณา	พีงษั์เรืองพีันธุุ์

3.	น.สื.สืุณ่ย์	มัต่ต่ัญญุุกุล

4.	น.สื.พีรปว่ณ์	สืหวัฒนพีงศึ์

5.	นายธุนิต่	แกล้วเด้ช่ศึร่

กรรมการอิสืระ/ประธุานกรรมการ

ต่รวจสือบ/กรรมการสืรรหาฯ/	

ประธุานกรรมการบรรษััที่ภิิบาล

กรรมการอสิืระ/กรรมการต่รวจสือบ/

ประธุานกรรมการสืรรหาฯ/กรรมการ 

บรรษััที่ภิิบาล

กรรมการอสิืระ/กรรมการต่รวจสือบ/

กรรมการสืรรหาฯ/กรรมการบรรษััที่	

ภิิบาล

กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่่าย

บัญช่่

กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่่าย

สืื�อธุุรกิจ/เลข้านุการบริษััที่

-	 “การเต่รย่มความพีร้อมหลังการสืิ�นสุืด้การแพีร่

ระบาด้ข้องโควิด้-19:	 วิกฤต่การณ์ในรอบ 

100	 ปี	 โอกาสืและความคาด้หวังภิายหลัง 

การแพีร่ระบาด้ข้องโควิด้-19”

-	 “การเต่รย่มความพีร้อมหลังการสืิ�นสุืด้การแพีร่

ระบาด้ข้องโควิด้-19:	 วิกฤต่การณ์ในรอบ 

100	 ปี	 โอกาสืและความคาด้หวังภิายหลัง 

การแพีร่ระบาด้ข้องโควิด้-19”

-	 “การเต่รย่มความพีร้อมหลังการสืิ�นสุืด้การแพีร่

ระบาด้ข้องโควิด้-19:	 วิกฤต่การณ์ในรอบ 

100	 ปี	 โอกาสืและความคาด้หวังภิายหลัง 

การแพีร่ระบาด้ข้องโควิด้-19”

-	 เที่คนิคการวิเคราะห์งานการเงินเช่ิงลึกและ

แนวที่างแก้ไข้อย่างม่ประสืิที่ธุิภิาพี

-	 CFO	2022

-	 Company	 Secretary	 	 Program	 (CSP)	

122/2021

-	 mai	FANZI	CLUB	2021

-	 Company	Secretary	Forum
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7. บริิษััทจัดทำริายงานการิถึ่อคริองหลักทริัพื่ย์บริิษััทขึ้องกริริมิการิและผู้บริิหาริอย่างถึูกต้อง คริบถึ้วน และ

ไดน้ำเสนอริายงานดังกล่าวต่อท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริษิัทัเป็นปริะจำทุกไตริมิาส บริษิัทัไม่ิเคยได้ริบัการิตักเตอ่น

ในการิไมิ่ปฏิิบัติตามิกฎริะเบ่ยบจากเลขึ้านุการิบริิษััท

8. เมิ่�อมิ่การิเปล่�ยนหริ่อเขึ้้าริับตำแหน่งใหมิ่ใด ๆ ขึ้องกริริมิการิบริิษััท จะนำเสนอขึ้้อมิูลการิเปล่�ยนแปลงให้ 

ก.ล.ต. ทริาบเพื่่�อให้ขึ้้อมิูลกริริมิการิเป็นปัจจุบันเสมิอ

9. บริิษััทไมิ่มิ่การิให้ความิชั่วยเหล่อทางด้านการิเงินกับบริิษััทท่�ไมิ่ใชั่บริิษััทย่อย โคริงสริ้างการิถึ่อหุ้นไมิ่มิ่การิ

ถึ่อหุ้นไขึ้ว้ในกลุ่มิบริิษััท และไมิ่มิ่การิซื้่�อหุ้นบริิษััทค่น

บทบาทของผ้้ม่สี่่วนได้สี่่วนเสี่่ย	

บริิษััทตริะหนักถึ้งสิทธิิขึ้องผู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุกกลุ่มิ และได้กำหนดนโยบายและแนวทางการิปฏิิบัติต่อผู้มิ่

ส่วนได้ส่วนเส่ยกลุ่มิต่าง ๆ อย่างชััดเจน เพื่่�อให้ความิมิั�นใจแก่ผู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย ทั�งผู้ถึ่อหุ้น พื่นักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหน่� คู่แขึ้่ง ตลอดจนสาธิาริณชันและสังคมิโดยริวมิอย่างเหมิาะสมิ และจัดให้มิ่การิริ่วมิมิ่อกันริะหว่างผู้มิ่ส่วนได้

สว่นเสย่ในการิสริา้งความิมิั�งคั�ง สริา้งงานและสริา้งกจิการิใหม้ิฐ่านะการิเงนิท่�มิั�นคงอยา่งยั�งยน่ คณะกริริมิการิมิั�นใจ

วา่สทิธิขิึ้องผูม้ิส่ว่นไดส้ว่นเสย่ไดร้ิบัการิคุม้ิคริองและปฏิบัิตดิว้ยด ่คำนง้ถึง้การิใชัท้ริพัื่ยากริอยา่งมิป่ริะสทิธิภิาพื่ ริวมิ

ถึ้งผลกริะทบท่�จะเกิดขึ้้�นกับสิ�งแวดล้อมิ

แนวทางปฏิิบัต่ิต่่อผ้้ม่สี่่วนได้สี่่วนเสี่่ย	

•	ผ้ถ้อ่หุน้/นกัลงทนุ:	บริิษัทัมิุง่มิั�นเปน็ตวัแทนท่�ดข่ึ้องผูถ้ึอ่หุน้ในการิดำเนนิธิรุิกจิเพ่ื่�อสริา้งความิพื่ง้พื่อใจสงูสดุ

ใหก้บัผูถ้ึอ่หุน้ โดยคำนง้ถึง้การิเจริญิเตบิโตขึ้องมิลูคา่บริษิัทัในริะยะยาวดว้ยผลตอบแทนท่�ดแ่ละตอ่เน่�อง ริวมิทั�งการิ

ดำเนินการิเปิดเผยขึ้้อมิูลอย่างโปริ่งใสและเชั่�อถึ่อได้ต่อผู้ถึ่อหุ้น

ในปีี	2564	บริิษััทได้ผู้ลคะแนนคุณภาพีการิจึัดปีริะชุุม่ส่าม่ัญผูู้้ถืือหุ้นอยู่่ที�	100/100	และผู้ลส่ำริวจึโคริงการิ

การิกำกับดูแลกิจึการิบริิษััทจึดทะเบีย่นไทย่อยู่่ที�	92%

•	พนักงาน:	บริิษััทตริะหนัก และถึ่อว่าความิปลอดภัย สุขึ้อนามิัย และสภาพื่แวดล้อมิในการิทำงาน เป็นส่วน

หน้�งขึ้องความิสำเริ็จในการิดำเนินธุิริกิจ พื่นักงานทุกคนขึ้องบริิษััทจะได้ริับความิปลอดภัย มิ่สุขึ้ภาพื่อนามัิยท่�ด่  

ภายใต้สภาพื่การิทำงานและสิ�งแวดล้อมิท่�ด ่พื่นกังานเป็นทรัิพื่ยากริอันมิค่่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสูค่วามิสำเริจ็

ขึ้องบริิษััท จ้งปฏิิบัติต่อพื่นักงานอย่างเป็นธิริริมิบนหลักสิทธิิมินุษัยชัน ริวมิถ้ึงกำหนดให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ และ

พื่นกังานทุกคนเคาริพื่สิทธิมิินษุัยชันสากล ไม่ิละเมิดิต่อหลกัการิดังกลา่ว บริษิัทัจง้ได้มิุง่พื่ฒันาเสริมิิสร้ิางวฒันธิริริมิ

และบริริยากาศการิทำงานท่�ด่ ริวมิทั�งส่งเสริิมิการิทำงานเป็นท่มิ ปฏิิบัติต่อพื่นักงานด้วยความิสุภาพื่ และให้ความิ

เคาริพื่ต่อความิเป็นปัจเจกชัน การิว่าจ้าง แต่งตั�ง และโยกย้ายพื่นักงาน จะพื่ิจาริณาบนพื่่�นฐานขึ้องคุณธิริริมิ และ

การิใชั้ทรัิพื่ยากริบุคคลให้เกิดปริะโยชัน์สูงสุดแก่บริิษััท ริวมิถ้ึงมิ่นโยบายการิอบริมิ และพัื่ฒนาศักยภาพื่พื่นักงาน 

บริษิัทัจัดให้พื่นักงานได้ฝ่กึอบริมิฝี่มิอ่แริงงานเพื่ิ�มิเติมิในสาขึ้าอาชัพ่ื่ท่�พื่นักงานได้ปฏิบัิตงิานอยู ่เพื่่�อให้พื่นักงานได้มิ่

ความิริู้ ความิสามิาริถึ ทักษัะ และทัศนคติท่�ด่ต่อการิปฏิิบัติงาน โดยหลักสูตรินั�น ๆ สอดคล้องเป็นปริะโยชัน์ต่อ

บริิษััท และเก่�ยวขึ้้องเหมิาะสมิกับตำแหน่งงานขึ้องพื่นักงานท่�ได้ริับมิอบหมิาย ทั�งน่� บริิษััทได้ดำเนินการิจัดให้

พื่นักงานได้ริับฝ่ึกอบริมิในแต่ละปี ทั�งการิจัดอบริมิภายในบริิษััท และการิส่งพื่นักงานไปอบริมิภายนอกบริิษััท  

คริบตามิสัดสว่นหริอ่มิากกว่าริอ้ยละ 50 ขึ้องลกูจา้งเฉล่�ยในริะหว่างปี อก่ทั�งมิข่ึ้อ้บงัคบัเก่�ยวกับการิทำงานท่�กำหนด

คา่ตอบแทนและสวัสดกิาริให้เป็นไปอย่างยุตธิิริริมิ และบริษิัทัยด้มิั�นปฏิบัิตติามิกฎหมิายว่าด้วยแริงงานอย่างเคร่ิงครัิด  

ในปีี	2564	บริิษััททำการิปีริับปีริุงแนวปีฏิิบัติที�คริอบคลุม่ถืึงส่ิทธิต่าง	ๆ 	และผู้ลปีริะโย่ชุน์เกี�ย่วกับการิจึ้างงาน

ที�เป็ีนธริริม่อย่่างส่ม่�ำเส่ม่อ	 จัึดให้ม่ีการิปีริะเมิ่นผู้ลการิปีฏิิบัติงานข้องพีนักงานทุกริะดับตาม่ริะบบดัชุนีชุี�วัด	 KPIs	 

ที�กำหนดทั�งในริะย่ะส่ั�นและริะย่ะย่าว	ตาม่หลกัการิข้อง	Balanced	Scorecard	จึดัอบริม่พีฒันาใหค้วาม่ริูพ้ีนกังาน

อย่่างต่อเนื�อง	

 ในวันปีริะชุุม่ส่ามั่ญผูู้้ถืือหุ้น	 บริิษััทได้นำริะบบบาร์ิโค้ด	 (Barcode)	 ม่าใชุ้ในการิลงทะเบีย่นและนับคะแนน

เส่ีย่ง	 เพีื�อชุ่วย่ให้ข้ั�นตอนการิปีริะม่วลผู้ลการิลงคะแนนเส่ีย่งเปี็นไปีอย่่างริวดเริ็วย่ิ�งข้ึ�น	 จึัดให้ม่ีบุคลากริอย่่างเพีีย่ง

พีอ	เพีื�ออำนวย่ความ่ส่ะดวกในการิตริวจึส่อบเอกส่าริผูู้้ถือืหุน้แต่ละริาย่ที�เข้า้ร่ิวม่ปีริะชุมุ่	ริวม่ทั�งการิลงทะเบีย่น	โดย่

จึะต้องไม่่เส่ีย่เวลานานเกินกว่า	20	นาที/ริาย่	หริือต่อ	1	ใบม่อบฉัันทะ	และได้จึัดเตริีย่ม่อากริแส่ตม่ปี์ให้แก่ผูู้้ถืือหุ้น

ในการิม่อบฉันัทะ	ทั�งนี�	เพีื�ออำนวย่ความ่ส่ะดวกให้แกผูู่้ถ้ือืหุน้	จัึดทำบตัริลงคะแนนเสี่ย่งใหผูู้้ถ้ือืหุน้และผูู้้ม่อบฉันัทะ

ที�ม่าปีริะชุมุ่	และจึดัเกบ็ไวเ้ปีน็หลกัฐานเม่ื�อปีริะชุมุ่เส่ริจ็ึเริยี่บริอ้ย่	เม่ื�อเริิ�ม่ปีริะชุมุ่เลข้านกุาริบริษิัทัไดม้่กีาริปีริะกาศ

แจึง้จึำนวน/สั่ดส่ว่นผูู้้ถือืหุน้ที�เข้า้ปีริะชุมุ่ด้วย่ตนเองและม่อบฉันัทะให้ผูู้อ้ื�นเข้า้ร่ิวม่ปีริะชุมุ่แทน	โดย่แย่กริาย่การิกัน

อย่า่งชุดัเจึน	ริวม่ถืงึการิแจึง้วธิกีาริลงคะแนนและนับคะแนนใหผูู้้ถื้ือหุน้ทริาบ	โดย่ส่ทิธกิาริออกเส่ยี่งหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�ง

เส่ีย่ง	 ในริะหว่างปีริะชุุม่ได้เปีิดโอกาส่ให้ผูู้้ถืือหุ้นซึ่ักถืาม่และบันทึกคำถืาม่คำตอบไว้ในแต่ละวาริะข้องทุกวาริะที�

เส่นอในหนงัส่อืเชุญิปีริะชุุม่	และเพีื�อความ่โปีริง่ใส่ตาม่นโย่บาย่การิกำกบัการิดแูลกจิึการิที�ด	ีบริษิัทัไดเ้ชุญิที�ปีริกึษัา

กฎหม่าย่	นางส่าวโชุตกิา	ทิม่าศาส่ตร์ิ	เปีน็ตวัแทนเข้า้ร่ิวม่เป็ีนกริริม่การิตริวจึนับคะแนนด้วย่	ส่ำหรัิบผู้ลการิปีริะชุมุ่	

บริิษััทได้แจึ้งม่ติที�ปีริะชุุม่ส่ามั่ญผูู้้ถืือหุ้นปีริะจึำปีี	 2564	 โดย่ริะบุผู้ลการิออกเสี่ย่งลงคะแนนในแต่ละวาริะ	 แย่ก

ปีริะเภทคะแนนเสี่ย่งเป็ีน	“เหน็ดว้ย่”	“ไม่เ่ห็นดว้ย่”	“งดออกเสี่ย่ง”	และ	“บตัริเสี่ย่”	โดย่จัึดส่ง่ในรูิปีแบบจึดหม่าย่

ข้า่วไปีย่งัตลาดหลกัทริพัีย่แ์หง่ปีริะเทศไทย่ในวนัเดยี่วกนั	ภาย่หลงัจึากการิปีริะชุมุ่ผูู้ถ้ือืหุน้เส่ริจ็ึส่ิ�น	และทำการิเผู้ย่

แพีริผู่้า่นเวบ็ไซึ่ตข์้องบริษัิัท	บริษิัทัได้บนัทกึริาย่งานการิปีริะชุุม่อย่า่งคริบถ้ืวน	และจึดัส่ง่ให้ตลาดหลักทริพัีย่ฯ์	พีร้ิอม่

ทั�งได้เผู้ย่แพีริ่ริาย่งานการิปีริะชุุม่บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทภาย่ใน	14	วันหลังวันปีริะชุุม่	และบริิษััทได้ม่ีการิบันทึกส่ื�อ

วีดิทัศน์ในการิปีริะชุุม่

การปฏิิบัต่ิต่่อผ้้ถ่อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน	

บริิษัทัมิน่โยบายในการิปฏิบิตัแิละคุม้ิคริองสทิธิขิึ้องผูถ้ึอ่หุน้ทกุริายอยา่งเทา่เทย่มิและเปน็ธิริริมิ ตามิหลกัการิ

กำกับดูแลกิจการิท่�ด่ ในปี 2564 บริิษััทได้ดำเนินการิ ดังน่� 

1. ผูถ้ึอ่หุน้มิส่ทิธิอิอกเสย่งลงคะแนนตามิจำนวนหุน้ท่�ตนมิ ่สทิธิกิาริลงเสย่งลงคะแนน 1 หุน้สามิญัตอ่ 1 เสย่ง 

สิทธิิการิมิอบฉันทะให้ผู้อ่�นเขึ้้าปริะชัุมิแทนตน 

2. บริิษััทเปิดโอกาสให้ผู้ถึ่อหุ้นริายย่อยสามิาริถึเสนอเริ่�องเพื่่�อบริริจุเขึ้้าเป็นวาริะการิปริะชัุมิ และเสนอชั่�อ

บุคคลเพื่่�อเขึ้้าริับการิพื่ิจาริณาคัดเล่อกเป็นกริริมิการิเป็นการิล่วงหน้าสำหริับการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นปี 2564 ตั�งแต่วัน

ท่� 1-31 ธินัวาคมิ 2563 ลว่งหนา้ไมิน่อ้ยกวา่ 3 เดอ่น ตามินโยบายบริษิัทั โดยบริษิัทัเปดิเผยหลกัเกณฑ์แ์ละขึ้ั�นตอน

บนเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท และแจ้งให้ผู้ถึ่อหุ้นทริาบผ่านริะบบขึ้่าวขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย 

3. บริิษััทเผยแพื่ริ่หนังส่อเชัิญปริะชัุมิพื่ริ้อมิขึ้้อมิูลปริะกอบการิปริะชัุมิตามิวาริะต่าง ๆ ทางเว็บไซื้ต์ทั�งภาษัา

ไทยและภาษัาอังกฤษัล่วงหน้าก่อนการิปริะชัุมิ 30 วัน และจัดส่งเอกสาริทางไปริษัณ่ย์ผ่านศูนย์ริับฝ่ากหลักทริัพื่ย์

ก่อนวันปริะชัุมิ 21 วัน 

4. กริณ่ผู้ถึ่อหุ้นไม่ิสามิาริถึเขึ้้าริ่วมิปริะชุัมิได้ บริิษััทได้ทำการิจัดส่งหนังส่อมิอบฉันทะแบบ ขึ้. ไปพื่ร้ิอมิกับ

จดหมิายเชัิญปริะชัุมิ โดยชั่�แจงวิธิ่การิ เอกสาริและหลักฐานในการิมิอบฉันทะ ทั�งน่� บริิษััทเสนอชั่�อกริริมิการิอิสริะ

ท่�ไมิ่มิ่ส่วนได้เส่ยในการิปริะชุัมิเป็นทางเล่อกในการิมิอบฉันทะขึ้องผู้ถึ่อหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พื่ล.อ.ต.หญิง 

พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ และริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์ 

5. ในการิดำเนินการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััทไมิ่มิ่การิเพื่ิ�มิวาริะอ่�น ๆ ท่�ไมิ่ได้ริะบุไว้ในหนังส่อนัดปริะชัุมิ

ให้ท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นพื่ิจาริณา 

6. บริิษััทจัดให้มิ่มิาตริการิการิกำกับดูแลการิใชั้ขึ้้อมิูลภายใน และแจ้งให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ และพื่นักงานท่�

ทริาบขึ้้อมิูลภายในทริาบ ริวมิทั�งการิห้ามิซื้่�อขึ้ายหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััทในช่ัวงเวลา 1 เด่อน ก่อนการิเปิดเผยงบ 

การิเงินให้แก่สาธิาริณชันทริาบ 



7373

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7272

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7. บริิษััทจัดทำริายงานการิถึ่อคริองหลักทริัพื่ย์บริิษััทขึ้องกริริมิการิและผู้บริิหาริอย่างถึูกต้อง คริบถึ้วน และ

ไดน้ำเสนอริายงานดังกล่าวต่อท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริษิัทัเป็นปริะจำทุกไตริมิาส บริษิัทัไม่ิเคยได้ริบัการิตักเตอ่น

ในการิไมิ่ปฏิิบัติตามิกฎริะเบ่ยบจากเลขึ้านุการิบริิษััท

8. เมิ่�อมิ่การิเปล่�ยนหริ่อเขึ้้าริับตำแหน่งใหมิ่ใด ๆ ขึ้องกริริมิการิบริิษััท จะนำเสนอขึ้้อมิูลการิเปล่�ยนแปลงให้ 

ก.ล.ต. ทริาบเพื่่�อให้ขึ้้อมิูลกริริมิการิเป็นปัจจุบันเสมิอ

9. บริิษััทไมิ่มิ่การิให้ความิชั่วยเหล่อทางด้านการิเงินกับบริิษััทท่�ไมิ่ใชั่บริิษััทย่อย โคริงสริ้างการิถึ่อหุ้นไมิ่มิ่การิ

ถึ่อหุ้นไขึ้ว้ในกลุ่มิบริิษััท และไมิ่มิ่การิซื้่�อหุ้นบริิษััทค่น

บทบาทของผ้้ม่สี่่วนได้สี่่วนเสี่่ย	

บริิษััทตริะหนักถึ้งสิทธิิขึ้องผู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุกกลุ่มิ และได้กำหนดนโยบายและแนวทางการิปฏิิบัติต่อผู้มิ่

ส่วนได้ส่วนเส่ยกลุ่มิต่าง ๆ อย่างชััดเจน เพื่่�อให้ความิมิั�นใจแก่ผู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย ทั�งผู้ถึ่อหุ้น พื่นักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหน่� คู่แขึ้่ง ตลอดจนสาธิาริณชันและสังคมิโดยริวมิอย่างเหมิาะสมิ และจัดให้มิ่การิริ่วมิมิ่อกันริะหว่างผู้มิ่ส่วนได้

สว่นเสย่ในการิสริา้งความิมิั�งคั�ง สริา้งงานและสริา้งกจิการิใหม้ิฐ่านะการิเงนิท่�มิั�นคงอยา่งยั�งยน่ คณะกริริมิการิมิั�นใจ

วา่สทิธิิขึ้องผูม้ิส่ว่นไดส้ว่นเสย่ไดร้ิบัการิคุม้ิคริองและปฏิบัิตดิว้ยด ่คำนง้ถ้ึงการิใชัท้ริพัื่ยากริอยา่งมิป่ริะสทิธิภิาพื่ ริวมิ

ถึ้งผลกริะทบท่�จะเกิดขึ้้�นกับสิ�งแวดล้อมิ

แนวทางปฏิิบัต่ิต่่อผ้้ม่สี่่วนได้สี่่วนเสี่่ย	

•	ผ้ถ้อ่หุน้/นกัลงทนุ:	บริษิัทัมิุง่มิั�นเปน็ตวัแทนท่�ดข่ึ้องผูถ้ึอ่หุน้ในการิดำเนนิธิรุิกจิเพื่่�อสริา้งความิพื่ง้พื่อใจสงูสดุ

ใหก้บัผูถ้ึอ่หุน้ โดยคำนง้ถึง้การิเจริญิเตบิโตขึ้องมิลูคา่บริษิัทัในริะยะยาวดว้ยผลตอบแทนท่�ดแ่ละตอ่เน่�อง ริวมิทั�งการิ

ดำเนินการิเปิดเผยขึ้้อมิูลอย่างโปริ่งใสและเชั่�อถึ่อได้ต่อผู้ถึ่อหุ้น

ในปีี	2564	บริิษััทได้ผู้ลคะแนนคุณภาพีการิจึัดปีริะชุุม่ส่าม่ัญผูู้้ถืือหุ้นอยู่่ที�	100/100	และผู้ลส่ำริวจึโคริงการิ

การิกำกับดูแลกิจึการิบริิษััทจึดทะเบีย่นไทย่อยู่่ที�	92%

•	พนักงาน:	บริิษััทตริะหนัก และถึ่อว่าความิปลอดภัย สุขึ้อนามิัย และสภาพื่แวดล้อมิในการิทำงาน เป็นส่วน

หน้�งขึ้องความิสำเริ็จในการิดำเนินธุิริกิจ พื่นักงานทุกคนขึ้องบริิษััทจะได้ริับความิปลอดภัย มิ่สุขึ้ภาพื่อนามัิยท่�ด่  

ภายใต้สภาพื่การิทำงานและสิ�งแวดล้อมิท่�ด ่พื่นกังานเป็นทรัิพื่ยากริอันมิค่่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสูค่วามิสำเริจ็

ขึ้องบริิษััท จ้งปฏิิบัติต่อพื่นักงานอย่างเป็นธิริริมิบนหลักสิทธิิมินุษัยชัน ริวมิถ้ึงกำหนดให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ และ

พื่นักงานทุกคนเคาริพื่สิทธิมิินุษัยชันสากล ไม่ิละเมิดิต่อหลกัการิดังกลา่ว บริษิัทัจง้ได้มิุง่พื่ฒันาเสริมิิสร้ิางวฒันธิริริมิ

และบริริยากาศการิทำงานท่�ด่ ริวมิทั�งส่งเสริิมิการิทำงานเป็นท่มิ ปฏิิบัติต่อพื่นักงานด้วยความิสุภาพื่ และให้ความิ

เคาริพื่ต่อความิเป็นปัจเจกชัน การิว่าจ้าง แต่งตั�ง และโยกย้ายพื่นักงาน จะพื่ิจาริณาบนพื่่�นฐานขึ้องคุณธิริริมิ และ

การิใชั้ทรัิพื่ยากริบุคคลให้เกิดปริะโยชัน์สูงสุดแก่บริิษััท ริวมิถ้ึงมิ่นโยบายการิอบริมิ และพัื่ฒนาศักยภาพื่พื่นักงาน 

บริษิัทัจัดให้พื่นักงานได้ฝ่กึอบริมิฝี่มิอ่แริงงานเพื่ิ�มิเติมิในสาขึ้าอาชัพ่ื่ท่�พื่นักงานได้ปฏิบัิตงิานอยู ่เพื่่�อให้พื่นักงานได้มิ่

ความิริู้ ความิสามิาริถึ ทักษัะ และทัศนคติท่�ด่ต่อการิปฏิิบัติงาน โดยหลักสูตรินั�น ๆ สอดคล้องเป็นปริะโยชัน์ต่อ

บริิษััท และเก่�ยวขึ้้องเหมิาะสมิกับตำแหน่งงานขึ้องพื่นักงานท่�ได้ริับมิอบหมิาย ทั�งน่� บริิษััทได้ดำเนินการิจัดให้

พื่นักงานได้ริับฝ่ึกอบริมิในแต่ละปี ทั�งการิจัดอบริมิภายในบริิษััท และการิส่งพื่นักงานไปอบริมิภายนอกบริิษััท  

คริบตามิสัดสว่นหริอ่มิากกว่าริอ้ยละ 50 ขึ้องลกูจา้งเฉล่�ยในริะหว่างปี อก่ทั�งมิข่ึ้อ้บงัคบัเก่�ยวกับการิทำงานท่�กำหนด

คา่ตอบแทนและสวัสดิการิให้เป็นไปอย่างยุตธิิริริมิ และบริษิัทัยด้มิั�นปฏิบัิตติามิกฎหมิายว่าด้วยแริงงานอย่างเคร่ิงครัิด  

ในปีี	2564	บริิษััททำการิปีริับปีริุงแนวปีฏิิบัติที�คริอบคลุม่ถืึงส่ิทธิต่าง	ๆ 	และผู้ลปีริะโย่ชุน์เกี�ย่วกับการิจึ้างงาน

ที�เป็ีนธริริม่อย่่างส่ม่�ำเส่ม่อ	 จัึดให้ม่ีการิปีริะเมิ่นผู้ลการิปีฏิิบัติงานข้องพีนักงานทุกริะดับตาม่ริะบบดัชุนีชุี�วัด	 KPIs	 

ที�กำหนดทั�งในริะย่ะส่ั�นและริะย่ะย่าว	ตาม่หลกัการิข้อง	Balanced	Scorecard	จึดัอบริม่พีฒันาใหค้วาม่ริูพ้ีนกังาน

อย่่างต่อเนื�อง	

 ในวันปีริะชุุม่ส่ามั่ญผูู้้ถืือหุ้น	 บริิษััทได้นำริะบบบาร์ิโค้ด	 (Barcode)	 ม่าใชุ้ในการิลงทะเบีย่นและนับคะแนน

เส่ีย่ง	 เพีื�อชุ่วย่ให้ข้ั�นตอนการิปีริะม่วลผู้ลการิลงคะแนนเส่ีย่งเปี็นไปีอย่่างริวดเริ็วย่ิ�งข้ึ�น	 จัึดให้ม่ีบุคลากริอย่่างเพีีย่ง

พีอ	เพีื�ออำนวย่ความ่ส่ะดวกในการิตริวจึส่อบเอกส่าริผูู้้ถือืหุน้แต่ละริาย่ที�เข้า้ร่ิวม่ปีริะชุมุ่	ริวม่ทั�งการิลงทะเบีย่น	โดย่

จึะต้องไม่่เส่ีย่เวลานานเกินกว่า	20	นาที/ริาย่	หริือต่อ	1	ใบม่อบฉัันทะ	และได้จึัดเตริีย่ม่อากริแส่ตม่ปี์ให้แก่ผูู้้ถืือหุ้น

ในการิม่อบฉันัทะ	ทั�งนี�	เพีื�ออำนวย่ความ่ส่ะดวกให้แกผูู่้ถ้ือืหุน้	จัึดทำบตัริลงคะแนนเสี่ย่งใหผูู้้ถ้ือืหุน้และผูู้้ม่อบฉันัทะ

ที�ม่าปีริะชุมุ่	และจึดัเกบ็ไวเ้ปีน็หลกัฐานเม่ื�อปีริะชุมุ่เส่ริจ็ึเริยี่บริอ้ย่	เม่ื�อเริิ�ม่ปีริะชุมุ่เลข้านกุาริบริษิัทัไดม้่กีาริปีริะกาศ

แจึง้จึำนวน/สั่ดส่ว่นผูู้้ถือืหุน้ที�เข้า้ปีริะชุมุ่ด้วย่ตนเองและม่อบฉันัทะให้ผูู้อ้ื�นเข้า้ร่ิวม่ปีริะชุมุ่แทน	โดย่แย่กริาย่การิกัน

อย่า่งชุดัเจึน	ริวม่ถึืงการิแจึง้วธิกีาริลงคะแนนและนับคะแนนใหผูู้้ถื้ือหุน้ทริาบ	โดย่ส่ทิธกิาริออกเส่ยี่งหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�ง

เส่ีย่ง	 ในริะหว่างปีริะชุุม่ได้เปีิดโอกาส่ให้ผูู้้ถืือหุ้นซึ่ักถืาม่และบันทึกคำถืาม่คำตอบไว้ในแต่ละวาริะข้องทุกวาริะที�

เส่นอในหนงัส่อืเชุญิปีริะชุุม่	และเพีื�อความ่โปีริง่ใส่ตาม่นโย่บาย่การิกำกบัการิดแูลกจิึการิที�ด	ีบริษิัทัไดเ้ชุญิที�ปีริกึษัา

กฎหม่าย่	นางส่าวโชุตกิา	ทิม่าศาส่ตร์ิ	เปีน็ตวัแทนเข้า้ร่ิวม่เป็ีนกริริม่การิตริวจึนับคะแนนด้วย่	ส่ำหรัิบผู้ลการิปีริะชุมุ่	

บริิษััทได้แจึ้งม่ติที�ปีริะชุุม่ส่ามั่ญผูู้้ถืือหุ้นปีริะจึำปีี	 2564	 โดย่ริะบุผู้ลการิออกเสี่ย่งลงคะแนนในแต่ละวาริะ	 แย่ก

ปีริะเภทคะแนนเสี่ย่งเป็ีน	“เหน็ดว้ย่”	“ไม่เ่ห็นดว้ย่”	“งดออกเสี่ย่ง”	และ	“บตัริเสี่ย่”	โดย่จัึดส่ง่ในรูิปีแบบจึดหม่าย่

ข้า่วไปีย่งัตลาดหลกัทริพัีย่แ์หง่ปีริะเทศไทย่ในวนัเดยี่วกนั	ภาย่หลงัจึากการิปีริะชุมุ่ผูู้ถ้ือืหุน้เส่ริจ็ึส่ิ�น	และทำการิเผู้ย่

แพีริผู่้า่นเวบ็ไซึ่ตข์้องบริษัิัท	บริษิัทัได้บนัทกึริาย่งานการิปีริะชุุม่อย่า่งคริบถ้ืวน	และจึดัส่ง่ให้ตลาดหลักทริพัีย่ฯ์	พีร้ิอม่

ทั�งได้เผู้ย่แพีริ่ริาย่งานการิปีริะชุุม่บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทภาย่ใน	14	วันหลังวันปีริะชุุม่	และบริิษััทได้ม่ีการิบันทึกส่ื�อ

วีดิทัศน์ในการิปีริะชุุม่

การปฏิิบัต่ิต่่อผ้้ถ่อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน	

บริษิัทัมิน่โยบายในการิปฏิบิตัแิละคุม้ิคริองสทิธิขิึ้องผูถ้ึอ่หุน้ทกุริายอยา่งเทา่เทย่มิและเปน็ธิริริมิ ตามิหลกัการิ

กำกับดูแลกิจการิท่�ด่ ในปี 2564 บริิษััทได้ดำเนินการิ ดังน่� 

1. ผูถ้ึอ่หุน้มิส่ทิธิอิอกเสย่งลงคะแนนตามิจำนวนหุน้ท่�ตนมิ ่สทิธิกิาริลงเสย่งลงคะแนน 1 หุน้สามิญัตอ่ 1 เสย่ง 

สิทธิิการิมิอบฉันทะให้ผู้อ่�นเขึ้้าปริะชัุมิแทนตน 

2. บริิษััทเปิดโอกาสให้ผู้ถึ่อหุ้นริายย่อยสามิาริถึเสนอเริ่�องเพื่่�อบริริจุเขึ้้าเป็นวาริะการิปริะชัุมิ และเสนอชั่�อ

บุคคลเพื่่�อเขึ้้าริับการิพื่ิจาริณาคัดเล่อกเป็นกริริมิการิเป็นการิล่วงหน้าสำหริับการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นปี 2564 ตั�งแต่วัน

ท่� 1-31 ธินัวาคมิ 2563 ลว่งหนา้ไมิน่อ้ยกวา่ 3 เดอ่น ตามินโยบายบริษัิัท โดยบริษิัทัเปดิเผยหลกัเกณฑ์แ์ละขึ้ั�นตอน

บนเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท และแจ้งให้ผู้ถึ่อหุ้นทริาบผ่านริะบบขึ้่าวขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย 

3. บริิษััทเผยแพื่ริ่หนังส่อเชัิญปริะชัุมิพื่ริ้อมิขึ้้อมิูลปริะกอบการิปริะชัุมิตามิวาริะต่าง ๆ ทางเว็บไซื้ต์ทั�งภาษัา

ไทยและภาษัาอังกฤษัล่วงหน้าก่อนการิปริะชัุมิ 30 วัน และจัดส่งเอกสาริทางไปริษัณ่ย์ผ่านศูนย์ริับฝ่ากหลักทริัพื่ย์

ก่อนวันปริะชัุมิ 21 วัน 

4. กริณ่ผู้ถึ่อหุ้นไม่ิสามิาริถึเขึ้้าริ่วมิปริะชุัมิได้ บริิษััทได้ทำการิจัดส่งหนังส่อมิอบฉันทะแบบ ขึ้. ไปพื่ร้ิอมิกับ

จดหมิายเชัิญปริะชัุมิ โดยชั่�แจงวิธิ่การิ เอกสาริและหลักฐานในการิมิอบฉันทะ ทั�งน่� บริิษััทเสนอชั่�อกริริมิการิอิสริะ

ท่�ไมิ่มิ่ส่วนได้เส่ยในการิปริะชุัมิเป็นทางเล่อกในการิมิอบฉันทะขึ้องผู้ถึ่อหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พื่ล.อ.ต.หญิง 

พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ และริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์ 

5. ในการิดำเนินการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััทไมิ่มิ่การิเพื่ิ�มิวาริะอ่�น ๆ ท่�ไมิ่ได้ริะบุไว้ในหนังส่อนัดปริะชัุมิ

ให้ท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นพื่ิจาริณา 

6. บริิษััทจัดให้มิ่มิาตริการิการิกำกับดูแลการิใชั้ขึ้้อมิูลภายใน และแจ้งให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ และพื่นักงานท่�

ทริาบขึ้้อมิูลภายในทริาบ ริวมิทั�งการิห้ามิซื้่�อขึ้ายหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััทในช่ัวงเวลา 1 เด่อน ก่อนการิเปิดเผยงบ 

การิเงินให้แก่สาธิาริณชันทริาบ 
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การเปิดเผยข้อม้ลและความโปร่งใสี่	

1. บริษิัทัให้ความิสำคญัต่อการิเปิดเผยข้ึ้อมิลูท่�มิค่วามิถึกูต้องคริบถ้ึวนโปร่ิงใสทั�วถึง้และทนัเวลา อาท ิเป้าหมิาย 

ริะยะยาวขึ้องบริิษััท ลักษัณะการิปริะกอบธิุริกิจ ริายการิริะหว่างกัน ทั�งขึ้้อมิูลทางการิเงิน ผลการิดำเนินงาน และ

ขึ้อ้มิลูอ่�นท่�เก่�ยวขึ้อ้ง เพื่่�อใหน้กัลงทนุและผูท้่�เก่�ยวขึ้อ้งไดใ้ชัป้ริะกอบการิตดัสนิใจลงทนุโดยผา่นชัอ่งทางและส่�อการิ

เผยแพื่ร่ิขึ้้อมูิลต่าง ๆ ขึ้องตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย และสำนักคณะกริริมิการิกำกับหลักทรัิพื่ย์และ

ตลาดหลักทริัพื่ย์ ริวมิถึ้งผ่านทางเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท ริายงานปริะจำปี (56-2) แบบแสดงริายการิขึ้้อมิูลปริะจำปี  

(56-1) อ่กทั�งอ่เมิลในการิติดต่อกับผู้ริับผิดชัอบท่�เก่�ยวขึ้้องในการิติดต่อกับนักลงทุน tarip@arip.co.th ริวมิทั�ง 

เปิดเผยขึ้้อมิูลทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั 

2. บริิษัทัไดร้ิายงานนโยบายการิกำกบัดแูลกจิการิท่�คณะกริริมิการิไดใ้หค้วามิเหน็ชัอบไวโ้ดยสริปุ และริายงาน

ผลการิปฏิิบัติตามินโยบายผ่านชั่องทางต่าง ๆ เชั่น ริายงานปริะจำปี และเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท 

3. บริิษััทได้แสดงริายงานความิริับผิดชัอบขึ้องคณะกริริมิการิต่อริายงานทางการิเงินควบคู่กับริายงานขึ้อง 

ผู้สอบบัญชั่ไว้ในแบบ 56-1 และริายงานปริะจำปี โดยบริิษััทจัดส่งริายงานทางการิเงินต่อตลาดหลักทริัพื่ย์ 

แห่งปริะเทศไทย และสำนักงานคณะกริริมิการิกำกับหลักทรัิพื่ย์และตลาดหลักทรัิพื่ย์ ภายในริะยะเวลาท่�กำหนด 

และไมิ่มิ่ริายการิท่�ทำให้ผู้สอบบัญชั่แสดงความิคิดเห็นอย่างมิ่เง่�อนไขึ้ หริ่องบการิเงินไมิ่ถึูกต้อง หริ่อไมิ่แสดงความิ

เห็นต่องบการิเงิน 

4. บริษิัทัไดม้ิก่าริเปดิเผยริายช่ั�อคณะกริริมิการิอสิริะ บทบาทและหน้าท่�ขึ้องคณะกริริมิการิ และคณะกริริมิการิ

ตริวจสอบ คา่ตอบแทน จำนวนคริั�งขึ้องการิปริะชุัมิ จำนวนคริั�งท่�กริริมิการิแต่ละท่านเขึ้า้ร่ิวมิปริะชุัมิคณะกริริมิการิ

ในปีท่�ผ่านมิา และปริะวัติคณะกริริมิการิไว้ในแบบแสดงริายงานขึ้้อมิูลปริะจำปี และริายงานปริะจำปี

5. บริิษััทจัดให้มิ่ผู้ท่�ริับผิดชัอบในการิให้ขึ้้อมูิลสาริสนเทศ และส่�อสาริกับผู้ถึ่อหุ้น นักลงทุน ตลอดจน 

นักวิเคริาะห์หลักทริัพื่ย์ ริวมิถึ้งมิ่การิพื่บปะให้ขึ้้อมิูลดังกล่าวตามิความิเหมิาะสมิ 

6. บริษัิัทไดม้ิก่าริริายงานการิถึอ่หลกัทริพัื่ยข์ึ้องคณะกริริมิการิ ผูบ้ริิหาริ ผูส้อบบญัชั ่และผูท้่�เก่�ยวขึ้อ้งกบัขึ้อ้มิลู

การิเงิน เชั่น ผู้จัดการิฝ่่ายบัญชั่ และขึ้องคู่สมิริสและบุตริท่�ยังไม่ิบริริลุนิติภาวะ ท่�ถึ่อหลักทรัิพื่ย์ในบริิษััท ริวมิถ้ึง

ริายงานการิมิส่ว่นไดส้ว่นเสย่ในท่�ปริะชัมุิคณะกริริมิการิในแตล่ะไตริมิาส เพ่ื่�อใหท้ริาบความิเคล่�อนไหวในการิถึอ่หุน้

บริิษััท และสริุปการิเปล่�ยนแปลงทั�งปีนำเสนอในริายงานปริะจำปี

7. บริิษััทได้มิ่การิแจกแจงโคริงสร้ิางผู้ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััท และเปิดเผยการิถึ่อหุ้นขึ้องกริริมิการิและผู้บริิหาริให้

ทริาบการิถึ่อหุ้นอย่างชััดเจน โดยคณะกริริมิการิมิ่ความิเขึ้้าใจเริ่�องโคริงสร้ิางความิสัมิพื่ันธิ์ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นท่�อาจมิ ่

ผลกริะทบต่ออำนาจการิควบคุมิหริ่อการิบริิหาริจัดการิขึ้องบริิษััท 

8. บริษิัทัมิก่าริจ้างผูส้อบบัญชัท่่�มิค่วามิเป็นอิสริะและมิคุ่ณสมิบัตทิ่�ได้ริบัการิยอมิรัิบเป็นผูส้อบบัญชั ่โดยผูส้อบ

บัญชั่ดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชั่ท่�ได้ริับความิเห็นชัอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ริวมิถึ้งเปิดเผยค่าสอบบัญชั่ ค่าบริิการิ 

อ่�น ๆ ท่�จ่ายให้กับผู้สอบบัญชั่หริ่อบริิษััทสอบบัญชั่ 

ในปีี	2564	บริิษััทม่ีการิเผู้ย่แพีริ่ข้้อมู่ลทางการิเงินและข้้อมู่ลที�ม่ิใชุ่การิเงินอย่่างโปีริ่งใส่	และภาย่ในเวลาตาม่

ข้อ้กำหนดข้องตลาดหลกัทริพัีย์่แหง่ปีริะเทศไทย่ผู้า่นชุอ่งทางตา่ง	ๆ 	ทั�งชุอ่งทางข้องตลาดหลกัทริพัีย์่แหง่ปีริะเทศไทย่	

และเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท	 http://www.aripplc.com	 และได้แส่ดงริาย่งานความ่รัิบผู้ิดชุอบข้องคณะกริริม่การิต่อ

ริาย่งานทางการิเงินควบคู่กับริาย่งานข้องผูู้้ส่อบบัญชุีไว้ในริาย่งานปีริะจึำปีี	 ริวม่ทั�งได้เปีิดเผู้ย่ข้้อมู่ลการิจ่ึาย่ 

ค่าตอบแทนกริริม่การิและผูู้้บริหิาริโดย่ละเอยี่ดทั�งริปูีแบบ	ลักษัณะ	และจึำนวนเงนิค่าตอบแทนไว้ในริาย่งานปีริะจึำปีี	

และแบบ	56-1

บริษิััทไดน้ำเส่นอที�ปีริะชุมุ่ผูู้้ถือืหุ้นแตง่ตั�ง	บริษิัทั	ส่ำนกังาน	อีวาย่	จึำกดั	เปีน็ผูู้ส้่อบบญัชุปีี	ี2564	ซึ่ึ�งไม่ม่่คีวาม่

ส่ัม่พีันธ์กับบริิษััทที�จึะก่อให้เกิดข้้อจึำกัดข้องความ่เปี็นอิส่ริะ	บริิษััทจึ่าย่ค่าตอบแทนจึากการิส่อบบัญชุี	จึำนวนเงิน

ริวม่	1,200,000	บาท	ไม่่ม่ีค่าบริิการิอื�น	บริิษััทไม่่ม่ีบริิษััทย่่อย่	จึึงไม่่ม่ีผูู้้ส่อบบัญชุีและค่าส่อบบัญชุีบริิษััทย่่อย่		

กริริม่การิ	ผูู้บ้ริหิาริริะดบัส่งู	และผูู้้จึดัการิฝ่า่ย่บญัชุ	ีไดม้่กีาริแจึง้การิเปีลี�ย่นแปีลงข้อ้ม่ลูตาม่ริาย่งานการิม่สี่ว่น

ได้เส่ีย่	ริาย่งานการิถืือคริองหลักทริัพีย่์ข้องบริิษััทให้ที�ปีริะชุุม่คณะกริริม่การิริับทริาบทุกไตริม่าส่	

•	ล้กค้า:	บริิษััทมิุ่งมิั�นในการิสริ้างความิพื่้งพื่อใจ และความิมิั�นใจให้กับลูกค้าท่�จะได้ริับผลิตภัณฑ์์และบริิการิ 

ท่�ด่มิ่คุณภาพื่ในริาคาท่�เหมิาะสมิ ริวมิทั�งริักษัาสัมิพื่ันธิภาพื่ท่�ด่ โดยมิุ่งมิั�นยกริะดับมิาตริฐานสินค้า/บริิการิให้สูงขึ้้�น

อย่างต่อเน่�องและจริิงจัง ริวมิถึ้งเปิดเผยขึ้่าวสาริขึ้้อมิูลเก่�ยวกับสินค้า/บริิการิอย่างคริบถึ้วน ไมิ่เปิดเผยขึ้้อมิูลขึ้อง

ลกูคา้โดยไมิไ่ดร้ิบัอนญุาตจากลกูคา้กอ่น เวน้แตเ่ปน็ขึ้อ้มิลูท่�ตอ้งเปดิเผยตามิบทบงัคบัขึ้องกฎหมิาย และไมิน่ำขึ้อ้มิลู

ไปใชั้ในทางท่�ไมิ่ถึูกต้อง และให้คำแนะนำ ปริ้กษัา เพื่่�อให้ลูกค้าได้ริับความิพื่้งพื่อใจอย่างสูงสุด 

ในปีี	 2564	บริิษััทไม่่ได้ริับข้้อริ้องเริีย่นใด	 ๆ	 จึากลูกค้า	 บริิษััทได้จึัดให้ม่ีการิส่ำริวจึความ่พีึงพีอใจึข้องลูกค้า 

ที�เข้า้ชุม่งานแส่ดงส่นิคา้ไอท	ี“คอม่ม่าริต์”	โดย่ลกูคา้ส่ว่นใหญพ่ีงึพีอใจึในการิเลอืกซึ่ื�อส่นิคา้ไดท้กุ	แบรินด	์ม่โีปีริโม่ชุนั

ข้องแถืม่	และส่าม่าริถืซึ่ื�อข้องกลับไปีได้เลย่

•	ค้่ค้าและเจ้าหน่�:	บริิษััทมิ่นโยบายการิดำเนินธิุริกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไมิ่นำมิาซื้้�งความิเส่�อมิเส่ยต่อชั่�อเส่ยง

ขึ้องบริิษััทหริ่อขัึ้ดต่อกฎหมิายใด ๆ ริวมิถึ้งการิหล่กเล่�ยงการิซ่ื้�อสินค้าท่�คู่ค้าละเมิิดสิทธิิมินุษัยชัน หริ่อละเมิิด

ทริัพื่ย์สินทางปัญญา ไมิ่นำผลงานหริ่อขึ้้อมิูลอันเป็นสิทธิิขึ้องบุคคลภายนอก นำมิาใชั้ปริะโยชัน์ภายในบริิษััท 

จะต้องตริวจสอบให้มิั�นใจว่า จะไม่ิละเมิดิทรัิพื่ย์สนิทางปัญญาขึ้องผูอ่้�น มิก่าริคำนง้ถ้ึงความิเสมิอภาคในการิดำเนิน

ธิรุิกจิและผลปริะโยชัน์ริว่มิกนักบัคูค่า้ การิคัดเลอ่กคูค้่าทำอยา่งยตุธิิริริมิ โดยมิน่โยบายการิคัดเลอ่กคูค้่าท่�ถึอ่ปฏิบิตัิ

อย่างชััดเจน ทั�งน่� บริิษััทถึ่อว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการิริ่วมิสริ้าง Value Chain ให้กับลูกค้า  

การิปฏิิบัติต่อเจ้าหน่� บริิษััทย้ดมิั�นในการิดำเนินธุิริกิจอย่างมิ่หลักการิและวินัย เพื่่�อสร้ิางความิเชั่�อถึ่อให้แก่ 

เจ้าหน่� โดยบริิษััทย้ดมิั�นในสัญญาหริ่อเง่�อนไขึ้ต่าง ๆ ท่�ตกลงกันไว้อย่างเคริ่งคริัด หากเกิดกริณ่ท่�ไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติ

ตามิเง่�อนไขึ้ท่�ตกลงกันไว้ได้ บริิษััทจะแจ้งให้เจ้าหน่�ทริาบเพื่่�อริ่วมิกันพื่ิจาริณาหาแนวทางแก้ไขึ้ปัญหา 

ในปี	ี2564	บริษิัทัจัึดซึ่ื�อสิ่นค้าและบริกิาริตาม่ริะเบีย่บการิจัึดซึ่ื�อจัึดจ้ึาง	โดย่จัึดให้ม่กีาริเปีรีิย่บเทีย่บริาคาเพีื�อ

ใหเ้กดิความ่เทา่เทยี่ม่กนั	โปีร่ิงใส่	ตริวจึส่อบได	้และไม่ผู่้กูข้าดกบัริาย่ใดริาย่หนึ�ง	และฝ่า่ย่ตริวจึส่อบภาย่ในจึะทำการิ

ตริวจึส่อบริะบบการิจัึดซึ่ื�อจึดัจึา้งเป็ีนปีริะจึำทุกปี	ีไม่พ่ีบปีริะเด็นอะไริที�เปีน็ส่าริะส่ำคัญอนัเป็ีนเหตุใหเ้ชุื�อได้วา่ริะบบ

การิปีฏิบัิตงิานและริะบบการิควบคุม่ภาย่ในข้องบริษิัทัข้าดปีริะสิ่ทธิภาพี	และบริษิัทัไม่เ่คย่มี่ข้อ้พิีพีาทหรืิอจึดหม่าย่

ริ้องเริีย่นใด	ๆ	ที�เกี�ย่วข้้องกับคู่ค้าและเจึ้าหนี�ข้องบริิษััท

•	 ค้่แข่ง: บริิษััทสนับสนุนและส่งเสริิมินโยบายการิแขึ้่งขึ้ันอย่างเสริ่และเป็นธิริริมิ ไมิ่ผูกขึ้าด หริ่อกำหนดให้ 

คูค่า้ตอ้งขึ้ายสนิคา้ขึ้องบริษัิัทเทา่นั�น และไมิม่ิน่โยบายในการิแขึ้ง่ขึ้นัทางการิคา้ โดยใชัว้ธิิก่าริใด ๆ  ใหไ้ดม้ิาซื้้�งขึ้อ้มิลู

ขึ้องคู่แขึ้่งอย่างผิดกฎหมิาย และขึ้ัดต่อจริิยธิริริมิ 

ในปีี	2564	บริิษััทย่ึดหลักความ่เส่ม่อภาค	และไม่่เคย่ม่ีข้้อพีิพีาทหริือจึดหม่าย่ริ้องเริีย่นใด	ๆ	ที�เกี�ย่วข้้องกับ 

คู่แข้่งทางการิค้า	

•	สี่าธุารณชื้นและสัี่งคม:	บริษัิัทถึอ่เปน็สว่นหน้�งขึ้องสงัคมิ ซื้้�งตอ้งริบัผดิชัอบในการิชัว่ยเหลอ่สงัคมิ สนบัสนนุ

กิจกริริมิสาธิาริณปริะโยชัน์แก่ชัุมิชัน สนับสนุนกิจกริริมิขึ้องท้องถึิ�น ริวมิทั�งสนับสนุนให้พื่นักงานริ่วมิงานจิตอาสา

ในงานกิจกริริมิเพื่่�อส่งเสริิมิสังคมิ 

ในปีี	2564	บริิษััทม่ีการิม่อบทุนการิศึกษัา	และริ่วม่กิจึกริริม่ต่าง	ๆ	กับคู่ค้า	

•	 ด้านสี่ิ�งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชื้่วอนามัย: บริิษััทเชั่�อมิั�นว่าความิปลอดภัย อาชั่วอนามัิย และ 

สิ�งแวดล้อมิเป็นความิริับผิดชัอบพื่่�นฐานขึ้องบริิษััท จ้งกำหนดนโยบายท่�จะให้พื่นักงานปฏิิบัติงานอย่างปลอดภัย

และเป็นไปตามิขึ้้อกำหนดขึ้องกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้อง  

ในปี	ี2564	บริษัิัทม่นีโย่บาย่เกี�ย่วกบัการิดแูลเริื�องความ่ปีลอดภยั่และส่ขุ้อนาม่ยั่	โดย่จึดัอบริม่ใหค้วาม่ริูใ้นการิ

ให้ความ่ชุ่วย่เหลือเบื�องต้นกริณีเกิดเหตุฉัุกเฉัิน	เชุ่น	อุบัติเหตุ	อัคคีภัย่	แผู้่นดินไหว	และการิปีฏิิบัติตนในกริณีเกิด

โริคริะบาด	เพีื�อส่ขุ้ภาพีอนาม่ยั่และความ่ปีลอดภยั่ข้องพีนกังาน	ตลอดจึนการิดแูลริกัษัาส่ภาพีแวดลอ้ม่ในการิทำงาน	

กำจึัดส่ัตว์ที�เปี็นพีาหะนำโริค	 จึัดให้ม่ีการิตริวจึ	 ATK	 ให้กับพีนักงานที�ม่ีความ่เส่ี�ย่งในการิพีบปีะบุคคลภาย่นอก 

ทุกอาทิตย่์	 กริณีพีบผูู้้ปี่วย่หริือส่ัม่ผู้ัส่ผูู้้ปี่วย่จึะทำการิพี่นย่าฆ่าเชุื�อโริคทันทีที�ทริาบ	 กำหนดให้พีนักงานเข้้าใหม่่ 

จึะต้องทำการิตริวจึ	RT-PCR	ก่อนเริิ�ม่งาน	บริิษััทไม่่ม่ีอุบัติเหตุหริือการิหยุ่ดงานจึากการิเจึ็บปี่วย่ในการิทำงาน
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การเปิดเผยข้อม้ลและความโปร่งใสี่	

1. บริษิัทัให้ความิสำคญัต่อการิเปิดเผยข้ึ้อมิลูท่�มิค่วามิถึกูต้องคริบถ้ึวนโปร่ิงใสทั�วถ้ึงและทนัเวลา อาท ิเป้าหมิาย 

ริะยะยาวขึ้องบริิษััท ลักษัณะการิปริะกอบธิุริกิจ ริายการิริะหว่างกัน ทั�งขึ้้อมิูลทางการิเงิน ผลการิดำเนินงาน และ

ขึ้อ้มิลูอ่�นท่�เก่�ยวขึ้อ้ง เพื่่�อใหน้กัลงทนุและผูท้่�เก่�ยวขึ้อ้งไดใ้ชัป้ริะกอบการิตดัสนิใจลงทนุโดยผา่นชัอ่งทางและส่�อการิ

เผยแพื่ร่ิขึ้้อมูิลต่าง ๆ ขึ้องตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย และสำนักคณะกริริมิการิกำกับหลักทรัิพื่ย์และ

ตลาดหลักทริัพื่ย์ ริวมิถึ้งผ่านทางเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท ริายงานปริะจำปี (56-2) แบบแสดงริายการิขึ้้อมิูลปริะจำปี  

(56-1) อ่กทั�งอ่เมิลในการิติดต่อกับผู้ริับผิดชัอบท่�เก่�ยวขึ้้องในการิติดต่อกับนักลงทุน tarip@arip.co.th ริวมิทั�ง 

เปิดเผยขึ้้อมิูลทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั 

2. บริิษัทัไดร้ิายงานนโยบายการิกำกบัดแูลกจิการิท่�คณะกริริมิการิไดใ้หค้วามิเหน็ชัอบไวโ้ดยสริปุ และริายงาน

ผลการิปฏิิบัติตามินโยบายผ่านชั่องทางต่าง ๆ เชั่น ริายงานปริะจำปี และเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท 

3. บริิษััทได้แสดงริายงานความิริับผิดชัอบขึ้องคณะกริริมิการิต่อริายงานทางการิเงินควบคู่กับริายงานขึ้อง 

ผู้สอบบัญชั่ไว้ในแบบ 56-1 และริายงานปริะจำปี โดยบริิษััทจัดส่งริายงานทางการิเงินต่อตลาดหลักทริัพื่ย์ 

แห่งปริะเทศไทย และสำนักงานคณะกริริมิการิกำกับหลักทรัิพื่ย์และตลาดหลักทรัิพื่ย์ ภายในริะยะเวลาท่�กำหนด 

และไมิ่มิ่ริายการิท่�ทำให้ผู้สอบบัญชั่แสดงความิคิดเห็นอย่างมิ่เง่�อนไขึ้ หริ่องบการิเงินไมิ่ถึูกต้อง หริ่อไมิ่แสดงความิ

เห็นต่องบการิเงิน 

4. บริิษัทัไดม้ิก่าริเปดิเผยริายช่ั�อคณะกริริมิการิอสิริะ บทบาทและหน้าท่�ขึ้องคณะกริริมิการิ และคณะกริริมิการิ

ตริวจสอบ คา่ตอบแทน จำนวนคริั�งขึ้องการิปริะชุัมิ จำนวนคริั�งท่�กริริมิการิแต่ละท่านเขึ้า้ร่ิวมิปริะชุัมิคณะกริริมิการิ

ในปีท่�ผ่านมิา และปริะวัติคณะกริริมิการิไว้ในแบบแสดงริายงานขึ้้อมิูลปริะจำปี และริายงานปริะจำปี

5. บริิษััทจัดให้มิ่ผู้ท่�ริับผิดชัอบในการิให้ขึ้้อมูิลสาริสนเทศ และส่�อสาริกับผู้ถึ่อหุ้น นักลงทุน ตลอดจน 

นักวิเคริาะห์หลักทริัพื่ย์ ริวมิถึ้งมิ่การิพื่บปะให้ขึ้้อมิูลดังกล่าวตามิความิเหมิาะสมิ 

6. บริิษััทไดม้ิก่าริริายงานการิถึอ่หลกัทริพัื่ยข์ึ้องคณะกริริมิการิ ผูบ้ริิหาริ ผูส้อบบญัชั ่และผูท้่�เก่�ยวขึ้อ้งกบัขึ้อ้มิลู

การิเงิน เชั่น ผู้จัดการิฝ่่ายบัญชั่ และขึ้องคู่สมิริสและบุตริท่�ยังไม่ิบริริลุนิติภาวะ ท่�ถึ่อหลักทรัิพื่ย์ในบริิษััท ริวมิถ้ึง

ริายงานการิมิส่ว่นไดส้ว่นเสย่ในท่�ปริะชัมุิคณะกริริมิการิในแตล่ะไตริมิาส เพ่ื่�อใหท้ริาบความิเคล่�อนไหวในการิถึอ่หุน้

บริิษััท และสริุปการิเปล่�ยนแปลงทั�งปีนำเสนอในริายงานปริะจำปี

7. บริิษััทได้มิ่การิแจกแจงโคริงสร้ิางผู้ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััท และเปิดเผยการิถึ่อหุ้นขึ้องกริริมิการิและผู้บริิหาริให้

ทริาบการิถึ่อหุ้นอย่างชััดเจน โดยคณะกริริมิการิมิ่ความิเขึ้้าใจเริ่�องโคริงสร้ิางความิสัมิพื่ันธิ์ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นท่�อาจมิ ่

ผลกริะทบต่ออำนาจการิควบคุมิหริ่อการิบริิหาริจัดการิขึ้องบริิษััท 

8. บริิษัทัมิก่าริจ้างผูส้อบบัญชัท่่�มิค่วามิเป็นอิสริะและมิคุ่ณสมิบัตทิ่�ได้ริบัการิยอมิรัิบเป็นผูส้อบบัญชั ่โดยผูส้อบ

บัญชั่ดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชั่ท่�ได้ริับความิเห็นชัอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ริวมิถึ้งเปิดเผยค่าสอบบัญชั่ ค่าบริิการิ 

อ่�น ๆ ท่�จ่ายให้กับผู้สอบบัญชั่หริ่อบริิษััทสอบบัญชั่ 

ในปีี	2564	บริิษััทม่ีการิเผู้ย่แพีริ่ข้้อมู่ลทางการิเงินและข้้อมู่ลที�ม่ิใชุ่การิเงินอย่่างโปีริ่งใส่	และภาย่ในเวลาตาม่

ข้อ้กำหนดข้องตลาดหลกัทริพัีย์่แหง่ปีริะเทศไทย่ผู้า่นชุอ่งทางตา่ง	ๆ 	ทั�งชุอ่งทางข้องตลาดหลกัทริพัีย์่แหง่ปีริะเทศไทย่	

และเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท	 http://www.aripplc.com	 และได้แส่ดงริาย่งานความ่รัิบผู้ิดชุอบข้องคณะกริริม่การิต่อ

ริาย่งานทางการิเงินควบคู่กับริาย่งานข้องผูู้้ส่อบบัญชุีไว้ในริาย่งานปีริะจึำปีี	 ริวม่ทั�งได้เปีิดเผู้ย่ข้้อมู่ลการิจ่ึาย่ 

ค่าตอบแทนกริริม่การิและผูู้บ้ริิหาริโดย่ละเอยี่ดทั�งริปูีแบบ	ลักษัณะ	และจึำนวนเงนิค่าตอบแทนไว้ในริาย่งานปีริะจึำปีี	

และแบบ	56-1

บริษิััทไดน้ำเส่นอที�ปีริะชุมุ่ผูู้้ถือืหุ้นแตง่ตั�ง	บริษิัทั	ส่ำนกังาน	อีวาย่	จึำกดั	เปีน็ผูู้ส้่อบบญัชุปีี	ี2564	ซึ่ึ�งไม่ม่่คีวาม่

ส่ัม่พีันธ์กับบริิษััทที�จึะก่อให้เกิดข้้อจึำกัดข้องความ่เปี็นอิส่ริะ	บริิษััทจึ่าย่ค่าตอบแทนจึากการิส่อบบัญชุี	จึำนวนเงิน

ริวม่	1,200,000	บาท	ไม่่ม่ีค่าบริิการิอื�น	บริิษััทไม่่ม่ีบริิษััทย่่อย่	จึึงไม่่ม่ีผูู้้ส่อบบัญชุีและค่าส่อบบัญชุีบริิษััทย่่อย่		

กริริม่การิ	ผูู้บ้ริหิาริริะดบัส่งู	และผูู้จ้ึดัการิฝ่า่ย่บญัชุ	ีไดม้่กีาริแจึง้การิเปีลี�ย่นแปีลงข้อ้ม่ลูตาม่ริาย่งานการิม่สี่ว่น

ได้เส่ีย่	ริาย่งานการิถืือคริองหลักทริัพีย่์ข้องบริิษััทให้ที�ปีริะชุุม่คณะกริริม่การิริับทริาบทุกไตริม่าส่	

•	ล้กค้า:	บริิษััทมิุ่งมิั�นในการิสริ้างความิพื่้งพื่อใจ และความิมิั�นใจให้กับลูกค้าท่�จะได้ริับผลิตภัณฑ์์และบริิการิ 

ท่�ด่มิ่คุณภาพื่ในริาคาท่�เหมิาะสมิ ริวมิทั�งริักษัาสัมิพื่ันธิภาพื่ท่�ด่ โดยมิุ่งมิั�นยกริะดับมิาตริฐานสินค้า/บริิการิให้สูงขึ้้�น

อย่างต่อเน่�องและจริิงจัง ริวมิถึ้งเปิดเผยขึ้่าวสาริขึ้้อมิูลเก่�ยวกับสินค้า/บริิการิอย่างคริบถึ้วน ไมิ่เปิดเผยขึ้้อมิูลขึ้อง

ลกูคา้โดยไมิไ่ดร้ิบัอนญุาตจากลกูคา้กอ่น เวน้แตเ่ปน็ขึ้อ้มิลูท่�ตอ้งเปดิเผยตามิบทบงัคบัขึ้องกฎหมิาย และไมิน่ำขึ้อ้มิลู

ไปใชั้ในทางท่�ไมิ่ถึูกต้อง และให้คำแนะนำ ปริ้กษัา เพื่่�อให้ลูกค้าได้ริับความิพื่้งพื่อใจอย่างสูงสุด 

ในปีี	 2564	บริิษััทไม่่ได้ริับข้้อริ้องเริีย่นใด	 ๆ	 จึากลูกค้า	 บริิษััทได้จึัดให้ม่ีการิส่ำริวจึความ่พีึงพีอใจึข้องลูกค้า 

ที�เข้้าชุม่งานแส่ดงส่นิคา้ไอท	ี“คอม่ม่าริต์”	โดย่ลกูคา้ส่ว่นใหญพ่ีงึพีอใจึในการิเลอืกซึ่ื�อส่นิคา้ไดท้กุ	แบรินด	์ม่โีปีริโม่ชุนั

ข้องแถืม่	และส่าม่าริถืซึ่ื�อข้องกลับไปีได้เลย่

•	ค้่ค้าและเจ้าหน่�:	บริิษััทมิ่นโยบายการิดำเนินธิุริกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไมิ่นำมิาซื้้�งความิเส่�อมิเส่ยต่อช่ั�อเส่ยง

ขึ้องบริิษััทหริ่อขัึ้ดต่อกฎหมิายใด ๆ ริวมิถึ้งการิหล่กเล่�ยงการิซ่ื้�อสินค้าท่�คู่ค้าละเมิิดสิทธิิมินุษัยชัน หริ่อละเมิิด

ทริัพื่ย์สินทางปัญญา ไมิ่นำผลงานหริ่อขึ้้อมิูลอันเป็นสิทธิิขึ้องบุคคลภายนอก นำมิาใชั้ปริะโยชัน์ภายในบริิษััท 

จะต้องตริวจสอบให้มิั�นใจว่า จะไม่ิละเมิดิทรัิพื่ย์สนิทางปัญญาขึ้องผูอ่้�น มิก่าริคำนง้ถ้ึงความิเสมิอภาคในการิดำเนิน

ธิรุิกจิและผลปริะโยชัน์ริว่มิกนักบัคูค่า้ การิคัดเลอ่กคูค้่าทำอยา่งยตุธิิริริมิ โดยมิน่โยบายการิคัดเลอ่กคูค้่าท่�ถึอ่ปฏิบิตัิ

อย่างชััดเจน ทั�งน่� บริิษััทถึ่อว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการิริ่วมิสริ้าง Value Chain ให้กับลูกค้า  

การิปฏิิบัติต่อเจ้าหน่� บริิษััทย้ดมิั�นในการิดำเนินธุิริกิจอย่างมิ่หลักการิและวินัย เพื่่�อสร้ิางความิเชั่�อถึ่อให้แก่ 

เจ้าหน่� โดยบริิษััทย้ดมิั�นในสัญญาหริ่อเง่�อนไขึ้ต่าง ๆ ท่�ตกลงกันไว้อย่างเคริ่งคริัด หากเกิดกริณ่ท่�ไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติ

ตามิเง่�อนไขึ้ท่�ตกลงกันไว้ได้ บริิษััทจะแจ้งให้เจ้าหน่�ทริาบเพื่่�อริ่วมิกันพื่ิจาริณาหาแนวทางแก้ไขึ้ปัญหา 

ในปี	ี2564	บริษิัทัจัึดซึ่ื�อสิ่นค้าและบริกิาริตาม่ริะเบีย่บการิจัึดซึ่ื�อจัึดจ้ึาง	โดย่จัึดให้ม่กีาริเปีรีิย่บเทีย่บริาคาเพีื�อ

ใหเ้กดิความ่เทา่เทยี่ม่กนั	โปีร่ิงใส่	ตริวจึส่อบได	้และไม่ผู่้กูข้าดกบัริาย่ใดริาย่หนึ�ง	และฝ่า่ย่ตริวจึส่อบภาย่ในจึะทำการิ

ตริวจึส่อบริะบบการิจัึดซึ่ื�อจึดัจึา้งเป็ีนปีริะจึำทุกปี	ีไม่พ่ีบปีริะเด็นอะไริที�เปีน็ส่าริะส่ำคัญอนัเป็ีนเหตุใหเ้ชุื�อได้วา่ริะบบ

การิปีฏิบัิตงิานและริะบบการิควบคุม่ภาย่ในข้องบริษิัทัข้าดปีริะสิ่ทธิภาพี	และบริษัิัทไม่เ่คย่มี่ข้อ้พิีพีาทหรืิอจึดหม่าย่

ริ้องเริีย่นใด	ๆ	ที�เกี�ย่วข้้องกับคู่ค้าและเจึ้าหนี�ข้องบริิษััท

•	 ค้่แข่ง: บริิษััทสนับสนุนและส่งเสริิมินโยบายการิแขึ้่งขึ้ันอย่างเสริ่และเป็นธิริริมิ ไมิ่ผูกขึ้าด หริ่อกำหนดให้ 

คูค่า้ตอ้งขึ้ายสนิคา้ขึ้องบริษิัทัเทา่นั�น และไมิม่ิน่โยบายในการิแขึ้ง่ขึ้นัทางการิคา้ โดยใชัว้ธิิก่าริใด ๆ  ใหไ้ดม้ิาซื้้�งขึ้อ้มิลู

ขึ้องคู่แขึ้่งอย่างผิดกฎหมิาย และขึ้ัดต่อจริิยธิริริมิ 

ในปีี	2564	บริิษััทย่ึดหลักความ่เส่ม่อภาค	และไม่่เคย่ม่ีข้้อพีิพีาทหริือจึดหม่าย่ริ้องเริีย่นใด	ๆ	ที�เกี�ย่วข้้องกับ 

คู่แข้่งทางการิค้า	

•	สี่าธุารณชื้นและสัี่งคม:	บริษิัทัถึอ่เปน็สว่นหน้�งขึ้องสงัคมิ ซื้้�งตอ้งริบัผดิชัอบในการิช่ัวยเหลอ่สงัคมิ สนบัสนนุ

กิจกริริมิสาธิาริณปริะโยชัน์แก่ชัุมิชัน สนับสนุนกิจกริริมิขึ้องท้องถึิ�น ริวมิทั�งสนับสนุนให้พื่นักงานริ่วมิงานจิตอาสา

ในงานกิจกริริมิเพื่่�อส่งเสริิมิสังคมิ 

ในปีี	2564	บริิษััทม่ีการิม่อบทุนการิศึกษัา	และริ่วม่กิจึกริริม่ต่าง	ๆ	กับคู่ค้า	

•	 ด้านสี่ิ�งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชื้่วอนามัย: บริิษััทเชั่�อมิั�นว่าความิปลอดภัย อาชั่วอนามัิย และ 

สิ�งแวดล้อมิเป็นความิริับผิดชัอบพื่่�นฐานขึ้องบริิษััท จ้งกำหนดนโยบายท่�จะให้พื่นักงานปฏิิบัติงานอย่างปลอดภัย

และเป็นไปตามิขึ้้อกำหนดขึ้องกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้อง  

ในปีี	2564	บริษิัทัม่นีโย่บาย่เกี�ย่วกบัการิดแูลเริื�องความ่ปีลอดภยั่และส่ขุ้อนาม่ยั่	โดย่จึดัอบริม่ใหค้วาม่ริูใ้นการิ

ให้ความ่ชุ่วย่เหลือเบื�องต้นกริณีเกิดเหตุฉัุกเฉัิน	เชุ่น	อุบัติเหตุ	อัคคีภัย่	แผู้่นดินไหว	และการิปีฏิิบัติตนในกริณีเกิด

โริคริะบาด	เพีื�อส่ขุ้ภาพีอนาม่ยั่และความ่ปีลอดภยั่ข้องพีนกังาน	ตลอดจึนการิดแูลริกัษัาส่ภาพีแวดลอ้ม่ในการิทำงาน	

กำจึัดส่ัตว์ที�เปี็นพีาหะนำโริค	 จึัดให้ม่ีการิตริวจึ	 ATK	 ให้กับพีนักงานที�ม่ีความ่เส่ี�ย่งในการิพีบปีะบุคคลภาย่นอก 

ทุกอาทิตย่์	 กริณีพีบผูู้้ปี่วย่หริือส่ัม่ผู้ัส่ผูู้้ปี่วย่จึะทำการิพี่นย่าฆ่าเชุื�อโริคทันทีที�ทริาบ	 กำหนดให้พีนักงานเข้้าใหม่่ 

จึะต้องทำการิตริวจึ	RT-PCR	ก่อนเริิ�ม่งาน	บริิษััทไม่่ม่ีอุบัติเหตุหริือการิหยุ่ดงานจึากการิเจึ็บปี่วย่ในการิทำงาน



7777

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7676

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

ในปีี	 2564	 นาย่ม่ินทริ์	 อิงค์ธเนศ	 กริริม่การิ	 และปีริะธานกริริม่การิบริิหาริ	 ได้ทำการิซึ่ื�อ-ข้าย่หลักทริัพีย่์ 

ข้องบริิษััท	โดย่นาย่ม่ินทริ์	อิงค์ธเนศ	ได้แจึ้งให้ทางเลข้านุการิริับทริาบล่วงหน้าไม่่น้อย่กว่า	3	วัน	ตาม่ริะเบีย่บข้อง

บริิษััท	(ริาย่ละเอีย่ดการิซึ่ื�อข้าย่หุ้น	“โคริงส่ริ้างการิถืือหุ้นข้องกลุ่ม่บริิษััท”	หน้า	47-48)

หลักการ/แนวปฏิิบัต่ิท่�ด่ของต่ลาดหลักทรัพย์ฯ

 1. ปริะธิานคณะกริริมิการิบริิษััทควริเป็น

  กริริมิการิอิสริะ

 

 

 2. คณะกริริมิการิบริษิัทัควริกำหนดจำนวนบริษิัทั

  ท่�กริริมิการิแต่ละคนไปดำริงตำแหน่งไมิ่เกิน 5 บริิษััท

 3. คณะกริริมิการิควริกำหนดให้กริริมิการิอิสริะมิ่ 

  วาริะการิดำริงตำแหน่งต่อเน่�องไมิ่เกิน 9 ปี

คำชื้่�แจง

ปริะธิานกริริมิการิบริิษััทได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมิการิ 

ผู้มิ่อำนาจลงนามิผูกพื่ันขึ้องบริิษััท ตามิขึ้้อบังคับขึ้้อ 27 

กริริมิการิผู้มิ่อำนาจลงนามิผูกพื่ัน ยกเว้นกริริมิการิอิสริะ

อย่างไริก็ตามิ เมิ่�อพื่ิจาริณาคุณสมิบัติในด้านอ่�น ๆ แล้ว 

คณะกริริมิการิเห็นว่า ปริะธิานกริริมิการิบริิษััทมิ่คุณสมิบัติ

ตริงตามินิยามิกริริมิการิอิสริะ และสามิาริถึให้ความิเห็นได้

อย่างอิสริะ

คณะกริริมิการิเห็นว่ากริริมิการิแต่ละท่านมิ่เวลาอย่าง

เพื่่ยงพื่อสำหริับการิเตริ่ยมิตัวและเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิ 

คณะกริริมิการิบริิษััทและคณะกริริมิการิชัุดย่อย

คณะกริริมิการิพื่ิจาริณาแล้วเชั่�อมิั�นว่า กริริมิการิอิสริะ 

เป็นผู้มิ่ความิริู้ความิสามิาริถึ และมิ่ปริะสบการิณ์ในการิ

ทำงานท่�เป็นปริะโยชัน์ต่อธิุริกิจขึ้องบริิษััท เขึ้้าใจธิุริกิจ 

ขึ้องบริิษััทเป็นอย่างด่ สามิาริถึให้ความิเห็นได้อย่าง 

เป็นอิสริะและเป็นไปตามิหลักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวขึ้้อง

6.3.3	ข้อม้ลการปฏิิบัต่ิในเร่�องอ่�น	ๆ	ต่ามหลักการกำกับด้แลกิจการ	เพ่�อรองรับการประเมิน	

 1. การิปริะเมิินคุณภาพื่การิจัดปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นสามิัญปริะจำปี 2564 ซื้้�งปริะเมิินโดยสมิาคมิส่งเสริิมิ 

ผู้ลงทุนไทย บริิษััทได้ริับคะแนน 100 คะแนน

 2. การิปฏิบิตัติามิหลกัการิกำกบัดแูลกจิการิขึ้องบริษิัทัจดทะเบย่น ซื้้�งปริะเมินิโดยสมิาคมิส่งเสริมิิสถึาบนั

กริริมิการิบริิษััทไทย โดยการิสนับสนุนขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย และสำนักงานคณะกริริมิการิ ก.ล.ต. 

บริิษััทได้ริับคะแนนในริะดับ “ด่เลิศ” 

รายงานการถ่อครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผ้้บริหารระดับสี่้งรวมค้่สี่มรสี่	และบุต่รท่�ยังไม่บรรลุนิต่ิภาวะ

ชื้่�อ-สี่กุล ต่ำแหน่ง
จำนวนหุน้ท่�ถอ่
ณ 1 มิ.ค. 2564

จำนวนหุ้นท่�ถ่อ
ณ 31 ธิ.ค. 2564

การเปล่�ยนแปลง

(+) เพื่ิ�มิขึ้้�น (-) ลดลง

 1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์

 2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

 3. นายบุญเลิศ นริาไท

 4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

 5. ดริ.วิวสัน เต่ยว ยอง เพื่็ง

 6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา 

  สุขึ้เจริิญ

 

 7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

 

 8. น.ส.สุน่ย์ สมิัตตัญญุุกุล

 

 9. น.ส.พื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

 

 10. นายพื่ริชััย จันทริศุภแสง

 

 11. นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

 12. นายวิทยา กิจชัาญไพื่บูลย์

 13. นางสาวนงลักษัณ์ งามิขึ้ำ

ปริะธิานกริริมิการิ

กริริมิการิ/ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

กริริมิการิ/ผู้จัดการิใหญ่

กริริมิการิ

กริริมิการิ

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิ

ตริวจสอบ/กริริมิการิสริริหาฯ/

ปริะธิานกริริมิการิ บริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

ปริะธิานกริริมิการิสริริหาฯ/

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

กริริมิการิสริริหาฯ/

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิบริิหาริ/ผู้อำนวยการิ

ฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน

กริริมิการิบริิหาริ/ผอ.ฝ่่ายจัดงานและ

ส่�อไอท่

กริริมิการิบริิหาริ/ผอ.ฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

กริริมิการิบริิหาริ/ผชั.ผอ.ฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

ผู้จัดการิฝ่่ายบัญชั่

780,000

206,338,000

600

1,064,400

-

950,000

-

-

394,800

25,000

-

-

200

-

93,432,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,000

253,170,000

600

1,064,400

-

950,000

-

-

394,800

25,000

-

-

200

6.2	จรรยาบรรณธุุรกิจ	

คณะกริริมิการิบริิษััท มิ่เจตนาริมิณ์ท่�จะส่งเสริิมิให้บริิษััทดำเนินธิุริกิจ และการิบริิหาริงานอย่างมิ่คุณธิริริมิ

จริิยธิริริมิ ปฏิิบัติตามิกฎหมิาย ตลอดจนมิ่ความิริับผิดชัอบต่อเศริษัฐกิจและสังคมิโดยริวมิ ทั�งเป็นการิส่งเสริิมิริะบบ

การิกำกับดูแลท่�ด่ (Good Corporate Governance) โดยย้ดหลักความิซื้่�อสัตย์ ความิยุติธิริริมิ ความิโปริ่งใสเป็น

สำคัญและมิุ่งเน้นการิสริ้างปริะโยชัน์ท่�ด่ให้แก่ผู้ถึ่อหุ้น และคำน้งถ้ึงผู้ท่�มิ่ส่วนได้เส่ยโดยริวมิ บริิษััทจ้งได้จัดทำคู่มิ่อ

จริิยธิริริมิธิุริกิจ เพื่่�อเป็นแนวทางสำหริับกริริมิการิ ผู้บริิหาริและพื่นักงานพื่้งปฏิิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพื่พื่จน์ท่�ด่ต่อ

บริิษัทั ใหก้บันกัลงทนุและ ผูท้่�เก่�ยวขึ้อ้ง และไดร้ิบัความิเชั่�อมิั�นจากสงัคมิ ซื้้�งจะสง่ผลใหบ้ริษิัทัเจริญิเตบิโตอยา่งยั�งยน่ 

สริา้งความิมิั�งคั�งและมิั�นคงทางการิเงนิ อนัจะเปน็ปริะโยชันต์อ่ผูม้ิส่ว่นไดเ้สย่ทกุฝ่า่ย (ริายละเอย่ดปริากฏิบนเวบ็ไซื้ต์

ขึ้องบริิษััท www.aripplc.com หัวขึ้้อการิกำกับดูแลกิจการิ เมินูย่อยจริริยาบริริณทางธิุริกิจ)

6.3	 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สี่ำคัญของนโยบาย	 แนวปฏิิบัต่ิ	 และระบบการกำกับด้แลกิจการในรอบ 

ปีท่�ผ่านมา

บริิษััทได้ริับการิจัดอันดับ ห้าดาว หริ่อ ริะดับด่เลิศ สำหรัิบโคริงการิสำริวจการิกำกับดูแลกิจการิบริิษััท 

จดทะเบ่ยนไทย (CGR) ปริะจำปี 2564 โดยสถึาบันส่งเสริิมิกริริมิการิบริิษััทไทย (IOD)

6.3.1	การทบทวนนโยบาย	แนวปฏิิบัต่ิ	และระบบการกํากับด้แลกิจการ

 บริษิัทัได้มิก่าริทบทวนนโยบาย แนวปฏิบิัต ิริะบบการิกำกบัดแูลกจิการิ และกฎบตัริคณะกริริมิการิเปน็

ปริะจำทุกปี โดยคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลได้มิ่การิทบทวนและปริับปริุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์์ Asean CG 

Scorecard เพ่ื่�อนำมิาปฏิิบัติและปริับใชั้ตามิความิเหมิาะสมิ ทั�งน่� ท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท คริั�งท่� 5/2564 

เมิ่�อวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2564 ได้มิ่การิพื่ิจาริณาทบทวน ปริับปริุงนโยบายกำกับดูแลกิจการิ ตลอดจนปริับปริุง 

ชั่องทางการิส่�อสาริ การิฝ่ึกอบริมิ ให้ความิริู้ และการิส่�อสาริให้กับพื่นักงานทุกท่าน เพื่่�อให้ถึ้งนโยบายสำคัญ ริวมิถึ้ง

หลักปฏิิบัติต่าง ๆ เพื่่�อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการิดำเนินงานขึ้ององค์กริ 

6.3.2	การนำหลกัการกำกบัดแ้ลกจิการท่�ดม่าปฏิบิตั่แิละปรบัใชื้ ้ยงัมิบ่างสว่นท่�บริษิัทัไดเ้ลอ่กใชัแ้ตกตา่ง หริอ่

ยังไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติตามิหลักการิ/แนวปฏิิบัติท่�ด่ขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ มิ่ดังน่�



7777

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7676

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

ในปีี	 2564	 นาย่ม่ินทริ์	 อิงค์ธเนศ	 กริริม่การิ	 และปีริะธานกริริม่การิบริิหาริ	 ได้ทำการิซึ่ื�อ-ข้าย่หลักทริัพีย่์ 

ข้องบริิษััท	โดย่นาย่ม่ินทริ์	อิงค์ธเนศ	ได้แจึ้งให้ทางเลข้านุการิริับทริาบล่วงหน้าไม่่น้อย่กว่า	3	วัน	ตาม่ริะเบีย่บข้อง

บริิษััท	(ริาย่ละเอีย่ดการิซึ่ื�อข้าย่หุ้น	“โคริงส่ริ้างการิถืือหุ้นข้องกลุ่ม่บริิษััท”	หน้า	47-48)

หลักการ/แนวปฏิิบัต่ิท่�ด่ของต่ลาดหลักทรัพย์ฯ

 1. ปริะธิานคณะกริริมิการิบริิษััทควริเป็น

  กริริมิการิอิสริะ

 

 

 2. คณะกริริมิการิบริษิัทัควริกำหนดจำนวนบริษิัทั

  ท่�กริริมิการิแต่ละคนไปดำริงตำแหน่งไมิ่เกิน 5 บริิษััท

 3. คณะกริริมิการิควริกำหนดให้กริริมิการิอิสริะมิ่ 

  วาริะการิดำริงตำแหน่งต่อเน่�องไมิ่เกิน 9 ปี

คำชื้่�แจง

ปริะธิานกริริมิการิบริิษััทได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมิการิ 

ผู้มิ่อำนาจลงนามิผูกพื่ันขึ้องบริิษััท ตามิขึ้้อบังคับขึ้้อ 27 

กริริมิการิผู้มิ่อำนาจลงนามิผูกพื่ัน ยกเว้นกริริมิการิอิสริะ

อย่างไริก็ตามิ เมิ่�อพื่ิจาริณาคุณสมิบัติในด้านอ่�น ๆ แล้ว 

คณะกริริมิการิเห็นว่า ปริะธิานกริริมิการิบริิษััทมิ่คุณสมิบัติ

ตริงตามินิยามิกริริมิการิอิสริะ และสามิาริถึให้ความิเห็นได้

อย่างอิสริะ

คณะกริริมิการิเห็นว่ากริริมิการิแต่ละท่านมิ่เวลาอย่าง

เพื่่ยงพื่อสำหริับการิเตริ่ยมิตัวและเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิ 

คณะกริริมิการิบริิษััทและคณะกริริมิการิชัุดย่อย

คณะกริริมิการิพื่ิจาริณาแล้วเชั่�อมิั�นว่า กริริมิการิอิสริะ 

เป็นผู้มิ่ความิริู้ความิสามิาริถึ และมิ่ปริะสบการิณ์ในการิ

ทำงานท่�เป็นปริะโยชัน์ต่อธิุริกิจขึ้องบริิษััท เขึ้้าใจธิุริกิจ 

ขึ้องบริิษััทเป็นอย่างด่ สามิาริถึให้ความิเห็นได้อย่าง 

เป็นอิสริะและเป็นไปตามิหลักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวขึ้้อง

6.3.3	ข้อม้ลการปฏิิบัต่ิในเร่�องอ่�น	ๆ	ต่ามหลักการกำกับด้แลกิจการ	เพ่�อรองรับการประเมิน	

 1. การิปริะเมิินคุณภาพื่การิจัดปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นสามิัญปริะจำปี 2564 ซื้้�งปริะเมิินโดยสมิาคมิส่งเสริิมิ 

ผู้ลงทุนไทย บริิษััทได้ริับคะแนน 100 คะแนน

 2. การิปฏิบิตัติามิหลกัการิกำกบัดแูลกจิการิขึ้องบริษิัทัจดทะเบย่น ซื้้�งปริะเมินิโดยสมิาคมิส่งเสริมิิสถึาบนั

กริริมิการิบริิษััทไทย โดยการิสนับสนุนขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย และสำนักงานคณะกริริมิการิ ก.ล.ต. 

บริิษััทได้ริับคะแนนในริะดับ “ด่เลิศ” 

รายงานการถ่อครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผ้้บริหารระดับสี่้งรวมค้่สี่มรสี่	และบุต่รท่�ยังไม่บรรลุนิต่ิภาวะ

ชื้่�อ-สี่กุล ต่ำแหน่ง
จำนวนหุน้ท่�ถอ่
ณ 1 มิ.ค. 2564

จำนวนหุ้นท่�ถ่อ
ณ 31 ธิ.ค. 2564

การเปล่�ยนแปลง

(+) เพื่ิ�มิขึ้้�น (-) ลดลง

 1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์

 2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

 3. นายบุญเลิศ นริาไท

 4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

 5. ดริ.วิวสัน เต่ยว ยอง เพื่็ง

 6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา 

  สุขึ้เจริิญ

 

 7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

 

 8. น.ส.สุน่ย์ สมิัตตัญญุุกุล

 

 9. น.ส.พื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

 

 10. นายพื่ริชััย จันทริศุภแสง

 

 11. นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

 12. นายวิทยา กิจชัาญไพื่บูลย์

 13. นางสาวนงลักษัณ์ งามิขึ้ำ

ปริะธิานกริริมิการิ

กริริมิการิ/ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

กริริมิการิ/ผู้จัดการิใหญ่

กริริมิการิ

กริริมิการิ

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิ

ตริวจสอบ/กริริมิการิสริริหาฯ/

ปริะธิานกริริมิการิ บริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

ปริะธิานกริริมิการิสริริหาฯ/

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

กริริมิการิสริริหาฯ/

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิบริิหาริ/ผู้อำนวยการิ

ฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน

กริริมิการิบริิหาริ/ผอ.ฝ่่ายจัดงานและ

ส่�อไอท่

กริริมิการิบริิหาริ/ผอ.ฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

กริริมิการิบริิหาริ/ผชั.ผอ.ฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

ผู้จัดการิฝ่่ายบัญชั่

780,000

206,338,000

600

1,064,400

-

950,000

-

-

394,800

25,000

-

-

200

-

93,432,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,000

253,170,000

600

1,064,400

-

950,000

-

-

394,800

25,000

-

-

200

6.2	จรรยาบรรณธุุรกิจ	

คณะกริริมิการิบริิษััท มิ่เจตนาริมิณ์ท่�จะส่งเสริิมิให้บริิษััทดำเนินธิุริกิจ และการิบริิหาริงานอย่างมิ่คุณธิริริมิ

จริิยธิริริมิ ปฏิิบัติตามิกฎหมิาย ตลอดจนมิ่ความิริับผิดชัอบต่อเศริษัฐกิจและสังคมิโดยริวมิ ทั�งเป็นการิส่งเสริิมิริะบบ

การิกำกับดูแลท่�ด่ (Good Corporate Governance) โดยย้ดหลักความิซื้่�อสัตย์ ความิยุติธิริริมิ ความิโปริ่งใสเป็น

สำคัญและมิุ่งเน้นการิสริ้างปริะโยชัน์ท่�ด่ให้แก่ผู้ถึ่อหุ้น และคำน้งถ้ึงผู้ท่�มิ่ส่วนได้เส่ยโดยริวมิ บริิษััทจ้งได้จัดทำคู่มิ่อ

จริิยธิริริมิธิุริกิจ เพื่่�อเป็นแนวทางสำหริับกริริมิการิ ผู้บริิหาริและพื่นักงานพื่้งปฏิิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพื่พื่จน์ท่�ด่ต่อ

บริษิัทั ใหก้บันกัลงทนุและ ผูท้่�เก่�ยวขึ้อ้ง และไดร้ิบัความิเชั่�อมิั�นจากสงัคมิ ซื้้�งจะสง่ผลใหบ้ริษิัทัเจริญิเตบิโตอยา่งยั�งยน่ 

สริา้งความิมิั�งคั�งและมิั�นคงทางการิเงนิ อนัจะเปน็ปริะโยชันต์อ่ผูม้ิส่ว่นไดเ้สย่ทกุฝ่า่ย (ริายละเอย่ดปริากฏิบนเวบ็ไซื้ต์

ขึ้องบริิษััท www.aripplc.com หัวขึ้้อการิกำกับดูแลกิจการิ เมินูย่อยจริริยาบริริณทางธิุริกิจ)

6.3	 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สี่ำคัญของนโยบาย	 แนวปฏิิบัต่ิ	 และระบบการกำกับด้แลกิจการในรอบ 

ปีท่�ผ่านมา

บริิษััทได้ริับการิจัดอันดับ ห้าดาว หริ่อ ริะดับด่เลิศ สำหรัิบโคริงการิสำริวจการิกำกับดูแลกิจการิบริิษััท 

จดทะเบ่ยนไทย (CGR) ปริะจำปี 2564 โดยสถึาบันส่งเสริิมิกริริมิการิบริิษััทไทย (IOD)

6.3.1	การทบทวนนโยบาย	แนวปฏิิบัต่ิ	และระบบการกํากับด้แลกิจการ

 บริษิัทัได้มิก่าริทบทวนนโยบาย แนวปฏิบิัต ิริะบบการิกำกบัดแูลกจิการิ และกฎบตัริคณะกริริมิการิเปน็

ปริะจำทุกปี โดยคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลได้มิ่การิทบทวนและปริับปริุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์์ Asean CG 

Scorecard เพื่่�อนำมิาปฏิิบัติและปริับใชั้ตามิความิเหมิาะสมิ ทั�งน่� ท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท คริั�งท่� 5/2564 

เมิ่�อวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2564 ได้มิ่การิพื่ิจาริณาทบทวน ปริับปริุงนโยบายกำกับดูแลกิจการิ ตลอดจนปริับปริุง 

ชั่องทางการิส่�อสาริ การิฝ่ึกอบริมิ ให้ความิริู้ และการิส่�อสาริให้กับพื่นักงานทุกท่าน เพื่่�อให้ถึ้งนโยบายสำคัญ ริวมิถึ้ง

หลักปฏิิบัติต่าง ๆ เพื่่�อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการิดำเนินงานขึ้ององค์กริ 

6.3.2	การนำหลกัการกำกบัดแ้ลกจิการท่�ดม่าปฏิบิตั่แิละปรบัใชื้ ้ยงัมิบ่างสว่นท่�บริษิัทัไดเ้ลอ่กใชัแ้ตกตา่ง หริอ่

ยังไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติตามิหลักการิ/แนวปฏิิบัติท่�ด่ขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ มิ่ดังน่�



7979

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7878

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

 

นิยามประเภทกรรมการซ่้�งเป็นไปต่ามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับต่ลาดทุน

• กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ หมิายถึ้ง กริริมิการิท่�ดําริงตําแหน่งเป็นผู้บริิหาริ หริ่อ มิ่ส่วนริ่วมิในการิบริิหาริ

งานขึ้องบริิษััท

• กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ หมิายถึ้ง กริริมิการิท่�ไมิ่ได้ดําริงตําแหน่งเป็นผู้บริิหาริ และไมิ่มิ่ส่วนริ่วมิ 

ในการิบริิหาริงานขึ้องบริิษััท

• กริริมิการิอิสริะ หมิายถึ้ง กริริมิการิจากภายนอกท่�ไมิ่ได้ดําริงตําแหน่งเป็นผู้บริิหาริหริ่อพื่นักงานปริะจํา

ขึ้องบริิษััท ไม่ิได้เป็นกริริมิการิบริิหาริ หริ่อกริริมิการิผู้มิ่อํานาจลงนามิผูกพื่ันบริิษััท และเป็นอิสริะจากผู้ถึ่อหุ้น 

ริายใหญ่ ผู้บริิหาริ และผู้ท่�เก่�ยวขึ้้อง สามิาริถึทําหน้าท่�คุ้มิคริองผลปริะโยชัน์ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นทุกริายอย่างเท่าเท่ยมิกัน 

และสามิาริถึชั่วยดูแลไมิ่ให้เกิดริายการิท่�มิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ริะหว่างบริิษััทกับบุคคลท่�เก่�ยวขึ้้องกัน

เลขานุการบริษััท

นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

7.2.2	กรรมการผ้้ม่อำนาจลงลายม่อชื้่�อแทนบริษััท

 นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์ หริ่อ นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ หริ่อ นายบุญเลิศ นริาไท หริ่อ นายปริะยูริ  

 ริัตนไชัยานนท์ กริริมิการิสองในส่�คนน่� ลงลายมิ่อชั่�อริ่วมิกันและปริะทับตริาสำคัญขึ้องบริิษััท

7.2.3	ขอบเขต่	หน้าท่�ของคณะกรรมการบริษััท

 คณะกริริมิการิบริิษััทมิ่อำนาจ หน้าท่� และความิริับผิดชัอบในการิจัดการิบริิษััทให้เป็นไปตามิกฎหมิาย 

วัตถึุปริะสงค์และขึ้้อบังคับขึ้องบริิษััท ตลอดจนมิติท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นท่�ชัอบด้วยกฎหมิาย ด้วยความิซื้่�อสัตย์สุจริิต  

และริะมิัดริะวังริักษัาผลปริะโยชัน์ขึ้องบริิษััท โดยสริุปอำนาจหน้าท่�ท่�สำคัญได้ ดังน่� 

 1. จัดให้มิก่าริปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้เป็นการิปริะชัมุิสามิญัปริะจำปี ภายใน 4 เดอ่น นบัแต่วนัสิ�นสดุริอบปีบญัชั่

ขึ้องบริษิัทั

 2. จดัใหม้ิก่าริปริะชัมุิคณะกริริมิการิบริษิัทัอยา่งนอ้ย 3 เดอ่นตอ่คริั�ง ริวมิทั�งจดัใหม้ิก่าริปริะชัมุิริะหวา่ง

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ โดยไมิ่มิ่ฝ่่ายจัดการิเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คริั�ง

 3. จดัให้มิก่าริทำงบแสดงฐานะทางการิเงินและงบกำไริขึ้าดทุนเบ็ดเสร็ิจขึ้องบริษิัทั สำหรัิบงวด 3 เดอ่น

สิ�นสุดแต่ละไตริมิาส ซื้้�งผู้สอบบัญชั่สอบทานแล้ว และงบแสดงฐานะทางการิเงินและงบกำไริขึ้าดทุนเบ็ดเสริ็จขึ้อง

บริิษััท ณ วันสิ�นสุดริอบปีบัญชั่ขึ้องบริิษััท ซื้้�งผู้สอบบัญชั่ตริวจสอบแล้ว โดยงบการิเงินสำหริับปีจะนำเสนอต่อ 

ท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นในการิปริะชัุมิสามิัญปริะจำปีเพื่่�อพื่ิจาริณาอนุมิัติ

 4. พื่จิาริณากำหนดคุณสมิบัตขิึ้องกริริมิการิอิสริะ โดยกริริมิการิอิสริะสามิาริถึให้ความิเห็นเก่�ยวกับการิ

ทำงานขึ้องฝ่่ายบริิหาริได้อย่างเป็นอิสริะ 

 5. จดัตั�งหน่วยงานตริวจสอบภายใน เพื่่�อให้คณะกริริมิการิสามิาริถึติดตามิการิดำเนินงานขึ้องบริษิัทัได้

อย่างมิ่ปริะสิทธิิภาพื่ โดยมิ่สายการิริายงานไปยังคณะกริริมิการิตริวจสอบ

 6. พื่ิจาริณาแต่งตั�งเลขึ้านุการิบริิษััท

 7. มิอบอำนาจให้กริริมิการิคนหน้�งหริ่อหลายคน หริ่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัติการิอย่างหน้�งอย่างใดแทน

คณะกริริมิการิบริิษััทได้ โดยอยู่ภายใต้การิควบคุมิขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััท หริ่ออาจมิอบอำนาจเพื่่�อให้บุคคล 

ดังกล่าวมิ่อำนาจตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทเห็นสมิควริ และภายในริะยะเวลาท่�คณะกริริมิการิบริิษััทเห็นสมิควริ  

ซื้้�งคณะกริริมิการิบริิษััทอาจยกเลิก เพื่ิกถึอน เปล่�ยนแปลง หริ่อแก้ไขึ้บุคคลท่�ได้ริับมิอบอำนาจหริ่ออำนาจนั�น ๆ  

ได้เมิ่�อเห็นสมิควริ

 ทั�งน่� คณะกริริมิการิบริิษััทอาจมิอบอำนาจให้คณะกริริมิการิบริิหาริ มิ่อำนาจหน้าท่�ในการิปฏิิบัติงาน

ต่าง ๆ โดยมิ่ริายละเอ่ยดการิมิอบอำนาจตามิขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าท่�ขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริ ซื้้�งการิมิอบอำนาจ

นั�นตอ้งไมิม่ิล่กัษัณะเปน็การิมิอบอำนาจท่�ทำใหค้ณะกริริมิการิบริหิาริสามิาริถึพื่จิาริณา และอนมุิตัริิายการิท่�ตน หริอ่

 ประเภทกรรมการรายชื้่�อ

ฝ�ายกลยุทธ�
และสนับสนุน

ฝ�ายผลิตสื่อธุรกิจ ฝ�ายแสดงสินค�า
และสื่อไอที

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายในประธานเจ�าหน�าที่
บร�หาร

ฝ�ายบร�การดิจ�ทัล

ฝ�ายบัญชี การเง�น
และบร�หารงานบุคคลฝ�ายคร�เอทีฟ

ต่ำแหน่ง

 1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์

 2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

 3. นายบุญเลิศ นริาไท

 4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

 5. ดริ.วิวสัน เต่ยว ยอง เพื่็ง

 6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

 

 7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

 

 

 8. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล

ปริะธิานกริริมิการิ

กริริมิการิบริิษััท/ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

กริริมิการิบริิษััท/ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ

กริริมิการิบริิษััท

กริริมิการิบริิษััท

กริริมิการิบริิษััท/ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ/ 

กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน/ 

ปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิบริิษััท/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

ปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทน/ 

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิบริิษััท/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน/

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิอิสริะ

กริริมิการิอิสริะ

กริริมิการิอิสริะ
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7.2	 ข้อม้ลเก่�ยวกับกรรมการ

 7.2.1	คณะกรรมการบริษััท	

 โคริงสริ้างการิจัดการิขึ้องบริิษััท ปริะกอบด้วย คณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชัุดย่อย ณ วันท่� 

31 ธิันวาคมิ 2564 คณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิจำนวน 8 ท่าน ปริะกอบด้วยกริริมิการิ 

ท่�เป็นผู้บริิหาริ จำนวน 2 ท่าน (ร้ิอยละ 25 ขึ้องกริริมิการิทั�งหมิด) กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ จำนวน 3 ท่าน 

(ร้ิอยละ 37.5 ขึ้องกริริมิการิทั�งหมิด) กริริมิการิอสิริะ จำนวน 3 ท่าน (ร้ิอยละ 37.5 ขึ้องกริริมิการิทั�งหมิด) มิร่ิายชั่�อ 

กริริมิการิดังน่�

7.	 โครงสี่ร้างการกำากับดูแลื่กิจัการแลื่ะขั้อมูลื่สี่ำาคัญเก่�ยวกับ

	 	 คณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย	ผูู้้บริหาร	พื่นักงานแลื่ะอ่นๆ

7.1	 โครงสี่ร้างการจัดการ
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นิยามประเภทกรรมการซ่้�งเป็นไปต่ามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับต่ลาดทุน

• กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ หมิายถึ้ง กริริมิการิท่�ดําริงตําแหน่งเป็นผู้บริิหาริ หริ่อ มิ่ส่วนริ่วมิในการิบริิหาริ

งานขึ้องบริิษััท

• กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ หมิายถึ้ง กริริมิการิท่�ไมิ่ได้ดําริงตําแหน่งเป็นผู้บริิหาริ และไมิ่มิ่ส่วนริ่วมิ 

ในการิบริิหาริงานขึ้องบริิษััท

• กริริมิการิอิสริะ หมิายถึ้ง กริริมิการิจากภายนอกท่�ไมิ่ได้ดําริงตําแหน่งเป็นผู้บริิหาริหริ่อพื่นักงานปริะจํา

ขึ้องบริิษััท ไม่ิได้เป็นกริริมิการิบริิหาริ หริ่อกริริมิการิผู้มิ่อํานาจลงนามิผูกพื่ันบริิษััท และเป็นอิสริะจากผู้ถึ่อหุ้น 

ริายใหญ่ ผู้บริิหาริ และผู้ท่�เก่�ยวขึ้้อง สามิาริถึทําหน้าท่�คุ้มิคริองผลปริะโยชัน์ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นทุกริายอย่างเท่าเท่ยมิกัน 

และสามิาริถึชั่วยดูแลไมิ่ให้เกิดริายการิท่�มิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ริะหว่างบริิษััทกับบุคคลท่�เก่�ยวขึ้้องกัน

เลขานุการบริษััท

นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

7.2.2	กรรมการผ้้ม่อำนาจลงลายม่อชื้่�อแทนบริษััท

 นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์ หริ่อ นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ หริ่อ นายบุญเลิศ นริาไท หริ่อ นายปริะยูริ  

 ริัตนไชัยานนท์ กริริมิการิสองในส่�คนน่� ลงลายมิ่อชั่�อริ่วมิกันและปริะทับตริาสำคัญขึ้องบริิษััท

7.2.3	ขอบเขต่	หน้าท่�ของคณะกรรมการบริษััท

 คณะกริริมิการิบริิษััทมิ่อำนาจ หน้าท่� และความิริับผิดชัอบในการิจัดการิบริิษััทให้เป็นไปตามิกฎหมิาย 

วัตถึุปริะสงค์และขึ้้อบังคับขึ้องบริิษััท ตลอดจนมิติท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นท่�ชัอบด้วยกฎหมิาย ด้วยความิซื้่�อสัตย์สุจริิต  

และริะมิัดริะวังริักษัาผลปริะโยชัน์ขึ้องบริิษััท โดยสริุปอำนาจหน้าท่�ท่�สำคัญได้ ดังน่� 

 1. จดัให้มิก่าริปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้เป็นการิปริะชัมุิสามิญัปริะจำปี ภายใน 4 เดอ่น นบัแต่วนัสิ�นสดุริอบปีบญัชั่

ขึ้องบริษิัทั

 2. จดัใหม้ิก่าริปริะชัมุิคณะกริริมิการิบริษิัทัอยา่งนอ้ย 3 เดอ่นตอ่คริั�ง ริวมิทั�งจดัใหม้ิก่าริปริะชัมุิริะหวา่ง

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ โดยไมิ่มิ่ฝ่่ายจัดการิเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คริั�ง

 3. จดัให้มิก่าริทำงบแสดงฐานะทางการิเงินและงบกำไริขึ้าดทุนเบ็ดเสร็ิจขึ้องบริษิัทั สำหรัิบงวด 3 เดอ่น

สิ�นสุดแต่ละไตริมิาส ซื้้�งผู้สอบบัญชั่สอบทานแล้ว และงบแสดงฐานะทางการิเงินและงบกำไริขึ้าดทุนเบ็ดเสริ็จขึ้อง

บริิษััท ณ วันสิ�นสุดริอบปีบัญชั่ขึ้องบริิษััท ซื้้�งผู้สอบบัญชั่ตริวจสอบแล้ว โดยงบการิเงินสำหริับปีจะนำเสนอต่อ 

ท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นในการิปริะชัุมิสามิัญปริะจำปีเพื่่�อพื่ิจาริณาอนุมิัติ

 4. พื่จิาริณากำหนดคุณสมิบัตขิึ้องกริริมิการิอิสริะ โดยกริริมิการิอิสริะสามิาริถึให้ความิเห็นเก่�ยวกับการิ

ทำงานขึ้องฝ่่ายบริิหาริได้อย่างเป็นอิสริะ 

 5. จดัตั�งหน่วยงานตริวจสอบภายใน เพื่่�อให้คณะกริริมิการิสามิาริถึติดตามิการิดำเนินงานขึ้องบริษิัทัได้

อย่างมิ่ปริะสิทธิิภาพื่ โดยมิ่สายการิริายงานไปยังคณะกริริมิการิตริวจสอบ

 6. พื่ิจาริณาแต่งตั�งเลขึ้านุการิบริิษััท

 7. มิอบอำนาจให้กริริมิการิคนหน้�งหริ่อหลายคน หริ่อบุคคลอ่�นใดปฏิิบัติการิอย่างหน้�งอย่างใดแทน

คณะกริริมิการิบริิษััทได้ โดยอยู่ภายใต้การิควบคุมิขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััท หริ่ออาจมิอบอำนาจเพื่่�อให้บุคคล 

ดังกล่าวมิ่อำนาจตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทเห็นสมิควริ และภายในริะยะเวลาท่�คณะกริริมิการิบริิษััทเห็นสมิควริ  

ซื้้�งคณะกริริมิการิบริิษััทอาจยกเลิก เพื่ิกถึอน เปล่�ยนแปลง หริ่อแก้ไขึ้บุคคลท่�ได้ริับมิอบอำนาจหริ่ออำนาจนั�น ๆ  

ได้เมิ่�อเห็นสมิควริ

 ทั�งน่� คณะกริริมิการิบริิษััทอาจมิอบอำนาจให้คณะกริริมิการิบริิหาริ มิ่อำนาจหน้าท่�ในการิปฏิิบัติงาน

ต่าง ๆ โดยมิ่ริายละเอ่ยดการิมิอบอำนาจตามิขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าท่�ขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริ ซื้้�งการิมิอบอำนาจ

นั�นตอ้งไมิม่ิล่กัษัณะเปน็การิมิอบอำนาจท่�ทำใหค้ณะกริริมิการิบริหิาริสามิาริถึพื่จิาริณา และอนมุิตัริิายการิท่�ตน หริอ่

 ประเภทกรรมการรายชื้่�อ

ฝ�ายกลยุทธ�
และสนับสนุน

ฝ�ายผลิตสื่อธุรกิจ ฝ�ายแสดงสินค�า
และสื่อไอที

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายในประธานเจ�าหน�าที่
บร�หาร

ฝ�ายบร�การดิจ�ทัล

ฝ�ายบัญชี การเง�น
และบร�หารงานบุคคลฝ�ายคร�เอทีฟ

ต่ำแหน่ง

 1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์

 2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

 3. นายบุญเลิศ นริาไท

 4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

 5. ดริ.วิวสัน เต่ยว ยอง เพื่็ง

 6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

 

 7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

 

 

 8. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล

ปริะธิานกริริมิการิ

กริริมิการิบริิษััท/ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

กริริมิการิบริิษััท/ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ

กริริมิการิบริิษััท

กริริมิการิบริิษััท

กริริมิการิบริิษััท/ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ/ 

กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน/ 

ปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิบริิษััท/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

ปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทน/ 

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิบริิษััท/กริริมิการิตริวจสอบ/ 

กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน/

กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ

กริริมิการิอิสริะ

กริริมิการิอิสริะ

กริริมิการิอิสริะ

แบบ	56-1	One	Report	2021

บริษัทั่	เออาร์ ไอพื่่	จัำากัด(มหาชน)
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7.2	 ข้อม้ลเก่�ยวกับกรรมการ

 7.2.1	คณะกรรมการบริษััท	

 โคริงสริ้างการิจัดการิขึ้องบริิษััท ปริะกอบด้วย คณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชัุดย่อย ณ วันท่� 

31 ธิันวาคมิ 2564 คณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิจำนวน 8 ท่าน ปริะกอบด้วยกริริมิการิ 

ท่�เป็นผู้บริิหาริ จำนวน 2 ท่าน (ร้ิอยละ 25 ขึ้องกริริมิการิทั�งหมิด) กริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ จำนวน 3 ท่าน 

(ร้ิอยละ 37.5 ขึ้องกริริมิการิทั�งหมิด) กริริมิการิอสิริะ จำนวน 3 ท่าน (ร้ิอยละ 37.5 ขึ้องกริริมิการิทั�งหมิด) มิร่ิายชั่�อ 

กริริมิการิดังน่�

7.	 โครงสี่ร้างการกำากับดูแลื่กิจัการแลื่ะขั้อมูลื่สี่ำาคัญเก่�ยวกับ

	 	 คณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย	ผูู้้บริหาร	พื่นักงานแลื่ะอ่นๆ

7.1	 โครงสี่ร้างการจัดการ
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รายชื้่�อ

7. อนุมิัติการิจ่ายเงินปันผลริะหว่างกาลให้แก่ผู้ถึ่อหุ้น

8. อนมุิตัริิายช่ั�อผูบ้ริหิาริเพื่่�อไปดำริงตำแหนง่กริริมิการิขึ้องบริษิัทัย่อย หริอ่บริษิัทัริว่มิทนุ ตามิขึ้อ้ตกลงในสญัญาหริอ่ตามิ

สัดส่วนการิถึ่อหุ้น

อำนาจหน้าท่�ของประธุานกรรมการ

เพื่่�อใหก้าริแบง่แยกอำนาจหน้าท่�ในเริ่�องการิกำหนดนโยบายและการิบริหิาริงานขึ้องบริษิัทัแยกจากกันอยา่งชัดัเจน บริษิัทั

จง้กำหนดให้ปริะธิานกริริมิการิ ปริะธิานกริริมิการิบริหิาริ และปริะธิานเจา้หน้าท่�บริหิาริเปน็คนละบุคคลกนั โดยปริะธิานกริริมิการิ

มิ่บทบาทหน้าท่� ดังน่�

1. เริ่ยกปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท เป็นปริะธิานการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท และการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น ตลอดจนมิ่

บทบาทในการิกำหนดริะเบ่ยบวาริะการิปริะชัุมิริ่วมิกับปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ

2. มิ่บทบาทในการิควบคุมิการิปริะชัุมิให้มิ่ปริะสิทธิิภาพื่เป็นไปตามิริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับบริิษััท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กริริมิการิแสดงความิเห็นอย่างเป็นอิสริะ

3. สนับสนุนและส่งเสริิมิให้คณะกริริมิการิบริิษััท ปฏิิบัติหน้าท่�อย่างเต็มิความิสามิาริถึ ตามิขึ้อบเขึ้ตอำนาจ หน้าท่�  

ความิริับผิดชัอบ และตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่

4. ดูแล ติดตามิการิบริิหาริงานขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชุัดย่อยอ่�น ๆ ให้บริริลุตามิวัตถึุปริะสงค์ท่�

กำหนดไว้ เป็นผู้ลงคะแนนชั่�ขึ้าดในกริณ่ท่�ท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริิษััท มิ่การิลงคะแนนเส่ยง และคะแนนเส่ยงทั�งสองฝ่่าย 

เท่ากัน

7.3	 คณะกรรมการชืุ้ดย่อย

คณะกริริมิการิบริิษััทได้แต่งตั�งคณะกริริมิการิชัุดย่อยจำนวน 4 ชัุด ได้แก่ คณะกริริมิการิตริวจสอบ คณะกริริมิการิบริิหาริ 

คณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน และคณะกริริมิการิบริริษัทัภิบาล เพื่่�อทำหน้าท่�พื่จิาริณากลั�นกริองการิดำเนินงาน

เฉพื่าะเริ่�องต่าง ๆ ท่�สำคัญ ตามิขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าท่�ท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย สมิาชิักส่วนใหญ่ขึ้องคณะกริริมิการิ 

ชัุดย่อยเป็นกริริมิการิอิสริะ ยกเว้น คณะกริริมิการิบริิหาริ

7.3.1	คณะกรรมการต่รวจสี่อบ	 

 แต่งตั�งโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะอย่างน้อย 3 ท่าน ดังน่�

ต่ำแหน่ง

1. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล*

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ

หม่าย่เหตุ	*	น.ส่.สุ่ณีย่์	ม่ัตตัญญุุกุล	เปี็นบุคคลที�ม่ีความ่ริู้ความ่ส่าม่าริถืด้านบัญชุี	และปีริะส่บการิณ์ในการิส่อบทานงบการิเงินข้องบริิษััท

เลขานุการคณะกรรมการต่รวจสี่อบ

นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล

อำนาจหน้าท่�ของคณะกรรมการต่รวจสี่อบ

1. สอบทานให้บริิษััทมิ่การิริายงานทางการิเงินท่�ถึูกต้องทั�งริายไตริมิาสและปริะจำปี และเปิดเผยขึ้้อมิูลท่�เก่�ยวขึ้้องอย่าง

เพื่่ยงพื่อก่อนเสนอต่อคณะกริริมิการิบริิษััท

2. สอบทานใหบ้ริษิัทัมิร่ิะบบควบคมุิภายใน และริะบบตริวจสอบภายในท่�เหมิาะสมิ มิป่ริะสทิธิผิล และพื่จิาริณาความิเปน็

อิสริะขึ้องหน่วยงานตริวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความิเห็นชัอบในการิพื่ิจาริณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 

ตริวจสอบภายใน หริ่อหน่วยงานอ่�นใดท่�ริับผิดชัอบเก่�ยวกับการิตริวจสอบภายใน 

บุคคลท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งมิ่ส่วนได้เส่ย หริ่อมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์อ่�นใดกับบริิษััทหริ่อบริิษััทย่อย ยกเว้น

เป็นการิอนุมิัติริายการิท่�เป็นไปตามินโยบาย และหลักเกณฑ์์ท่�คณะกริริมิการิบริิษััทพื่ิจาริณาและอนุมิัติไว้แล้ว

 8. มิส่ว่นริว่มิในการิกำหนดวสิยัทศันแ์ละพื่นัธิกจิขึ้องบริษิัทั เพื่่�อใหผู้บ้ริหิาริและพื่นกังานมิจ่ดุมิุง่หมิาย

ไปในทศิทางเดย่วกนั และมิก่าริทบทวนเปน็ปริะจำทกุป ีซื้้�งคณะกริริมิการิไดต้ดิตามิดแูลใหม้ิก่ารินำกลยทุธิข์ึ้องบริษิัทั

ไปปฏิิบัติ เพื่่�อให้สอดคล้องกับการิวางแผนงบปริะมิาณท่�อนุมิัติ  

 9. กำหนดเป้าหมิาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบปริะมิาณขึ้องบริิษััท ควบคุมิกำกับดูแลการิ

บริิหาริและการิจัดการิขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริ ให้เป็นไปตามินโยบายท่�ได้ริับมิอบหมิาย เว้นแต่ในเริ่�องดังต่อไปน่� 

คณะกริริมิการิบริิษััทต้องได้ริับมิติอนุมิัติจากท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นก่อนการิดำเนินการิ อันได้แก่ เริ่�องท่�กฎหมิายกำหนด

ให้ต้องได้ริับมิติอนุมิัติจากท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น เชั่น การิเพื่ิ�มิทุน การิลดทุน การิออกหุ้นกู้ การิขึ้ายหริ่อโอนกิจการิขึ้อง

บริษิัทัทั�งหมิด หริอ่บางสว่นท่�สำคญัใหแ้กบ่คุคลอ่�น หริอ่การิซื้่�อ หริอ่การิริบัโอนกจิการิขึ้องบริษิัทัอ่�นมิาเปน็ขึ้องบริษิัทั 

การิแก้ไขึ้หนังส่อบริิคณห์สนธิิ หริ่อขึ้้อบังคับ เป็นต้น

 นอกจากน่� คณะกริริมิการิบริิษััทยังมิ่ขึ้อบเขึ้ต หน้าท่�ในการิกำกับดูแลให้บริิษััทปฏิิบัติตามิกฎหมิายว่า

ด้วยหลักทริัพื่ย์ และตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ขึ้้อกำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับ

ธิุริกิจขึ้องบริิษััท

 10. ติดตามิผลการิดำเนินงานให้เป็นไปตามิแผนงานและงบปริะมิาณอย่างต่อเน่�อง 

 11. พื่จิาริณาโคริงสริา้งการิบริหิาริงาน แตง่ตั�งคณะกริริมิการิบริหิาริ ปริะธิานเจา้หนา้ท่�บริหิาริ และคณะ

กริริมิการิอ่�นตามิความิเหมิาะสมิ 

 12. กริริมิการิจะตอ้งไมิป่ริะกอบกจิการิอนัมิส่ภาพื่อยา่งเดย่วกนั และเปน็การิแขึ้ง่ขึ้นักบักจิการิขึ้องบริษิัทั 

หริอ่เขึ้า้เปน็หุน้สว่นในห้างหุน้ส่วนสามัิญ หริอ่เป็นหุน้สว่นไมิจ่ำกดัความิรัิบผดิในห้างหุน้ส่วนจำกัด หริอ่เป็นกริริมิการิ

ขึ้องบริิษััทเอกชัน หริ่อบริิษััทมิหาชันอ่�น ท่�ปริะกอบกิจการิอันมิ่สภาพื่อย่างเด่ยวกัน และเป็นการิแขึ้่งขึ้ันกับกิจการิ

ขึ้องบริิษััท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นทริาบก่อนท่�จะมิ่มิติแต่งตั�ง

 13. กริณม่ิส่่วนไดเ้สย่ไมิว่า่โดยตริงหริอ่โดยอ้อมิในสญัญาท่�บริษิัทัทำข้ึ้�น หริอ่ถึอ่หุน้ หริอ่หุน้กูเ้พื่ิ�มิข้ึ้�นหริอ่

ลดลงในบริิษััท หริ่อบริิษััทในเคริ่อ กริริมิการิต้องแจ้งให้บริิษััททริาบโดยไมิ่ชัักชั้า

 14. มิ่ส่วนริ่วมิในการิสนับสนุนการิสริ้างนวัตกริริมิท่�ก่อให้เกิดมิูลค่าแก่ธิุริกิจควบคู่ไปกับการิสริ้างคุณ

ปริะโยชัน์ต่อลูกค้า หริ่อผู้ท่�เก่�ยวขึ้้อง และมิ่ความิริับผิดชัอบต่อสังคมิและสิ�งแวดล้อมิ

 15. จัดให้มิ่การิปริะเมิินผลงานขึ้องคณะกริริมิการิริายคณะ คณะกริริมิการิชัุดย่อย กริริมิการิและ

กริริมิการิชัุดย่อยริายบุคคล และผู้บริิหาริสูงสุดขึ้ององค์กริ (CEO) เป็นปริะจำทุกปี

อำนาจการอนุมัต่ิของคณะกรรมการบริษััท

1. อนุมิัติวิสัยทัศน์ พื่ันธิกิจ กลยุทธิ์ และนโยบายท่�สำคัญ เชั่น นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ จริิยธิริริมิธิุริกิจ 

นโยบายการิบริหิาริความิเส่�ยง การิกำกบัดแูลการิใชัข้ึ้อ้มิลูภายใน นโยบายการิตอ่ตา้นคอริร์ิปัชันั นโยบายการิควบคมุิ

ภายใน นโยบายการิทำริายการิริะหว่างกัน นโยบายเก่�ยวกับความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ 

2. อนุมิัติการิลงทุนทางการิเงิน การิกู้ย่มิเงิน การิจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถึาบันการิเงิน สำหริับยอดเงินเกิน 

20 ล้านบาทขึ้้�นไป

3. อนุมิัติการิจัดซื้่�อจัดจ้างในส่วนท่�เกินวงเงินอนุมิัติขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริ

4. อนุมิัติโคริงการิลงทุน และการิดำเนินงานท่�สำคัญขึ้องบริิษััท ภายใต้ขึ้้อกำหนดขึ้องกฎหมิาย 

กริอบวัตถึุปริะสงค์ ขึ้้อบังคับบริิษััท และมิติท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น ริวมิถึ้งติดตามิดูแลให้มิ่การิดำเนินการิตามินโยบาย 

และแผนงานท่�กำหนดไว้อย่างมิ่ปริะสิทธิิภาพื่และปริะสิทธิิผล

5. อนุมิัติแผนธิุริกิจ งบปริะมิาณ อัตริากำลังคน และริายจ่ายฝ่่ายทุนปริะจำปี

6. อนมุิตักิาริทำริายการิตามิหลกัเกณฑ์ข์ึ้องพื่ริะริาชับญัญตัหิลกัทริพัื่ยแ์ละตลาดหลกัทริพัื่ย ์ริวมิถึง้กฎเกณฑ์์

ท่�เก่�ยวขึ้้อง เชั่น ริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน ริายการิได้มิาหริ่อจำหน่ายไปซื้้�งสินทริัพื่ย์



8181

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8080

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

รายชื้่�อ

7. อนุมิัติการิจ่ายเงินปันผลริะหว่างกาลให้แก่ผู้ถึ่อหุ้น

8. อนมุิตัริิายช่ั�อผูบ้ริหิาริเพื่่�อไปดำริงตำแหนง่กริริมิการิขึ้องบริษิัทัย่อย หริอ่บริษิัทัริว่มิทนุ ตามิขึ้อ้ตกลงในสญัญาหริอ่ตามิ

สัดส่วนการิถึ่อหุ้น

อำนาจหน้าท่�ของประธุานกรรมการ

เพื่่�อใหก้าริแบง่แยกอำนาจหน้าท่�ในเริ่�องการิกำหนดนโยบายและการิบริหิาริงานขึ้องบริษิัทัแยกจากกันอยา่งชัดัเจน บริษิัทั

จง้กำหนดให้ปริะธิานกริริมิการิ ปริะธิานกริริมิการิบริหิาริ และปริะธิานเจา้หน้าท่�บริหิาริเปน็คนละบุคคลกนั โดยปริะธิานกริริมิการิ

มิ่บทบาทหน้าท่� ดังน่�

1. เริ่ยกปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท เป็นปริะธิานการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท และการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น ตลอดจนมิ่

บทบาทในการิกำหนดริะเบ่ยบวาริะการิปริะชัุมิริ่วมิกับปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ

2. มิ่บทบาทในการิควบคุมิการิปริะชัุมิให้มิ่ปริะสิทธิิภาพื่เป็นไปตามิริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับบริิษััท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กริริมิการิแสดงความิเห็นอย่างเป็นอิสริะ

3. สนับสนุนและส่งเสริิมิให้คณะกริริมิการิบริิษััท ปฏิิบัติหน้าท่�อย่างเต็มิความิสามิาริถึ ตามิขึ้อบเขึ้ตอำนาจ หน้าท่�  

ความิริับผิดชัอบ และตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่

4. ดูแล ติดตามิการิบริิหาริงานขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชุัดย่อยอ่�น ๆ ให้บริริลุตามิวัตถึุปริะสงค์ท่�

กำหนดไว้ เป็นผู้ลงคะแนนชั่�ขึ้าดในกริณ่ท่�ท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริิษััท มิ่การิลงคะแนนเส่ยง และคะแนนเส่ยงทั�งสองฝ่่าย 

เท่ากัน

7.3	 คณะกรรมการชืุ้ดย่อย

คณะกริริมิการิบริิษััทได้แต่งตั�งคณะกริริมิการิชัุดย่อยจำนวน 4 ชัุด ได้แก่ คณะกริริมิการิตริวจสอบ คณะกริริมิการิบริิหาริ 

คณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน และคณะกริริมิการิบริริษัทัภิบาล เพื่่�อทำหน้าท่�พื่จิาริณากลั�นกริองการิดำเนินงาน

เฉพื่าะเริ่�องต่าง ๆ ท่�สำคัญ ตามิขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าท่�ท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย สมิาชิักส่วนใหญ่ขึ้องคณะกริริมิการิ 

ชัุดย่อยเป็นกริริมิการิอิสริะ ยกเว้น คณะกริริมิการิบริิหาริ

7.3.1	คณะกรรมการต่รวจสี่อบ	 

 แต่งตั�งโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะอย่างน้อย 3 ท่าน ดังน่�

ต่ำแหน่ง

1. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล*

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิตริวจสอบ

หม่าย่เหตุ	*	น.ส่.สุ่ณีย่์	ม่ัตตัญญุุกุล	เปี็นบุคคลที�ม่ีความ่ริู้ความ่ส่าม่าริถืด้านบัญชุี	และปีริะส่บการิณ์ในการิส่อบทานงบการิเงินข้องบริิษััท

เลขานุการคณะกรรมการต่รวจสี่อบ

นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล

อำนาจหน้าท่�ของคณะกรรมการต่รวจสี่อบ

1. สอบทานให้บริิษััทมิ่การิริายงานทางการิเงินท่�ถึูกต้องทั�งริายไตริมิาสและปริะจำปี และเปิดเผยขึ้้อมิูลท่�เก่�ยวขึ้้องอย่าง

เพื่่ยงพื่อก่อนเสนอต่อคณะกริริมิการิบริิษััท

2. สอบทานใหบ้ริษัิัทมิร่ิะบบควบคมุิภายใน และริะบบตริวจสอบภายในท่�เหมิาะสมิ มิป่ริะสทิธิผิล และพื่จิาริณาความิเปน็

อิสริะขึ้องหน่วยงานตริวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความิเห็นชัอบในการิพื่ิจาริณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 

ตริวจสอบภายใน หริ่อหน่วยงานอ่�นใดท่�ริับผิดชัอบเก่�ยวกับการิตริวจสอบภายใน 

บุคคลท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งมิ่ส่วนได้เส่ย หริ่อมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์อ่�นใดกับบริิษััทหริ่อบริิษััทย่อย ยกเว้น

เป็นการิอนุมิัติริายการิท่�เป็นไปตามินโยบาย และหลักเกณฑ์์ท่�คณะกริริมิการิบริิษััทพื่ิจาริณาและอนุมิัติไว้แล้ว

 8. มิส่ว่นริว่มิในการิกำหนดวสิยัทศันแ์ละพื่นัธิกจิขึ้องบริษัิัท เพื่่�อใหผู้บ้ริหิาริและพื่นกังานมิจุ่ดมิุง่หมิาย

ไปในทศิทางเดย่วกนั และมิก่าริทบทวนเปน็ปริะจำทกุป ีซื้้�งคณะกริริมิการิไดต้ดิตามิดแูลใหม้ิก่ารินำกลยทุธิข์ึ้องบริษิัทั

ไปปฏิิบัติ เพื่่�อให้สอดคล้องกับการิวางแผนงบปริะมิาณท่�อนุมิัติ  

 9. กำหนดเป้าหมิาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบปริะมิาณขึ้องบริิษััท ควบคุมิกำกับดูแลการิ

บริิหาริและการิจัดการิขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริ ให้เป็นไปตามินโยบายท่�ได้ริับมิอบหมิาย เว้นแต่ในเริ่�องดังต่อไปน่� 

คณะกริริมิการิบริิษััทต้องได้ริับมิติอนุมิัติจากท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นก่อนการิดำเนินการิ อันได้แก่ เริ่�องท่�กฎหมิายกำหนด

ให้ต้องได้ริับมิติอนุมิัติจากท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น เชั่น การิเพื่ิ�มิทุน การิลดทุน การิออกหุ้นกู้ การิขึ้ายหริ่อโอนกิจการิขึ้อง

บริษิัทัทั�งหมิด หริอ่บางสว่นท่�สำคญัใหแ้กบ่คุคลอ่�น หริอ่การิซื้่�อ หริอ่การิริบัโอนกจิการิขึ้องบริษิัทัอ่�นมิาเปน็ขึ้องบริษิัทั 

การิแก้ไขึ้หนังส่อบริิคณห์สนธิิ หริ่อขึ้้อบังคับ เป็นต้น

 นอกจากน่� คณะกริริมิการิบริิษััทยังมิ่ขึ้อบเขึ้ต หน้าท่�ในการิกำกับดูแลให้บริิษััทปฏิิบัติตามิกฎหมิายว่า

ด้วยหลักทริัพื่ย์ และตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ขึ้้อกำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับ

ธิุริกิจขึ้องบริิษััท

 10. ติดตามิผลการิดำเนินงานให้เป็นไปตามิแผนงานและงบปริะมิาณอย่างต่อเน่�อง 

 11. พื่จิาริณาโคริงสริา้งการิบริหิาริงาน แตง่ตั�งคณะกริริมิการิบริหิาริ ปริะธิานเจา้หนา้ท่�บริหิาริ และคณะ

กริริมิการิอ่�นตามิความิเหมิาะสมิ 

 12. กริริมิการิจะตอ้งไมิป่ริะกอบกจิการิอนัมิส่ภาพื่อยา่งเดย่วกนั และเปน็การิแขึ้ง่ขึ้นักบักจิการิขึ้องบริษิัทั 

หริอ่เขึ้า้เปน็หุน้สว่นในห้างหุน้ส่วนสามัิญ หริอ่เป็นหุน้สว่นไมิจ่ำกดัความิรัิบผดิในห้างหุน้ส่วนจำกัด หริอ่เป็นกริริมิการิ

ขึ้องบริิษััทเอกชัน หริ่อบริิษััทมิหาชันอ่�น ท่�ปริะกอบกิจการิอันมิ่สภาพื่อย่างเด่ยวกัน และเป็นการิแขึ้่งขึ้ันกับกิจการิ

ขึ้องบริิษััท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นทริาบก่อนท่�จะมิ่มิติแต่งตั�ง

 13. กริณม่ิส่ว่นไดเ้สย่ไมิว่า่โดยตริงหริอ่โดยอ้อมิในสญัญาท่�บริษิัทัทำขึ้้�น หริอ่ถึอ่หุน้ หริอ่หุน้กูเ้พื่ิ�มิขึ้้�นหริอ่

ลดลงในบริิษััท หริ่อบริิษััทในเคริ่อ กริริมิการิต้องแจ้งให้บริิษััททริาบโดยไมิ่ชัักชั้า

 14. มิ่ส่วนริ่วมิในการิสนับสนุนการิสริ้างนวัตกริริมิท่�ก่อให้เกิดมิูลค่าแก่ธิุริกิจควบคู่ไปกับการิสริ้างคุณ

ปริะโยชัน์ต่อลูกค้า หริ่อผู้ท่�เก่�ยวขึ้้อง และมิ่ความิริับผิดชัอบต่อสังคมิและสิ�งแวดล้อมิ

 15. จัดให้มิ่การิปริะเมิินผลงานขึ้องคณะกริริมิการิริายคณะ คณะกริริมิการิชัุดย่อย กริริมิการิและ

กริริมิการิชัุดย่อยริายบุคคล และผู้บริิหาริสูงสุดขึ้ององค์กริ (CEO) เป็นปริะจำทุกปี

อำนาจการอนุมัต่ิของคณะกรรมการบริษััท

1. อนุมิัติวิสัยทัศน์ พื่ันธิกิจ กลยุทธิ์ และนโยบายท่�สำคัญ เชั่น นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ จริิยธิริริมิธิุริกิจ 

นโยบายการิบริหิาริความิเส่�ยง การิกำกบัดแูลการิใชัข้ึ้อ้มิลูภายใน นโยบายการิตอ่ตา้นคอริร์ิปัชันั นโยบายการิควบคมุิ

ภายใน นโยบายการิทำริายการิริะหว่างกัน นโยบายเก่�ยวกับความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ 

2. อนุมิัติการิลงทุนทางการิเงิน การิกู้ย่มิเงิน การิจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถึาบันการิเงิน สำหริับยอดเงินเกิน 

20 ล้านบาทขึ้้�นไป

3. อนุมิัติการิจัดซื้่�อจัดจ้างในส่วนท่�เกินวงเงินอนุมิัติขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริ

4. อนุมิัติโคริงการิลงทุน และการิดำเนินงานท่�สำคัญขึ้องบริิษััท ภายใต้ขึ้้อกำหนดขึ้องกฎหมิาย 

กริอบวัตถึุปริะสงค์ ขึ้้อบังคับบริิษััท และมิติท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น ริวมิถึ้งติดตามิดูแลให้มิ่การิดำเนินการิตามินโยบาย 

และแผนงานท่�กำหนดไว้อย่างมิ่ปริะสิทธิิภาพื่และปริะสิทธิิผล

5. อนุมิัติแผนธิุริกิจ งบปริะมิาณ อัตริากำลังคน และริายจ่ายฝ่่ายทุนปริะจำปี

6. อนมุิตักิาริทำริายการิตามิหลกัเกณฑ์ข์ึ้องพื่ริะริาชับญัญตัหิลกัทริพัื่ยแ์ละตลาดหลกัทริพัื่ย ์ริวมิถึง้กฎเกณฑ์์

ท่�เก่�ยวขึ้้อง เชั่น ริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน ริายการิได้มิาหริ่อจำหน่ายไปซื้้�งสินทริัพื่ย์



8383

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8282

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

รายชื้่�อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางสาวฌานิกา กิจริัตนกาญจน์

อำนาจ	หน้าท่�ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกริริมิการิบริิหาริมิ่อำนาจ หน้าท่� และความิริับผิดชัอบในการิบริิหาริงานในเริ่�องเก่�ยวกับการิดำเนินงานตามิปกติ 

การิกำหนดนโยบาย แผนธิุริกิจ งบปริะมิาณ โคริงสริ้างการิบริิหาริ และอำนาจการิบริิหาริต่าง ๆ ขึ้องบริิษััท หลักเกณฑ์์ในการิ

ดำเนินธิุริกิจให้สอดคล้องกับสภาพื่เศริษัฐกิจ เพื่่�อเสนอให้ท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิขึ้องบริิษััทพิื่จาริณาอนุมิัติ และ/หริ่อให้ความิ 

เหน็ชัอบ ริวมิถึง้การิตริวจสอบและตดิตามิผลการิดำเนนิงานขึ้องบริิษัทัตามินโยบายท่�กำหนด โดยสริปุอำนาจหน้าท่�ท่�สำคญัได้ ดงัน่�

1.  พื่จิาริณาเริ่�องการิจดัสริริงบปริะมิาณปริะจำปตีามิท่�ฝ่า่ยจดัการิเสนอ กอ่นท่�จะนำเสนอใหค้ณะกริริมิการิบริษิัทัพื่จิาริณา

อนุมิัติ ทั�งน่� ให้ริวมิถ้ึงการิพิื่จาริณาและอนุมิัติการิเปล่�ยนแปลง และเพื่ิ�มิเติมิงบปริะมิาณริายจ่ายปริะจำปีในริะหว่างท่�ไมิ่มิ่การิ

ปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท หริ่อในกริณ่เริ่งด่วน และให้นำเสนอคณะกริริมิการิบริิษััทเพื่่�อทริาบในท่�ปริะชัุมิคริาวต่อไป

2.  อนุมิัติการิใชั้จ่ายตามิริะดับอำนาจอนุมิัติท่�ได้ริับการิอนุมิัติโดยคณะกริริมิการิบริิษััท

3.  อนุมิัติการิใชั้จ่ายเงินลงทุนท่�สำคัญ ๆ ท่�ได้กำหนดไว้ในงบปริะมิาณริายจ่ายปริะจำปี ตามิท่�จะได้ริับมิอบหมิาย 

จากคณะกริริมิการิบริิษััท หริ่อตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทได้เคยมิ่มิติอนุมิัติในหลักการิไว้แล้ว

4.  เป็นคณะท่�ปริ้กษัาให้ฝ่่ายจัดการิในเริ่�องเก่�ยวกับนโยบายด้านการิเงิน การิตลาด การิบริิหาริงานบุคคล และด้าน 

การิปฏิิบัติการิอ่�น ๆ 

5. อำนาจในการิอนุมิัติการิดำเนินการิทางการิเงิน

 5.1 กริณ่ท่�กำหนดไว้ในแผนธิุริกิจ หริ่องบปริะมิาณปริะจำปีท่�คณะกริริมิการิบริิษััทอนุมิัติไว้แล้ว คณะกริริมิการิบริิหาริ

สามิาริถึดำเนินการิได้โดยไมิ่จำกัดวงเงิน

 5.2 กริณ่ท่�ไมิไ่ดก้ำหนดไวต้ามิข้ึ้อ 5.1 ใหค้ณะกริริมิการิบริิหาริมิอ่ำนาจในการิอนมุิตักิาริดำเนนิการิทางการิเงนิในวงเงนิ

ไมิ่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมิัติทางการิเงินดังกล่าวจะริวมิถึ้งการิอนุมิัติค่าใชั้จ่ายต่าง ๆ ในการิดำเนินการิตามิปกติธิุริกิจ 

การิลงทุนในสินทริัพื่ย์ฝ่่ายทุน หริ่อสินทริัพื่ย์ถึาวริ การิกู้ย่มิเงิน การิจัดหาวงเงินสินเชั่�อ ริวมิถึ้งการิให้หลักปริะกัน เป็นต้น และให้

เสนอต่อท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิเพื่่�อทริาบต่อไป

6. ปฏิิบัติหน้าท่�อ่�น ๆ ตามิท่�ได้ริับมิอบหมิายจากคณะกริริมิการิบริิษััท

 ทั�งน่� อำนาจขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริจะไมิ่ริวมิถึ้งการิอนุมิัติริายการิใดท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้ง หริ่อริายการิใดท่� 

คณะกริริมิการิบริิหาริ หริ่อบุคคลท่�เก่�ยวโยงกับคณะกริริมิการิบริิหาริมิ่ส่วนได้เส่ย หริ่อผลปริะโยชัน์ในลักษัณะอ่�นใดขึ้ัดแย้ง 

กับบริิษััท หริ่อบริิษััทย่อย (ถ้ึามิ่) ตามิกฎเกณฑ์์ขึ้องตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ซื้้�งการิอนุมิัติริายการิในลักษัณะดังกล่าว 

จะต้องเสนอต่อท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท และ/หริ่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น เพื่่�อพื่ิจาริณาและอนุมิัติริายการิดังกล่าวตามิขึ้้อบังคับ

ขึ้องบริิษััท หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกำหนด เว้นแต่เป็นการิอนุมิัติริายการิท่�เป็นลักษัณะการิดำเนินธิุริกริริมิการิค้าปกติทั�วไปขึ้อง

บริิษััทท่�คณะกริริมิการิบริิษััทกำหนดกริอบการิพื่ิจาริณาไว้ชััดเจนแล้ว

7.3.3	คณะกรรมการสี่รรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน	

 แตง่ตั�งโดยคณะกริริมิการิบริิษัทั ปริะกอบด้วยกริริมิการิและผูบ้ริิหาริอย่างนอ้ย 3 คน โดยกริริมิการิอย่างนอ้ยก้�งหน้�ง

ขึ้องจำนวนกริริมิการิทั�งหมิดจะต้องเป็นกริริมิการิอิสริะ โดยมิ่ริายชั่�อ ดังน่�

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

1. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์ 

2. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล 

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสี่รรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน

นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

กริริมิการิบริิหาริ/ ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายดิจิทัล

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ 

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อไอท่และการิจัดงาน

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้ชั่วยผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

1. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

2. นายบุญเลิศ นริาไท

3. นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

4. นายพื่ริชััย จันทริศุภแสง

5. น.ส.พื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

6. นายวิทยา กิจชัาญไพื่บูลย์ 

3. สอบทานให้บริิษััทปฏิิบัติตามิกฎหมิายว่าด้วยหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ขึ้้อกำหนดขึ้อง

ตลาดหลักทริัพื่ย์ หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับธิุริกิจขึ้องบริิษััท

4. พื่ิจาริณา คัดเล่อก เสนอแต่งตั�ง หริ่อเลิกจ้างบุคคลซื้้�งมิ่ความิเป็นอิสริะ เพื่่�อทำหน้าท่�เป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้อง

บริิษััท และเสนอค่าตอบแทนขึ้องบุคคลดังกล่าว ริวมิทั�งเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิกับผู้สอบบัญชั่ โดยไมิ่มิ่ฝ่่ายจัดการิเขึ้้าริ่วมิ

ปริะชัุมิด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คริั�ง 

5. พื่ิจาริณาริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน หริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ ให้เป็นไปตามิกฎหมิาย

และขึ้้อกำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ ทั�งน่� เพื่่�อให้มิั�นใจว่าริายการิดังกล่าวสมิเหตุสมิผลและเป็นปริะโยชัน์สูงสุดต่อ

บริิษััท

6. จดัทำริายงานขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบ โดยเปดิเผยไวใ้นริายงานปริะจำปขีึ้องบริษิัทั ซื้้�งริายงานดงักลา่ว

ปริะกอบด้วยขึ้้อมิูลอย่างน้อย ดังน่�

 (ก)  ความิเห็นเก่�ยวกับความิถึูกต้อง คริบถึ้วน เป็นท่�เชั่�อถึ่อได้ขึ้องริายงานทางการิเงินขึ้องบริิษััท

 (ขึ้) ความิเห็นเก่�ยวกับความิเพื่่ยงพื่อขึ้องริะบบควบคุมิภายในขึ้องบริิษััท

 (ค)  ความิเห็นเก่�ยวกับการิปฏิิบัติตามิกฎหมิายว่าด้วยหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ขึ้้อกำหนดขึ้อง  

  ตลาดหลักทริัพื่ย์ หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับธิุริกิจขึ้องบริิษััท

 (ง) ความิเห็นเก่�ยวกับความิเหมิาะสมิขึ้องผู้สอบบัญชั่

 (จ)  ความิเห็นเก่�ยวกับริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์

 (ฉ) จำนวนการิปริะชุัมิคณะกริริมิการิตริวจสอบ และการิเขึ้า้ริว่มิปริะชุัมิขึ้องกริริมิการิตริวจสอบแต่ละท่าน

 (ชั) ความิเห็นหริ่อขึ้้อสังเกตโดยริวมิท่�คณะกริริมิการิตริวจสอบได้ริับจากการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิกฎบัตริ   

  (Charter)

 (ซื้) ริายการิอ่�นท่�เห็นว่าผู้ถึ่อหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควริทริาบ ภายใต้ขึ้อบเขึ้ตหน้าท่� และความิริับผิดชัอบท่� 

  ได้ริับมิอบหมิายจากคณะกริริมิการิบริิษััท

7. ปฏิิบัติการิอ่�นใดตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย ด้วยความิเห็นชัอบจากคณะกริริมิการิตริวจสอบ 

ในกริณ่ท่�มิ่การิเปล่�ยนแปลงหน้าท่�ขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบ ให้บริิษััทแจ้งมิติเปล่�ยนแปลงหน้าท่� และจัด

ทำริายชั่�อและขึ้อบเขึ้ตการิดำเนินงานขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบท่�มิ่การิเปล่�ยนแปลง ตามิแบบท่�ตลาดหลักทริัพื่ย์

กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทริัพื่ย์ภายใน 3 วันทำการิ นับตั�งแต่วันท่�มิ่การิเปล่�ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธิ่การิตามิ

ขึ้้อกำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ว่าด้วยการิริายงานโดยผ่านส่�ออิเล็กทริอนิกส์

7.3.2	คณะกรรมการบริหาร	

 แต่งตั�งและกำกับดูแลโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ทำหน้าท่�บริิหาริจัดการิงานขึ้องบริิษััทให้เป็นไปตามิ

วตัถึปุริะสงค์ นโยบายและกลยุทธิท์่�คณะกริริมิการิบริษิัทักำหนด และริายงานผลต่อคณะกริริมิการิอย่างถึกูตอ้งโปร่ิงใส 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 คณะกริริมิการิบริิหาริปริะกอบด้วยกริริมิการิจำนวน 6 ท่าน ดังน่� 



8383

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8282

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

รายชื้่�อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางสาวฌานิกา กิจริัตนกาญจน์

อำนาจ	หน้าท่�ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกริริมิการิบริิหาริมิ่อำนาจ หน้าท่� และความิริับผิดชัอบในการิบริิหาริงานในเริ่�องเก่�ยวกับการิดำเนินงานตามิปกติ 

การิกำหนดนโยบาย แผนธิุริกิจ งบปริะมิาณ โคริงสริ้างการิบริิหาริ และอำนาจการิบริิหาริต่าง ๆ ขึ้องบริิษััท หลักเกณฑ์์ในการิ

ดำเนินธิุริกิจให้สอดคล้องกับสภาพื่เศริษัฐกิจ เพื่่�อเสนอให้ท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิขึ้องบริิษััทพิื่จาริณาอนุมิัติ และ/หริ่อให้ความิ 

เหน็ชัอบ ริวมิถึง้การิตริวจสอบและตดิตามิผลการิดำเนนิงานขึ้องบริิษัทัตามินโยบายท่�กำหนด โดยสริปุอำนาจหน้าท่�ท่�สำคญัได้ ดงัน่�

1.  พื่จิาริณาเริ่�องการิจัดสริริงบปริะมิาณปริะจำปตีามิท่�ฝ่า่ยจดัการิเสนอ กอ่นท่�จะนำเสนอใหค้ณะกริริมิการิบริษิัทัพื่จิาริณา

อนุมิัติ ทั�งน่� ให้ริวมิถ้ึงการิพิื่จาริณาและอนุมิัติการิเปล่�ยนแปลง และเพื่ิ�มิเติมิงบปริะมิาณริายจ่ายปริะจำปีในริะหว่างท่�ไมิ่มิ่การิ

ปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท หริ่อในกริณ่เริ่งด่วน และให้นำเสนอคณะกริริมิการิบริิษััทเพื่่�อทริาบในท่�ปริะชัุมิคริาวต่อไป

2.  อนุมิัติการิใชั้จ่ายตามิริะดับอำนาจอนุมิัติท่�ได้ริับการิอนุมิัติโดยคณะกริริมิการิบริิษััท

3.  อนุมิัติการิใชั้จ่ายเงินลงทุนท่�สำคัญ ๆ ท่�ได้กำหนดไว้ในงบปริะมิาณริายจ่ายปริะจำปี ตามิท่�จะได้ริับมิอบหมิาย 

จากคณะกริริมิการิบริิษััท หริ่อตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทได้เคยมิ่มิติอนุมิัติในหลักการิไว้แล้ว

4.  เป็นคณะท่�ปริ้กษัาให้ฝ่่ายจัดการิในเริ่�องเก่�ยวกับนโยบายด้านการิเงิน การิตลาด การิบริิหาริงานบุคคล และด้าน 

การิปฏิิบัติการิอ่�น ๆ 

5. อำนาจในการิอนุมิัติการิดำเนินการิทางการิเงิน

 5.1 กริณ่ท่�กำหนดไว้ในแผนธิุริกิจ หริ่องบปริะมิาณปริะจำปีท่�คณะกริริมิการิบริิษััทอนุมิัติไว้แล้ว คณะกริริมิการิบริิหาริ

สามิาริถึดำเนินการิได้โดยไมิ่จำกัดวงเงิน

 5.2 กริณท่่�ไมิไ่ดก้ำหนดไวต้ามิข้ึ้อ 5.1 ใหค้ณะกริริมิการิบริหิาริมิอ่ำนาจในการิอนมุิตักิาริดำเนนิการิทางการิเงนิในวงเงนิ

ไมิ่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมิัติทางการิเงินดังกล่าวจะริวมิถึ้งการิอนุมิัติค่าใชั้จ่ายต่าง ๆ ในการิดำเนินการิตามิปกติธิุริกิจ 

การิลงทุนในสินทริัพื่ย์ฝ่่ายทุน หริ่อสินทริัพื่ย์ถึาวริ การิกู้ย่มิเงิน การิจัดหาวงเงินสินเชั่�อ ริวมิถึ้งการิให้หลักปริะกัน เป็นต้น และให้

เสนอต่อท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิเพื่่�อทริาบต่อไป

6. ปฏิิบัติหน้าท่�อ่�น ๆ ตามิท่�ได้ริับมิอบหมิายจากคณะกริริมิการิบริิษััท

 ทั�งน่� อำนาจขึ้องคณะกริริมิการิบริิหาริจะไมิ่ริวมิถึ้งการิอนุมิัติริายการิใดท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้ง หริ่อริายการิใดท่� 

คณะกริริมิการิบริิหาริ หริ่อบุคคลท่�เก่�ยวโยงกับคณะกริริมิการิบริิหาริมิ่ส่วนได้เส่ย หริ่อผลปริะโยชัน์ในลักษัณะอ่�นใดขึ้ัดแย้ง 

กับบริิษััท หริ่อบริิษััทย่อย (ถ้ึามิ่) ตามิกฎเกณฑ์์ขึ้องตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ซื้้�งการิอนุมิัติริายการิในลักษัณะดังกล่าว 

จะต้องเสนอต่อท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท และ/หริ่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น เพื่่�อพื่ิจาริณาและอนุมิัติริายการิดังกล่าวตามิขึ้้อบังคับ

ขึ้องบริิษััท หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกำหนด เว้นแต่เป็นการิอนุมิัติริายการิท่�เป็นลักษัณะการิดำเนินธิุริกริริมิการิค้าปกติทั�วไปขึ้อง

บริิษััทท่�คณะกริริมิการิบริิษััทกำหนดกริอบการิพื่ิจาริณาไว้ชััดเจนแล้ว

7.3.3	คณะกรรมการสี่รรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน	

 แตง่ตั�งโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิและผูบ้ริหิาริอย่างนอ้ย 3 คน โดยกริริมิการิอย่างนอ้ยก้�งหน้�ง

ขึ้องจำนวนกริริมิการิทั�งหมิดจะต้องเป็นกริริมิการิอิสริะ โดยมิ่ริายชั่�อ ดังน่�

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

1. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์ 

2. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล 

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสี่รรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน

นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

กริริมิการิบริิหาริ/ ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายดิจิทัล

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ 

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อไอท่และการิจัดงาน

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน

กริริมิการิบริิหาริ/ ผู้ชั่วยผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

1. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

2. นายบุญเลิศ นริาไท

3. นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

4. นายพื่ริชััย จันทริศุภแสง

5. น.ส.พื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

6. นายวิทยา กิจชัาญไพื่บูลย์ 

3. สอบทานให้บริิษััทปฏิิบัติตามิกฎหมิายว่าด้วยหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ขึ้้อกำหนดขึ้อง

ตลาดหลักทริัพื่ย์ หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับธิุริกิจขึ้องบริิษััท

4. พื่ิจาริณา คัดเล่อก เสนอแต่งตั�ง หริ่อเลิกจ้างบุคคลซื้้�งมิ่ความิเป็นอิสริะ เพื่่�อทำหน้าท่�เป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้อง

บริิษััท และเสนอค่าตอบแทนขึ้องบุคคลดังกล่าว ริวมิทั�งเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิกับผู้สอบบัญชั่ โดยไมิ่มิ่ฝ่่ายจัดการิเขึ้้าริ่วมิ

ปริะชัุมิด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คริั�ง 

5. พื่ิจาริณาริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน หริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ ให้เป็นไปตามิกฎหมิาย

และขึ้้อกำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ ทั�งน่� เพื่่�อให้มิั�นใจว่าริายการิดังกล่าวสมิเหตุสมิผลและเป็นปริะโยชัน์สูงสุดต่อ

บริิษััท

6. จดัทำริายงานขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบ โดยเปดิเผยไวใ้นริายงานปริะจำปขีึ้องบริษัิัท ซื้้�งริายงานดงักลา่ว

ปริะกอบด้วยขึ้้อมิูลอย่างน้อย ดังน่�

 (ก)  ความิเห็นเก่�ยวกับความิถึูกต้อง คริบถึ้วน เป็นท่�เชั่�อถึ่อได้ขึ้องริายงานทางการิเงินขึ้องบริิษััท

 (ขึ้) ความิเห็นเก่�ยวกับความิเพื่่ยงพื่อขึ้องริะบบควบคุมิภายในขึ้องบริิษััท

 (ค)  ความิเห็นเก่�ยวกับการิปฏิิบัติตามิกฎหมิายว่าด้วยหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ขึ้้อกำหนดขึ้อง  

  ตลาดหลักทริัพื่ย์ หริ่อกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับธิุริกิจขึ้องบริิษััท

 (ง) ความิเห็นเก่�ยวกับความิเหมิาะสมิขึ้องผู้สอบบัญชั่

 (จ)  ความิเห็นเก่�ยวกับริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์

 (ฉ) จำนวนการิปริะชุัมิคณะกริริมิการิตริวจสอบ และการิเขึ้า้ริว่มิปริะชุัมิขึ้องกริริมิการิตริวจสอบแต่ละท่าน

 (ชั) ความิเห็นหริ่อขึ้้อสังเกตโดยริวมิท่�คณะกริริมิการิตริวจสอบได้ริับจากการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิกฎบัตริ   

  (Charter)

 (ซื้) ริายการิอ่�นท่�เห็นว่าผู้ถึ่อหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควริทริาบ ภายใต้ขึ้อบเขึ้ตหน้าท่� และความิริับผิดชัอบท่� 

  ได้ริับมิอบหมิายจากคณะกริริมิการิบริิษััท

7. ปฏิิบัติการิอ่�นใดตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย ด้วยความิเห็นชัอบจากคณะกริริมิการิตริวจสอบ 

ในกริณ่ท่�มิ่การิเปล่�ยนแปลงหน้าท่�ขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบ ให้บริิษััทแจ้งมิติเปล่�ยนแปลงหน้าท่� และจัด

ทำริายชั่�อและขึ้อบเขึ้ตการิดำเนินงานขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบท่�มิ่การิเปล่�ยนแปลง ตามิแบบท่�ตลาดหลักทริัพื่ย์

กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทริัพื่ย์ภายใน 3 วันทำการิ นับตั�งแต่วันท่�มิ่การิเปล่�ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธิ่การิตามิ

ขึ้้อกำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์ว่าด้วยการิริายงานโดยผ่านส่�ออิเล็กทริอนิกส์

7.3.2	คณะกรรมการบริหาร	

 แต่งตั�งและกำกับดูแลโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ทำหน้าท่�บริิหาริจัดการิงานขึ้องบริิษััทให้เป็นไปตามิ

วตัถึปุริะสงค์ นโยบายและกลยุทธิท์่�คณะกริริมิการิบริษิัทักำหนด และริายงานผลต่อคณะกริริมิการิอย่างถึกูตอ้งโปร่ิงใส 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 คณะกริริมิการิบริิหาริปริะกอบด้วยกริริมิการิจำนวน 6 ท่าน ดังน่� 



8585

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8484

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

4. เสนอแนะขึ้้อกำหนดท่�เก่�ยวกับจริิยธิริริมิในการิดำเนินธิุริกิจขึ้้อพื่้งปฏิิบัติท่�ด่แก่กริริมิการิ ผู้บริิหาริ และพื่นักงานขึ้อง

บริิษััท 

5. ดูแลให้หลักการิบริริษััทภิบาลท่�ด่มิ่ผลในทางปฏิิบัติ มิ่ความิต่อเน่�องและเหมิาะสมิ 

6. ริายงานต่อคณะกริริมิการิบริิษัทัเก่�ยวกับการิกำกับดูแลกิจการิท่�ดข่ึ้องบริิษัทั พื่ริอ้มิความิเห็นในแนวปฏิบัิต ิและข้ึ้อเสนอ

แนะเพื่่�อแก้ไขึ้ปริับปริุงตามิความิเหมิาะสมิ

7. ปฏิิบัติการิอ่�นใดตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

ในป ี2564 คณะกริริมิการิบริษิัทัไดจ้ดัใหม้ิก่าริปริะชัมุิคณะกริริมิการิบริษิัทัจำนวน 5 คริั�ง โดยปริะธิานกริริมิการิจะกำหนด

ริะเบย่บวาริะการิปริะชัมุิ อยา่งไริกด็ ่กริริมิการิแตล่ะทา่นสามิาริถึเสนอเริ่�องเขึ้า้วาริะการิปริะชัมุิไดต้ามิขัึ้�นตอนและวธิิก่าริท่�กำหนด 

โดยบริิษััทได้จัดเอกสาริการิปริะชุัมิในริูปแบบอิเล็กทริอนิกส์ส่งให้กริริมิการิเป็นการิล่วงหน้าไมิ่น้อยกว่า 7 วัน ซื้้�งอำนวยความิ

สะดวกและลดการิใชัเ้อกสาริปริะกอบวาริะการิปริะชุัมิ จากสถึานการิณแ์พื่ริร่ิะบาดทางบริษิัทัไดจ้ดัการิปริะชัมุิออนไลนผ์า่นริะบบ 

Zoom โดยกริริมิการิสามิาริถึเขึ้้ามิาปริะชัุมิท่�สำนักงาน หริ่อสามิาริถึปริะชัุมิทางออนไลน์ได้ ก่อนการิปริะชัุมิผู้เขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิจะ

มิ่การิย่นยันตัวตน และบันท้กการิปริะชัุมิไว้เป็นหลักฐานทุกคริั�ง นอกจากน่�คณะกริริมิการิบริิษััทได้กำหนดนโยบายว่า กริริมิการิ

ท่�มิ่ส่วนได้เส่ยหริ่อเขึ้้าขึ้่ายมิ่ผลปริะโยชัน์ท่�อาจขึ้ัดแย้งกับผลปริะโยชัน์ขึ้องบริิษััท จะต้องออกจากท่�ปริะชัุมิ และงดออกเส่ยงเมิ่�อมิ่

การิพื่ิจาริณาในเริ่�องนั�น ๆ ในการิปริะชัุมิจะมิ่การิพื่ิจาริณางบการิเงินขึ้องบริิษััท และติดตามิผลการิดำเนินงานให้เป็นไปตามิแผน

งานและงบปริะมิาณท่�กำหนดไว้ 

ในการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััทคริั�งท่� 5/2564 เมิ่�อวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2564 บริิษััทจะมิ่การินำเสนอพื่ิจาริณาวาริะ

ทบทวน และอนุมิัติวิสัยทัศน์ พื่ันธิกิจ กลยุทธิ์ แผนงาน แผนธิุริกิจ งบการิลงทุน และงบปริะมิาณปริะจำปี 2565 จัดให้มิ่การิ

ปริะเมิินตนเองขึ้องคณะกริริมิการิริายคณะ การิปริะเมิินตนเองขึ้องคณะกริริมิการิชัุดย่อยแบบริายคณะ การิปริะเมิินตนเองขึ้อง

คณะกริริมิการิและกริริมิการิชัุดย่อยริายบุคคล และการิปริะเมิินผลงานขึ้องปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ นอกจากน่�ท่�ปริะชัุมิคณะ

กริริมิการิได้เหน็ชัอบให้มิก่าริปริะชุัมิริว่มิกนัเฉพื่าะกริริมิการิท่�ไมิเ่ปน็ผูบ้ริหิาริและกริริมิการิอิสริะ โดยเริิ�มิหลงัจากการิปริะชุัมิคณะ

กริริมิการิบริษิัทั เพื่่�ออภปิริายปญัหาทั�วไปเก่�ยวกบัการิจดัการิหริอ่การิกำกบัดแูลกจิการิขึ้องบริษิัทั โดยมิก่าริริายงานผลการิปริะชัมุิ 

ขึ้้อเสนอแนะให้ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริทริาบ เพื่่�อให้ฝ่่ายจัดการินำไปดำเนินการิ  

ริายละเอ่ยดการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิริายงานขึ้องคณะกริริมิการิชัุดย่อย (หน้า 93 - 94)

7.4	ข้อม้ลเก่�ยวกับผ้้บริหาร

7.4.1	รายชื้่�อ	ต่ำแหน่งของผ้้บริหาร	

 ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่ผู้บริิหาริจำนวน 6 ท่าน ดังน่� 

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ/ผู้อำนวยการิฝ่่ายดิจิทัล

ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ 

ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อไอท่และการิจัดงาน

ผู้ชั่วยผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

ผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน

1.   นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

2.   นายบุญเลิศ นริาไท

3.   นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

4.   นายพื่ริชััย จันทริศุภแสง

5.   นายวิทยา กิจชัาญไพื่บูลย์

6.   น.ส.พื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

7.4.2	นโยบายจ่ายค่าต่อบแทน	กรรมการบริหารและผ้้บริหาร

 การิพื่ิจาริณาค่าตอบแทนผู้บริิหาริ เป็นไปตามิหลักเกณฑ์์ท่�คณะกริริมิการิบริิหาริกำหนด โดยพิื่จาริณาจากผล 

การิดำเนินงานขึ้องบริิษััท และผลการิปริะเมิินผลการิปฏิิบัติงานขึ้องผู้บริิหาริแต่ละท่าน โดยกำหนดดัชัน่ชั่�วัด (KPIs) ท่�กำหนด 

ทั�งในริะยะสั�นและริะยะยาว ตามิหลักการิขึ้อง Balanced Scorecard พื่ิจาริณามิุมิมิองท่�คริอบคลุมิทั�งด้านการิเงิน ลูกค้า  

การิพัื่ฒนากริะบวนการิทำงาน และการิเริ่ยนริู้พัื่ฒนานวัตกริริมิใหม่ิ ทางฝ่่ายทรัิพื่ยากริบุคคลจะทำการิริวบริวมิผลการิปริะเมิิน  

สง่ใหค้ณะกริริมิการิบริหิาริเป็นผูพ้ื่จิาริณากำหนดหลักเกณฑ์ก์าริปรัิบขึ้้�นเงนิเดอ่นปริะจำปีและโบนัสขึ้องปริะธิานเจา้หนา้ท่�บริหิาริ

และผู้บริิหาริ สอดคล้องตามิผลการิดำเนินงาน และสามิาริถึแขึ้่งขึ้ันได้ในกลุ่มิธิุริกิจเด่ยวกัน

อำนาจหน้าท่�ของคณะกรรมการสี่รรหาฯ

สี่่วนท่�	1	ด้านการสี่รรหากรรมการ

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์์และนโยบายในการิสริริหากริริมิการิบริิษััท กริริมิการิชัุดย่อย และปริะธิานเจ้าหน้าท่�

บริิหาริโดยพื่ิจาริณาความิเหมิาะสมิขึ้องจำนวน โคริงสริ้าง และองค์ปริะกอบขึ้องคณะกริริมิการิ กำหนดคุณสมิบัติ

ขึ้องกริริมิการิ เพื่่�อเสนอต่อคณะกริริมิการิบริิษััท และ/หริ่อเสนอขึ้ออนุมิัติต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นแล้วแต่กริณ่

1.2 พื่จิาริณาสริริหา คดัเลอ่ก และเสนอบุคคลท่�เหมิาะสมิให้ดำริงตำแหน่งกริริมิการิบริษิัทั และ/หริอ่ กริริมิการิ

ชัุดย่อย และ/หริ่อปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ ท่�คริบวาริะ และ/หริ่อมิ่ตำแหน่งว่างลง และ/หริ่อแต่งตั�งเพื่ิ�มิ

1.3 พื่จิาริณาแผนผูส้บ่ทอดตำแหน่งขึ้องปริะธิานเจา้หน้าท่�บริหิาริและผูบ้ริหิาริริะดับสงู เพื่่�อเตริย่มิความิพื่ร้ิอมิ

ให้มิ่ผู้ส่บทอด ในกริณ่ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริและผู้บริิหาริริะดับสูงเกษั่ยณอายุหริ่อไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติหน้าท่�ได้

1.4 ใหค้ำชั่�แจง และตอบคำถึามิใด ๆ  เก่�ยวกบัการิสริริหากริริมิการิบริษัิัทตอ่ท่�ปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้ ในนามิขึ้องคณะ

กริริมิการิบริิษััท 

1.5 ปฏิิบัติการิอ่�นใดเก่�ยวกับการิสริริหาตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

สี่่วนท่�	2	ด้านการพิจารณาค่าต่อบแทน

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์์และนโยบายในการิพื่ิจาริณาค่าตอบแทนขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิ

ชัุดย่อย เพื่่�อเสนอต่อคณะกริริมิการิบริิษััท และ/หริ่อเสนอขึ้ออนุมัิติต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นแล้วแต่กริณ่

2.2 พิื่จาริณาค่าตอบแทนท่�จำเป็นและเหมิาะสมิ ทั�งท่�เป็นริูปแบบตัวเงินและมิิใชั่ตัวเงินขึ้องคณะกริริมิการิ

บริิษััท โดยการิพิื่จาริณาค่าตอบแทนขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััทให้พื่ิจาริณาความิเหมิาะสมิกับภาริะหน้าท่� ความิ 

ริับผิดชัอบ และผลงาน เพื่่�อเสนอให้คณะกริริมิการิบริิษััทพื่ิจาริณาและนำเสนอต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อขึ้ออนุมิัติ 

2.3 ให้คำชั่�แจง และตอบคำถึามิใด ๆ เก่�ยวกับค่าตอบแทนกริริมิการิต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น ในนามิขึ้อง 

คณะกริริมิการิบริิษััท 

2.4 ปฏิิบัติการิอ่�นใดท่�เก่�ยวขึ้้องกับการิกำหนดค่าตอบแทนตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

7.3.4	คณะกรรมการบรรษััทภิบาล		

 แต่งตั�งโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะ และ/หริ่อกริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ 

อย่างน้อย 3 คน โดยกริริมิการิมิากกว่าก้�งหน้�งจะต้องเป็นกริริมิการิอิสริะ และต้องมิ่กริริมิการิอิสริะปฏิิบัติหน้าท่�

ปริะธิานคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล  โดยมิ่ริายชั่�อ ดังน่�

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

1. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิบริริษััทภิบาล

เลขานุการคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล

อำนาจหน้าท่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

1. กำกบัดแูลการิดำเนนิงานขึ้องบริษัิัทและการิปฏิบิตังิานขึ้องคณะกริริมิการิชัดุยอ่ยท่�บริษิัทัจดัตั�งขึ้้�น ริวมิทั�ง

ผู้บริิหาริ และพื่นักงาน ให้เป็นไปตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่สอดคล้องกับนโยบายขึ้องบริิษััท และกฎหมิายท่�

เก่�ยวขึ้้อง 

2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์์ขึ้้อพื่้งปฏิิบัติท่�สำคัญ ๆ ขึ้องบริิษััท ตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ 

3. ทบทวนนโยบาย หลักการิและแนวทางการิปฏิิบัติงานท่�ด่อย่างสมิ�ำเสมิอ 



8585

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8484

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

4. เสนอแนะขึ้้อกำหนดท่�เก่�ยวกับจริิยธิริริมิในการิดำเนินธิุริกิจขึ้้อพื่้งปฏิิบัติท่�ด่แก่กริริมิการิ ผู้บริิหาริ และพื่นักงานขึ้อง

บริิษััท 

5. ดูแลให้หลักการิบริริษััทภิบาลท่�ด่มิ่ผลในทางปฏิิบัติ มิ่ความิต่อเน่�องและเหมิาะสมิ 

6. ริายงานต่อคณะกริริมิการิบริษิัทัเก่�ยวกับการิกำกับดูแลกิจการิท่�ดข่ึ้องบริษิัทั พื่ริอ้มิความิเห็นในแนวปฏิบัิต ิและข้ึ้อเสนอ

แนะเพื่่�อแก้ไขึ้ปริับปริุงตามิความิเหมิาะสมิ

7. ปฏิิบัติการิอ่�นใดตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

ในป ี2564 คณะกริริมิการิบริษัิัทไดจ้ดัใหม้ิก่าริปริะชัมุิคณะกริริมิการิบริษิัทัจำนวน 5 คริั�ง โดยปริะธิานกริริมิการิจะกำหนด

ริะเบย่บวาริะการิปริะชัมุิ อยา่งไริกด็ ่กริริมิการิแตล่ะทา่นสามิาริถึเสนอเริ่�องเขึ้า้วาริะการิปริะชัมุิไดต้ามิขัึ้�นตอนและวธิิก่าริท่�กำหนด 

โดยบริิษััทได้จัดเอกสาริการิปริะชุัมิในริูปแบบอิเล็กทริอนิกส์ส่งให้กริริมิการิเป็นการิล่วงหน้าไมิ่น้อยกว่า 7 วัน ซื้้�งอำนวยความิ

สะดวกและลดการิใชัเ้อกสาริปริะกอบวาริะการิปริะชุัมิ จากสถึานการิณแ์พื่ริร่ิะบาดทางบริษิัทัไดจ้ดัการิปริะชัมุิออนไลนผ์า่นริะบบ 

Zoom โดยกริริมิการิสามิาริถึเขึ้้ามิาปริะชัุมิท่�สำนักงาน หริ่อสามิาริถึปริะชัุมิทางออนไลน์ได้ ก่อนการิปริะชัุมิผู้เขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิจะ

มิ่การิย่นยันตัวตน และบันท้กการิปริะชัุมิไว้เป็นหลักฐานทุกคริั�ง นอกจากน่�คณะกริริมิการิบริิษััทได้กำหนดนโยบายว่า กริริมิการิ

ท่�มิ่ส่วนได้เส่ยหริ่อเขึ้้าขึ้่ายมิ่ผลปริะโยชัน์ท่�อาจขึ้ัดแย้งกับผลปริะโยชัน์ขึ้องบริิษััท จะต้องออกจากท่�ปริะชัุมิ และงดออกเส่ยงเมิ่�อมิ่

การิพื่ิจาริณาในเริ่�องนั�น ๆ ในการิปริะชัุมิจะมิ่การิพื่ิจาริณางบการิเงินขึ้องบริิษััท และติดตามิผลการิดำเนินงานให้เป็นไปตามิแผน

งานและงบปริะมิาณท่�กำหนดไว้ 

ในการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััทคริั�งท่� 5/2564 เมิ่�อวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2564 บริิษััทจะมิ่การินำเสนอพื่ิจาริณาวาริะ

ทบทวน และอนุมิัติวิสัยทัศน์ พื่ันธิกิจ กลยุทธิ์ แผนงาน แผนธิุริกิจ งบการิลงทุน และงบปริะมิาณปริะจำปี 2565 จัดให้มิ่การิ

ปริะเมิินตนเองขึ้องคณะกริริมิการิริายคณะ การิปริะเมิินตนเองขึ้องคณะกริริมิการิชัุดย่อยแบบริายคณะ การิปริะเมิินตนเองขึ้อง

คณะกริริมิการิและกริริมิการิชัุดย่อยริายบุคคล และการิปริะเมิินผลงานขึ้องปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ นอกจากน่�ท่�ปริะชัุมิคณะ

กริริมิการิได้เหน็ชัอบให้มิก่าริปริะชุัมิริว่มิกนัเฉพื่าะกริริมิการิท่�ไมิเ่ปน็ผูบ้ริหิาริและกริริมิการิอิสริะ โดยเริิ�มิหลงัจากการิปริะชุัมิคณะ

กริริมิการิบริิษััท เพ่ื่�ออภปิริายปญัหาทั�วไปเก่�ยวกบัการิจดัการิหริอ่การิกำกบัดแูลกจิการิขึ้องบริษิัทั โดยมิก่าริริายงานผลการิปริะชัมุิ 

ขึ้้อเสนอแนะให้ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริทริาบ เพื่่�อให้ฝ่่ายจัดการินำไปดำเนินการิ  

ริายละเอ่ยดการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิริายงานขึ้องคณะกริริมิการิชัุดย่อย (หน้า 93 - 94)

7.4	ข้อม้ลเก่�ยวกับผ้้บริหาร

7.4.1	รายชื้่�อ	ต่ำแหน่งของผ้้บริหาร	

 ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่ผู้บริิหาริจำนวน 6 ท่าน ดังน่� 

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ/ผู้อำนวยการิฝ่่ายดิจิทัล

ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ 

ผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อไอท่และการิจัดงาน

ผู้ชั่วยผู้อำนวยการิฝ่่ายส่�อธิุริกิจ

ผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน

1.   นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

2.   นายบุญเลิศ นริาไท

3.   นายธินิต แกล้วเดชัศริ่

4.   นายพื่ริชััย จันทริศุภแสง

5.   นายวิทยา กิจชัาญไพื่บูลย์

6.   น.ส.พื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์

7.4.2	นโยบายจ่ายค่าต่อบแทน	กรรมการบริหารและผ้้บริหาร

 การิพื่ิจาริณาค่าตอบแทนผู้บริิหาริ เป็นไปตามิหลักเกณฑ์์ท่�คณะกริริมิการิบริิหาริกำหนด โดยพิื่จาริณาจากผล 

การิดำเนินงานขึ้องบริิษััท และผลการิปริะเมิินผลการิปฏิิบัติงานขึ้องผู้บริิหาริแต่ละท่าน โดยกำหนดดัชัน่ชั่�วัด (KPIs) ท่�กำหนด 

ทั�งในริะยะสั�นและริะยะยาว ตามิหลักการิขึ้อง Balanced Scorecard พื่ิจาริณามิุมิมิองท่�คริอบคลุมิทั�งด้านการิเงิน ลูกค้า  

การิพัื่ฒนากริะบวนการิทำงาน และการิเริ่ยนริู้พัื่ฒนานวัตกริริมิใหม่ิ ทางฝ่่ายทรัิพื่ยากริบุคคลจะทำการิริวบริวมิผลการิปริะเมิิน  

สง่ใหค้ณะกริริมิการิบริหิาริเป็นผูพ้ื่จิาริณากำหนดหลักเกณฑ์ก์าริปรัิบข้ึ้�นเงนิเดอ่นปริะจำปีและโบนัสขึ้องปริะธิานเจา้หนา้ท่�บริหิาริ

และผู้บริิหาริ สอดคล้องตามิผลการิดำเนินงาน และสามิาริถึแขึ้่งขึ้ันได้ในกลุ่มิธิุริกิจเด่ยวกัน

อำนาจหน้าท่�ของคณะกรรมการสี่รรหาฯ

สี่่วนท่�	1	ด้านการสี่รรหากรรมการ

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์์และนโยบายในการิสริริหากริริมิการิบริิษััท กริริมิการิชัุดย่อย และปริะธิานเจ้าหน้าท่�

บริิหาริโดยพื่ิจาริณาความิเหมิาะสมิขึ้องจำนวน โคริงสริ้าง และองค์ปริะกอบขึ้องคณะกริริมิการิ กำหนดคุณสมิบัติ

ขึ้องกริริมิการิ เพื่่�อเสนอต่อคณะกริริมิการิบริิษััท และ/หริ่อเสนอขึ้ออนุมิัติต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นแล้วแต่กริณ่

1.2 พื่จิาริณาสริริหา คดัเลอ่ก และเสนอบุคคลท่�เหมิาะสมิให้ดำริงตำแหน่งกริริมิการิบริษัิัท และ/หริอ่ กริริมิการิ

ชัุดย่อย และ/หริ่อปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ ท่�คริบวาริะ และ/หริ่อมิ่ตำแหน่งว่างลง และ/หริ่อแต่งตั�งเพื่ิ�มิ

1.3 พื่จิาริณาแผนผูส้บ่ทอดตำแหน่งขึ้องปริะธิานเจา้หน้าท่�บริหิาริและผูบ้ริหิาริริะดับสงู เพื่่�อเตริย่มิความิพื่ร้ิอมิ

ให้มิ่ผู้ส่บทอด ในกริณ่ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริและผู้บริิหาริริะดับสูงเกษั่ยณอายุหริ่อไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติหน้าท่�ได้

1.4 ใหค้ำชั่�แจง และตอบคำถึามิใด ๆ  เก่�ยวกบัการิสริริหากริริมิการิบริษัิัทตอ่ท่�ปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้ ในนามิขึ้องคณะ

กริริมิการิบริิษััท 

1.5 ปฏิิบัติการิอ่�นใดเก่�ยวกับการิสริริหาตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

สี่่วนท่�	2	ด้านการพิจารณาค่าต่อบแทน

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์์และนโยบายในการิพิื่จาริณาค่าตอบแทนขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิ

ชัุดย่อย เพื่่�อเสนอต่อคณะกริริมิการิบริิษััท และ/หริ่อเสนอขึ้ออนุมัิติต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นแล้วแต่กริณ่

2.2 พื่ิจาริณาค่าตอบแทนท่�จำเป็นและเหมิาะสมิ ทั�งท่�เป็นริูปแบบตัวเงินและมิิใชั่ตัวเงินขึ้องคณะกริริมิการิ

บริิษััท โดยการิพิื่จาริณาค่าตอบแทนขึ้องคณะกริริมิการิบริิษััทให้พื่ิจาริณาความิเหมิาะสมิกับภาริะหน้าท่� ความิ 

ริับผิดชัอบ และผลงาน เพื่่�อเสนอให้คณะกริริมิการิบริิษััทพื่ิจาริณาและนำเสนอต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อขึ้ออนุมิัติ 

2.3 ให้คำชั่�แจง และตอบคำถึามิใด ๆ เก่�ยวกับค่าตอบแทนกริริมิการิต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น ในนามิขึ้อง 

คณะกริริมิการิบริิษััท 

2.4 ปฏิิบัติการิอ่�นใดท่�เก่�ยวขึ้้องกับการิกำหนดค่าตอบแทนตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

7.3.4	คณะกรรมการบรรษััทภิบาล		

 แต่งตั�งโดยคณะกริริมิการิบริิษััท ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะ และ/หริ่อกริริมิการิท่�ไมิ่เป็นผู้บริิหาริ 

อย่างน้อย 3 คน โดยกริริมิการิมิากกว่าก้�งหน้�งจะต้องเป็นกริริมิการิอิสริะ และต้องมิ่กริริมิการิอิสริะปฏิิบัติหน้าท่�

ปริะธิานคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล  โดยมิ่ริายชั่�อ ดังน่�

รายชื้่�อ ต่ำแหน่ง

1. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล

กริริมิการิอิสริะ/ปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิบริริษััทภิบาล

กริริมิการิอิสริะ/กริริมิการิบริริษััทภิบาล

เลขานุการคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล

อำนาจหน้าท่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

1. กำกบัดแูลการิดำเนนิงานขึ้องบริษิัทัและการิปฏิบิตังิานขึ้องคณะกริริมิการิชัดุยอ่ยท่�บริษัิัทจดัตั�งขึ้้�น ริวมิทั�ง

ผู้บริิหาริ และพื่นักงาน ให้เป็นไปตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่สอดคล้องกับนโยบายขึ้องบริิษััท และกฎหมิายท่�

เก่�ยวขึ้้อง 

2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์์ขึ้้อพื่้งปฏิิบัติท่�สำคัญ ๆ ขึ้องบริิษััท ตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ 

3. ทบทวนนโยบาย หลักการิและแนวทางการิปฏิิบัติงานท่�ด่อย่างสมิ�ำเสมิอ 



8787

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8686

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2564 2563

เงินเด่อน โบนัส และสวัสดิการิอ่�น*

เงินกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่

สัดส่วนพื่นักงานเขึ้้าริ่วมิ PVF

78

53

67

58

32,143,454

743,200

30,066,107

752,653

จำนวนริาย จำนวนริายจำนวนเงิน (บาท/ปี) จำนวนเงิน (บาท/ปี)
ประเภทของค่าต่อบแทน

ค่าตอบแทนพื่นักงานไมิ่ริวมิผู้บริิหาริ ในริูปตัวเงิน สิ�นสุด ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 

67.95% 86.57%

  บริิษััทได้จดทะเบ่ยนจัดตั�งกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่ตามิพื่ริะริาชับัญญัติกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่ พื่.ศ. 2530 โดย

ผู้บริิหาริคัดเล่อกผู้จัดการิกองทุนท่�บริิหาริกองทุนอย่างริับผิดชัอบ ปฏิิบัติตามิหลักธิริริมิาภิบาลการิลงทุนเป็นอย่างด่ 

เป็นแนวทางการิลงทุนเพื่่�อดูแลผลปริะโยชัน์ให้พื่นักงานในริะยะยาว  โดยมิ่ริายละเอ่ยดเงินสะสมิและเงินสมิทบ ดังน่�

อายงุานของพนกังาน อตั่ราเงนิสี่ะสี่มพนกังาน
อตั่ราการจ่ายเงนิสี่มทบ

(ส่ี่วนของนายจ้าง)

อตั่ราเงนิสี่มทนุท่�ได้รบัจากบรษิัทั	

(กรณส่ี่ิ�นสี่ดุการเป็นสี่มาชื้กิกองทนุ)

น้อยกว่า 5 ปี

5 ปีขึ้้�นไป

3% ขึ้องเงินเด่อน

5-15% ขึ้องเงินเด่อน

3%

5%

0%

100%

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริิษััทให้ความิสำคัญในการิพื่ัฒนาบุคลากริอย่างสมิ�ำเสมิอ โดยมิ่วัตถึุปริะสงค์เพื่่�อเพื่ิ�มิพืู่นความิริู้ ทักษัะ และ

ความิชัำนาญ ริวมิทั�งปริะสิทธิิภาพื่ในการิปฏิิบัติงานขึ้องพื่นักงานในทุกริะดับ ทั�งน่� บริิษััทส่งเสริิมิให้บุคลากริสามิาริถึ

พื่ัฒนาความิริู้ความิชัำนาญจากการิปฏิิบัติงานจริิง (On the Job Training) โดยพื่นักงานท่�เขึ้้าใหมิ่จะมิ่หัวหน้างาน 

ในแต่ละสายงานทำหน้าท่�ฝ่ึกสอนงานในสายงานนั�น ๆ ริวมิทั�งจัดให้มิ่การิอบริมิภายใน โดยเชัิญท่�ปริ้กษัาขึ้องบริิษััท

เขึ้้ามิาถึ่ายทอดปริะสบการิณ์และให้ความิริู้เพื่ิ�มิเติมิแก่พื่นักงานอยู่เป็นปริะจำ บริิษััทพื่ิจาริณาจัดส่งพื่นักงานและ 

ผู้บริิหาริในสายงานต่าง ๆ เขึ้้าร่ิวมิการิอบริมิและสัมิมินาในเริ่�องท่�เก่�ยวข้ึ้องกับการิปฏิิบัติงานขึ้องแต่ละฝ่่ายเป็น 

การิเพื่ิ�มิเตมิิ นอกจากน่� บริษิัทัมิน่โยบายจดัสง่พื่นกังานไปทศันศก้ษัาดงูานในตา่งปริะเทศ เพื่่�อนำเทคโนโลย ่ววิฒันาการิ

ใหมิ่ ๆ มิาพื่ัฒนา ปริับปริุงการิดำเนินงานขึ้องบริิษััทให้ด่ยิ�งขึ้้�น

ในปี 2564 จากการิแพื่ร่ิริะบาดขึ้องโริคไวรัิส Covid-19 บริษิัทัจง้ได้สง่เสริมิิให้พื่นักงานอบริมิออนไลน์ผา่นริะบบ 

Wisimo โดยถึ่อเป็น KPIs ในการิปริะเมิินพื่นักงานปริะจำปี จัดหลักสูตริฝ่ึกอบริมิพื่นักงานให้ริองริับการิเปล่�ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลย่และสภาวะการิแขึ้่งขัึ้นในอุตสาหกริริมิส่�อ โดยจัดให้มิ่การิอบริมิทางด้านส่�อสังคมิออนไลน์ SEO 

และการิบริิหาริท่มิงาน การิปรัิบตัวขึ้ององค์กริและท่มิงานในยุคดิจิทัล บริิษััทได้จัดให้พื่นักงานได้ริับการิอบริมิและ

สัมิมินาทั�งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉล่�ย 9.50 ชัั�วโมิงต่อพื่นักงาน 1 ท่าน

7.6 ข้้อมูล้สัำาคัญอ่น ๆ 

 7.6.1 ขึ้้อมิูลเลขึ้านุการิบริิษััท ผู้ควบคุมิดูแลการิทำบัญชั่ หัวหน้างานตริวจสอบภายใน

เลขานุการบริษััท

 คณะกริริมิการิบริษิัทัได้มิม่ิติแตง่ตั�ง นายธินิต แกล้วเดชัศริ ่เป็นเลขึ้านุการิบริษิัทั ตามิมิติท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิ

บริิษััทคริั�งท่� 5/2564 เมิ่�อวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2564 (ปริะวัติตามิหน้า 20) โดยมิ่หน้าท่�และความิริับผิดชัอบหลัก ดังน่�

 1. ให้ขึ้้อแนะนำด้านกฎหมิาย และกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ ท่�เก่�ยวขึ้้อง และขึ้้อพื่้งปฏิิบัติด้านการิกำกับดูแลในการิ

ดำเนินกิจกริริมิขึ้องคณะกริริมิการิให้เป็นไปตามิกฎหมิาย

จำนวนริาย จำนวนริาย จำนวนเงิน (บาท/ปี)

7.4.3	ค่าต่อบแทนรวมของกรรมการบริหารและผ้้บริหาร

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหิาริริวมิปริะธิานกริริมิการิบริหิาริ ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริหิาริ ผูบ้ริหิาริ 4 ริายแริกและ 

ผู้ดำริงตำแหน่งเท่ยบเท่าผู้บริิหาริ ริายท่� 4 ทุกริาย ในริูปตัวเงิน สิ�นสุด ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ

2564 2563

เงินเด่อน โบนัส และสวัสดิการิอ่�น*

เงินกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่

7

7

6

6

9,831,399

357,914

9,095,618

362,207

ประเภทของค่าต่อบแทน

7.5	ข้อม้ลเก่�ยวกับพนักงาน

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่พื่นักงานริวมิทั�งสิ�นจำนวน 78 คน (ไมิ่นับริวมิผู้บริิหาริ) แบ่งเป็นพื่นักงาน

ปริะจำ จำนวน 69 คน และพื่นักงานชัั�วคริาว 9 คน ดังน่�

ฝึ่าย พนักงานประจำ	(คน) พนักงานชื้ั�วคราว	(คน) รวม	(คน)

ฝ่่ายกลยุทธิ์และสนับสนุน

ฝ่่ายงานแสดงสินค้าและส่�อไอท่

ฝ่่ายคริ่เอท่ฟ

ฝ่่ายผลิตส่�อและคอนเทนต์

ฝ่่ายบริิการิดิจิทัล

ฝ่่ายตริวจสอบภายใน

ฝ่่ายบัญชั่ การิเงิน และบริิหาริงานบุคคล 

รวม

7

8

9

10

23

2

10

69

-

-

5

4

-

-

-

9

7

8

14

14

23

2

10

78

ข้อพิพาทด้านแรงงาน	ในรอบ	3	ปีท่�ผ่านมา

 - ไมิ่มิ่ -

ค่าต่อบแทนพนักงาน

 บริิษััทได้กำหนดดัชัน่ชั่�วัด (KPIs) ท่�กำหนดทั�งในริะยะสั�นและริะยะยาว ตามิหลักการิขึ้อง Balanced  

Scorecard โดยพื่ิจาริณามิุมิมิองท่�คริอบคลุมิทั�งด้านการิเงิน ด้านลูกค้า ด้านการิพื่ัฒนากริะบวนการิทำงาน และ 

ด้านการิเริ่ยนริู้พื่ัฒนานวัตกริริมิใหมิ่ ให้พื่นักงานแต่ละท่านสอดคล้องกับตำแหน่งงาน หน้าท่� และความิริับผิดชัอบ 

โดยผู้บริิหาริแต่ละส่วนงานจะทำการิปริะเมิิน และฝ่่ายทริัพื่ยากริบุคคลทำการิริวบริวมิผลการิปริะเมิิน จัดกลุ่มิ

พื่นักงาน ส่งให้ผู้บริิหาริ พื่ิจาริณาและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพื่นักงานให้สอดคล้องกับผลการิดำเนินงานขึ้อง

บริษิัทั โดยคำนง้ถึง้ความิเหมิาะสมิกบัสภาวะเศริษัฐกจิ คา่คริองช่ัพื่ และสามิาริถึแขึ้ง่ขึ้นัไดใ้นกลุม่ิธุิริกจิเดย่วกนั บริษิัทั

ไดจ้ดัสวสัดกิาริและคา่ตอบแทนอ่�น ๆ  นอกเหนอ่จากเงนิเดอ่น โบนสั เงนิสมิทบกองทนุสำริองเล่�ยงชัพ่ื่ใหก้บัพื่นกังาน 

เชั่น ค่าปริะกันสุขึ้ภาพื่หมิู่ ค่าตริวจสุขึ้ภาพื่ปริะจำปี ค่าปริะกันวิชัาชั่พื่ เป็นต้น

หมายเหตุ:ุ	 -	 *ส่วสั่ดกิาริอื�น	 ผูู้บ้ริหิาริจึะได้ริบัเชุ่นเดยี่วกบัพีนกังาน	 เชุ่น	 ภาษัปีีริะกนัส่งัคม่	 การิปีริะกนัส่ขุ้ภาพีหมู่	่ การิตริวจึส่ขุ้ภาพี 

	 	 ปีริะจึำปีี	ค่าปีริะกันวิชุาชุีพี	ค่าอบริม่	เปี็นต้น

	 -	 ในปีี	2563	ปีริะธานกริริม่การิบริหิาริ	ปีริะธานเจ้ึาหน้าที�บริหิาริ	และผูู้บ้ริหิาริ	ไม่่ได้ริบัโบนสั่	

หมายเหตุ:ุ	*ส่วสั่ดกิาริอื�น	เชุ่น	ปีริะกนัส่งัคม่	การิปีริะกนัส่ขุ้ภาพีหมู่	่การิตริวจึส่ขุ้ภาพีปีริะจึำปีี	ค่าปีริะกนัวชิุาชุพีี	ค่าอบริม่	เป็ีนต้น			

จำนวนเงิน (บาท/ปี)



8787

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8686

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2564 2563

เงินเด่อน โบนัส และสวัสดิการิอ่�น*

เงินกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่

สัดส่วนพื่นักงานเขึ้้าริ่วมิ PVF

78

53

67

58

32,143,454

743,200

30,066,107

752,653

จำนวนริาย จำนวนริายจำนวนเงิน (บาท/ปี) จำนวนเงิน (บาท/ปี)
ประเภทของค่าต่อบแทน

ค่าตอบแทนพื่นักงานไมิ่ริวมิผู้บริิหาริ ในริูปตัวเงิน สิ�นสุด ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 

67.95% 86.57%

  บริิษััทได้จดทะเบ่ยนจัดตั�งกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่ตามิพื่ริะริาชับัญญัติกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่ พื่.ศ. 2530 โดย

ผู้บริิหาริคัดเล่อกผู้จัดการิกองทุนท่�บริิหาริกองทุนอย่างริับผิดชัอบ ปฏิิบัติตามิหลักธิริริมิาภิบาลการิลงทุนเป็นอย่างด่ 

เป็นแนวทางการิลงทุนเพื่่�อดูแลผลปริะโยชัน์ให้พื่นักงานในริะยะยาว  โดยมิ่ริายละเอ่ยดเงินสะสมิและเงินสมิทบ ดังน่�

อายงุานของพนกังาน อตั่ราเงนิสี่ะสี่มพนกังาน
อตั่ราการจ่ายเงนิสี่มทบ

(ส่ี่วนของนายจ้าง)

อตั่ราเงนิสี่มทนุท่�ได้รบัจากบรษิัทั	

(กรณส่ี่ิ�นสี่ดุการเป็นสี่มาชื้กิกองทนุ)

น้อยกว่า 5 ปี

5 ปีขึ้้�นไป

3% ขึ้องเงินเด่อน

5-15% ขึ้องเงินเด่อน

3%

5%

0%

100%

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริิษััทให้ความิสำคัญในการิพื่ัฒนาบุคลากริอย่างสมิ�ำเสมิอ โดยมิ่วัตถึุปริะสงค์เพื่่�อเพื่ิ�มิพืู่นความิริู้ ทักษัะ และ

ความิชัำนาญ ริวมิทั�งปริะสิทธิิภาพื่ในการิปฏิิบัติงานขึ้องพื่นักงานในทุกริะดับ ทั�งน่� บริิษััทส่งเสริิมิให้บุคลากริสามิาริถึ

พื่ัฒนาความิริู้ความิชัำนาญจากการิปฏิิบัติงานจริิง (On the Job Training) โดยพื่นักงานท่�เขึ้้าใหมิ่จะมิ่หัวหน้างาน 

ในแต่ละสายงานทำหน้าท่�ฝ่ึกสอนงานในสายงานนั�น ๆ ริวมิทั�งจัดให้มิ่การิอบริมิภายใน โดยเชัิญท่�ปริ้กษัาขึ้องบริิษััท

เขึ้้ามิาถึ่ายทอดปริะสบการิณ์และให้ความิริู้เพื่ิ�มิเติมิแก่พื่นักงานอยู่เป็นปริะจำ บริิษััทพื่ิจาริณาจัดส่งพื่นักงานและ 

ผู้บริิหาริในสายงานต่าง ๆ เขึ้้าร่ิวมิการิอบริมิและสัมิมินาในเริ่�องท่�เก่�ยวข้ึ้องกับการิปฏิิบัติงานขึ้องแต่ละฝ่่ายเป็น 

การิเพื่ิ�มิเตมิิ นอกจากน่� บริิษััทมิน่โยบายจดัสง่พื่นกังานไปทศันศก้ษัาดงูานในตา่งปริะเทศ เพื่่�อนำเทคโนโลย ่ววิฒันาการิ

ใหมิ่ ๆ มิาพื่ัฒนา ปริับปริุงการิดำเนินงานขึ้องบริิษััทให้ด่ยิ�งขึ้้�น

ในปี 2564 จากการิแพื่ร่ิริะบาดขึ้องโริคไวรัิส Covid-19 บริษิัทัจง้ได้สง่เสริมิิให้พื่นักงานอบริมิออนไลน์ผา่นริะบบ 

Wisimo โดยถึ่อเป็น KPIs ในการิปริะเมิินพื่นักงานปริะจำปี จัดหลักสูตริฝ่ึกอบริมิพื่นักงานให้ริองริับการิเปล่�ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลย่และสภาวะการิแขึ้่งขัึ้นในอุตสาหกริริมิส่�อ โดยจัดให้มิ่การิอบริมิทางด้านส่�อสังคมิออนไลน์ SEO 

และการิบริิหาริท่มิงาน การิปรัิบตัวขึ้ององค์กริและท่มิงานในยุคดิจิทัล บริิษััทได้จัดให้พื่นักงานได้ริับการิอบริมิและ

สัมิมินาทั�งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉล่�ย 9.50 ชัั�วโมิงต่อพื่นักงาน 1 ท่าน

7.6 ข้้อมูล้สัำาคัญอ่น ๆ 

 7.6.1 ขึ้้อมิูลเลขึ้านุการิบริิษััท ผู้ควบคุมิดูแลการิทำบัญชั่ หัวหน้างานตริวจสอบภายใน

เลขานุการบริษััท

 คณะกริริมิการิบริษัิัทได้มิม่ิติแตง่ตั�ง นายธินิต แกล้วเดชัศริ ่เป็นเลขึ้านุการิบริษิัทั ตามิมิติท่�ปริะชุัมิคณะกริริมิการิ

บริิษััทคริั�งท่� 5/2564 เมิ่�อวันท่� 8 พื่ฤศจิกายน 2564 (ปริะวัติตามิหน้า 20) โดยมิ่หน้าท่�และความิริับผิดชัอบหลัก ดังน่�

 1. ให้ขึ้้อแนะนำด้านกฎหมิาย และกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ ท่�เก่�ยวขึ้้อง และขึ้้อพื่้งปฏิิบัติด้านการิกำกับดูแลในการิ

ดำเนินกิจกริริมิขึ้องคณะกริริมิการิให้เป็นไปตามิกฎหมิาย

จำนวนริาย จำนวนริาย จำนวนเงิน (บาท/ปี)

7.4.3	ค่าต่อบแทนรวมของกรรมการบริหารและผ้้บริหาร

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหิาริริวมิปริะธิานกริริมิการิบริหิาริ ปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริหิาริ ผูบ้ริหิาริ 4 ริายแริกและ 

ผู้ดำริงตำแหน่งเท่ยบเท่าผู้บริิหาริ ริายท่� 4 ทุกริาย ในริูปตัวเงิน สิ�นสุด ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ

2564 2563

เงินเด่อน โบนัส และสวัสดิการิอ่�น*

เงินกองทุนสำริองเล่�ยงชั่พื่

7

7

6

6

9,831,399

357,914

9,095,618

362,207

ประเภทของค่าต่อบแทน

7.5	ข้อม้ลเก่�ยวกับพนักงาน

ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 บริิษััทมิ่พื่นักงานริวมิทั�งสิ�นจำนวน 78 คน (ไมิ่นับริวมิผู้บริิหาริ) แบ่งเป็นพื่นักงาน

ปริะจำ จำนวน 69 คน และพื่นักงานชัั�วคริาว 9 คน ดังน่�

ฝึ่าย พนักงานประจำ	(คน) พนักงานชื้ั�วคราว	(คน) รวม	(คน)

ฝ่่ายกลยุทธิ์และสนับสนุน

ฝ่่ายงานแสดงสินค้าและส่�อไอท่

ฝ่่ายคริ่เอท่ฟ

ฝ่่ายผลิตส่�อและคอนเทนต์

ฝ่่ายบริิการิดิจิทัล

ฝ่่ายตริวจสอบภายใน

ฝ่่ายบัญชั่ การิเงิน และบริิหาริงานบุคคล 

รวม

7

8

9

10

23

2

10

69

-

-

5

4

-

-

-

9

7

8

14

14

23

2

10

78

ข้อพิพาทด้านแรงงาน	ในรอบ	3	ปีท่�ผ่านมา

 - ไมิ่มิ่ -

ค่าต่อบแทนพนักงาน

 บริิษััทได้กำหนดดัชัน่ชั่�วัด (KPIs) ท่�กำหนดทั�งในริะยะสั�นและริะยะยาว ตามิหลักการิขึ้อง Balanced  

Scorecard โดยพื่ิจาริณามิุมิมิองท่�คริอบคลุมิทั�งด้านการิเงิน ด้านลูกค้า ด้านการิพื่ัฒนากริะบวนการิทำงาน และ 

ด้านการิเริ่ยนริู้พื่ัฒนานวัตกริริมิใหมิ่ ใหพ้ื่นักงานแต่ละท่านสอดคล้องกับตำแหน่งงาน หน้าท่� และความิริับผิดชัอบ 

โดยผู้บริิหาริแต่ละส่วนงานจะทำการิปริะเมิิน และฝ่่ายทริัพื่ยากริบุคคลทำการิริวบริวมิผลการิปริะเมิิน จัดกลุ่มิ

พื่นักงาน ส่งให้ผู้บริิหาริ พื่ิจาริณาและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพื่นักงานให้สอดคล้องกับผลการิดำเนินงานขึ้อง

บริษิัทั โดยคำนง้ถ้ึงความิเหมิาะสมิกบัสภาวะเศริษัฐกจิ คา่คริองช่ัพื่ และสามิาริถึแขึ้ง่ขึ้นัไดใ้นกลุม่ิธิรุิกจิเดย่วกนั บริษิัทั

ไดจ้ดัสวสัดกิาริและคา่ตอบแทนอ่�น ๆ  นอกเหนอ่จากเงนิเดอ่น โบนสั เงนิสมิทบกองทนุสำริองเล่�ยงชัพ่ื่ใหก้บัพื่นกังาน 

เชั่น ค่าปริะกันสุขึ้ภาพื่หมิู่ ค่าตริวจสุขึ้ภาพื่ปริะจำปี ค่าปริะกันวิชัาชั่พื่ เป็นต้น

หมายเหตุ:ุ	 -	 *ส่วสั่ดกิาริอื�น	 ผูู้บ้ริหิาริจึะได้ริบัเชุ่นเดยี่วกบัพีนกังาน	 เชุ่น	 ภาษัปีีริะกนัส่งัคม่	 การิปีริะกนัส่ขุ้ภาพีหมู่	่ การิตริวจึส่ขุ้ภาพี 

	 	 ปีริะจึำปีี	ค่าปีริะกันวิชุาชุีพี	ค่าอบริม่	เปี็นต้น

	 -	 ในปีี	2563	ปีริะธานกริริม่การิบริหิาริ	ปีริะธานเจ้ึาหน้าที�บริหิาริ	และผูู้บ้ริหิาริ	ไม่่ได้ริบัโบนสั่	

หมายเหตุ:ุ	*ส่วสั่ดกิาริอื�น	เชุ่น	ปีริะกนัส่งัคม่	การิปีริะกนัส่ขุ้ภาพีหมู่	่การิตริวจึส่ขุ้ภาพีปีริะจึำปีี	ค่าปีริะกนัวชิุาชุพีี	ค่าอบริม่	เป็ีนต้น			

จำนวนเงิน (บาท/ปี)



8989

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8888

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8.	รายงานผู้ลื่การดำาเนินงานสี่ำาคัญ

	 	 ด้านการกำากับดูแลื่กิจัการ
 

8.1	 สี่รุปผลการปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของกรรมการในรอบปีท่�ผ่านมา

8.1.1	การสี่รรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการ

(1)	กรรมการอิสี่ระ

กริริมิการิอิสริะ เป็นกริริมิการิท่�มิ่คุณสมิบัติคริบถึ้วนตามิหลักเกณฑ์์ขึ้องสำนักงานคณะกริริมิการิกำกับ 

หลักทริัพื่ย์ และตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ซื้้�งสามิาริถึดูแลผลปริะโยชัน์ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นทุกริายอย่างเท่าเท่ยมิกัน 

ตลอดจนไมิ่ให้เกิดความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ สามิาริถึเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิคณะกริริมิการิ และให้ความิเห็นได้อย่าง 

เป็นอิสริะ บริิษััทได้กำหนดคุณสมิบัติขึ้องกริริมิการิอิสริะไว้เข้มกว่าขึ้้อกำหนดตามิปริะกาศขึ้องคณะกริริมิการิกำกับ 

หลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ดังน่�

1. ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััทไมิ่เกินริ้อยละ 1 ขึ้องหุ้นท่�มิ่สิทธิิออกเส่ยงทั�งหมิด ทั�งน่� ให้นับริวมิหุ้นท่�ถึ่อโดยผู้เก่�ยวขึ้้อง

ด้วย 

2. ไมิ่เป็นหริ่อเคยเป็นกริริมิการิท่�มิ่ส่วนริ่วมิในการิบริิหาริงานในบริิษััท หริ่อบริิษััทย่อย ลูกจ้าง พื่นักงาน  

ท่�ปริ้กษัาท่�ได้ริับเงินเด่อนปริะจำ ผู้มิ่อำนาจควบคุมิ หริ่อบริิษััทย่อย เว้นแต่จะได้พื่้นจากการิมิ่ลักษัณะดังกล่าวมิาแล้ว

ไมิ่น้อยกว่า 2 ปี

3. เป็นกริริมิการิท่�เป็นอิสริะจากฝ่่ายจัดการิและผู้ถึ่อหุ้นท่�มิ่อำนาจควบคุมิ

4.  ไมิเ่ปน็บคุคลท่�มิค่วามิสมัิพัื่นธิท์างสายโลหติ หริอ่โดยการิจดทะเบย่นตามิกฎหมิาย ญาติสนทิ หริอ่เปน็บคุคล

ซื้้�งริับหริ่อมิ่ผลปริะโยชัน์ริ่วมิกับกริริมิการิ ผู้บริิหาริ ผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ หริ่อผู้มิ่อำนาจควบคุมิ

5.  ไมิ่มิ่หริ่อเคยมิ่ความิสัมิพื่ันธิ์ทางธิุริกิจท่�มิ่สาริะสำคัญกับบริิษััท ซื้้�งสามิาริถึมิ่อิทธิิพื่ลต่อการิแสดงความิเห็นท่�

เป็นอิสริะ

6.  ไมิ่เป็นหริ่อเคยเป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััท บริิษััทย่อย หริ่อนิติบุคคลท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้ง

7.  ไมิ่เป็นหริ่อเคยเป็นผู้ให้บริิการิทางวิชัาชั่พื่ใด ๆ ซื้้�งได้ริับค่าบริิการิเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริิษััท 

บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมิ หริ่อนิติบุคคลท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้ง

8.  ไมิ่เป็นกริริมิการิท่�ได้ริับการิแต่งตั�งขึ้้�นเป็นตัวแทนขึ้องกริริมิการิ ผู้บริิหาริหริ่อผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ขึ้องบริิษััท

9.  ไมิ่ปริะกอบกิจการิท่�มิ่สภาพื่อย่างเด่ยวกัน หริ่อเป็นการิแขึ้่งขึ้ันท่�มิ่นัยกับกิจการิขึ้องบริิษััท

10.  ไมิ่มิ่ลักษัณะอ่�นใดท่�ทำให้ไมิ่สามิาริถึให้ความิเห็นอย่างเป็นอิสริะเก่�ยวกับการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท

(2)	การสี่รรหากรรมการและผ้้บริหารระดับสี่้ง

 การสี่รรหาและการเล่อกต่ั�งกรรมการและผ้้บริหารระดับสี่้ง

คณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทนซื้้�งปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะจำนวน 3 ริาย จากจำนวน 

คณะกริริมิการิทั�งหมิด 3 ริาย มิ่หน้าท่�ริับผิดชัอบในการิพื่ิจาริณาคัดเล่อกและกลั�นกริองบุคคลท่�มิ่คุณสมิบัติเหมิาะสมิ 

ตามิหลักเกณฑ์์และนโยบายสริริหากริริมิการิขึ้องบริิษััทและผู้บริิหาริริะดับสูง นอกจากน่� ยังพื่ิจาริณาถึ้งความิ 

หลากหลายขึ้องทกัษัะ ปริะสบการิณ์ คณุวฒุกิาริศก้ษัา ความิริู ้และความิสามิาริถึเฉพื่าะเพื่่�อปริะโยชันแ์ละการิพื่ฒันา

กจิการิขึ้องบริษิัทั ริวมิทั�งการิอุทศิเวลาในการิปฏิบัิตหินา้ท่� จากนั�นจง้นำริายช่ั�อเสนอคณะกริริมิการิบริษิัทัและท่�ปริะชุัมิ

ผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อพื่ิจาริณาแต่งตั�งต่อไป

นอกจากน่� บริิษััทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถึ่อหุ้นส่วนน้อยเสนอชั่�อบุคคลเพื่่�อเขึ้้าริับการิคัดเล่อกเป็นกริริมิการิบริิษััท 

เป็นการิล่วงหน้าสำหริับการิปริะชัุมิปี 2564 ในริะหว่างวันท่� 1-31 ธิันวาคมิ 2563 ทั�งน่� ไมิ่มิ่ผู้ถึ่อหุ้นริายใดเสนอชั่�อ

บุคคลเพื่่�อเขึ้้าริับการิคัดเล่อกเป็นกริริมิการิเป็นการิล่วงหน้า

ในการิลงคะแนนเส่ยงเล่อกตั�งกริริมิการิ บริิษััทให้ผู้ถึ่อหุ้นใชั้บัตริลงคะแนนเส่ยงเล่อกตั�งกริริมิการิเป็น 

ริายบุคคล โดยให้ผู้ถึ่อหุ้นลงคะแนนเส่ยงทั�งหมิดท่�ตนมิ่อยู่เล่อกบุคคลท่�ได้ริับการิเสนอชั่�อเป็นกริริมิการิท่ละคน

 2. สง่เสริมิิความิริูค้วามิเขึ้า้ใจเก่�ยวกับการิกำกับดูแลกิจการิ ให้ขึ้อ้มูิลและผลักดันคณะกริริมิการิให้ปฏิบัิตติามิ

 3. จัดเตริ่ยมิริะเบ่ยบวาริะการิปริะชัุมิ เอกสาริปริะกอบการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิ

 4. จัดการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิให้เป็นไปตามิกฎหมิาย ขึ้้อบังคับบริิษััท และขึ้้อพื่้ง

ปฏิิบัติท่�ด่

 5. บนัทก้ริายงานการิปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้ และการิปริะชัมุิคณะกริริมิการิ ริวมิทั�งตดิตามิใหม้ิก่าริปฏิบิตัติามิมิตทิ่�

ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิ

 6. จัดทำและเก็บริักษัาทะเบ่ยนกริริมิการิ ริายงานปริะจำปี หนังส่อนัดปริะชุัมิผู้ถึ่อหุ้น หนังส่อนัดปริะชุัมิ

คณะกริริมิการิ ริายงานการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และริายงานการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิ

 7. ดำเนินการิให้กริริมิการิและผูบ้ริหิาริจัดทำริายงานการิมิส่่วนได้เสย่ขึ้องตนและผูท่้�เก่�ยวข้ึ้อง ตามิท่�กฎหมิาย

กำหนด

 8. เก็บริักษัาริายงานการิมิ่ส่วนได้เส่ยท่�ริายงานโดยกริริมิการิหริ่อผู้บริิหาริ

 9. ดูแลให้มิ่การิเปิดเผยขึ้้อมิูล และริายงานสาริสนเทศ ตามิริะเบ่ยบและขึ้้อกำหนด

 10. ติดต่อและส่�อสาริกับผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อให้ได้ริับทริาบสิทธิิต่าง ๆ ขึ้องผู้ถึ่อหุ้น ขึ้่าวสาริขึ้องบริิษััท และเป็นส่�อ

กลางริะหว่างผู้ถึ่อหุ้นกับคณะกริริมิการิและผู้บริิหาริ

11. แลกิจกริริมิขึ้องคณะกริริมิการิ

12. จัดให้มิ่การิปริะเมิินผลการิปฏิิบัติงานขึ้องคณะกริริมิการิ และริายงานผลการิปริะเมิินต่อคณะกริริมิการิ

ปริะสานงานริะหว่างคณะกริริมิการิและผู้บริิหาริ

ผ้้ควบคุมด้แลการทำบัญชื้่

บริิษััทได้แต่งตั�ง นางสาวพื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์ ดำริงตำแหน่งผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน เป็นผู้ริับ 

ผิดชัอบโดยตริงในการิควบคุมิดูแลงานบัญชั่และการิเงิน (ปริะวัติตามิหน้า 21)

หัวหน้างานต่รวจสี่อบภายใน

บริิษััทได้แต่งตั�ง นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล ดำริงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตริวจสอบภายใน เพื่่�อทำหน้าท่�กำกับ

ดูแลการิปฏิิบัติตามิกฎริะเบ่ยบ นโยบายขึ้องบริิษััท เป็นผู้สอบทานและปริะเมิินริะบบการิควบคุมิภายใน วางแผน

งานตริวจสอบภายใน โดยริายงานตริงต่อคณะกริริมิการิตริวจสอบ (ปริะวัติตามิหน้า 94)

7.6.2	งานนักลงทุนสี่ัมพันธุ์	และข้อม้ลต่ิดต่่อ

บริิษััทมิอบหมิายให้ นายธินิต แกล้วเดชัศริ่ เลขึ้านุการิบริิษััท ดำริงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมิพื่ันธิ์  

โดยมิน่างสาวพื่ริปวณ์่ สหวฒันพื่งศ ์ผูอ้ำนวยการิฝ่า่ยบัญชัแ่ละการิเงิน และนางสาวฌานิกา กจิริตันกาญจน์ เลขึ้านุการิ

คณะกริริมิการิบริิหาริ เป็นผู้ชั่วยงานนักลงทุนสัมิพื่ันธิ์

E-mail address  tarip@arip.co.th

โทริศัพื่ท์  0-2642-3400

โทริสาริ  0-2641-2331

7.6.3	ค่าต่อบแทนผ้้สี่อบบัญชื้่	(Audit	Fee)

บริิษััทจ่ายค่าตอบแทนการิสอบบัญชั่ในริอบบัญชั่ท่�ผ่านมิา ให้แก่บริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด จำนวน 

1,200,000 บาท ค่าบริิการิอ่�นท่�นอกเหน่อจากงานสอบบัญชั่ ไมิ่มิ่ 

บริิษััทไมิ่มิ่บริิษััทย่อย จ้งไมิ่มิ่ผู้สอบบัญชั่และค่าสอบบัญชั่บริิษััทย่อย 
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8.	รายงานผู้ลื่การดำาเนินงานสี่ำาคัญ

	 	 ด้านการกำากับดูแลื่กิจัการ
 

8.1	 สี่รุปผลการปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของกรรมการในรอบปีท่�ผ่านมา

8.1.1	การสี่รรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการ

(1)	กรรมการอิสี่ระ

กริริมิการิอิสริะ เป็นกริริมิการิท่�มิ่คุณสมิบัติคริบถึ้วนตามิหลักเกณฑ์์ขึ้องสำนักงานคณะกริริมิการิกำกับ 

หลักทริัพื่ย์ และตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ซื้้�งสามิาริถึดูแลผลปริะโยชัน์ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นทุกริายอย่างเท่าเท่ยมิกัน 

ตลอดจนไมิ่ให้เกิดความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ สามิาริถึเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิคณะกริริมิการิ และให้ความิเห็นได้อย่าง 

เป็นอิสริะ บริิษััทได้กำหนดคุณสมิบัติขึ้องกริริมิการิอิสริะไว้เข้มกว่าขึ้้อกำหนดตามิปริะกาศขึ้องคณะกริริมิการิกำกับ 

หลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ดังน่�

1. ถึอ่หุ้นขึ้องบริิษััทไมิ่เกินริ้อยละ 1 ขึ้องหุ้นท่�มิ่สิทธิิออกเส่ยงทั�งหมิด ทั�งน่� ให้นับริวมิหุ้นท่�ถึ่อโดยผู้เก่�ยวขึ้้อง

ด้วย 

2. ไมิ่เป็นหริ่อเคยเป็นกริริมิการิท่�มิ่ส่วนริ่วมิในการิบริิหาริงานในบริิษััท หริ่อบริิษััทย่อย ลูกจ้าง พื่นักงาน  

ท่�ปริ้กษัาท่�ได้ริับเงินเด่อนปริะจำ ผู้มิ่อำนาจควบคุมิ หริ่อบริิษััทย่อย เว้นแต่จะได้พื่้นจากการิมิ่ลักษัณะดังกล่าวมิาแล้ว

ไมิ่น้อยกว่า 2 ปี

3. เป็นกริริมิการิท่�เป็นอิสริะจากฝ่่ายจัดการิและผู้ถึ่อหุ้นท่�มิ่อำนาจควบคุมิ

4.  ไมิเ่ปน็บคุคลท่�มิค่วามิสัมิพื่นัธิท์างสายโลหติ หริอ่โดยการิจดทะเบย่นตามิกฎหมิาย ญาติสนทิ หริอ่เปน็บคุคล

ซื้้�งริับหริ่อมิ่ผลปริะโยชัน์ริ่วมิกับกริริมิการิ ผู้บริิหาริ ผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ หริ่อผู้มิ่อำนาจควบคุมิ

5.  ไมิ่มิ่หริ่อเคยมิ่ความิสัมิพื่ันธิ์ทางธิุริกิจท่�มิ่สาริะสำคัญกับบริิษััท ซื้้�งสามิาริถึมิ่อิทธิิพื่ลต่อการิแสดงความิเห็นท่�

เป็นอิสริะ

6.  ไมิ่เป็นหริ่อเคยเป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััท บริิษััทย่อย หริ่อนิติบุคคลท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้ง

7.  ไมิ่เป็นหริ่อเคยเป็นผู้ให้บริิการิทางวิชัาชั่พื่ใด ๆ ซื้้�งได้ริับค่าบริิการิเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริิษััท 

บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมิ หริ่อนิติบุคคลท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้ง

8.  ไมิ่เป็นกริริมิการิท่�ได้ริับการิแต่งตั�งขึ้้�นเป็นตัวแทนขึ้องกริริมิการิ ผู้บริิหาริหริ่อผู้ถึ่อหุ้นริายใหญ่ขึ้องบริิษััท

9.  ไมิ่ปริะกอบกิจการิท่�มิ่สภาพื่อย่างเด่ยวกัน หริ่อเป็นการิแขึ้่งขึ้ันท่�มิ่นัยกับกิจการิขึ้องบริิษััท

10.  ไมิ่มิ่ลักษัณะอ่�นใดท่�ทำให้ไมิ่สามิาริถึให้ความิเห็นอย่างเป็นอิสริะเก่�ยวกับการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท

(2)	การสี่รรหากรรมการและผ้้บริหารระดับสี่้ง

 การสี่รรหาและการเล่อกต่ั�งกรรมการและผ้้บริหารระดับสี่้ง

คณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทนซื้้�งปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะจำนวน 3 ริาย จากจำนวน 

คณะกริริมิการิทั�งหมิด 3 ริาย มิ่หน้าท่�ริับผิดชัอบในการิพื่ิจาริณาคัดเล่อกและกลั�นกริองบุคคลท่�มิ่คุณสมิบัติเหมิาะสมิ 

ตามิหลักเกณฑ์์และนโยบายสริริหากริริมิการิขึ้องบริิษััทและผู้บริิหาริริะดับสูง นอกจากน่� ยังพื่ิจาริณาถึ้งความิ 

หลากหลายขึ้องทกัษัะ ปริะสบการิณ ์คณุวฒุกิาริศก้ษัา ความิริู ้และความิสามิาริถึเฉพื่าะเพื่่�อปริะโยชันแ์ละการิพื่ฒันา

กจิการิขึ้องบริษิัทั ริวมิทั�งการิอุทศิเวลาในการิปฏิบัิตหินา้ท่� จากนั�นจง้นำริายช่ั�อเสนอคณะกริริมิการิบริษิัทัและท่�ปริะชุัมิ

ผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อพื่ิจาริณาแต่งตั�งต่อไป

นอกจากน่� บริิษััทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถึ่อหุ้นส่วนน้อยเสนอชั่�อบุคคลเพื่่�อเขึ้้าริับการิคัดเล่อกเป็นกริริมิการิบริิษััท 

เป็นการิล่วงหน้าสำหริับการิปริะชัุมิปี 2564 ในริะหว่างวันท่� 1-31 ธิันวาคมิ 2563 ทั�งน่� ไมิ่มิ่ผู้ถึ่อหุ้นริายใดเสนอชั่�อ

บุคคลเพื่่�อเขึ้้าริับการิคัดเล่อกเป็นกริริมิการิเป็นการิล่วงหน้า

ในการิลงคะแนนเส่ยงเล่อกตั�งกริริมิการิ บริิษััทให้ผู้ถึ่อหุ้นใชั้บัตริลงคะแนนเส่ยงเล่อกตั�งกริริมิการิเป็น 

ริายบุคคล โดยให้ผู้ถึ่อหุ้นลงคะแนนเส่ยงทั�งหมิดท่�ตนมิ่อยู่เล่อกบุคคลท่�ได้ริับการิเสนอชั่�อเป็นกริริมิการิท่ละคน

 2. สง่เสริมิิความิริูค้วามิเขึ้า้ใจเก่�ยวกับการิกำกับดูแลกิจการิ ให้ขึ้อ้มูิลและผลักดันคณะกริริมิการิให้ปฏิบัิตติามิ

 3. จัดเตริ่ยมิริะเบ่ยบวาริะการิปริะชัุมิ เอกสาริปริะกอบการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิ

 4. จัดการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิให้เป็นไปตามิกฎหมิาย ขึ้้อบังคับบริิษััท และขึ้้อพื่้ง

ปฏิิบัติท่�ด่

 5. บนัทก้ริายงานการิปริะชัมุิผูถ้ึอ่หุน้ และการิปริะชัมุิคณะกริริมิการิ ริวมิทั�งตดิตามิใหม้ิก่าริปฏิบิตัติามิมิตทิ่�

ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และท่�ปริะชัุมิคณะกริริมิการิ

 6. จัดทำและเก็บริักษัาทะเบ่ยนกริริมิการิ ริายงานปริะจำปี หนังส่อนัดปริะชุัมิผู้ถึ่อหุ้น หนังส่อนัดปริะชุัมิ

คณะกริริมิการิ ริายงานการิปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น และริายงานการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิ

 7. ดำเนินการิให้กริริมิการิและผูบ้ริหิาริจัดทำริายงานการิมิส่่วนได้เสย่ขึ้องตนและผูท่้�เก่�ยวข้ึ้อง ตามิท่�กฎหมิาย

กำหนด

 8. เก็บริักษัาริายงานการิมิ่ส่วนได้เส่ยท่�ริายงานโดยกริริมิการิหริ่อผู้บริิหาริ

 9. ดูแลให้มิ่การิเปิดเผยขึ้้อมิูล และริายงานสาริสนเทศ ตามิริะเบ่ยบและขึ้้อกำหนด

 10. ติดต่อและส่�อสาริกับผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อให้ได้ริับทริาบสิทธิิต่าง ๆ ขึ้องผู้ถึ่อหุ้น ขึ้่าวสาริขึ้องบริิษััท และเป็นส่�อ

กลางริะหว่างผู้ถึ่อหุ้นกับคณะกริริมิการิและผู้บริิหาริ

11. แลกิจกริริมิขึ้องคณะกริริมิการิ

12. จัดให้มิ่การิปริะเมิินผลการิปฏิิบัติงานขึ้องคณะกริริมิการิ และริายงานผลการิปริะเมิินต่อคณะกริริมิการิ

ปริะสานงานริะหว่างคณะกริริมิการิและผู้บริิหาริ

ผ้้ควบคุมด้แลการทำบัญชื้่

บริิษััทได้แต่งตั�ง นางสาวพื่ริปว่ณ์ สหวัฒนพื่งศ์ ดำริงตำแหน่งผู้อำนวยการิฝ่่ายบัญชั่และการิเงิน เป็นผู้ริับ 

ผิดชัอบโดยตริงในการิควบคุมิดูแลงานบัญชั่และการิเงิน (ปริะวัติตามิหน้า 21)

หัวหน้างานต่รวจสี่อบภายใน

บริิษััทได้แต่งตั�ง นางสาวศดาริินทน์ จันทะกุล ดำริงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตริวจสอบภายใน เพื่่�อทำหน้าท่�กำกับ

ดูแลการิปฏิิบัติตามิกฎริะเบ่ยบ นโยบายขึ้องบริิษััท เป็นผู้สอบทานและปริะเมิินริะบบการิควบคุมิภายใน วางแผน

งานตริวจสอบภายใน โดยริายงานตริงต่อคณะกริริมิการิตริวจสอบ (ปริะวัติตามิหน้า 94)

7.6.2	งานนักลงทุนสี่ัมพันธุ์	และข้อม้ลต่ิดต่่อ

บริิษััทมิอบหมิายให้ นายธินิต แกล้วเดชัศริ่ เลขึ้านุการิบริิษััท ดำริงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมิพัื่นธิ์  

โดยมิน่างสาวพื่ริปวณ์่ สหวฒันพื่งศ ์ผูอ้ำนวยการิฝ่า่ยบัญชัแ่ละการิเงิน และนางสาวฌานิกา กจิริตันกาญจน์ เลขึ้านุการิ

คณะกริริมิการิบริิหาริ เป็นผู้ชั่วยงานนักลงทุนสัมิพื่ันธิ์

E-mail address  tarip@arip.co.th

โทริศัพื่ท์  0-2642-3400

โทริสาริ  0-2641-2331

7.6.3	ค่าต่อบแทนผ้้สี่อบบัญชื้่	(Audit	Fee)

บริิษััทจ่ายค่าตอบแทนการิสอบบัญชั่ในริอบบัญชั่ท่�ผ่านมิา ให้แก่บริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด จำนวน 

1,200,000 บาท ค่าบริิการิอ่�นท่�นอกเหน่อจากงานสอบบัญชั่ ไมิ่มิ่ 

บริิษััทไมิ่มิ่บริิษััทย่อย จ้งไมิ่มิ่ผู้สอบบัญชั่และค่าสอบบัญชั่บริิษััทย่อย 
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8.1.3	การกำกับด้แลการดำเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

ในปี 2564 บริิษััทไมิ่มิ่บริิษััทย่อย และบริิษััทริ่วมิ จ้งไมิ่มิ่การิกำกับดูแลการิดำเนินงานส่วนน่�

8.1.4	การต่ิดต่ามให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายและแนวปฏิิบัต่ิในการกำกับด้แลกิจการ

บริิษััทให้ความิสำคัญในเริ่�องการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติท่�เก่�ยวขึ้้องไว้ใน

นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ คู่มิ่อจริิยธิริริมิธิุริกิจ และนโนยายการิต่อต้านทุจริิตและคอริ์ริัปชััน พื่ริ้อมิทั�งส่งเสริิมิ

ให้เกิดการิปฏิิบัติอย่างแท้จริิงเพื่่�อสริ้างความิเชั่�อมิั�นต่อผู้มิ่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่มิ

	ในการิปีริะชุุม่คณะกริริม่การิบริิษััท	คริั�งที�	5/2564	เม่ื�อวันที�	8	พีฤศจึิกาย่น	2564	ได้ม่ีการิพีิจึาริณาทบทวน	

ปีริับปีริุง	อนุม่ัตินโย่บาย่การิกำกับดูแลกิจึการิที�ดี	 คู่ม่ือจึริิย่ธริริม่ธุริกิจึ	และนโนย่าย่การิต่อต้านทุจึริิตและคอริ์ริัปีชุัน	

ในริอบปีีที�ผู้่านม่า	 บริิษััทได้ติดตาม่การิปีฏิิบัติตาม่กำกับดูแลกิจึการิที�ดี	 บริิษััทไม่่ได้ริับข้้อร้ิองเริีย่นใด	 ๆ	 จึากลูกค้า	 

คู่ค้า	พีนักงาน	หริือข้้อพีิพีาททางกฎหม่าย่ใด	ๆ	ที�ม่ีผู้ลกริะทบต่อการิดำเนินธุริกิจึข้องบริิษััท
 

นอกจากน่� บริิษััทมิ่การิติดตามิเพื่่�อให้เกิดการิปฏิิบัติตามิการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่อ่กในปริะเด็น ดังน่�

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชื้น์

บริิษััทมิ่ความิมิุ่งมิั�นในการิดําเนินธิุริกิจด้วยความิโปริ่งใส เป็นธิริริมิ และสามิาริถึตริวจสอบได้ บริิษััทได้กำหนด

นโยบายเก่�ยวกับความิขึ้ัดแย้งด้านผลปริะโยชัน์ ด้วยหลักการิท่�ว่าการิตัดสินใจใดๆ ในการิเขึ้้าทําธิุริกริริมิ ต้องเป็นไป

เพื่่�อริักษัาผลปริะโยชัน์สูงสุดขึ้องบริิษััท และผู้ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััท หล่กเล่�ยงการิกริะทําท่�อาจก่อให้เกิดความิขึ้ัดแย้งทาง

ผลปริะโยชัน์ โดยกาํหนดให้กริริมิการิหริอ่ผูบ้ริหิาริท่�มิส่่วนเก่�ยวข้ึ้องหริอ่มิส่่วนได้เสย่กบัริายการิท่�พื่จิาริณาต้องแจง้ให้

บริษิัทัทริาบถึง้ความิสมัิพื่นัธิห์ริอ่การิมิส่ว่นไดเ้สย่ขึ้องตนในริายการิดงักลา่ว และตอ้งไมิม่ิส่ว่นริว่มิในการิพื่จิาริณา ริวมิ

ถึง้ไม่ิมิอ่าํนาจในการิอนุมิตัธิิรุิกริริมิริายการินั�น ๆ  ซื้้�งคริอบคลุมิถึง้ริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน ริายการิริะหว่างกัน และสถึาน

การิณ์ท่�ทําให้เกิดความิขึ้ัดแย้งด้านผลปริะโยชัน์

ในปีีที�ผู้่านม่า	ไม่่ม่ีริาย่การิข้ัดแย่้งทางผู้ลปีริะโย่ชุน์

การใชื้้ข้อม้ลภายในเพ่�อแสี่วงหาผลประโยชื้น์

บริิษััทได้ตริะหนักถ้ึงความิสำคัญขึ้องการิป้องกันการินำข้ึ้อมูิลภายในขึ้องบริิษััทไปใชั้เพื่่�อปริะโยชัน์ส่วนตน 

เป็นอย่างยิ�ง จ้งมิ่การิกำหนดนโยบายให้มิ่การิเก็บริักษัาขึ้้อมิูลซื้้�งยังมิิได้เปิดเผยต่อสาธิาริณชันไว้เป็นความิลับ ดังน่�

1. ห้ามิมิิให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ พื่นักงาน และลูกจ้างขึ้องบริิษััทนำความิลับ และ/หริ่อขึ้้อมิูลภายในขึ้อง 

บริิษััทไปเปิดเผยหริ่อแสวงหาผลปริะโยชัน์แก่ตนเอง หริ่อเพื่่�อปริะโยชัน์แก่บุคคลอ่�นใดไมิ่ว่าโดยทางตริงหริ่อทางอ้อมิ 

และไมิ่ว่าจะได้ริับผลปริะโยชัน์ตอบแทนหริ่อไมิ่ก็ตามิ

2. ห้ามิมิิให้กริริมิการิ (ริวมิถึ้งคู่สมิริสและบุตริท่�ยังไมิ่บริริลุนิติภาวะ) ผู้บริิหาริ (ริวมิถึ้งคู่สมิริสและบุตริท่�ยังไมิ่

บริริลุนติภิาวะ) พื่นกังาน และลกูจา้งขึ้องบริษิัทั ใชัข้ึ้อ้มิลูภายในขึ้องบริษิัทัท่�มิห่ริอ่อาจมิผ่ลกริะทบต่อการิเปล่�ยนแปลง

ริาคาขึ้องหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััท ซื้้�งยังมิิได้เปิดเผยต่อสาธิาริณชัน เพื่่�อทำการิซื้่�อ ขึ้าย เสนอซื้่�อ เสนอขึ้าย หริ่อชัักชัวน

ให้บุคคลอ่�นซ่ื้�อ ขึ้าย เสนอซ่ื้�อหริ่อเสนอขึ้ายหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััทไมิ่ว่าทางตริงหริ่อทางอ้อมิ ก่อนท่�ขึ้้อมิูลนั�นจะได้มิ่

การิเปดิเผยตอ่สาธิาริณชัน ไมิว่า่การิกริะทำดงักลา่วจะกริะทำเพื่่�อปริะโยชันต์อ่ตนเองหริอ่ผูอ้่�น หริอ่เพื่่�อใหผู้อ้่�นกริะทำ

การิดังกล่าวโดยตนได้ริับปริะโยชัน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่่าฝื่นจะถึูกลงโทษัตามิมิาตริการิทางวินัยขึ้องบริิษััทและตามิท่�

กฎหมิายกำหนด

3. บริิษััทได้ดำเนินการิแจ้งให้ผู้บริิหาริเขึ้้าใจและริับทริาบถึ้งภาริะหน้าท่�ในการิริายงานการิถึ่อคริองหลักทริัพื่ย์

ในบริิษััทขึ้องตนเอง คู่สมิริส และบุตริท่�ยังไมิ่บริริลุนิติภาวะ ตลอดจนการิริายงานการิเปล่�ยนแปลงการิถึ่อคริอง 

หลักทริัพื่ย์ต่อสำนักงานคณะกริริมิการิกำกับหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ตามิมิาตริา 59 และบทกำหนดโทษัตามิ 

พื่ริะริาชับัญญัติหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ พื่.ศ. 2535

4. บริิษััทได้แจ้งให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ พื่นักงาน และลูกจ้างขึ้องบริิษััททริาบเก่�ยวกับขึ้้อกำหนดขึ้้างต้น ริวมิทั�ง

การิห้ามิซื้่�อขึ้ายหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััทในชั่วงริะยะเวลา 1 เด่อน ก่อนการิเปิดเผยงบการิเงินให้แก่สาธิาริณชันทริาบ

การพิจารณาค่าต่อบแทน

คณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าท่�พื่ิจาริณาแนวทางการิกำหนดค่าตอบแทนขึ้อง 

คณะกริริมิการิบริษิัทั และคณะกริริมิการิชุัดย่อย โดยแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้พื่จิาริณาถ้ึงผลการิปฏิบัิตงิาน ปริะสบการิณ์ 

ภาริะหนา้ท่� และความิริบัผดิชัอบขึ้องกริริมิการิ โดยเปริย่บเทย่บอา้งองิกบับริษิัทัอ่�นท่�อยูใ่นอตุสาหกริริมิเดย่วกนั หริอ่ใกลเ้คย่ง

บริิษััท เพ่ื่�อนำเสนอให้คณะกริริมิการิบริิษััทพื่ิจาริณา จากนั�นคณะกริริมิการิบริิษััทจะพื่ิจาริณา หากเห็นชัอบก็จะนำเสนอ 

ท่�ปริะชัุมิสามิัญผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อพื่ิจาริณาอนุมิัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเส่ยงไมิ่น้อยกว่าสองในสามิขึ้องจำนวนเส่ยงทั�งหมิด 

ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นท่�มิาปริะชัุมิ

8.1.2	การเข้าร่วมประชืุ้มและการจ่ายค่าต่อบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การิเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชัุดย่อยต่าง ๆ สำหริับปี 2564

รายชื้่�อคณะกรรมการ

จำนวนการจัดประชืุ้มต่่อปี

คณะกรรมการบริษััท	
(จำนวน	8	ท่าน)

5	ครั�ง

คณะกรรมการต่รวจสี่อบ	
(จำนวน	3	ท่าน)

4	ครั�ง

คณะกรรมการสี่รรหาฯ	
(จำนวน	3	ท่าน)

2	ครั�ง

คณะกรรมการบรรษััทภิบาล	
(จำนวน	3	ท่าน)

1	ครั�ง

1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์

2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

3. นายบุญเลิศ นริาไท

4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

5. ดริ.วิวสัน เต่ยว ยอง เพื่็ง

6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

8. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

ค่าต่อบแทน

ค่าตอบแทนกริริมิการิในปี 2564 ได้ริับการิอนุมิัติจากท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นปริะจำปี 2564 เมิ่�อวันท่� 8 เมิษัายน 2564 โดย

ค่าตอบแทนขึ้องคณะกริริมิการิริายบุคคล มิ่ดังน่�

ค่าต่อบแทน
รายเด่อน

คณะกรรมการ

ค่าต่อบแทนรายเด่อน
คณะกรรมการ
ต่รวจสี่อบ

ค่าเบ่�ยประชืุ้ม
คณะกรรมการ

บริษััท

ค่าเบ่�ยประชืุ้ม
คณะกรรมการ

ชืุ้ดย่อย

รวมค่าต่อบแทน	
กรรมการ

1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์ (1)

2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ(2)

3. นายบุญเลิศ นริาไท(2)

4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

5. ดริ.ววิสนั เตย่ว ยอง เพื่ง็(3)

6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

8. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญกุล

รวม

2,400,000

240,000

240,000

240,000

240,000

3,360,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

25,000

25,000

25,000

175,000

360,000

240,000

240,000

840,000

15,000

15,000

15,000

45,000

2,425,000

25,000

25,000

265,000

-

640,000

520,000

520,000

4,420,000

รายชื้่�อ

หมายเหตุุ:	 (1)	 นาย่ม่นู	เลีย่วไพีโริจึน์	ปีริะธานกริริม่การิ	ได้ริับอนุม่ัติค่าตอบแทนริาย่เดือน		273,000	บาท	จึากม่ติที�ปีริะชุุม่ผูู้้ถืือหุ้น	
	 	 ปีริะจึำปีี	2564	แต่เนื�องจึากภาวะเศริษัฐกิจึจึึงข้อริับค่าตอบแทนริาย่เดือน	200,000	บาท	

	 (2)	 นาย่ม่ินทริ์	อิงค์ธเนศ	และนาย่บุญเลิศ	นริาไท	เส่นอที�จึะไม่่ริับค่าตอบแทนริาย่เดือนจึากการิดำริงตำแหน่งกริริม่การิ
	 (3)	 ดริ.	วิวส่ัน	เตีย่ว	ย่อง	เพี็ง	เส่นอที�จึะไม่่ริับค่าตอบแทนริาย่เดือนและผู้ลปีริะโย่ชุน์อื�นใดจึากการิดำริงตำแหน่งกริริม่การิ



9191

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

9090

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

8.1.3	การกำกับด้แลการดำเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

ในปี 2564 บริิษััทไมิ่มิ่บริิษััทย่อย และบริิษััทริ่วมิ จ้งไมิ่มิ่การิกำกับดูแลการิดำเนินงานส่วนน่�

8.1.4	การต่ิดต่ามให้ม่การปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายและแนวปฏิิบัต่ิในการกำกับด้แลกิจการ

บริิษััทให้ความิสำคัญในเริ่�องการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติท่�เก่�ยวขึ้้องไว้ใน

นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ คู่มิ่อจริิยธิริริมิธิุริกิจ และนโนยายการิต่อต้านทุจริิตและคอริ์ริัปชััน พื่ริ้อมิทั�งส่งเสริิมิ

ให้เกิดการิปฏิิบัติอย่างแท้จริิงเพื่่�อสริ้างความิเชั่�อมิั�นต่อผู้มิ่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่มิ

	ในการิปีริะชุุม่คณะกริริม่การิบริิษััท	คริั�งที�	5/2564	เม่ื�อวันที�	8	พีฤศจึิกาย่น	2564	ได้ม่ีการิพีิจึาริณาทบทวน	

ปีริับปีริุง	อนุม่ัตินโย่บาย่การิกำกับดูแลกิจึการิที�ดี	 คู่ม่ือจึริิย่ธริริม่ธุริกิจึ	และนโนย่าย่การิต่อต้านทุจึริิตและคอริ์ริัปีชุัน	

ในริอบปีีที�ผู้่านม่า	 บริิษััทได้ติดตาม่การิปีฏิิบัติตาม่กำกับดูแลกิจึการิที�ดี	 บริิษััทไม่่ได้ริับข้้อร้ิองเริีย่นใด	 ๆ	 จึากลูกค้า	 

คู่ค้า	พีนักงาน	หริือข้้อพีิพีาททางกฎหม่าย่ใด	ๆ	ที�ม่ีผู้ลกริะทบต่อการิดำเนินธุริกิจึข้องบริิษััท
 

นอกจากน่� บริิษััทมิ่การิติดตามิเพื่่�อให้เกิดการิปฏิิบัติตามิการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่อ่กในปริะเด็น ดังน่�

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชื้น์

บริิษััทมิ่ความิมิุ่งมิั�นในการิดําเนินธิุริกิจด้วยความิโปริ่งใส เป็นธิริริมิ และสามิาริถึตริวจสอบได้ บริิษััทได้กำหนด

นโยบายเก่�ยวกับความิขึ้ัดแย้งด้านผลปริะโยชัน์ ด้วยหลักการิท่�ว่าการิตัดสินใจใดๆ ในการิเขึ้้าทําธิุริกริริมิ ต้องเป็นไป

เพื่่�อริักษัาผลปริะโยชัน์สูงสุดขึ้องบริิษััท และผู้ถึ่อหุ้นขึ้องบริิษััท หล่กเล่�ยงการิกริะทําท่�อาจก่อให้เกิดความิขึ้ัดแย้งทาง

ผลปริะโยชัน์ โดยกาํหนดให้กริริมิการิหริอ่ผูบ้ริหิาริท่�มิส่่วนเก่�ยวข้ึ้องหริอ่มิส่่วนได้เสย่กบัริายการิท่�พื่จิาริณาต้องแจง้ให้

บริิษัทัทริาบถึง้ความิสมัิพื่นัธิห์ริอ่การิมิส่ว่นไดเ้สย่ขึ้องตนในริายการิดงักลา่ว และตอ้งไมิม่ิส่ว่นริว่มิในการิพื่จิาริณา ริวมิ

ถึง้ไม่ิมิอ่าํนาจในการิอนุมิตัธิิรุิกริริมิริายการินั�น ๆ  ซื้้�งคริอบคลุมิถึง้ริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน ริายการิริะหว่างกัน และสถึาน

การิณ์ท่�ทําให้เกิดความิขึ้ัดแย้งด้านผลปริะโยชัน์

ในปีีที�ผู้่านม่า	ไม่่ม่ีริาย่การิข้ัดแย่้งทางผู้ลปีริะโย่ชุน์

การใชื้้ข้อม้ลภายในเพ่�อแสี่วงหาผลประโยชื้น์

บริิษััทได้ตริะหนักถ้ึงความิสำคัญขึ้องการิป้องกันการินำข้ึ้อมูิลภายในขึ้องบริิษััทไปใชั้เพื่่�อปริะโยชัน์ส่วนตน 

เป็นอย่างยิ�ง จ้งมิ่การิกำหนดนโยบายให้มิ่การิเก็บริักษัาขึ้้อมิูลซื้้�งยังมิิได้เปิดเผยต่อสาธิาริณชันไว้เป็นความิลับ ดังน่�

1. ห้ามิมิิให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ พื่นักงาน และลูกจ้างขึ้องบริิษััทนำความิลับ และ/หริ่อขึ้้อมิูลภายในขึ้อง 

บริิษััทไปเปิดเผยหริ่อแสวงหาผลปริะโยชัน์แก่ตนเอง หริ่อเพื่่�อปริะโยชัน์แก่บุคคลอ่�นใดไมิ่ว่าโดยทางตริงหริ่อทางอ้อมิ 

และไมิ่ว่าจะได้ริับผลปริะโยชัน์ตอบแทนหริ่อไมิ่ก็ตามิ

2. ห้ามิมิิให้กริริมิการิ (ริวมิถึ้งคู่สมิริสและบุตริท่�ยังไมิ่บริริลุนิติภาวะ) ผู้บริิหาริ (ริวมิถึ้งคู่สมิริสและบุตริท่�ยังไมิ่

บริริลนุติภิาวะ) พื่นักงาน และลกูจา้งขึ้องบริษัิัท ใชัข้ึ้อ้มิลูภายในขึ้องบริษิัทัท่�มิห่ริอ่อาจมิผ่ลกริะทบต่อการิเปล่�ยนแปลง

ริาคาขึ้องหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััท ซื้้�งยังมิิได้เปิดเผยต่อสาธิาริณชัน เพื่่�อทำการิซื้่�อ ขึ้าย เสนอซื้่�อ เสนอขึ้าย หริ่อชัักชัวน

ให้บุคคลอ่�นซ่ื้�อ ขึ้าย เสนอซ่ื้�อหริ่อเสนอขึ้ายหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััทไมิ่ว่าทางตริงหริ่อทางอ้อมิ ก่อนท่�ขึ้้อมิูลนั�นจะได้มิ่

การิเปดิเผยตอ่สาธิาริณชัน ไมิว่า่การิกริะทำดงักลา่วจะกริะทำเพื่่�อปริะโยชันต์อ่ตนเองหริอ่ผูอ้่�น หริอ่เพื่่�อใหผู้อ้่�นกริะทำ

การิดังกล่าวโดยตนได้ริับปริะโยชัน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่่าฝื่นจะถึูกลงโทษัตามิมิาตริการิทางวินัยขึ้องบริิษััทและตามิท่�

กฎหมิายกำหนด

3. บริิษััทได้ดำเนินการิแจ้งให้ผู้บริิหาริเขึ้้าใจและริับทริาบถึ้งภาริะหน้าท่�ในการิริายงานการิถึ่อคริองหลักทริัพื่ย์

ในบริิษััทขึ้องตนเอง คู่สมิริส และบุตริท่�ยังไมิ่บริริลุนิติภาวะ ตลอดจนการิริายงานการิเปล่�ยนแปลงการิถึ่อคริอง 

หลักทริัพื่ย์ต่อสำนักงานคณะกริริมิการิกำกับหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ตามิมิาตริา 59 และบทกำหนดโทษัตามิ 

พื่ริะริาชับัญญัติหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ พื่.ศ. 2535

4. บริิษััทได้แจ้งให้กริริมิการิ ผู้บริิหาริ พื่นักงาน และลูกจ้างขึ้องบริิษััททริาบเก่�ยวกับขึ้้อกำหนดขึ้้างต้น ริวมิทั�ง

การิห้ามิซื้่�อขึ้ายหลักทริัพื่ย์ขึ้องบริิษััทในชั่วงริะยะเวลา 1 เด่อน ก่อนการิเปิดเผยงบการิเงินให้แก่สาธิาริณชันทริาบ

การพิจารณาค่าต่อบแทน

คณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าท่�พื่ิจาริณาแนวทางการิกำหนดค่าตอบแทนขึ้อง 

คณะกริริมิการิบริษิัทั และคณะกริริมิการิชุัดย่อย โดยแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้พื่จิาริณาถ้ึงผลการิปฏิบัิตงิาน ปริะสบการิณ์ 

ภาริะหนา้ท่� และความิริบัผดิชัอบขึ้องกริริมิการิ โดยเปริย่บเทย่บอา้งองิกบับริษัิัทอ่�นท่�อยูใ่นอตุสาหกริริมิเดย่วกนั หริอ่ใกลเ้คย่ง

บริิษััท เพื่่�อนำเสนอให้คณะกริริมิการิบริิษััทพื่ิจาริณา จากนั�นคณะกริริมิการิบริิษััทจะพื่ิจาริณา หากเห็นชัอบก็จะนำเสนอ 

ท่�ปริะชัุมิสามิัญผู้ถึ่อหุ้นเพื่่�อพื่ิจาริณาอนุมิัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเส่ยงไมิ่น้อยกว่าสองในสามิขึ้องจำนวนเส่ยงทั�งหมิด 

ขึ้องผู้ถึ่อหุ้นท่�มิาปริะชัุมิ

8.1.2	การเข้าร่วมประชืุ้มและการจ่ายค่าต่อบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การิเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชัุดย่อยต่าง ๆ สำหริับปี 2564

รายชื้่�อคณะกรรมการ

จำนวนการจัดประชืุ้มต่่อปี

คณะกรรมการบริษััท	
(จำนวน	8	ท่าน)

5	ครั�ง

คณะกรรมการต่รวจสี่อบ	
(จำนวน	3	ท่าน)

4	ครั�ง

คณะกรรมการสี่รรหาฯ	
(จำนวน	3	ท่าน)

2	ครั�ง

คณะกรรมการบรรษััทภิบาล	
(จำนวน	3	ท่าน)

1	ครั�ง

1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์

2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ

3. นายบุญเลิศ นริาไท

4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

5. ดริ.วิวสัน เต่ยว ยอง เพื่็ง

6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

8. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

ค่าต่อบแทน

ค่าตอบแทนกริริมิการิในปี 2564 ได้ริับการิอนุมิัติจากท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นปริะจำปี 2564 เมิ่�อวันท่� 8 เมิษัายน 2564 โดย

ค่าตอบแทนขึ้องคณะกริริมิการิริายบุคคล มิ่ดังน่�

ค่าต่อบแทน
รายเด่อน

คณะกรรมการ

ค่าต่อบแทนรายเด่อน
คณะกรรมการ
ต่รวจสี่อบ

ค่าเบ่�ยประชืุ้ม
คณะกรรมการ

บริษััท

ค่าเบ่�ยประชืุ้ม
คณะกรรมการ

ชืุ้ดย่อย

รวมค่าต่อบแทน	
กรรมการ

1. นายมินู เล่ยวไพื่โริจน์ (1)

2. นายมิินทริ์ อิงค์ธิเนศ(2)

3. นายบุญเลิศ นริาไท(2)

4. นายปริะยูริ ริัตนไชัยานนท์

5. ดริ.ววิสนั เตย่ว ยอง เพื่ง็(3)

6. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ

7. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์

8. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญกุล

รวม

2,400,000

240,000

240,000

240,000

240,000

3,360,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

25,000

25,000

25,000

175,000

360,000

240,000

240,000

840,000

15,000

15,000

15,000

45,000

2,425,000

25,000

25,000

265,000

-

640,000

520,000

520,000

4,420,000

รายชื้่�อ

หมายเหตุุ:	 (1)	 นาย่ม่นู	เลีย่วไพีโริจึน์	ปีริะธานกริริม่การิ	ได้ริับอนุม่ัติค่าตอบแทนริาย่เดือน		273,000	บาท	จึากม่ติที�ปีริะชุุม่ผูู้้ถืือหุ้น	
	 	 ปีริะจึำปีี	2564	แต่เนื�องจึากภาวะเศริษัฐกิจึจึึงข้อริับค่าตอบแทนริาย่เดือน	200,000	บาท	

	 (2)	 นาย่ม่ินทริ์	อิงค์ธเนศ	และนาย่บุญเลิศ	นริาไท	เส่นอที�จึะไม่่ริับค่าตอบแทนริาย่เดือนจึากการิดำริงตำแหน่งกริริม่การิ
	 (3)	 ดริ.	วิวส่ัน	เตีย่ว	ย่อง	เพี็ง	เส่นอที�จึะไม่่ริับค่าตอบแทนริาย่เดือนและผู้ลปีริะโย่ชุน์อื�นใดจึากการิดำริงตำแหน่งกริริม่การิ



9393

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

9292

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2.	กระบวนการดำเนินการเม่�อได้รับข้อร้องเร่ยน

 2.1 คณะกริริมิการิตริวจสอบจะตริวจสอบขึ้้อริ้องเริ่ยน พื่ิจาริณาและสอบสวนขึ้้อเท็จจริิง 

 2.2 คณะกริริมิการิตริวจสอบสรุิปผลการิตริวจสอบข้ึ้อร้ิองเริ่ยนต่อปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ ปริะธิาน

กริริมิการิบริิหาริ คณะกริริมิการิบริิษััท และแจ้งผู้ริ้องเริ่ยนตามิลำดับ

 2.3 ริายงานในกริณ่ท่�ผู้ริ้องเริ่ยนเล่อกท่�จะไมิ่เปิดเผยชั่�อ ต้องริะบุริายละเอ่ยดขึ้้อเท็จจริิง หริ่อหลักฐานท่�

ชัดัเจนเพื่ย่งพื่อท่�แสดงใหเ้หน็วา่มิเ่หตอุนัควริเชั่�อวา่มิก่าริกริะทำท่�เปน็การิฝ่า่ฝ่นืกฎหมิาย กฎริะเบย่บ ขึ้อ้บงัคบับริษิัทั 

หริ่อจริริยาบริริณในการิดำเนินธิุริกิจขึ้องบริิษััทเกิดขึ้้�น

3.	มาต่รการคุ้มครอง	

เพื่่�อเป็นการิคุม้ิคริองสิทธิขิึ้องผูแ้จง้เบาะแสหริอ่ข้ึ้อร้ิองเริย่น หริอ่ผูท่้�ให้ความิร่ิวมิมิอ่ในการิตริวจสอบข้ึ้อเท็จจริงิ 

บริิษััทจะไมิ่เปิดเผย ชั่�อ สกุล ท่�อยู่ ภาพื่ หริ่อขึ้้อมิูลอ่�นใดขึ้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ขึ้้อมิูล ริวมิถึ้งขึ้้อมิูลเก่�ยวกับเริ่�อง

ริ้องเริ่ยนจะถูึกเก็บรัิกษัาเป็นความิลับ ไม่ิเปิดเผยต่อผู้ไม่ิเก่�ยวข้ึ้อง เว้นแต่ท่�จำเป็นต้องเปิดเผยตามิข้ึ้อกำหนดขึ้อง

กฎหมิาย กริณ่เป็นพื่นักงานบริิษััทจะได้ริับความิคุ้มิคริองจากบริิษััท เชั่น ไมิ่มิ่การิเปล่�ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษัณะ

งาน สถึานท่�ทำงาน พื่ักงาน ขึ้ม่ิขึู้่ริบกวนการิปฏิิบัติงาน เลิกจ้าง หริ่อการิอ่�นใดท่�มิ่ลักษัณะเป็นการิปฏิิบัติอย่างไมิ่เป็น

ธิริริมิต่อผู้นั�น มิ่การิกำหนดมิาตริการิคุ้มิคริองในกริณ่ท่�ผู้นั�นเห็นว่าตนอาจได้ริับความิไมิ่ปลอดภัย หริ่ออาจเกิดความิ

เด่อดริ้อนเส่ยหาย    

	ในปีี	2564	ไม่่ม่ีการิแจึ้งเบาะแส่การิกริะทำผู้ิดและข้้อริ้องเริีย่นใด	ๆ 	จึากการิกริะทำผู้ิดกฎหม่าย่	หริือจึริิย่ธริริม่

ธุริกิจึ	การิคอริ์ริัปีชุัน	หริือพีฤติกริริม่ที�อาจึส่่อถืึงการิทุจึริิตหริือปีริะพีฤติม่ิชุอบข้องบุคลากริในองค์กริ	ทั�งจึากพีนักงาน

และผูู้้ม่ีส่่วนได้ส่่วนเส่ีย่อื�น

  

8.2	รายงานผลการปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการ	และกรรมการชืุ้ดย่อย

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการต่รวจสี่อบ

ในปี 2564 บริิษััทมิ่การิปริะชัุมิคณะกริริมิการิตริวจสอบ ริวมิทั�งสิ�น 4 คริั�ง ซื้้�งกริริมิการิทุกท่านท่�อยู่ในตำแหน่ง

ได้เขึ้้าริ่วมิปริะชุัมิคณะกริริมิการิตริวจสอบทุกคริั�ง และริายงานผลการิปฏิิบัติหน้าท่�ต่อคณะกริริมิการิบริิษััทอย่าง

สมิ�ำเสมิอ ในการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิตริวจสอบมิ่การิปริะชัุมิริ่วมิกับผู้สอบบัญชั่โดยไมิ่มิ่ผู้บริิหาริ 1 คริั�ง

ในการิปริะชัมุิคณะกริริมิการิตริวจสอบ นอกจากตริวจสอบงานตามิกฎบตัริแลว้ คณะกริริมิการิตริวจสอบยงัให้

คำแนะนำท่�มิ่คุณปริะโยชัน์ในการิบริิหาริจัดการิ และแนะนำแนวทางในการิวางแผนตริวจสอบภายในขึ้องบริิษััท 

ให้มิ่มิุมิมิองในมิิติต่าง ๆ กันมิากขึ้้�น เพื่่�อให้ผู้ถึ่อหุ้น นักลงทุน มิ่ความิมิั�นใจว่า คณะกริริมิการิตริวจสอบให้ความิสำคัญ

กับการิสอบถึามิความิเพื่่ยงพื่อและความิเหมิาะสมิขึ้องริะบบการิควบคุมิภายในขึ้องบริิษััท 

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการสี่รรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน

ในปี 2564 บริิษััทมิ่การิปริะชัุมิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน ริวมิทั�งสิ�น 2 คริั�ง ซื้้�งกริริมิการิ

ทุกท่านท่�อยู่ในตำแหน่งได้เขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทนทุกคริั�ง และริายงานผลการิ

ปฏิิบัติหน้าท่�ต่อคณะกริริมิการิบริิษััทอย่างสมิ�ำเสมิอ

นอกจากการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิกฎบัตริแล้ว คณะกริริมิการิสริริหาฯ ยังมิ่บทบาทสำคัญในการิทบทวนแผนการิ

ส่บทอดงาน (Succession plan) สำหริับพื่ัฒนาผู้บริิหาริริะดับสูงอยู่เสมิอ เพื่่�อเตริ่ยมิพื่ร้ิอมิบุคคลท่�มิ่ศักยภาพื่ให้

สามิาริถึส่บทอดตำแหน่งงานในกริณ่ผู้บริิหาริริะดับสูงเกษั่ยณ ลาออก หริ่อไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติหน้าท่�ได้ เพื่่�อปริะโยชัน์

ในการิบริิหาริจัดการิ และการิบริิหาริงานขึ้องบริิษััทสามิาริถึดำเนินไปได้อย่างต่อเน่�อง

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

ในปี 2564 บริิษััทมิ่การิปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล ริวมิทั�งสิ�น 1 คริั�ง ซื้้�งกริริมิการิทุกท่านท่�อยู่ใน

ตำแหน่งได้เขึ้า้ริว่มิปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริริษัทัภิบาลทุกคริั�ง และริายงานผลการิปฏิบัิตหินา้ท่�ตอ่คณะกริริมิการิบริษิัทั

อย่างสมิ�ำเสมิอ

5. บริิษััทได้กำหนดการิกำกับดูแลการิใชั้ขึ้้อมิูลภายใน เป็นหัวขึ้้อหน้�งขึ้องจริิยธิริริมิท่�พื่นักงานพื่้งย้ดถึ่อปฏิิบัติ 

โดยมิิให้พื่นักงานแสวงหาผลปริะโยชัน์ให้ตนเองและผู้ท่�เก่�ยวขึ้้อง จากตำแหน่งหน้าท่�การิงานและขึ้้อมิูลอันเป็น 

ความิลับขึ้องบริิษััท

ทั�งน่� หากพื่บว่าบุคคลขึ้้างต้นได้นำข้ึ้อมิูลภายในขึ้องบริิษััทไปใชั้เพื่่�อปริะโยชัน์ส่วนตน บริิษััทถึ่อว่าบุคคล 

ดังกล่าวมิ่ความิผิดทางวินัยอย่างริ้ายแริง และจะถึูกลงโทษัตามิขึ้้อบังคับพื่นักงานขึ้องบริิษััทต่อไป

ในปี	ี2564	บริษิัทัไม่พ่ีบริาย่งานวา่กริริม่การิ	ผูู้บ้ริหิาริ	พีนกังาน	หริอืลกูจึา้งข้องบริษิัทัม่กีาริซึ่ื�อข้าย่หลกัทริพัีย่์

โดย่การิใชุ้ข้้อมู่ลภาย่ใน

นโยบายการต่่อต่้านคอร์รัปชื้ัน

บริิษััทมิ่ความิมิุ่งมิั�นในการิต่อต้านการิทุจริิตและคอริ์ริัปชััน โดยไมิ่ยินยอมิริับการิทุจริิตและคอริ์ริัปชัันใด ๆ  

ทั�งสิ�น ทั�งน่� ได้กำหนดให้บริิษััทริวมิถึ้งบุคคลท่�เก่�ยวขึ้้องกับการิดำเนินธิุริกิจทุกหน่วยงาน ปฏิิบัติตามินโยบายการิ 

ต่อต้านทุจริิตและคอริ์ริัปชััน โดยให้ความิสำคัญกับความิโปริ่งใส และคำน้งถึ้งความิซื้่�อสัตย์สุจริิตในการิติดต่อ 

ทำธุิริกริริมิ เพื่่�อหล่กเล่�ยงการิดำเนินการิท่�อาจส่งผลต่อการิกริะทำท่�ไม่ิเหมิาะสมิ และขัึ้ดแย้งต่อหลักการิบริิหาริ 

จัดการิท่�ด่ ริวมิทั�งต่อต้านการิให้หริ่อการิรัิบสินบนต่าง ๆ เพื่่�ออำนวยความิสะดวก หริ่อผลปริะโยชัน์ทางธุิริกิจขึ้อง

บริิษััท และมิ่การิกำหนดบทลงโทษัทางวินัยแก่ผู้ท่�กริะทำความิผิดดังกล่าว 

นโยบายการประเมินความเสี่่�ยง

 บริษิัทักำหนดให้ฝ่า่ยตริวจสอบภายในได้ปริะเมินิความิเส่�ยงท่�อาจจะเกิดขึ้้�น โดยปริะเมินิความิเส่�ยงการิทุจริติ

คอร์ิริปัชันัออกจากความิเส่�ยงดา้นอ่�น ๆ  และริายงานความิเส่�ยงตอ่คณะกริริมิการิบริษิัทั เพื่่�อหาแนวทางแกไ้ขึ้ ปริบัปริงุ

ต่อไป โดยมิ่คณะกริริมิการิตริวจสอบทำหน้าท่�กำกับดูแลการิปฏิิบัติตามินโยบายการิปริะเมิินความิเส่�ยง และคณะ

กริริมิการิตริวจสอบยังไดม้ิอบหมิายให้ฝ่่ายตริวจสอบภายในกำหนดแผนการิเขึ้า้ตริวจสอบริะบบการิทำงาน โดยเฉพื่าะ

ริะบบการิจัดซื้่�อจัดจ้าง ริะบบการิริับ-จ่ายเงินท่�ต้องตริวจเป็นปริะจำทุกปีอย่างสมิ�ำเสมิอ เพื่่�อติดตามิ ปริะเมิินผล

ปฏิิบัติงานและการิควบคุมิภายในให้เกิดปริะสิทธิิผลตามิริะบบการิบริิหาริความิเส่�ยงขึ้องบริิษััท

	ในปีี	2564	บริิษััทได้จึัดอบริม่ให้ความ่ริู้แก่พีนักงานทุกคน	และจึัดปีฐม่นิเทศอบริม่พีนักงานใหม่่ทุกเดือน	เพีื�อ

ริับทริาบริะเบีย่บ	 ข้้อบังคับ	 จึริิย่ธริริม่	 นโย่บาย่การิต่อต้านคอริ์ริับชุัน	 แนวปีฏิิบัติการิทำงาน	 ริะเบีย่บการิจึัดซึ่ื�อ 

จึัดจึ้าง	และส่วัส่ดิการิต่าง	ๆ	ข้องบริิษััท	พีริ้อม่แนวทางการิแจึ้งเบาะแส่และข้้อริ้องเริีย่น

นโยบายการแจ้งเบาะแสี่หร่อข้อร้องเร่ยน	(Whistle	Blowing	Policy)	

 บริิษััทเปิดโอกาสให้พื่นักงาน ผู้ถึ่อหุ้น และผู้มิ่ส่วนได้เส่ยมิ่ชั่องทางการิริ้องเริ่ยน การิแสดงความิเห็น และแจ้ง

เบาะแสการิกริะทำผิดกฎหมิาย ฝ่่าฝ่ืนกฏิริะเบ่ยบและจริิยธิริริมิธิุริกิจ โดยปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบทำหน้าท่�เป็น

ผู้ริับเริ่�องขึ้้อริ้องเริ่ยนด้านการิกำกับดูแลกิจการิและจริิยธิริริมิธิุริกิจขึ้องบริิษััท โดยมิ่ขึ้ั�นตอนการิดำเนินการิ ดังน่�

1.	การแจ้งเบาะแสี่

บริิษััทจัดให้มิ่ชั่องทางในการิแจ้งเบาะแสหริ่อขึ้้อริ้องเริ่ยนในกริณ่ท่�สงสัยว่าจะมิ่การิทำผิดกฎหมิายหริ่อ

พื่ฤติกริริมิท่�ส่อถึ้งการิทุจริิตหริ่อกริะทำผิดจริิยธิริริมิธิุริกิจผ่านชั่องทาง ดังน่�

		 1.1	ทางไปรษัณ่ย์	:

    ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ

    บริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด (มิหาชัน)

    99/16-20 ถึนนริัชัดาภิเษัก แขึ้วงดินแดง

    เขึ้ตดินแดง กริุงเทพื่มิหานคริ 10400

		 1.2	ทาง	e-mail	:	aripwhistleblow@arip.co.th
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2.	กระบวนการดำเนินการเม่�อได้รับข้อร้องเร่ยน

 2.1 คณะกริริมิการิตริวจสอบจะตริวจสอบขึ้้อริ้องเริ่ยน พื่ิจาริณาและสอบสวนขึ้้อเท็จจริิง 

 2.2 คณะกริริมิการิตริวจสอบสรุิปผลการิตริวจสอบข้ึ้อร้ิองเริ่ยนต่อปริะธิานเจ้าหน้าท่�บริิหาริ ปริะธิาน

กริริมิการิบริิหาริ คณะกริริมิการิบริิษััท และแจ้งผู้ริ้องเริ่ยนตามิลำดับ

 2.3 ริายงานในกริณ่ท่�ผู้ริ้องเริ่ยนเล่อกท่�จะไมิ่เปิดเผยชั่�อ ต้องริะบุริายละเอ่ยดขึ้้อเท็จจริิง หริ่อหลักฐานท่�

ชัดัเจนเพื่ย่งพื่อท่�แสดงใหเ้หน็วา่มิเ่หตอุนัควริเชั่�อวา่มิก่าริกริะทำท่�เปน็การิฝ่า่ฝ่นืกฎหมิาย กฎริะเบย่บ ขึ้อ้บงัคบับริษิัทั 

หริ่อจริริยาบริริณในการิดำเนินธิุริกิจขึ้องบริิษััทเกิดขึ้้�น

3.	มาต่รการคุ้มครอง	

เพ่ื่�อเป็นการิคุม้ิคริองสิทธิขิึ้องผูแ้จง้เบาะแสหริอ่ข้ึ้อร้ิองเริย่น หริอ่ผูท่้�ให้ความิร่ิวมิมิอ่ในการิตริวจสอบข้ึ้อเท็จจริงิ 

บริิษััทจะไมิ่เปิดเผย ชั่�อ สกุล ท่�อยู่ ภาพื่ หริ่อขึ้้อมิูลอ่�นใดขึ้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ขึ้้อมิูล ริวมิถึ้งขึ้้อมิูลเก่�ยวกับเริ่�อง

ริ้องเริ่ยนจะถูึกเก็บรัิกษัาเป็นความิลับ ไม่ิเปิดเผยต่อผู้ไม่ิเก่�ยวข้ึ้อง เว้นแต่ท่�จำเป็นต้องเปิดเผยตามิข้ึ้อกำหนดขึ้อง

กฎหมิาย กริณ่เป็นพื่นักงานบริิษััทจะได้ริับความิคุ้มิคริองจากบริิษััท เชั่น ไมิ่มิ่การิเปล่�ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษัณะ

งาน สถึานท่�ทำงาน พื่ักงาน ขึ้่มิขึู้่ริบกวนการิปฏิิบัติงาน เลิกจ้าง หริ่อการิอ่�นใดท่�มิ่ลักษัณะเป็นการิปฏิิบัติอย่างไมิ่เป็น

ธิริริมิต่อผู้นั�น มิ่การิกำหนดมิาตริการิคุ้มิคริองในกริณ่ท่�ผู้นั�นเห็นว่าตนอาจได้ริับความิไมิ่ปลอดภัย หริ่ออาจเกิดความิ

เด่อดริ้อนเส่ยหาย    

	ในปีี	2564	ไม่่ม่ีการิแจึ้งเบาะแส่การิกริะทำผู้ิดและข้้อริ้องเริีย่นใด	ๆ 	จึากการิกริะทำผู้ิดกฎหม่าย่	หริือจึริิย่ธริริม่

ธุริกิจึ	การิคอริ์ริัปีชุัน	หริือพีฤติกริริม่ที�อาจึส่่อถืึงการิทุจึริิตหริือปีริะพีฤติม่ิชุอบข้องบุคลากริในองค์กริ	ทั�งจึากพีนักงาน

และผูู้้ม่ีส่่วนได้ส่่วนเส่ีย่อื�น

  

8.2	รายงานผลการปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการ	และกรรมการชืุ้ดย่อย

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการต่รวจสี่อบ

ในปี 2564 บริิษััทมิ่การิปริะชัุมิคณะกริริมิการิตริวจสอบ ริวมิทั�งสิ�น 4 คริั�ง ซื้้�งกริริมิการิทุกท่านท่�อยู่ในตำแหน่ง

ได้เขึ้้าริ่วมิปริะชุัมิคณะกริริมิการิตริวจสอบทุกคริั�ง และริายงานผลการิปฏิิบัติหน้าท่�ต่อคณะกริริมิการิบริิษััทอย่าง

สมิ�ำเสมิอ ในการิปริะชัุมิคณะกริริมิการิตริวจสอบมิ่การิปริะชัุมิริ่วมิกับผู้สอบบัญชั่โดยไมิ่มิ่ผู้บริิหาริ 1 คริั�ง

ในการิปริะชัมุิคณะกริริมิการิตริวจสอบ นอกจากตริวจสอบงานตามิกฎบตัริแลว้ คณะกริริมิการิตริวจสอบยงัให้

คำแนะนำท่�มิ่คุณปริะโยชัน์ในการิบริิหาริจัดการิ และแนะนำแนวทางในการิวางแผนตริวจสอบภายในขึ้องบริิษััท 

ให้มิ่มิุมิมิองในมิิติต่าง ๆ กันมิากขึ้้�น เพื่่�อให้ผู้ถึ่อหุ้น นักลงทุน มิ่ความิมิั�นใจว่า คณะกริริมิการิตริวจสอบให้ความิสำคัญ

กับการิสอบถึามิความิเพื่่ยงพื่อและความิเหมิาะสมิขึ้องริะบบการิควบคุมิภายในขึ้องบริิษััท 

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการสี่รรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน

ในปี 2564 บริิษััทมิ่การิปริะชัุมิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน ริวมิทั�งสิ�น 2 คริั�ง ซื้้�งกริริมิการิ

ทุกท่านท่�อยู่ในตำแหน่งได้เขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทนทุกคริั�ง และริายงานผลการิ

ปฏิิบัติหน้าท่�ต่อคณะกริริมิการิบริิษััทอย่างสมิ�ำเสมิอ

นอกจากการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิกฎบัตริแล้ว คณะกริริมิการิสริริหาฯ ยังมิ่บทบาทสำคัญในการิทบทวนแผนการิ

ส่บทอดงาน (Succession plan) สำหริับพื่ัฒนาผู้บริิหาริริะดับสูงอยู่เสมิอ เพื่่�อเตริ่ยมิพื่ร้ิอมิบุคคลท่�มิ่ศักยภาพื่ให้

สามิาริถึส่บทอดตำแหน่งงานในกริณ่ผู้บริิหาริริะดับสูงเกษั่ยณ ลาออก หริ่อไมิ่สามิาริถึปฏิิบัติหน้าท่�ได้ เพื่่�อปริะโยชัน์

ในการิบริิหาริจัดการิ และการิบริิหาริงานขึ้องบริิษััทสามิาริถึดำเนินไปได้อย่างต่อเน่�อง

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

ในปี 2564 บริิษััทมิ่การิปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล ริวมิทั�งสิ�น 1 คริั�ง ซื้้�งกริริมิการิทุกท่านท่�อยู่ใน

ตำแหน่งได้เขึ้า้ริว่มิปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลทุกคริั�ง และริายงานผลการิปฏิบัิตหินา้ท่�ตอ่คณะกริริมิการิบริษิัทั

อย่างสมิ�ำเสมิอ

5. บริิษััทได้กำหนดการิกำกับดูแลการิใชั้ขึ้้อมิูลภายใน เป็นหัวขึ้้อหน้�งขึ้องจริิยธิริริมิท่�พื่นักงานพื่้งย้ดถึ่อปฏิิบัติ 

โดยมิิให้พื่นักงานแสวงหาผลปริะโยชัน์ให้ตนเองและผู้ท่�เก่�ยวขึ้้อง จากตำแหน่งหน้าท่�การิงานและขึ้้อมิูลอันเป็น 

ความิลับขึ้องบริิษััท

ทั�งน่� หากพื่บว่าบุคคลขึ้้างต้นได้นำข้ึ้อมิูลภายในขึ้องบริิษััทไปใชั้เพ่ื่�อปริะโยชัน์ส่วนตน บริิษััทถึ่อว่าบุคคล 

ดังกล่าวมิ่ความิผิดทางวินัยอย่างริ้ายแริง และจะถึูกลงโทษัตามิขึ้้อบังคับพื่นักงานขึ้องบริิษััทต่อไป

ในปี	ี2564	บริษิัทัไม่พ่ีบริาย่งานวา่กริริม่การิ	ผูู้บ้ริหิาริ	พีนกังาน	หริอืลกูจึา้งข้องบริษิัทัม่กีาริซึ่ื�อข้าย่หลกัทริพัีย่์

โดย่การิใชุ้ข้้อมู่ลภาย่ใน

นโยบายการต่่อต่้านคอร์รัปชื้ัน

บริิษััทมิ่ความิมิุ่งมิั�นในการิต่อต้านการิทุจริิตและคอริ์ริัปชััน โดยไมิ่ยินยอมิริับการิทุจริิตและคอริ์ริัปชัันใด ๆ  

ทั�งสิ�น ทั�งน่� ได้กำหนดให้บริิษััทริวมิถึ้งบุคคลท่�เก่�ยวขึ้้องกับการิดำเนินธิุริกิจทุกหน่วยงาน ปฏิิบัติตามินโยบายการิ 

ต่อต้านทุจริิตและคอริ์ริัปชััน โดยให้ความิสำคัญกับความิโปริ่งใส และคำน้งถึ้งความิซื้่�อสัตย์สุจริิตในการิติดต่อ 

ทำธุิริกริริมิ เพื่่�อหล่กเล่�ยงการิดำเนินการิท่�อาจส่งผลต่อการิกริะทำท่�ไม่ิเหมิาะสมิ และขัึ้ดแย้งต่อหลักการิบริิหาริ 

จัดการิท่�ด่ ริวมิทั�งต่อต้านการิให้หริ่อการิรัิบสินบนต่าง ๆ เพื่่�ออำนวยความิสะดวก หริ่อผลปริะโยชัน์ทางธุิริกิจขึ้อง

บริิษััท และมิ่การิกำหนดบทลงโทษัทางวินัยแก่ผู้ท่�กริะทำความิผิดดังกล่าว 

นโยบายการประเมินความเสี่่�ยง

 บริษิัทักำหนดให้ฝ่า่ยตริวจสอบภายในได้ปริะเมินิความิเส่�ยงท่�อาจจะเกิดขึ้้�น โดยปริะเมินิความิเส่�ยงการิทุจริติ

คอร์ิริปัชัันออกจากความิเส่�ยงดา้นอ่�น ๆ  และริายงานความิเส่�ยงตอ่คณะกริริมิการิบริษิัทั เพื่่�อหาแนวทางแกไ้ขึ้ ปริบัปริงุ

ต่อไป โดยมิ่คณะกริริมิการิตริวจสอบทำหน้าท่�กำกับดูแลการิปฏิิบัติตามินโยบายการิปริะเมิินความิเส่�ยง และคณะ

กริริมิการิตริวจสอบยังไดม้ิอบหมิายให้ฝ่่ายตริวจสอบภายในกำหนดแผนการิเขึ้า้ตริวจสอบริะบบการิทำงาน โดยเฉพื่าะ

ริะบบการิจัดซื้่�อจัดจ้าง ริะบบการิริับ-จ่ายเงินท่�ต้องตริวจเป็นปริะจำทุกปีอย่างสมิ�ำเสมิอ เพื่่�อติดตามิ ปริะเมิินผล

ปฏิิบัติงานและการิควบคุมิภายในให้เกิดปริะสิทธิิผลตามิริะบบการิบริิหาริความิเส่�ยงขึ้องบริิษััท

	ในปีี	2564	บริิษััทได้จึัดอบริม่ให้ความ่ริู้แก่พีนักงานทุกคน	และจึัดปีฐม่นิเทศอบริม่พีนักงานใหม่่ทุกเดือน	เพีื�อ

ริับทริาบริะเบีย่บ	 ข้้อบังคับ	 จึริิย่ธริริม่	 นโย่บาย่การิต่อต้านคอริ์ริับชุัน	 แนวปีฏิิบัติการิทำงาน	 ริะเบีย่บการิจึัดซึ่ื�อ 

จึัดจึ้าง	และส่วัส่ดิการิต่าง	ๆ	ข้องบริิษััท	พีริ้อม่แนวทางการิแจึ้งเบาะแส่และข้้อริ้องเริีย่น

นโยบายการแจ้งเบาะแสี่หร่อข้อร้องเร่ยน	(Whistle	Blowing	Policy)	

 บริิษััทเปิดโอกาสให้พื่นักงาน ผู้ถึ่อหุ้น และผู้มิ่ส่วนได้เส่ยมิ่ชั่องทางการิริ้องเริ่ยน การิแสดงความิเห็น และแจ้ง

เบาะแสการิกริะทำผิดกฎหมิาย ฝ่่าฝ่ืนกฏิริะเบ่ยบและจริิยธิริริมิธิุริกิจ โดยปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบทำหน้าท่�เป็น

ผู้ริับเริ่�องขึ้้อริ้องเริ่ยนด้านการิกำกับดูแลกิจการิและจริิยธิริริมิธิุริกิจขึ้องบริิษััท โดยมิ่ขึ้ั�นตอนการิดำเนินการิ ดังน่�

1.	การแจ้งเบาะแสี่

บริิษััทจัดให้มิ่ชั่องทางในการิแจ้งเบาะแสหริ่อขึ้้อริ้องเริ่ยนในกริณ่ท่�สงสัยว่าจะมิ่การิทำผิดกฎหมิายหริ่อ

พื่ฤติกริริมิท่�ส่อถึ้งการิทุจริิตหริ่อกริะทำผิดจริิยธิริริมิธิุริกิจผ่านชั่องทาง ดังน่�

		 1.1	ทางไปรษัณ่ย์	:

    ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ

    บริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด (มิหาชัน)

    99/16-20 ถึนนริัชัดาภิเษัก แขึ้วงดินแดง

    เขึ้ตดินแดง กริุงเทพื่มิหานคริ 10400

		 1.2	ทาง	e-mail	:	aripwhistleblow@arip.co.th
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รายงานความรับผู้ิดชอบขัองคณะกรรมการ

ในการจััดทั่ำารายงานทั่างการเงิน	2564

 คณะกริริมิการิบริิษััทตริะหนักถึ้งหน้าท่�และความิริับผิดชัอบในฐานะกริริมิการิขึ้องบริิษััทจดทะเบ่ยนใน

ตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ในการิกำกับดูแลให้ริายงานทางการิเงินปริะจำปีบัญชั่ 2564 ขึ้องบริิษััทท่�จัดทำขึ้้�น 

มิข่ึ้อ้มิลูทางบญัชัท่่�ถึกูตอ้งคริบถึว้นในสาริะสำคญั โปริง่ใสอยา่งเพื่ย่งพื่อท่�จะดำริงริกัษัาไวซ้ื้้�งทริพัื่ยส์นิขึ้องบริษิัทั ปอ้งกนั

การิทุจริิต และการิดำเนินการิท่�ผิดปกติ ริวมิทั�งได้ถึ่อปฏิิบัติตามิมิาตริฐานการิบัญชั่ท่�เหมิาะสมิ และถึ่อปฏิิบัติอย่าง

สมิ�ำเสมิอ ตลอดจนมิ่การิพื่ิจาริณาถึ้งความิสมิเหตุสมิผล และความิริอบคอบในการิจัดทำงบการิเงิน ริวมิถึ้งขึ้้อมิูล

สาริสนเทศทางการิเงินท่�ปริากฏิในริายงานปริะจำปีบัญชั่ 2564 ขึ้องบริิษััท

 ดังนั�น เพื่่�อให้ผู้มิ่ส่วนได้เส่ยเกิดความิเชั่�อมิั�นต่อริายงานทางการิเงินขึ้องบริิษััท คณะกริริมิการิบริิษััทจ้งได้ 

แต่งตั�งคณะกริริมิการิตริวจสอบ ปริะกอบด้วย กริริมิการิอิสริะผู้ซื้้�งมิ่คุณสมิบัติคริบถึ้วนตามิขึ้้อกำหนดขึ้อง

ตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยทำหน้าท่�สอบทาน ให้บริิษััทมิ่การิริายงานทางการิเงินและการิดำเนินงานอย่าง 

ถึูกต้องเพื่่ยงพื่อ มิ่การิเปิดเผยขึ้้อมิูลริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน หริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ให้มิ่ 

ความิโปริ่งใส ถึูกต้อง และคริบถึ้วน ริวมิทั�งให้มิ่ความิเพื่่ยงพื่อขึ้องการิบริิหาริความิเส่�ยง การิควบคุมิภายใน การิตริวจ

สอบภายใน และการิกำกับดูแลขึ้องบริิษััทท่�เหมิาะสมิและมิ่ปริะสิทธิิผล ตลอดจนมิ่ความิคริบถึ้วนเพื่่ยงพื่อและ 

เหมิาะสมิขึ้องกริะบวนการิติดตามิการิปฏิิบัติตามิกฎหมิาย ริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ท่�เก่�ยวขึ้้อง และขึ้้อ

กำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย

 คณะกริริมิการิบริิษััทมิ่ความิเห็นว่า งบการิเงินขึ้องบริิษััท ปริะจำปี 2564 สิ�นสุด วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564  

ท่�คณะกริริมิการิตริวจสอบได้สอบทานร่ิวมิกบัฝ่่ายบริิหาริและผูส้อบบญัชั ่ได้แสดงฐานะทางการิเงนิ ผลการิดำเนินงาน 

และกริะแสเงินสดท่�ถึูกต้อง คริบถึ้วน เชั่�อถึ่อได้ สมิเหตุสมิผล ถึ่อปฏิิบัติตามิมิาตริฐานการิบัญชั่ท่�ริับริองโดยทั�วไป  

มิ่การิใชั้นโยบายบัญชั่ท่�เหมิาะสมิ และถึ่อปฏิิบัติอย่างสมิ�ำเสมิอ เปิดเผยขึ้้อมิูลอย่างโปริ่งใส เพื่่ยงพื่อ และปฏิิบัติ 

ถึูกต้องตามิกฎหมิายและกฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวขึ้้อง

นายมน้	เล่ยวไพโรจน์	

ปริะธิานกริริมิการิ 

นายมินทร์	อิงค์ธุเนศ

ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

นอกจากการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิกฎบัตริแล้ว คณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล ยังเล็งเห็นความิสำคัญและส่งเสริิมิให้บริิษััทมิ่การิพื่ัฒนา

องค์กริอย่างยั�งย่น (ESG) เพื่่�อสะท้อนให้เห็นถึ้งความิตั�งใจขึ้องบริิษััทท่�จะดำเนินงานให้สอดคล้องหลักบริริษััทภิบาล

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกริริมิการิบริหิาริและผูบ้ริหิาริจะมิก่าริปริะชุัมิทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คริั�ง โดยสรุิปสาริะสำคัญขึ้องงานท่�ปฏิบัิต ิดงัน่�

1. กำหนดนโยบาย แผนธุิริกิจ งบปริะมิาณ โคริงสร้ิางการิบริหิาริ และอำนาจการิบริหิาริต่าง ๆ  ขึ้องบริษิัทังาน การิจดัทำงบปริะมิาณ

ปริะจำปี ก่อนนำเสนอให้คณะกริริมิการิบริิษััท

2. อนุมิัติการิใชั้จ่ายตามิริะดับอำนาจอนุมิัติท่�ได้ริับอนุมิัติโดยคณะกริริมิการิบริิษััท 

3. อนุมิัติการิใชั้จ่ายเงินลงทุนท่�สำคัญ ๆ ท่�ได้กำหนดไว้ในงบปริะมิาณปริะจำปี

4. กำกับ ควบคุมิ และดูแลบริิหาริงานให้เป็นไปตามิกลยุทธิ์และแผนงานท่�วางไว้

5. ให้คำปริ้กษัา เสนอแนะ เก่�ยวกับนโยบายด้านการิเงิน การิตลาด การิบริิหาริงานบุคคล และด้านการิปฏิิบัติการิอ่�น ๆ เพื่่�อบริริลุ

เป้าหมิาย และนโยบายธิุริกิจขึ้องบริิษััท

คณะกริริมิการิบริิหาริได้บริิหาริงานอย่างริอบคอบ เต็มิกำลังความิริู้ความิสามิาริถึ สอดคล้องกับนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ 

และคู่มิ่อจริิยธิริริมิธิุริกิจ เพื่่�อปริะโยชัน์สูงสุดขึ้องบริิษััท ผู้ถึ่อหุ้น และผู้มิ่ส่วนได้เส่ยในริะยะยาว

ประวัต่ิหัวหน้าฝึ่ายต่รวจสี่อบภายใน
คุณศดาริินทน์  จันทะกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่่ายตริวจสอบภายใน

ประวัต่ิการศ้กษัา
• ปริิญญาตริ่คณะบัญชั่ สาขึ้าการิบัญชั่ มิหาวิทยาลัยธิุริกิจบัณฑ์ิตย์, พื่.ศ. 2554

ประสี่บการณ์การทำงาน
 บริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด มิหาชัน (มิ่นาคมิ 2559 – ปัจจุบัน)
  • วางแผนการิตริวจสอบปริะจำปี เสนอคณะกริริมิการิตริวจสอบริ่วมิพื่ิจาริณาและอนุมิัติ
  • ควบคุมิและให้คำปริ้กษัากับท่มิตริวจสอบในการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิ Action Plan ท่�กำหนด 
  • จัดทำริายงานจุดบกพื่ริ่องและขึ้้อเสนอแนะในการิปริับปริุงริะบบการิควบคุมิภายใน
  • ตริวจติดตามิผลการิตริวจสอบในปริะเด็นต่างๆ
  • สอบทานริะเบ่ยบและขึ้ั�นตอนกริะบวนการิทำงานขึ้องทุกฝ่่ายในองค์กริให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
  • ทำความิเขึ้้าใจธิุริกิจ การิปริะเมิินความิเส่�ยงในริะดับองค์กริ และริะบบการิปฏิิบัติงาน และให้คำปริ้กษัาหน่วยงานต่างๆ ในการิ  

    ปริับปริุงริะบบการิทำงาน เพื่่�อให้การิจัดการิความิเส่�ยงเป็นไปอย่างเหมิาะสมิ และให้ริะบบการิทำงานเป็นริะบบท่�มิ่คุณภาพื่
  • ปฏิิบัติงานหน้าท่�เลขึ้านุการิคณะกริริมิการิตริวจสอบ
  • ปฏิิบัติงานหน้าท่�เลขึ้านุการิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน 
บริิษััท 89 คอนส์ จำกัด) มิกริาคมิ 2558 – กุมิภาพื่ันธิ์ 2559)
  • สอบทานความิเพื่่ยงพื่อกริะบวนการิควบคุมิภายในและปริะเมิินความิเส่�ยงตามิแผนท่�ได้ริับมิอบหมิาย
  • วางแผนการิตริวจสอบตามิเริ่�องท่�ได้ริับมิอบหมิาย
  • จัดทำแนวทางการิตริวจสอบ ดำเนินการิตริวจสอบ และกริะดาษัทำการิ 
  • จัดทำริายงานจุดบกพื่ริ่องและขึ้้อเสนอแนะในการิปริับปริุงริะบบการิควบคุมิภายใน
  •  ติดตามิผลการิตริวจสอบในปริะเด็นต่างๆ 
 บริิษััท พื่่ แอนด์ แอล อินเทอริ์นอล ออดิท จำกัด), มิ่นาคมิ 2554 –  ตุลาคมิ 2557)
  • วางแผนการิตริวจสอบปริะจำปี เสนอคณะกริริมิการิตริวจสอบริ่วมิพื่ิจาริณาและอนุมิัติ
  • ควบคุมิและให้คำปริ้กษัากับท่มิตริวจสอบในการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิ Action Plan ท่�กำหนด 
  • จัดทำริายงานปริะชัุมิสริุปปริะเด็นท่�พื่บจากการิตริวจสอบ  เสนอแนวทางแก้ไขึ้และการิควบคุมิ/ป้องกันให้ผู้บริิหาริริะดับสูงริับทริาบ 
   และเสนอต่อคณะกริริมิการิตริวจสอบต่อไป
  • ตริวจติดตามิผลการิตริวจสอบในปริะเด็นต่างๆ

ประวัต่ิการฝึึกอบรม
• เสวนา คลินิก ไอเอ คริั�งท่� 3/2557 “การิตริวจสอบการิทุจริิตกับสิ�งท่�ผู้ตริวจสอบภายในควริริู้”
• อบริมิโคริงการิ Smart Disclosure Program (SDP) โดยสํานักงานคณะกริริมิการิกํากับหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ 

   ร่ิวมิกับตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย



9595

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

9494

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

รายงานความรับผู้ิดชอบขัองคณะกรรมการ

ในการจััดทั่ำารายงานทั่างการเงิน	2564

 คณะกริริมิการิบริิษััทตริะหนักถึ้งหน้าท่�และความิรัิบผิดชัอบในฐานะกริริมิการิขึ้องบริิษััทจดทะเบ่ยนใน

ตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย ในการิกำกับดูแลให้ริายงานทางการิเงินปริะจำปีบัญชั่ 2564 ขึ้องบริิษััทท่�จัดทำขึ้้�น 

มิข่ึ้อ้มิลูทางบญัชัท่่�ถึกูตอ้งคริบถึว้นในสาริะสำคญั โปริง่ใสอยา่งเพื่ย่งพื่อท่�จะดำริงริกัษัาไวซ้ื้้�งทริพัื่ยส์นิขึ้องบริษิัทั ปอ้งกนั

การิทุจริิต และการิดำเนินการิท่�ผิดปกติ ริวมิทั�งได้ถึ่อปฏิิบัติตามิมิาตริฐานการิบัญชั่ท่�เหมิาะสมิ และถึ่อปฏิิบัติอย่าง

สมิ�ำเสมิอ ตลอดจนมิ่การิพื่ิจาริณาถึ้งความิสมิเหตุสมิผล และความิริอบคอบในการิจัดทำงบการิเงิน ริวมิถึ้งขึ้้อมิูล

สาริสนเทศทางการิเงินท่�ปริากฏิในริายงานปริะจำปีบัญชั่ 2564 ขึ้องบริิษััท

 ดังนั�น เพื่่�อให้ผู้มิ่ส่วนได้เส่ยเกิดความิเชั่�อมิั�นต่อริายงานทางการิเงินขึ้องบริิษััท คณะกริริมิการิบริิษััทจ้งได้ 

แต่งตั�งคณะกริริมิการิตริวจสอบ ปริะกอบด้วย กริริมิการิอิสริะผู้ซื้้�งมิ่คุณสมิบัติคริบถึ้วนตามิขึ้้อกำหนดขึ้อง

ตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยทำหน้าท่�สอบทาน ให้บริิษััทมิ่การิริายงานทางการิเงินและการิดำเนินงานอย่าง 

ถึูกต้องเพื่่ยงพื่อ มิ่การิเปิดเผยขึ้้อมิูลริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน หริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขัึ้ดแย้งทางผลปริะโยชัน์ให้มิ่ 

ความิโปริ่งใส ถึูกต้อง และคริบถึ้วน ริวมิทั�งให้มิ่ความิเพื่่ยงพื่อขึ้องการิบริิหาริความิเส่�ยง การิควบคุมิภายใน การิตริวจ

สอบภายใน และการิกำกับดูแลขึ้องบริิษััทท่�เหมิาะสมิและมิ่ปริะสิทธิิผล ตลอดจนมิ่ความิคริบถึ้วนเพื่่ยงพื่อและ 

เหมิาะสมิขึ้องกริะบวนการิติดตามิการิปฏิิบัติตามิกฎหมิาย ริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ท่�เก่�ยวขึ้้อง และขึ้้อ

กำหนดขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย

 คณะกริริมิการิบริิษััทมิ่ความิเห็นว่า งบการิเงินขึ้องบริิษััท ปริะจำปี 2564 สิ�นสุด วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564  

ท่�คณะกริริมิการิตริวจสอบได้สอบทานร่ิวมิกบัฝ่า่ยบริหิาริและผูส้อบบญัชั ่ได้แสดงฐานะทางการิเงนิ ผลการิดำเนินงาน 

และกริะแสเงินสดท่�ถึูกต้อง คริบถึ้วน เชั่�อถึ่อได้ สมิเหตุสมิผล ถึ่อปฏิิบัติตามิมิาตริฐานการิบัญชั่ท่�ริับริองโดยทั�วไป  

มิ่การิใชั้นโยบายบัญชั่ท่�เหมิาะสมิ และถึ่อปฏิิบัติอย่างสมิ�ำเสมิอ เปิดเผยขึ้้อมิูลอย่างโปริ่งใส เพื่่ยงพื่อ และปฏิิบัติ 

ถึูกต้องตามิกฎหมิายและกฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวขึ้้อง

นายมน้	เล่ยวไพโรจน์	

ปริะธิานกริริมิการิ 

นายมินทร์	อิงค์ธุเนศ

ปริะธิานกริริมิการิบริิหาริ

นอกจากการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิกฎบัตริแล้ว คณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล ยังเล็งเห็นความิสำคัญและส่งเสริิมิให้บริิษััทมิ่การิพื่ัฒนา

องค์กริอย่างยั�งย่น (ESG) เพื่่�อสะท้อนให้เห็นถึ้งความิตั�งใจขึ้องบริิษััทท่�จะดำเนินงานให้สอดคล้องหลักบริริษััทภิบาล

การปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกริริมิการิบริหิาริและผูบ้ริหิาริจะมิก่าริปริะชุัมิทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คริั�ง โดยสรุิปสาริะสำคัญขึ้องงานท่�ปฏิบัิต ิดงัน่�

1. กำหนดนโยบาย แผนธุิริกิจ งบปริะมิาณ โคริงสร้ิางการิบริหิาริ และอำนาจการิบริหิาริต่าง ๆ  ขึ้องบริษิัทังาน การิจดัทำงบปริะมิาณ

ปริะจำปี ก่อนนำเสนอให้คณะกริริมิการิบริิษััท

2. อนุมิัติการิใชั้จ่ายตามิริะดับอำนาจอนุมิัติท่�ได้ริับอนุมิัติโดยคณะกริริมิการิบริิษััท 

3. อนุมิัติการิใชั้จ่ายเงินลงทุนท่�สำคัญ ๆ ท่�ได้กำหนดไว้ในงบปริะมิาณปริะจำปี

4. กำกับ ควบคุมิ และดูแลบริิหาริงานให้เป็นไปตามิกลยุทธิ์และแผนงานท่�วางไว้

5. ให้คำปริ้กษัา เสนอแนะ เก่�ยวกับนโยบายด้านการิเงิน การิตลาด การิบริิหาริงานบุคคล และด้านการิปฏิิบัติการิอ่�น ๆ เพื่่�อบริริลุ

เป้าหมิาย และนโยบายธิุริกิจขึ้องบริิษััท

คณะกริริมิการิบริิหาริได้บริิหาริงานอย่างริอบคอบ เต็มิกำลังความิริู้ความิสามิาริถึ สอดคล้องกับนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ 

และคู่มิ่อจริิยธิริริมิธิุริกิจ เพื่่�อปริะโยชัน์สูงสุดขึ้องบริิษััท ผู้ถึ่อหุ้น และผู้มิ่ส่วนได้เส่ยในริะยะยาว

ประวัต่ิหัวหน้าฝึ่ายต่รวจสี่อบภายใน
คุณศดาริินทน์  จันทะกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่่ายตริวจสอบภายใน

ประวัต่ิการศ้กษัา
• ปริิญญาตริ่คณะบัญชั่ สาขึ้าการิบัญชั่ มิหาวิทยาลัยธิุริกิจบัณฑ์ิตย์, พื่.ศ. 2554

ประสี่บการณ์การทำงาน
 บริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด มิหาชัน (มิ่นาคมิ 2559 – ปัจจุบัน)
  • วางแผนการิตริวจสอบปริะจำปี เสนอคณะกริริมิการิตริวจสอบริ่วมิพื่ิจาริณาและอนุมิัติ
  • ควบคุมิและให้คำปริ้กษัากับท่มิตริวจสอบในการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิ Action Plan ท่�กำหนด 
  • จัดทำริายงานจุดบกพื่ริ่องและขึ้้อเสนอแนะในการิปริับปริุงริะบบการิควบคุมิภายใน
  • ตริวจติดตามิผลการิตริวจสอบในปริะเด็นต่างๆ
  • สอบทานริะเบ่ยบและขึ้ั�นตอนกริะบวนการิทำงานขึ้องทุกฝ่่ายในองค์กริให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
  • ทำความิเขึ้้าใจธิุริกิจ การิปริะเมิินความิเส่�ยงในริะดับองค์กริ และริะบบการิปฏิิบัติงาน และให้คำปริ้กษัาหน่วยงานต่างๆ ในการิ  

    ปริับปริุงริะบบการิทำงาน เพื่่�อให้การิจัดการิความิเส่�ยงเป็นไปอย่างเหมิาะสมิ และให้ริะบบการิทำงานเป็นริะบบท่�มิ่คุณภาพื่
  • ปฏิิบัติงานหน้าท่�เลขึ้านุการิคณะกริริมิการิตริวจสอบ
  • ปฏิิบัติงานหน้าท่�เลขึ้านุการิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน 
บริิษััท 89 คอนส์ จำกัด) มิกริาคมิ 2558 – กุมิภาพื่ันธิ์ 2559)
  • สอบทานความิเพื่่ยงพื่อกริะบวนการิควบคุมิภายในและปริะเมิินความิเส่�ยงตามิแผนท่�ได้ริับมิอบหมิาย
  • วางแผนการิตริวจสอบตามิเริ่�องท่�ได้ริับมิอบหมิาย
  • จัดทำแนวทางการิตริวจสอบ ดำเนินการิตริวจสอบ และกริะดาษัทำการิ 
  • จัดทำริายงานจุดบกพื่ริ่องและขึ้้อเสนอแนะในการิปริับปริุงริะบบการิควบคุมิภายใน
  •  ติดตามิผลการิตริวจสอบในปริะเด็นต่างๆ 
 บริิษััท พื่่ แอนด์ แอล อินเทอริ์นอล ออดิท จำกัด), มิ่นาคมิ 2554 –  ตุลาคมิ 2557)
  • วางแผนการิตริวจสอบปริะจำปี เสนอคณะกริริมิการิตริวจสอบริ่วมิพื่ิจาริณาและอนุมิัติ
  • ควบคุมิและให้คำปริ้กษัากับท่มิตริวจสอบในการิปฏิิบัติหน้าท่�ตามิ Action Plan ท่�กำหนด 
  • จัดทำริายงานปริะชัุมิสริุปปริะเด็นท่�พื่บจากการิตริวจสอบ  เสนอแนวทางแก้ไขึ้และการิควบคุมิ/ป้องกันให้ผู้บริิหาริริะดับสูงริับทริาบ 
   และเสนอต่อคณะกริริมิการิตริวจสอบต่อไป
  • ตริวจติดตามิผลการิตริวจสอบในปริะเด็นต่างๆ

ประวัต่ิการฝึึกอบรม
• เสวนา คลินิก ไอเอ คริั�งท่� 3/2557 “การิตริวจสอบการิทุจริิตกับสิ�งท่�ผู้ตริวจสอบภายในควริริู้”
• อบริมิโคริงการิ Smart Disclosure Program (SDP) โดยสํานักงานคณะกริริมิการิกํากับหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ 

   ร่ิวมิกับตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

9696

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจัสี่อบ

 คณะกริริมิการิตริวจสอบขึ้องบริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด (มิหาชัน) ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะ 3 ท่าน โดย

กริริมิการิแต่ละท่านมิ่คุณสมิบัติตามิท่�ตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยกำหนด ดังน่�     

    

1. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ  กริริมิการิอิสริะและปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์   กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิตริวจสอบ

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล*   กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิตริวจสอบ
*	นางส่าวสุ่ณีย่์	ม่ัตตัญญุุกุล	เปี็นบุคคลที�ม่ีความ่ริู้ความ่ส่าม่าริถืด้านบัญชุีและการิเงิน	

                 

คณะกริริมิการิตริวจสอบมิ่หน้าท่�และความิริับผิดชัอบ ดังน่�

o การิสอบทานริายงานทางการิเงินให้ตริงตามิความิเป็นจริิง คริบถึ้วน และเชั่�อถึ่อได้ 

o การิดูแลให้มิ่ริะบบการิควบคุมิภายในและริะบบการิตริวจสอบภายในท่�เหมิาะสมิและมิ่ปริะสิทธิิภาพื่

o การิพื่ิจาริณาเปิดเผยริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน หริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ให้มิ่ความิ

 ถึูกต้องและคริบถึ้วนอย่างเพื่่ยงพื่อ

o การิพื่ิจาริณาคัดเล่อก เสนอแต่งตั�ง หริ่อเลิกจ้างบุคคลซื้้�งมิ่ความิเป็นอิสริะ เพื่่�อทำหน้าท่�เป็นผู้สอบบัญชั่

 ขึ้องบริิษััท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชั่

o การิดูแลให้บริิษััทปฏิิบัติตามิขึ้้อกำหนดและกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้อง

o ภาริะหน้าท่�อ่�น ๆ ตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

 ในริอบป ี2564  ท่�ผา่นมิา คณะกริริมิการิตริวจสอบได้มิก่าริปริะชุัมิริว่มิกนัทกุไตริมิาส โดยร่ิวมิกบัผูส้อบบัญชั่  

ผู้ตริวจสอบภายใน พื่ริ้อมิทั�งเชัิญฝ่่ายจัดการิและฝ่่ายบัญชั่เขึ้้าร่ิวมิปริะชุัมิตามิวาริะอันควริ เพื่่�อสอบทานริายงาน

ทางการิเงนิ แลกเปล่�ยนขึ้อ้คดิเหน็และใหข้ึ้อ้เสนอแนะซื้้�งกนัและกนั เพื่่�อใหร้ิายงานทางการิเงนิไดจ้ดัทำอยา่งถึกูตอ้ง

ตามิหลักการิบัญชัท่่�ริบัริองโดยทั�วไป มิก่าริเปิดเผยข้ึ้อมูิลอย่างเพื่ย่งพื่อ ไม่ิพื่บว่ามิก่าริปฏิบัิตใิด ๆ  อนัเป็นการิขัึ้ดแย้ง

กบัขึ้อ้กำหนดและกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้อ้งกบับริษัิัท ทั�งน่� ไดม้ิก่าริริายงานผลการิปฏิบิตังิานขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบ

ต่อคณะกริริมิการิบริิษััทให้ริับทริาบทุกคริั�งในการิปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริิษััทคริั�งถัึดไป ซื้้�งสามิาริถึสรุิปปริะเด็นท่�

เป็นสาริะสำคัญ ดังน่�

1.	สี่อบทานรายงานทางการเงิน	 การิสอบทานงบการิเงินริายไตริมิาสและงบการิเงินปริะจำปี 2564 โดย

พื่ิจาริณาถึ้งริายการิท่�มิ่สาริะสำคัญความิเหมิาะสมิขึ้องนโยบายบัญชั่ท่�ใชั้ในการิจัดทำงบการิเงิน และความิคริบถึ้วน

ถึูกต้องขึ้องการิเปิดเผยขึ้้อมิูลในหมิายเหตุปริะกอบงบการิเงิน ขึ้้อสังเกตจากการิสอบทานงบการิเงินขึ้องผู้สอบบัญชั่ 

ริวมิทั�งพื่ิจาริณาคำอธิิบายและวิเคริาะห์ฐานะการิเงิน และผลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท คณะกริริมิการิตริวจสอบได้

ขึ้อความิเหน็จากผูส้อบบญัชัใ่นเริ่�องความิถูึกตอ้งคริบถึว้นขึ้องงบการิเงิน การิเปดิเผยขึ้อ้มิลู ริวมิถึง้การิปริบัปริงุบญัชั่

ท่�สำคัญ และมิ่ความิเห็นสอดคล้องว่างบการิเงินและการิเปิดเผยขึ้้อมิูลทางการิเงินขึ้องบริิษััทเพื่่ยงพื่อเหมิาะสมิ 

ตามิมิาตริฐานบัญชั่ท่�ริับริองทั�วไป

2.	การบริหารความเสี่่�ยงและการควบคุมภายใน ได้พื่ิจาริณาความิเพื่่ยงพื่อ ความิมิ่ปริะสิทธิิผล และ

ปริะสิทธิิภาพื่ขึ้องริะบบควบคุมิภายใน จากริายงานผลการิตริวจสอบท่�นำเสนอโดยฝ่่ายตริวจสอบภายใน ความิเห็น

ขึ้องผู้สอบบัญชั่ ติดตามิความิค่บหน้าการิปรัิบปรุิงริะบบควบคุมิภายใน การิดูแลให้บริิษััทมิ่การิบริิหาริความิเส่�ยง 

ท่�สำคญั และริะบบการิควบคมุิภายในท่�ด ่ตลอดจนการิปฏิบิตัติามิกฎหมิายและขึ้อ้กำหนดขึ้องตลาดหลกัทริพัื่ย์ หริอ่

กฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับธิุริกิจขึ้องบริิษััทอย่างเคริ่งคริัด 

3.	กำกับด้แลงานต่รวจสี่อบภายใน	 อนุมิัติแผนการิตริวจสอบ และสอบทานผลการิตริวจสอบเป็นปริะจำ 

ทกุไตริมิาสริวมิถ้ึงตดิตามิเริง่ริดัใหฝ้่า่ยบริหิาริดำเนินการิปรัิบปริงุตามิข้ึ้อเสนอแนะ การิทบทวนกฎบัตริเพื่่�อให้สอดคล้อง

กับมิาตริฐานและเหมิาะสมิกับบริิษััท 

4.	การปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมาย	 	คณะกริริมิการิตริวจสอบได้ปริะชุัมิร่ิวมิกับผู้บริิหาริท่�มิ่หน้าท่�ริับผิดชัอบโดยตริง

และฝ่่ายตริวจสอบภายในเพื่่�อสอบถึามิและแลกเปล่�ยนความิเห็นให้มิั�นใจว่าการิปฏิิบัติงานขึ้องบริิษััทเป็นไปตามิ

กฎหมิาย กฎริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับท่�เก่�ยวขึ้้อง ริวมิทั�งเป็นไปตามิมิาตริฐานสากล

5.	การกำกับด้แลกิจการ	 สอบทานให้บริิษััทนำหลักปฏิิบัติตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ สำหริับบริิษััท 

จดทะเบ่ยน (Corporate Governance Code) ขึ้องคณะกริริมิการิกำกับหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ริวมิทั�งนำ

แนวปฏิบัิตทิ่�ดใ่นการิกำกับดูแลกิจการิ เชัน่ หลกัการิกำกับดูแลกจิการิท่�ดส่ำหรัิบบริิษัทัจดทะเบย่นขึ้องตลาดหลกัทริพัื่ย์

แหง่ปริะเทศไทย หลกัเกณฑ์ข์ึ้องโคริงการิสำริวจการิกำกับดแูลกจิการิบริษิัทัจดทะเบย่นไทยขึ้องสมิาคมิส่งเสริมิิสถึาบนั

กริริมิการิบริิษััทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มิาปริับใชั้ในการิกำกับดูแลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท ตลอด

จนได้สอบทานให้บริิษััทมิ่การิปฏิิบัติตามินโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ได้กำหนดไว้

6.	การรับแจง้ขอ้มล้การกระทำผิดและการทุจรติ่	(Whistle	blowing) สอบทานริายงานการิรัิบแจง้ขึ้อ้มิลูการิ 

กริะทำผดิและการิทุจริติขึ้องบริษิัทัผ่านชัอ่งทางตา่ง ๆ  ทั�งน่� ในป ี2564 ไม่ิมิก่าริแจง้เบาะแสหริอ่ข้ึ้อริอ้งเริย่นใด ๆ  จาก

การิกริะทำผดิกฎหมิาย หริอ่จริริยาบริริณ หริอ่การิคอริร์ิปัชันั หริอ่พื่ฤตกิริริมิท่�อาจสอ่ถึง้การิทจุริติหริอ่ปริะพื่ฤตมิิชิัอบ

ขึ้องบุคลากริในองค์กริ ทั�งจากพื่นักงานและผู้มิ่ส่วนได้เส่ยอ่�น

7.	รายการท่�เก่�ยวโยงกัน สอบทานความิสมิเหตุสมิผลและเป็นปริะโยชัน์สูงสุดต่อบริิษััทขึ้องริายการิท่�เก่�ยวโยง

กันหริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขัึ้ดแย้งทางผลปริะโยชัน์ ริวมิทั�งการิเปิดเผยข้ึ้อมูิลดังกล่าวให้ถึูกต้องและคริบถ้ึวน 

ตามิกฎหมิายและขึ้้อกำหนดขึ้องหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย

8.	ผ้ส้ี่อบบญัชื้	่กริริมิการิตริวจสอบมิห่นา้ท่�ในการิพื่จิาริณาเสนอแตง่ตั�งและเลกิจา้งผูส้อบบญัชั ่โดยไดพ้ื่จิาริณา

แล้วเห็นว่าบริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด มิ่ความิเชั่�ยวชัาญในวิชัาชั่พื่ มิ่ปริะสบการิณ์ท่�เหมิาะสมิ และมิ่ความิเป็น 

อิสริะ จ้งเสนอชั่�อผู้สอบบัญชั่จากบริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััท นอกจากน่� ยังได้ปริะชัุมิ

ริ่วมิกับผู้สอบบัญชั่โดยไมิ่มิ่ฝ่่ายบริิหาริขึ้องบริิษััทเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิด้วย 1 คริั�ง เพื่่�อหาริ่อในเริ่�องต่าง ๆ ท่�คณะกริริมิการิ

ตริวจสอบหริอ่ผูส้อบบญัชัเ่หน็วา่ควริหาริอ่เปน็การิสว่นตวั ตลอดจนปญัหาหริอ่อปุสริริคในการิปฏิบิตัหินา้ท่�ขึ้องผูส้อบ

บัญชั่ 

 สำหริับริอบปีบัญชั่ 2564 คณะกริริมิการิตริวจสอบได้พื่ิจาริณาผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััทแล้ว จ้งเสนอต่อ 

คณะกริริมิการิบริิษััท เพื่่�อนำเสนอขึ้ออนุมิัติต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นให้แต่งตั�ง น.ส.เกิดศิริิ กาญจนปริะกาศิต ผู้สอบบัญชั่

ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 6014 หริ่อ น.ส.อริวริริณ เตชัวัฒนสิริิกุล ผู้สอบบัญชั่ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 4807 หริ่อ 

น.ส.ริสพื่ริ เดชัอาคมิ ผู้สอบบัญชั่ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 5659 หริ่อ น.ส.สุมินา พื่ันธิ์พื่งษั์สานนท์ ผู้สอบบัญชั่ 

ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 5872 ผู้สอบบัญชั่จากบริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััทต่อไป 

 โดยสรุิปในปี 2564 คณะกริริมิการิตริวจสอบได้ปฏิิบัติหน้าท่�อย่างเป็นอิสริะ ด้วยความิริะมัิดริะวัง ริอบคอบ    

ได้ให้ขึ้้อคิดเห็นและคำแนะนำซื้้�งเป็นปริะโยชัน์ต่อบริิษััท เพื่่�อให้ความิเชั่�อมิั�นว่าริายงานทางการิเงินขึ้องบริิษััทมิ่ความิ

ถึูกต้องเชั่�อถึ่อได้ บริิษััทมิ่การิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ การิดำเนินธิุริกิจถึูกต้องตามิกฎหมิาย ตลอดจนมิ่ริะบบการิบริิหาริ

ความิเส่�ยง และริะบบการิควบคุมิภายในท่�มิ่ปริะสิทธิิภาพื่และปริะสิทธิิผล เพื่่�อให้บริิษััทได้ริับผลปริะโยชัน์สูงสุด

พล.อ.ต่.หญิง	พญ.อิศรญา	สีุ่ขเจริญ

ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ



9797

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

9696

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจัสี่อบ

 คณะกริริมิการิตริวจสอบขึ้องบริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด (มิหาชัน) ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะ 3 ท่าน โดย

กริริมิการิแต่ละท่านมิ่คุณสมิบัติตามิท่�ตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทยกำหนด ดังน่�     

    

1. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ  กริริมิการิอิสริะและปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์   กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิตริวจสอบ

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล*   กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิตริวจสอบ
*	นางส่าวสุ่ณีย่์	ม่ัตตัญญุุกุล	เปี็นบุคคลที�ม่ีความ่ริู้ความ่ส่าม่าริถืด้านบัญชุีและการิเงิน	

                 

คณะกริริมิการิตริวจสอบมิ่หน้าท่�และความิริับผิดชัอบ ดังน่�

o การิสอบทานริายงานทางการิเงินให้ตริงตามิความิเป็นจริิง คริบถึ้วน และเชั่�อถึ่อได้ 

o การิดูแลให้มิ่ริะบบการิควบคุมิภายในและริะบบการิตริวจสอบภายในท่�เหมิาะสมิและมิ่ปริะสิทธิิภาพื่

o การิพื่ิจาริณาเปิดเผยริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน หริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขึ้ัดแย้งทางผลปริะโยชัน์ให้มิ่ความิ

 ถึูกต้องและคริบถึ้วนอย่างเพื่่ยงพื่อ

o การิพื่ิจาริณาคัดเล่อก เสนอแต่งตั�ง หริ่อเลิกจ้างบุคคลซื้้�งมิ่ความิเป็นอิสริะ เพื่่�อทำหน้าท่�เป็นผู้สอบบัญชั่

 ขึ้องบริิษััท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชั่

o การิดูแลให้บริิษััทปฏิิบัติตามิขึ้้อกำหนดและกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้อง

o ภาริะหน้าท่�อ่�น ๆ ตามิท่�คณะกริริมิการิบริิษััทมิอบหมิาย

 ในริอบป ี2564  ท่�ผา่นมิา คณะกริริมิการิตริวจสอบได้มิก่าริปริะชุัมิริว่มิกนัทกุไตริมิาส โดยร่ิวมิกบัผูส้อบบัญชั่  

ผู้ตริวจสอบภายใน พื่ริ้อมิทั�งเชัิญฝ่่ายจัดการิและฝ่่ายบัญชั่เขึ้้าร่ิวมิปริะชุัมิตามิวาริะอันควริ เพื่่�อสอบทานริายงาน

ทางการิเงนิ แลกเปล่�ยนขึ้อ้คดิเหน็และใหข้ึ้อ้เสนอแนะซื้้�งกนัและกนั เพื่่�อใหร้ิายงานทางการิเงนิไดจ้ดัทำอยา่งถึกูตอ้ง

ตามิหลักการิบัญชัท่่�ริบัริองโดยทั�วไป มิก่าริเปิดเผยข้ึ้อมูิลอย่างเพื่ย่งพื่อ ไม่ิพื่บว่ามิก่าริปฏิบัิตใิด ๆ  อนัเป็นการิขัึ้ดแย้ง

กบัขึ้อ้กำหนดและกฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้อ้งกบับริษิัทั ทั�งน่� ไดม้ิก่าริริายงานผลการิปฏิบิตังิานขึ้องคณะกริริมิการิตริวจสอบ

ต่อคณะกริริมิการิบริิษััทให้ริับทริาบทุกคริั�งในการิปริะชุัมิคณะกริริมิการิบริิษััทคริั�งถัึดไป ซื้้�งสามิาริถึสรุิปปริะเด็นท่�

เป็นสาริะสำคัญ ดังน่�

1.	สี่อบทานรายงานทางการเงิน	 การิสอบทานงบการิเงินริายไตริมิาสและงบการิเงินปริะจำปี 2564 โดย

พื่ิจาริณาถึ้งริายการิท่�มิ่สาริะสำคัญความิเหมิาะสมิขึ้องนโยบายบัญชั่ท่�ใชั้ในการิจัดทำงบการิเงิน และความิคริบถึ้วน

ถึูกต้องขึ้องการิเปิดเผยขึ้้อมิูลในหมิายเหตุปริะกอบงบการิเงิน ขึ้้อสังเกตจากการิสอบทานงบการิเงินขึ้องผู้สอบบัญชั่ 

ริวมิทั�งพื่ิจาริณาคำอธิิบายและวิเคริาะห์ฐานะการิเงิน และผลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท คณะกริริมิการิตริวจสอบได้

ขึ้อความิเหน็จากผูส้อบบญัชัใ่นเริ่�องความิถึกูตอ้งคริบถึว้นขึ้องงบการิเงิน การิเปดิเผยขึ้อ้มิลู ริวมิถึง้การิปริบัปริงุบญัชั่

ท่�สำคัญ และมิ่ความิเห็นสอดคล้องว่างบการิเงินและการิเปิดเผยขึ้้อมิูลทางการิเงินขึ้องบริิษััทเพื่่ยงพื่อเหมิาะสมิ 

ตามิมิาตริฐานบัญชั่ท่�ริับริองทั�วไป

2.	การบริหารความเสี่่�ยงและการควบคุมภายใน ได้พื่ิจาริณาความิเพื่่ยงพื่อ ความิมิ่ปริะสิทธิิผล และ

ปริะสิทธิิภาพื่ขึ้องริะบบควบคุมิภายใน จากริายงานผลการิตริวจสอบท่�นำเสนอโดยฝ่่ายตริวจสอบภายใน ความิเห็น

ขึ้องผู้สอบบัญชั่ ติดตามิความิค่บหน้าการิปรัิบปรุิงริะบบควบคุมิภายใน การิดูแลให้บริิษััทมิ่การิบริิหาริความิเส่�ยง 

ท่�สำคญั และริะบบการิควบคมุิภายในท่�ด ่ตลอดจนการิปฏิบิตัติามิกฎหมิายและขึ้อ้กำหนดขึ้องตลาดหลกัทริพัื่ย์ หริอ่

กฎหมิายท่�เก่�ยวขึ้้องกับธิุริกิจขึ้องบริิษััทอย่างเคริ่งคริัด 

3.	กำกับด้แลงานต่รวจสี่อบภายใน	 อนุมิัติแผนการิตริวจสอบ และสอบทานผลการิตริวจสอบเป็นปริะจำ 

ทกุไตริมิาสริวมิถ้ึงตดิตามิเริง่ริดัใหฝ้่า่ยบริหิาริดำเนินการิปรัิบปริงุตามิข้ึ้อเสนอแนะ การิทบทวนกฎบัตริเพื่่�อให้สอดคล้อง

กับมิาตริฐานและเหมิาะสมิกับบริิษััท 

4.	การปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมาย	 	คณะกริริมิการิตริวจสอบได้ปริะชุัมิริ่วมิกับผู้บริิหาริท่�มิ่หน้าท่�ริับผิดชัอบโดยตริง

และฝ่่ายตริวจสอบภายในเพื่่�อสอบถึามิและแลกเปล่�ยนความิเห็นให้มิั�นใจว่าการิปฏิิบัติงานขึ้องบริิษััทเป็นไปตามิ

กฎหมิาย กฎริะเบ่ยบ ขึ้้อบังคับท่�เก่�ยวขึ้้อง ริวมิทั�งเป็นไปตามิมิาตริฐานสากล

5.	การกำกับด้แลกิจการ	 สอบทานให้บริิษััทนำหลักปฏิิบัติตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ สำหริับบริิษััท 

จดทะเบ่ยน (Corporate Governance Code) ขึ้องคณะกริริมิการิกำกับหลักทริัพื่ย์และตลาดหลักทริัพื่ย์ ริวมิทั�งนำ

แนวปฏิบัิตทิ่�ดใ่นการิกำกับดูแลกิจการิ เชัน่ หลกัการิกำกับดูแลกจิการิท่�ดส่ำหรัิบบริษิัทัจดทะเบย่นขึ้องตลาดหลกัทริพัื่ย์

แหง่ปริะเทศไทย หลกัเกณฑ์ข์ึ้องโคริงการิสำริวจการิกำกับดแูลกจิการิบริษิัทัจดทะเบย่นไทยขึ้องสมิาคมิสง่เสริมิิสถึาบนั

กริริมิการิบริิษััทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มิาปริับใชั้ในการิกำกับดูแลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััท ตลอด

จนได้สอบทานให้บริิษััทมิ่การิปฏิิบัติตามินโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ได้กำหนดไว้

6.	การรับแจง้ขอ้มล้การกระทำผิดและการทุจรติ่	(Whistle	blowing) สอบทานริายงานการิรัิบแจง้ขึ้อ้มิลูการิ 

กริะทำผดิและการิทุจริติขึ้องบริษิัทัผ่านชัอ่งทางตา่ง ๆ  ทั�งน่� ในป ี2564 ไม่ิมิก่าริแจง้เบาะแสหริอ่ข้ึ้อริอ้งเริย่นใด ๆ  จาก

การิกริะทำผดิกฎหมิาย หริอ่จริริยาบริริณ หริอ่การิคอริร์ิปัชันั หริอ่พื่ฤตกิริริมิท่�อาจสอ่ถึง้การิทจุริติหริอ่ปริะพื่ฤตมิิชิัอบ

ขึ้องบุคลากริในองค์กริ ทั�งจากพื่นักงานและผู้มิ่ส่วนได้เส่ยอ่�น

7.	รายการท่�เก่�ยวโยงกัน สอบทานความิสมิเหตุสมิผลและเป็นปริะโยชัน์สูงสุดต่อบริิษััทขึ้องริายการิท่�เก่�ยวโยง

กันหริ่อริายการิท่�อาจมิ่ความิขัึ้ดแย้งทางผลปริะโยชัน์ ริวมิทั�งการิเปิดเผยข้ึ้อมูิลดังกล่าวให้ถึูกต้องและคริบถ้ึวน 

ตามิกฎหมิายและขึ้้อกำหนดขึ้องหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย

8.	ผ้ส้ี่อบบญัช่ื้	กริริมิการิตริวจสอบมิห่นา้ท่�ในการิพื่จิาริณาเสนอแตง่ตั�งและเลกิจา้งผูส้อบบญัชั ่โดยไดพ้ื่จิาริณา

แล้วเห็นว่าบริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด มิ่ความิเชั่�ยวชัาญในวิชัาชั่พื่ มิ่ปริะสบการิณ์ท่�เหมิาะสมิ และมิ่ความิเป็น 

อิสริะ จ้งเสนอชั่�อผู้สอบบัญชั่จากบริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััท นอกจากน่� ยังได้ปริะชัุมิ

ริ่วมิกับผู้สอบบัญชั่โดยไมิ่มิ่ฝ่่ายบริิหาริขึ้องบริิษััทเขึ้้าริ่วมิปริะชัุมิด้วย 1 คริั�ง เพื่่�อหาริ่อในเริ่�องต่าง ๆ ท่�คณะกริริมิการิ

ตริวจสอบหริอ่ผูส้อบบญัชัเ่หน็วา่ควริหาริอ่เปน็การิสว่นตวั ตลอดจนปญัหาหริอ่อปุสริริคในการิปฏิบิตัหินา้ท่�ขึ้องผูส้อบ

บัญชั่ 

 สำหริับริอบปีบัญชั่ 2564 คณะกริริมิการิตริวจสอบได้พื่ิจาริณาผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััทแล้ว จ้งเสนอต่อ 

คณะกริริมิการิบริิษััท เพื่่�อนำเสนอขึ้ออนุมิัติต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นให้แต่งตั�ง น.ส.เกิดศิริิ กาญจนปริะกาศิต ผู้สอบบัญชั่

ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 6014 หริ่อ น.ส.อริวริริณ เตชัวัฒนสิริิกุล ผู้สอบบัญชั่ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 4807 หริ่อ 

น.ส.ริสพื่ริ เดชัอาคมิ ผู้สอบบัญชั่ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 5659 หริ่อ น.ส.สุมินา พื่ันธิ์พื่งษั์สานนท์ ผู้สอบบัญชั่ 

ริับอนุญาต ทะเบ่ยนเลขึ้ท่� 5872 ผู้สอบบัญชั่จากบริิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชั่ขึ้องบริิษััทต่อไป 

 โดยสรุิปในปี 2564 คณะกริริมิการิตริวจสอบได้ปฏิิบัติหน้าท่�อย่างเป็นอิสริะ ด้วยความิริะมัิดริะวัง ริอบคอบ    

ได้ให้ขึ้้อคิดเห็นและคำแนะนำซื้้�งเป็นปริะโยชัน์ต่อบริิษััท เพื่่�อให้ความิเชั่�อมิั�นว่าริายงานทางการิเงินขึ้องบริิษััทมิ่ความิ

ถึูกต้องเชั่�อถึ่อได้ บริิษััทมิ่การิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ การิดำเนินธิุริกิจถึูกต้องตามิกฎหมิาย ตลอดจนมิ่ริะบบการิบริิหาริ

ความิเส่�ยง และริะบบการิควบคุมิภายในท่�มิ่ปริะสิทธิิภาพื่และปริะสิทธิิผล เพื่่�อให้บริิษััทได้ริับผลปริะโยชัน์สูงสุด

พล.อ.ต่.หญิง	พญ.อิศรญา	สีุ่ขเจริญ

ปริะธิานกริริมิการิตริวจสอบ
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ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 คณะกริริมิการิขึ้องบริิษััท มิ่ทั�งหมิด 8 ท่าน ปริะกอบด้วย กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ 

2 ทา่น กริริมิการิท่�มิไิดเ้ปน็ผูบ้ริหิาริ 6 ทา่น ในจำนวนน่�มิก่ริริมิการิอิสริะ 3 ทา่น ในป ี2564 กริริมิการิได้ริบัคา่ตอบแทน

ตามิท่�แสดงไวใ้นหัวข้ึ้อเริ่�องค่าตอบแทนขึ้องกริริมิการิและผูบ้ริหิาริ  ซื้้�งคณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน

เห็นว่าจำนวนคณะกริริมิการิและค่าตอบแทนมิ่ความิเหมิาะสมิ สอดคล้องกับหน้าท่�ความิริับผิดชัอบ และเป็นไปตามิ

นโยบายและหลกัเกณฑ์ข์ึ้องคณะกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทน โดยคณะกริริมิการิบริษิัทัไดพ้ื่จิาริณาเหน็

ชัอบด้วยแล้ว 

รศ.ดร.เรณา	พงษั์เร่องพันธุุ์

ปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

รายงานขัองคณะกรรมการสี่รรหาแลื่ะพื่ิจัารณา

ค่าตอบแทั่น

คณะกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทนขึ้อง บริษิัทั เออาร์ิไอพื่ ่จำกดั (มิหาชัน) ปริะกอบด้วยกริริมิการิ

อิสริะทั�งหมิด เพื่่�อให้การิทำหน้าท่�เป็นอิสริะอย่างแท้จริิง จำนวน 3 ท่าน ดังน่�

1. ริศ.ดริ. เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์ กริริมิการิอสิริะและปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน

2. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ. อิศริญา สุขึ้เจริิญ กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล                  กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

 

ในป ี2564 ท่�ผา่นมิา มิก่าริปริะชัมุิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทนริวมิ 2 คริั�ง โดยคณะกริริมิการิ

สริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความิสำคัญในการิเขึ้้าร่ิวมิปริะชัุมิ พื่ริ้อมิกับมิ่ข้ึ้อเสนอแนะท่�เป็น

ปริะโยชัน์ เพื่่�อใชัใ้นการิพิื่จาริณาสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน  โดยคณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน

ได้จัดการิปริะชัุมิเพื่่�อพื่ิจาริณาเริ่�องต่าง ๆ ตามิท่�ได้ริับมิอบหมิายอย่างริอบคอบ ริะมิัดริะวัง สมิเหตุสมิผล โปร่ิงใส 

และเป็นอิสริะ โดยคำน้งถ้ึงผลปริะโยชัน์สูงสุดขึ้องบริิษััทและผู้ถึ่อหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าท่�และ

ความิรัิบผิดชัอบท่�กำหนดไวใ้นกฎบัตริคณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน ซื้้�งสอดคล้องกับข้ึ้อกำหนดและ

แนวทางปฏิิบัติตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย โดยได้มิ่การิพื่ิจาริณาในเริ่�อง

ท่�สำคัญ ดังน่�

1.	การสี่รรหากรรมการ

พื่ิจาริณาสริริหาบุคคลท่�มิ่คุณสมิบัติเหมิาะสมิตามิข้ึ้อกำหนดในกฎหมิาย และไม่ิมิ่ลักษัณะต้องห้ามิตามิ 

ขึ้้อกำหนดขึ้องบริิษััท โดยมิ่การิกำหนดวิธิ่การิสริริหากริริมิการิอย่างมิ่หลักเกณฑ์์ โปริ่งใส และมิ่ความิสอดคล้อง 

ตามิโคริงสร้ิางขึ้องบริิษััท เพื่่�อเป็นการิส่งเสริิมิให้เป็นไปตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่เก่�ยวกับการิดูแลสิทธิิขึ้อง 

ผู้ถึ่อหุ้น บริิษััทเปิดโอกาสให้ผู้ถึ่อหุ้นเสนอวาริะการิปริะชัุมิสามิัญผู้ถึ่อหุ้นปริะจำปี 2564 และชั่�อบุคคลท่�มิ่คุณสมิบัติ 

เหมิาะสมิเพื่่�อรัิบการิพิื่จาริณาเล่อกตั�งเป็นกริริมิการิบริิษััทล่วงหน้า ตามิหลักเกณฑ์์ท่�บริิษััทกำหนด และเผยแพื่ร่ิ 

บนเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััทได้ตั�งแต่วันท่� 1-31 ธิันวาคมิ 2563 ซื้้�งไมิ่มิ่ผู้ถึ่อหุ้นริายย่อยเสนอวาริะ และริายชั่�อบุคคลเพื่่�อ 

เขึ้้าริับการิพิื่จาริณาเล่อกตั�งเป็นกริริมิการิ คณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน จ้งเสนอให้พื่ิจาริณา 

แต่งตั�งกริริมิการิท่�ออกตามิวาริะปริะจำปี 2564 กลับเขึ้้าดำริงตำแหน่งกริริมิการิอ่กวาริะหน้�ง โดยท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น

สามิัญปริะจำปี 2564 มิ่มิติอนุมิัติแต่งตั�งกริริมิการิใหมิ่ตามิท่�เสนอ

2.	การพิจารณาค่าต่อบแทน

พื่ิจาริณาค่าตอบแทนกริริมิการิโดยคำน้งถึ้งความิเหมิาะสมิกับภาริะหน้าท่�ความิริับผิดชัอบท่�ได้ริับมิอบหมิาย 

และผลการิปฏิิบัติงาน ปริะเภทและขึ้นาดธิุริกิจขึ้องบริิษััท ปัจจัยท่�อาจมิ่ผลกริะทบต่อธิุริกิจ และภาวะเศริษัฐกิจ 

โดยริวมิ ค่าตอบแทนต้องอยู่ในริะดับท่�เหมิาะสมิและเพื่่ยงพื่อท่�จะจูงใจและรัิกษัากริริมิการิท่�มิ่คุณภาพื่ไว้ ทั�งน่�  

ค่าตอบแทนกริริมิการิบริิษััทได้นำเสนอต่อคณะกริริมิบริิษััทเพื่่�อพื่ิจาริณาและนำเสนอต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นสามิัญ 

ปริะจำ ปี 2564 เพื่่�อขึ้ออนุมิัติ พื่ริ้อมิเปิดเผยค่าตอบแทนกริริมิการิบริิษััท กริริมิการิชัุดย่อย ไว้ในริายงานปริะจำปี
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ณ วันท่� 31 ธิันวาคมิ 2564 คณะกริริมิการิขึ้องบริิษััท มิ่ทั�งหมิด 8 ท่าน ปริะกอบด้วย กริริมิการิท่�เป็นผู้บริิหาริ 

2 ทา่น กริริมิการิท่�มิไิดเ้ปน็ผูบ้ริหิาริ 6 ทา่น ในจำนวนน่�มิก่ริริมิการิอิสริะ 3 ทา่น ในป ี2564 กริริมิการิได้ริบัคา่ตอบแทน

ตามิท่�แสดงไวใ้นหัวข้ึ้อเริ่�องค่าตอบแทนขึ้องกริริมิการิและผูบ้ริหิาริ  ซื้้�งคณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน

เห็นว่าจำนวนคณะกริริมิการิและค่าตอบแทนมิ่ความิเหมิาะสมิ สอดคล้องกับหน้าท่�ความิริับผิดชัอบ และเป็นไปตามิ

นโยบายและหลกัเกณฑ์ข์ึ้องคณะกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทน โดยคณะกริริมิการิบริษิัทัไดพ้ื่จิาริณาเหน็

ชัอบด้วยแล้ว 

รศ.ดร.เรณา	พงษั์เร่องพันธุุ์

ปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

รายงานขัองคณะกรรมการสี่รรหาแลื่ะพื่ิจัารณา

ค่าตอบแทั่น

คณะกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทนขึ้อง บริษิัทั เออาร์ิไอพื่ ่จำกดั (มิหาชัน) ปริะกอบด้วยกริริมิการิ

อิสริะทั�งหมิด เพื่่�อให้การิทำหน้าท่�เป็นอิสริะอย่างแท้จริิง จำนวน 3 ท่าน ดังน่�

1. ริศ.ดริ. เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์ กริริมิการิอสิริะและปริะธิานกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน

2. พื่ล.อ.ต.หญิง พื่ญ. อิศริญา สุขึ้เจริิญ กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล                  กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน

 

ในป ี2564 ท่�ผา่นมิา มิก่าริปริะชัมุิคณะกริริมิการิสริริหาและพื่จิาริณาคา่ตอบแทนริวมิ 2 คริั�ง โดยคณะกริริมิการิ

สริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความิสำคัญในการิเขึ้้าร่ิวมิปริะชัุมิ พื่ริ้อมิกับมิ่ข้ึ้อเสนอแนะท่�เป็น

ปริะโยชัน์ เพื่่�อใชัใ้นการิพิื่จาริณาสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน  โดยคณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน

ได้จัดการิปริะชัุมิเพื่่�อพื่ิจาริณาเริ่�องต่าง ๆ ตามิท่�ได้ริับมิอบหมิายอย่างริอบคอบ ริะมิัดริะวัง สมิเหตุสมิผล โปร่ิงใส 

และเป็นอิสริะ โดยคำน้งถ้ึงผลปริะโยชัน์สูงสุดขึ้องบริิษััทและผู้ถึ่อหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าท่�และ

ความิรัิบผิดชัอบท่�กำหนดไวใ้นกฎบัตริคณะกริริมิการิสริริหาและพิื่จาริณาค่าตอบแทน ซื้้�งสอดคล้องกับข้ึ้อกำหนดและ

แนวทางปฏิิบัติตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ขึ้องตลาดหลักทริัพื่ย์แห่งปริะเทศไทย โดยได้มิ่การิพื่ิจาริณาในเริ่�อง

ท่�สำคัญ ดังน่�

1.	การสี่รรหากรรมการ

พื่ิจาริณาสริริหาบุคคลท่�มิ่คุณสมิบัติเหมิาะสมิตามิข้ึ้อกำหนดในกฎหมิาย และไม่ิมิ่ลักษัณะต้องห้ามิตามิ 

ขึ้้อกำหนดขึ้องบริิษััท โดยมิ่การิกำหนดวิธิ่การิสริริหากริริมิการิอย่างมิ่หลักเกณฑ์์ โปริ่งใส และมิ่ความิสอดคล้อง 

ตามิโคริงสร้ิางขึ้องบริิษััท เพื่่�อเป็นการิส่งเสริิมิให้เป็นไปตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่เก่�ยวกับการิดูแลสิทธิิขึ้อง 

ผู้ถึ่อหุ้น บริิษััทเปิดโอกาสให้ผู้ถึ่อหุ้นเสนอวาริะการิปริะชัุมิสามิัญผู้ถึ่อหุ้นปริะจำปี 2564 และชั่�อบุคคลท่�มิ่คุณสมิบัติ 

เหมิาะสมิเพื่่�อรัิบการิพิื่จาริณาเล่อกตั�งเป็นกริริมิการิบริิษััทล่วงหน้า ตามิหลักเกณฑ์์ท่�บริิษััทกำหนด และเผยแพื่ร่ิ 

บนเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััทได้ตั�งแต่วันท่� 1-31 ธิันวาคมิ 2563 ซื้้�งไมิ่มิ่ผู้ถึ่อหุ้นริายย่อยเสนอวาริะ และริายชั่�อบุคคลเพื่่�อ 

เขึ้้าริับการิพิื่จาริณาเล่อกตั�งเป็นกริริมิการิ คณะกริริมิการิสริริหาและพื่ิจาริณาค่าตอบแทน จ้งเสนอให้พื่ิจาริณา 

แต่งตั�งกริริมิการิท่�ออกตามิวาริะปริะจำปี 2564 กลับเขึ้้าดำริงตำแหน่งกริริมิการิอ่กวาริะหน้�ง โดยท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้น

สามิัญปริะจำปี 2564 มิ่มิติอนุมิัติแต่งตั�งกริริมิการิใหมิ่ตามิท่�เสนอ

2.	การพิจารณาค่าต่อบแทน

พื่ิจาริณาค่าตอบแทนกริริมิการิโดยคำน้งถึ้งความิเหมิาะสมิกับภาริะหน้าท่�ความิริับผิดชัอบท่�ได้ริับมิอบหมิาย 

และผลการิปฏิิบัติงาน ปริะเภทและขึ้นาดธิุริกิจขึ้องบริิษััท ปัจจัยท่�อาจมิ่ผลกริะทบต่อธิุริกิจ และภาวะเศริษัฐกิจ 

โดยริวมิ ค่าตอบแทนต้องอยู่ในริะดับท่�เหมิาะสมิและเพื่่ยงพื่อท่�จะจูงใจและรัิกษัากริริมิการิท่�มิ่คุณภาพื่ไว้ ทั�งน่�  

ค่าตอบแทนกริริมิการิบริิษััทได้นำเสนอต่อคณะกริริมิบริิษััทเพื่่�อพื่ิจาริณาและนำเสนอต่อท่�ปริะชัุมิผู้ถึ่อหุ้นสามิัญ 

ปริะจำ ปี 2564 เพื่่�อขึ้ออนุมิัติ พื่ริ้อมิเปิดเผยค่าตอบแทนกริริมิการิบริิษััท กริริมิการิชัุดย่อย ไว้ในริายงานปริะจำปี



แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

100100

รายงานขัองคณะกรรมการบรรษัทั่ภิิบาลื่

คณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลขึ้อง บริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด (มิหาชัน) ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะทั�งหมิด เพื่่�อ

ให้การิทำหน้าท่�เป็นอิสริะอย่างแท้จริิง จำนวน 3 ท่าน ดังน่�

 

1. พื่ล.อ.ต. หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ  กริริมิการิอิสริะและปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์  กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิบริริษััทภิบาล

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล       กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิบริริษััทภิบาล

 ในปี 2564 ท่�ผ่านมิามิ่การิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล 1 คริั�ง คณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลได้ปฏิิบัติ

หนา้ท่�ตามิท่�ไดร้ิบัมิอบหมิายจากคณะกริริมิการิบริษิัทั ซื้้�งกำหนดไวใ้นกฎบตัริคณะกริริมิการิบริริษัทัภบิาล โดยมิห่นา้

ท่�ริับผิดชัอบด้านการิกำกับดูแลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััทให้เป็นไปตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ มิ่การิบริิหาริ

จัดการิอย่างโปริ่งใส เปิดเผย ตริวจสอบได้ มิ่ความิเป็นธิริริมิกับผู้มิ่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่มิ และมิ่การิเจริิญเติบโตอย่าง

ยั�งย่น โดยมิ่การิพื่ิจาริณาเริ่�องท่�สำคัญ ดังน่�

1. กำกับดูแลให้มิ่การิทบทวนและปรัิบปริุงนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ หลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ 

จริิยธิริริมิในการิดำเนินธิุริกิจ และจริริยาบริริณกริริมิการิบริิษััท ผู้บริิหาริ และพื่นักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการิ

กำกับดูแลกิจการิขึ้องตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย สำนักงานคณะกริริมิการิกำกับหลักทรัิพื่ย์และตลาดหลักทรัิพื่ย์ 

สมิาคมิส่งเสริิมิกริริมิการิบริิษััทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์์ขึ้อง ASEAN CG Scorecard ริวมิถึ้งเพื่ิ�มิเติมินโยบายและ

แนวทางปฏิิบัติท่�ด่เก่�ยวกับการิกำกับดูแลกิจการิตามิท่�ได้ริับอนุมิัติจากคณะกริริมิการิบริิษััท

2. ทบทวนนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ขึ้องบริิษััท โดยนำหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ (CG Code) 

ปี 2560 ไปปริับใชั้ตามิบริิบททางธิุริกิจขึ้องบริิษััท และให้เปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report และเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท

3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริิษััท มิ่การิปฏิิบัติตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ เพื่่�อสริ้างความิเชั่�อมิั�นว่า

บริิษััทดำเนินธิุริกิจด้วยความิริับผิดชัอบ มิ่ความิโปริ่งใส ซื้่�อสัตย์สุจริิต และปฏิิบัติต่อผู้มิ่ส่วนได้เส่ยอย่างเท่าเท่ยมิกัน

4. กำกับดูแลให้มิ่การิทบทวนและแก้ไขึ้เพื่ิ�มิเติมิกฎบัตริคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชัุดย่อย 

เพื่่�อให้เหมิาะสมิกับสถึานการิณ์ปัจจุบัน

5. ริายงานผลการิดำเนินงานต่อคณะกริริมิการิบริิษััทอย่างต่อเน่�องสมิ�ำเสมิอ  

พล.อ.ต่.	หญิง	พญ.อิศรญา	สีุ่ขเจริญ

ปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล
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คณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลขึ้อง บริิษััท เออาริ์ไอพื่่ จำกัด (มิหาชัน) ปริะกอบด้วยกริริมิการิอิสริะทั�งหมิด เพื่่�อ

ให้การิทำหน้าท่�เป็นอิสริะอย่างแท้จริิง จำนวน 3 ท่าน ดังน่�

 

1. พื่ล.อ.ต. หญิง พื่ญ.อิศริญา สุขึ้เจริิญ  กริริมิการิอิสริะและปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล

2. ริศ.ดริ.เริณา พื่งษั์เริ่องพื่ันธิุ์  กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิบริริษััทภิบาล

3. น.ส.สุณ่ย์ มิัตตัญญุุกุล       กริริมิการิอิสริะและกริริมิการิบริริษััทภิบาล

 ในปี 2564 ท่�ผ่านมิามิ่การิปริะชัุมิคณะกริริมิการิบริริษััทภิบาล 1 คริั�ง คณะกริริมิการิบริริษััทภิบาลได้ปฏิิบัติ

หนา้ท่�ตามิท่�ไดร้ิบัมิอบหมิายจากคณะกริริมิการิบริษิัทั ซื้้�งกำหนดไวใ้นกฎบตัริคณะกริริมิการิบริริษัทัภบิาล โดยมิห่นา้

ท่�ริับผิดชัอบด้านการิกำกับดูแลการิดำเนินงานขึ้องบริิษััทให้เป็นไปตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ มิ่การิบริิหาริ

จัดการิอย่างโปริ่งใส เปิดเผย ตริวจสอบได้ มิ่ความิเป็นธิริริมิกับผู้มิ่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่มิ และมิ่การิเจริิญเติบโตอย่าง
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1. กำกับดูแลให้มิ่การิทบทวนและปรัิบปริุงนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ หลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ 

จริิยธิริริมิในการิดำเนินธิุริกิจ และจริริยาบริริณกริริมิการิบริิษััท ผู้บริิหาริ และพื่นักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการิ

กำกับดูแลกิจการิขึ้องตลาดหลักทรัิพื่ย์แห่งปริะเทศไทย สำนักงานคณะกริริมิการิกำกับหลักทรัิพื่ย์และตลาดหลักทรัิพื่ย์ 

สมิาคมิส่งเสริิมิกริริมิการิบริิษััทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์์ขึ้อง ASEAN CG Scorecard ริวมิถึ้งเพื่ิ�มิเติมินโยบายและ

แนวทางปฏิิบัติท่�ด่เก่�ยวกับการิกำกับดูแลกิจการิตามิท่�ได้ริับอนุมิัติจากคณะกริริมิการิบริิษััท

2. ทบทวนนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ขึ้องบริิษััท โดยนำหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ (CG Code) 

ปี 2560 ไปปริับใชั้ตามิบริิบททางธิุริกิจขึ้องบริิษััท และให้เปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report และเว็บไซื้ต์ขึ้องบริิษััท

3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริิษััท มิ่การิปฏิิบัติตามิหลักการิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ เพื่่�อสริ้างความิเชั่�อมิั�นว่า

บริิษััทดำเนินธิุริกิจด้วยความิริับผิดชัอบ มิ่ความิโปริ่งใส ซื้่�อสัตย์สุจริิต และปฏิิบัติต่อผู้มิ่ส่วนได้เส่ยอย่างเท่าเท่ยมิกัน

4. กำกับดูแลให้มิ่การิทบทวนและแก้ไขึ้เพื่ิ�มิเติมิกฎบัตริคณะกริริมิการิบริิษััท และคณะกริริมิการิชัุดย่อย 

เพื่่�อให้เหมิาะสมิกับสถึานการิณ์ปัจจุบัน

5. ริายงานผลการิดำเนินงานต่อคณะกริริมิการิบริิษััทอย่างต่อเน่�องสมิ�ำเสมิอ  

พล.อ.ต่.	หญิง	พญ.อิศรญา	สีุ่ขเจริญ

ปริะธิานกริริมิการิบริริษััทภิบาล
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9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริิษััทให้้ความสำคัญต่่อการิจััดให้้มีริะบบการิควบคุมภายในที�เพีียงพีอและเห้มาะสม เพ่ี�อมุ่งให้้การิดำเนิน 

กจิัการิต่า่ง ๆ  ของบริษัิัทเป็น็ไป็อยา่งมีป็ริะสิทธิภิาพี และกอ่ให้เ้กิดป็ริะสทิธิผิล บริษิัทัจัดัให้มี้ริะบบการิควบคุมภายใน

ที�คริอบคลุมทุกด้าน ทั�งทางด้านการิเงิน การิดำเนินงาน การิป็ฏิิบัต่ิงาน การิบริิห้าริบุคลากริ การิบริิห้าริงานทั�วไป็  

การิบริิห้าริริะบบสาริสนเทศ ต่ลอดจันดำเนินการิเพ่ี�อให้้ริะบบบัญชีีและริายงานทางการิเงินมีความถููกต้่องเชี่�อถู่อได้ 

เป็น็ไป็ต่ามข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับการิดำเนินธุิริกิจัของบริษิัทั ริวมถึูงการิบริหิ้าริจัดัการิความเสี�ยงกำห้นดองค์ป็ริะกอบ

ห้ลักที�จัำเป็็นในการิควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี�

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริิษััทมีสภาพีแวดล้อมที�เอ่�ออำนวยให้้ริะบบการิควบคุมภายในมีความเห้มาะสม เพีียงพีอ และมีป็ริะสิทธิิภาพี 

ได้แก่

• บริษิัทัไดจ้ัดัโคริงสริา้งขององคก์ริและสายงานบงัคบับญัชีาให้ม้คีวามชีดัเจันและเห้มาะสม มกีาริมอบอำนาจั

ห้นา้ที� ความรัิบผดิชีอบเป็น็ลายลกัษัณ์อ์กัษัริ เพี่�อให้พ้ีนักงานทกุคนทริาบและต่ริะห้นักถูงึบทบาท อำนาจั ห้นา้ที� และ

ความริับผิดชีอบของต่น

• บริิษััทกำห้นดนโยบายและขั�นต่อนการิป็ฏิิบัต่ิงานในริะบบงานต่่าง ๆ ไว้เป็็นลายลักษัณ์์อักษัริ

• บริิษััทได้ให้้ความสำคัญต่่อความซื่่�อสัต่ย์และจัริิยธิริริมในการิดำเนินธิุริกิจั โดยกำห้นดเป็็นนโยบายและ

ริะเบยีบป็ฏิบิตั่อิยา่งเป็น็ลายลกัษัณ์อ์กัษัริ โดยแยกเป็น็ จัริยิธิริริมทางธิรุิกจิัของบริษิัทั จัริริยาบริริณ์ของผูบ้ริหิ้าริ และ

จัริริยาบริริณ์ของพีนักงาน

• บริิษััทมีข้อกำห้นดห้้ามฝ่่ายบริิห้าริและพีนักงานป็ฏิิบัต่ิต่นในลักษัณ์ะที�อาจัก่อให้้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลป็ริะโยชีน์กับกิจัการิ ริวมทั�งบทลงโทษัห้ากมีการิฝ่่าฝ่ืนไว้ในริะเบียบข้อบังคับการิทำงาน นอกจัากนี� ยังกำห้นด

นโยบาย Whistleblower ริับเริ่�องริ้องเริียนเกี�ยวกับการิทุจัริิต่ต่่าง ๆ เพี่�อให้้การิป็ฏิิบัต่ิงานของพีนักงานและผู้บริิห้าริ

มีความโป็ริ่งใส ซื่่�อสัต่ย์ ยุต่ิธิริริม และริับผิดชีอบ

2. การประเมินความเสี่่�ยง

บริิษััทมีการิป็ริะเมินความเสี�ยงทั�งภายในและภายนอก ที�มีผลกริะทบต่่อการิดำเนินธิุริกิจัของบริิษััท วิเคริาะห้์

และกำห้นดมาต่ริการิจััดการิความเสี�ยง และได้มีการิส่�อสาริให้้พีนักงานที�เกี�ยวข้องได้ทริาบ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริิษััทได้กำห้นดนโยบายและวิธิีป็ฏิิบัต่ิงาน เพี่�อเป็็นแนวทางในการิป็ฏิิบัต่ิงาน โดยมุ่งห้มายให้้บริริลุเป็้าห้มาย

ต่ามที�ฝ่่ายบริิห้าริกำห้นดไว้ กิจักริริมเพี่�อการิควบคุมจัะชีี�ให้้ผู้ป็ฏิิบัต่ิงานเห้็นความเสี�ยงที�อาจัเกิดขึ�นในการิป็ฏิิบัต่ิงาน 

เพี่�อให้้เกิดความริะมัดริะวัง และสามาริถูป็ฏิิบัต่ิงานให้้สำเริ็จัต่ามวัต่ถูุป็ริะสงค์ เชี่น

• ดา้นการิเงินการิบญัชี ีบริษัิัทมีการิควบคุมภายในเกี�ยวกบัการิเกบ็เงนิ ริกัษัาเงนิ การิริบัจัา่ย เงนิฝ่ากธินาคาริ 

และเงินย่มทดริอง เพี่�อให้้เป็็นไป็ต่ามริะเบียบที�กำห้นด มีการิบันทึกบัญชีีคริบถู้วนถููกต่้องและสม�ำเสมอ

• ดา้นการิจััดซื่่�อสนิคา้และบริิการิ บริษัิัทมีขอ้กำห้นดและขั�นต่อนการิป็ฏิบัิต่งิานด้านการิจัดัซื่่�อ เพ่ี�อเป็็นแนวทาง

ป็ฏิบิตั่ใินการิจััดซื่่�อ ซื่ึ�งไดก้ำห้นดห้น้าที�ความริบัผดิชีอบในขั�นต่อนการิป็ฏิบิตั่กิาริจัดัซื่่�อไวอ้ยา่งชีดัเจัน เชีน่ อำนาจัการิ

อนุมัต่ิ การิกำห้นดความต่้องการิสินค้าและบริิการิ และการิต่ริวจัริับ

• บริิษััทกำห้นดให้้ใชี้ดัชีนีวัดผลการิป็ฏิิบัต่ิงาน (KPIs) กับพีนักงานทั�งองค์กริ

• บริิษััทมีการิกำห้นดขอบเขต่ อำนาจั ห้น้าที� และวงเงินอำนาจัอนุมัต่ิในแต่่ละริะดับไว้เป็็นลายลักษัณ์์อักษัริ

• บริษิัทัมกีาริกำห้นดแผนริองรัิบเห้ต่กุาริณ์ฉ์ุกุเฉุนิ (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ี�อเต่ริยีมพีริอ้มกริณ์ี

ริะบบสาริสนเทศขัดข้อง   

4. สี่ารสี่นเทศและการสี่่�อสี่าร

บริษิัทัมีริะบบสาริสนเทศที�เกี�ยวเน่�องกับการิป็ฏิบัิต่งิาน การิริายงานทางการิเงิน และการิดำเนินงาน การิป็ฏิบัิต่ิ

ต่ามนโยบาย และริะเบียบป็ฏิิบัต่ิ มีการิจััดทำข้อมูลที�สำคัญต่่าง ๆ อย่างเพีียงพีอที�จัะใชี้ในการิต่ัดสินใจั ริวมทั�งข้อมูล
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สาริสนเทศที�ได้จัากภายนอกองค์กริ มีการิส่�อสาริไป็ยังผู้บริิห้าริและผู้ใชี้ภายในองค์กริ ในรูิป็แบบที�ชี่วยให้้ผู้รัิบ

สาริสนเทศป็ฏิิบัต่ิห้น้าที�ต่ามความริับผิดชีอบได้อย่างมีป็ริะสิทธิิภาพี

5. การติิดติามและประเมินผล

บริิษัทัจัดัต่ั�งห้น่วยงานต่ริวจัสอบภายใน เพี่�อทำห้นา้ที�ต่ริวจัสอบ ป็ริะเมนิผลการิควบคมุภายใน กำกบัดแูล เพี่�อ

ให้เ้กิดความมั�นใจัวา่การิป็ฏิบัิต่งิานในด้านต่า่ง ๆ  และกิจักริริมทางการิเงินที�สำคัญของบริษิัทัได้ดำเนินต่ามแนวทางที�

กำห้นด โดยทางห้น่วยงานต่ริวจัสอบภายในจัะมีการิจััดทำแผนการิต่ริวจัสอบป็ริะจัำป็ี ริวมทั�งดำเนินการิต่ริวจัสอบ

ต่ามแผนงานนั�น และเพี่�อให้้ห้น่วยงานต่ริวจัสอบภายในมีความเป็็นอิสริะ สามาริถูทำห้น้าที�ต่ริวจัสอบได้อย่างเต่็มที� 

คณ์ะกริริมการิบริษัิัทจึังกำห้นดให้ห้้น่วยงานต่ริวจัสอบภายในมีห้น้าที�ริายงานผลโดยต่ริงต่อ่คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ 

ข้้อบกพร่องเก่�ยวกับระบบการควบคุมภายในข้องบริษััท

คณ์ะกริริมการิจััดให้้มีริะบบการิป็ริะเมินและต่ิดต่ามผลริะบบการิควบคุมภายในที�คริอบคลุมทุกด้าน เชี่น 

ด้านบัญชีี และการิเงิน การิป็ฏิิบัต่ิงาน การิป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย/กฎริะเบียบ การิดูแลทริัพีย์สิน และเริ่�องทุจัริิต่ 

ที�มีผลกริะทบต่่อฐานะชี่�อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพี่�อริีบดำเนินการิแก้ไขได้อย่างทันถู่วงที จััดให้้มีการิต่ริวจัสอบการิ

ป็ฏิิบัต่ิต่ามริะบบการิควบคุมภายในอย่างสม�ำเสมอ เพ่ี�อให้้มั�นใจัได้ว่าริะบบการิควบคุมภายในยังดำเนินไป็อย่าง 

คริบถู้วนเห้มาะสม มีการิป็ริะเมินและส่�อสาริ ข้อบกพีริ่องของการิควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่่อบุคคลที�ริับผิดชีอบ 

ซื่ึ�งริวมถูึงผู้บริิห้าริริะดับสูงและคณ์ะกริริมการิต่ามความเห้มาะสม โดยผู้ริับผิดชีอบในฝ่่ายงานริับผิดชีอบในการิดูแล

การิป็ฏิิบัต่ิต่ามริะบบการิควบคุมภายใน

ในปีี 2564 บริิษััทไม่่พบข้้อบกพริ่องเก่�ยวกับริะบบการิควบคุม่ภายในข้องบริิษััทอย่างม่่นัยสำคัญ

ในการิป็ริะชีุมคณ์ะกริริมการิคริั�งที� 5/2564 เม่�อวันที� 8 พีฤศจัิกายน 2564 โดยมีคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ 

ทั�ง 3 ท่านเข้าริ่วมป็ริะชีุมด้วย คณ์ะกริริมการิบริิษััทได้ป็ริะเมินริะบบการิควบคุมภายในของบริิษััท โดยการิซื่ักถูาม

ขอ้มลูจัากฝ่า่ยบริหิ้าริ และจัากการิป็ริะเมนิริะบบการิควบคมุภายในของบริษิัทั มคีวามเห้น็วา่ ในสภาพีป็จััจับุนับริษิัทั

มีริะบบการิควบคุมภายในที�เพีียงพีอและสอดคล้องกับแบบป็ริะเมินการิควบคุมภายในของสำนักงานคณ์ะกริริมการิ

กำกับห้ลักทริัพีย์และต่ลาดห้ลักทริัพีย์ เพี่�อให้้การิควบคุมภายในที�สมบูริณ์์มากขึ�น บริิษััทพีิจัาริณ์าและป็ริับป็ริุงคู่ม่อ

จัริิยธิริริมธุิริกิจัเพีิ�มเต่ิม บริิษััทมีริะบบการิควบคุมภายในสำห้รัิบเริ่�องการิทำธุิริกริริมกับผู้ถู่อหุ้้นริายให้ญ่ กริริมการิ  

ผูบ้ริหิ้าริ ห้ริอ่ผูท้ี�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียีงพีอแล้ว ริวมทั�งมีริะบบการิติ่ดต่ามควบคุมดูแลการิดำเนินงาน

ที�จัะสามาริถูป็อ้งกนัทริพัียส์นิของบริษัิัทอนัเกดิจัากการิที�ผูบ้ริหิ้าริห้ริอ่พีนกังานนำไป็ใชีโ้ดยมชิีอบห้ริอ่โดยไมม่อีำนาจั

คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบได้กำกับดูแลการิป็ฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสอบภายในในการิสร้ิางความเชี่�อมั�น และให้้ 

คำป็ริึกษัาได้อย่างอิสริะเที�ยงธิริริม ในการิต่ริวจัสอบและป็ริะเมินความเพีียงพีอของริะบบการิควบคุมภายใน ริวมทั�ง

การิติ่ดต่ามผลการิป็รัิบป็ริงุแกไ้ขกริะบวนการิป็ฏิบัิต่งิานอยา่งเห้มาะสม คริอบคลุมกริะบวนการิป็ฏิบัิต่งิานของบริิษัทั 

และริายงานต่ริงต่่อคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบเพ่ี�อให้้มั�นใจัว่าการิดำเนินงานของบริิษััท มีริะบบการิควบคุมภายในที�

เพีียงพีอเห้มาะสม และมีป็ริะสิทธิภิาพี ควบคูกั่บการิบริหิ้าริความเสี�ยงให้อ้ยูใ่นริะดับที�บริษิัทัยอมรัิบได้ และการิกำกับ

ดูแลกิจัการิที�ดีของบริิษััท โดยมอบห้มายให้้นางสาวศดาริินทน์  จัันทะกุล ต่ำแห้น่ง ห้ัวห้น้าฝ่่ายต่ริวจัสอบภายใน 

บริิษััท เออาร์ิไอพีี จัำกัด (มห้าชีน) เป็็นผู้รัิบผิดชีอบห้ลักในการิป็ฏิิบัต่ิห้น้าที�ผู้ต่ริวจัสอบภายในของบริิษััท ซื่ึ�งได้

พีิจัาริณ์าคุณ์สมบัต่ิแล้วเห้็นว่า นางสาวศดาริินทน์  จัันทะกุล มีความเห้มาะสมเพีียงพีอกับการิป็ฏิิบัต่ิห้น้าที�ดังกล่าว 

เน่�องจัากมีความเป็็นอิสริะและมีป็ริะสบการิณ์์ในการิป็ฎิบัต่ิงานด้านการิต่ริวจัสอบภายใน เคยเข้ารัิบการิอบริมใน

ห้ลักสูต่ริที�เกี�ยวข้องกับการิต่ริวจัสอบภายใน 

การิพีิจัาริณ์าแต่่งต่ั�ง ถูอดถูอน โยกย้ายผู้ดำริงต่ำแห้น่งห้ัวห้น้าในแผนกต่ริวจัสอบภายในของบริิษััทต่้องผ่าน

การิเห้็นชีอบจัากคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ 

9.2 รายการระหว่างกัน
 ริายการิริะห้วา่งกนัริะห้วา่งบริษิัทักบับริษิัทัที�เกี�ยวขอ้งกนัไดแ้สดงไวใ้นห้มายเห้ต่ปุ็ริะกอบงบการิเงนิของบริษิัทั 

สําห้ริับป็ี สิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 ซื่ึ�งคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบของบริิษััทได้สอบทานริายการิริะห้ว่างกันของ

บริิษััทแล้วมีความเห้็นว่าริายการิริะห้ว่างกันดังกล่าวเป็็นไป็ต่ามเง่�อนไขการิค้าโดยทั�วไป็และเป็็นไป็ต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์

ต่ามข้อกําห้นดของต่ลาดห้ลักทริัพีย์แห้่งป็ริะเทศไทย มีห้ลักฐานการิทําริายการิคริบถู้วน ต่ลอดจันมีการิเป็ิดเผยใน 

งบการิเงินอย่างเพีียงพีอ โดยบริิษััทได้ดำเนินการิต่ามนโยบาย ดังนี�

1. ความจำเป็นและความสี่มเหติุสี่มผลข้องรายการระหว่างกัน 

 คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบได้พีิจัาริณ์าและให้้ความเห้็นเกี�ยวกับริายการิริะห้ว่างกัน ริายการิเกี�ยวโยงกัน ห้ริ่อ

ริายการิที�อาจัมีความขัดแย้งทางผลป็ริะโยชีน์และมีความเห้็นว่า การิทำริายการิริะห้ว่างกันเป็็นไป็ต่ามเง่�อนไขทาง 

การิค้าและเกณ์ฑ์ท์ี�ต่กลงกนั  มคีวามสมเห้ตุ่สมผล โป็ร่ิงใส และเปิ็ดเผยขอ้มลูอยา่งเพียีงพีอ ถูอ่วา่เป็น็ไป็ต่ามลักษัณ์ะ

การิป็ริะกอบธิุริกิจัทั�วไป็ และเป็็นริายการิที�เกิดขึ�นต่ามริาคาต่ลาดห้ริ่อริาคายุต่ิธิริริม และไม่มีความแต่กต่่างจัาก 

การิขายห้ริ่อซื่่�อกับบุคคลภายนอกอ่�น 

2. ข้ั�นติอนการอนุมัติิการทำรายการระหว่างกัน

 บริิษััทมีการิกำห้นดมาต่ริการิในการิเข้าทําริายการิริะห้ว่างกันของบริิษััทและบุคคลที�อาจัมีความขัดแย้งว่า 

ผู้บริิห้าริและผู้มีส่วนได้เสียจัะไม่สามาริถูเข้ามามีส่วนร่ิวมในการิอนุมัต่ิริายการิดังกล่าว โดยบริิษััทจัะจััดให้ ้

คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบเป็็นผู้ให้้ความเห็้นเกี�ยวกับความจัำเป็็นของการิเข้าทำริายการิ ความสมเห้ตุ่สมผล และ 

ความเห้มาะสมด้านริาคาของริายการินั�น โดยจัะมีการิกําห้นดเง่�อนไขต่่าง ๆ ให้้เป็็นไป็ต่ามลักษัณ์ะการิดําเนินการิ

ทางการิคา้ป็กต่ใินริาคาต่ลาด ซื่ึ�งสามาริถูเป็ริยีบเทยีบไดก้บัริาคาที�เกดิขึ�นกบับคุคลภายนอก ในกริณ์ทีี�คณ์ะกริริมการิ

ต่ริวจัสอบไม่มีความชีำนาญในการิพีิจัาริณ์าริายการิริะห้ว่างกันที�อาจัเกิดขึ�น บริิษััทจัะให้้ผู้เชีี�ยวชีาญอิสริะห้ริ่อ 

ผู้สอบบัญชีีของบริิษััทเป็็นผู้ให้้ความเห้็นเกี�ยวกับริายการิริะห้ว่างกันดังกล่าว เพี่�อนำไป็ใชี้ป็ริะกอบการิต่ัดสินใจัของ 

คณ์ะกริริมการิห้ริ่อผู้ถู่อหุ้้นต่ามแต่่กริณ์ี 

 นอกจัากนี� คณ์ะกริริมการิบริิษััทจัะต่้องดูแลให้้บริิษััทป็ฏิิบัต่ิเป็็นไป็ต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักทริัพีย์และ

ต่ลาดห้ลกัทริพัีย ์และขอ้บงัคบั ป็ริะกาศ คาํสั�ง ห้ร่ิอขอ้กาํห้นดของต่ลาดห้ลกัทริพัียแ์ห้ง่ป็ริะเทศไทย ริวมถูงึการิป็ฏิบิตั่ิ

ต่ามข้อกําห้นดเกี�ยวกับการิเปิ็ดเผยข้อมูลการิทําริายการิที�เกี�ยวโยงกัน และการิได้มาห้ริ่อจํัาห้น่ายทรัิพีย์สินที�สําคัญ

ของบริิษััทห้ริ่อบริิษััทริ่วมต่ามมาต่ริฐานการิบัญชีีที�กําห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีี

นโยบายหร่อแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคติ

บริิษัทัอาจัมกีาริทำริายการิริะห้วา่งกนักบับริษิัทัริว่มในอนาคต่อยา่งต่อ่เน่�อง ซื่ึ�งเป็น็ไป็ต่ามลกัษัณ์ะการิทำธิรุิกจิั

การิค้าทั�วไป็ และมีเง่�อนไขเป็็นไป็ต่ามธิุริกิจัการิค้าป็กต่ิ สามาริถูอ้างอิงได้กับเง่�อนไขทางธิุริกิจัป็ริะเภทเดียวกันกับที�

บริิษััทกริะทำกับบุคคลภายนอก โดยริายการิริะห้ว่างกันที�จัะเกิดขึ�นนั�นเป็็นไป็เพ่ี�อความจัำเป็็นในการิดำเนินธุิริกิจั

ภายในกลุ่มบริิษััท โดยมีการิกำห้นดนโยบายด้านริาคาริะห้ว่างกันอย่างชีัดเจัน มีความเป็็นธิริริมและสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาด พีริ้อมทั�งมีคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบเข้ามาพีิจัาริณ์าและสอบทานการิป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์และให้้ความ

เห้็นถูึงความสมเห้ตุ่สมผลของริายการิที�เกิดขึ�นทุกไต่ริมาส

สำห้ริับริายการิริะห้ว่างกันที�มิได้เป็็นไป็ต่ามธิุริกิจัป็กต่ิที�อาจัเกิดขึ�นในอนาคต่ บริิษััทจัะจััดให้้มีคณ์ะกริริมการิ

ต่ริวจัสอบเข้ามาสอบทานการิป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์ และแสดงเห้ตุ่ผลในการิทำริายการิดังกล่าวก่อนที�บริิษััทจัะเข้า

ทำริายการินั�น อยา่งไริกต็่าม ริายการิริะห้วา่งกนัที�อาจักอ่ให้้เกดิความขดัแยง้ทางผลป็ริะโยชีนท์ี�อาจัเกดิขึ�นในอนาคต่ 

คณ์ะกริริมการิบริิษััทจัะต้่องป็ฏิิบัต่ิให้้เป็็นไป็ต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักทรัิพีย์และต่ลาดห้ลักทรัิพีย์ และข้อบังคับ 

ป็ริะกาศ คำสั�ง ห้ริ่อข้อกำห้นดของต่ลาดห้ลักทริัพีย์แห้่งป็ริะเทศไทย ริวมทั�งการิป็ฏิิบัต่ิต่ามข้อกำห้นดเกี�ยวกับการิ

เป็ิดเผยข้อมูลการิทำริายการิเกี�ยวโยงและการิได้มาห้ริ่อจัำห้น่ายไป็ซื่ึ�งทรัิพีย์สินของบริิษััทและบริิษััทร่ิวม ต่ลอดจัน

การิป็ฏิิบัต่ิต่ามมาต่ริฐานการิบัญชีีที�กำห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีี
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สาริสนเทศที�ได้จัากภายนอกองค์กริ มีการิส่�อสาริไป็ยังผู้บริิห้าริและผู้ใชี้ภายในองค์กริ ในรูิป็แบบที�ชี่วยให้้ผู้รัิบ

สาริสนเทศป็ฏิิบัต่ิห้น้าที�ต่ามความริับผิดชีอบได้อย่างมีป็ริะสิทธิิภาพี

5. การติิดติามและประเมินผล

บริษิัทัจัดัต่ั�งห้นว่ยงานต่ริวจัสอบภายใน เพี่�อทำห้นา้ที�ต่ริวจัสอบ ป็ริะเมนิผลการิควบคมุภายใน กำกบัดแูล เพี่�อ

ให้เ้กิดความมั�นใจัวา่การิป็ฏิบัิต่งิานในด้านต่า่ง ๆ  และกิจักริริมทางการิเงินที�สำคัญของบริษิัทัได้ดำเนินต่ามแนวทางที�

กำห้นด โดยทางห้น่วยงานต่ริวจัสอบภายในจัะมีการิจััดทำแผนการิต่ริวจัสอบป็ริะจัำป็ี ริวมทั�งดำเนินการิต่ริวจัสอบ

ต่ามแผนงานนั�น และเพี่�อให้้ห้น่วยงานต่ริวจัสอบภายในมีความเป็็นอิสริะ สามาริถูทำห้น้าที�ต่ริวจัสอบได้อย่างเต่็มที� 

คณ์ะกริริมการิบริษิัทัจึังกำห้นดให้ห้้น่วยงานต่ริวจัสอบภายในมีห้น้าที�ริายงานผลโดยต่ริงต่อ่คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ 

ข้้อบกพร่องเก่�ยวกับระบบการควบคุมภายในข้องบริษััท

คณ์ะกริริมการิจััดให้้มีริะบบการิป็ริะเมินและต่ิดต่ามผลริะบบการิควบคุมภายในที�คริอบคลุมทุกด้าน เชี่น 

ด้านบัญชีี และการิเงิน การิป็ฏิิบัต่ิงาน การิป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย/กฎริะเบียบ การิดูแลทริัพีย์สิน และเริ่�องทุจัริิต่ 

ที�มีผลกริะทบต่่อฐานะชี่�อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพี่�อริีบดำเนินการิแก้ไขได้อย่างทันถู่วงที จััดให้้มีการิต่ริวจัสอบการิ

ป็ฏิิบัต่ิต่ามริะบบการิควบคุมภายในอย่างสม�ำเสมอ เพ่ี�อให้้มั�นใจัได้ว่าริะบบการิควบคุมภายในยังดำเนินไป็อย่าง 

คริบถู้วนเห้มาะสม มีการิป็ริะเมินและส่�อสาริ ข้อบกพีริ่องของการิควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่่อบุคคลที�ริับผิดชีอบ 

ซื่ึ�งริวมถูึงผู้บริิห้าริริะดับสูงและคณ์ะกริริมการิต่ามความเห้มาะสม โดยผู้ริับผิดชีอบในฝ่่ายงานริับผิดชีอบในการิดูแล

การิป็ฏิิบัต่ิต่ามริะบบการิควบคุมภายใน

ในปีี 2564 บริิษััทไม่่พบข้้อบกพริ่องเก่�ยวกับริะบบการิควบคุม่ภายในข้องบริิษััทอย่างม่่นัยสำคัญ

ในการิป็ริะชีุมคณ์ะกริริมการิคริั�งที� 5/2564 เม่�อวันที� 8 พีฤศจัิกายน 2564 โดยมีคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ 

ทั�ง 3 ท่านเข้าริ่วมป็ริะชีุมด้วย คณ์ะกริริมการิบริิษััทได้ป็ริะเมินริะบบการิควบคุมภายในของบริิษััท โดยการิซื่ักถูาม

ขอ้มลูจัากฝ่า่ยบริหิ้าริ และจัากการิป็ริะเมนิริะบบการิควบคมุภายในของบริษัิัท มคีวามเห้น็วา่ ในสภาพีป็จััจับุนับริษิัทั

มีริะบบการิควบคุมภายในที�เพีียงพีอและสอดคล้องกับแบบป็ริะเมินการิควบคุมภายในของสำนักงานคณ์ะกริริมการิ

กำกับห้ลักทริัพีย์และต่ลาดห้ลักทริัพีย์ เพี่�อให้้การิควบคุมภายในที�สมบูริณ์์มากขึ�น บริิษััทพีิจัาริณ์าและป็ริับป็ริุงคู่ม่อ

จัริิยธิริริมธุิริกิจัเพีิ�มเต่ิม บริิษััทมีริะบบการิควบคุมภายในสำห้รัิบเริ่�องการิทำธุิริกริริมกับผู้ถู่อหุ้้นริายให้ญ่ กริริมการิ  

ผูบ้ริหิ้าริ ห้ริอ่ผูท้ี�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียีงพีอแล้ว ริวมทั�งมีริะบบการิติ่ดต่ามควบคุมดูแลการิดำเนินงาน

ที�จัะสามาริถูป็อ้งกนัทริพัียส์นิของบริษิัทัอนัเกดิจัากการิที�ผูบ้ริหิ้าริห้ริอ่พีนกังานนำไป็ใชีโ้ดยมชิีอบห้ริอ่โดยไมม่อีำนาจั

คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบได้กำกับดูแลการิป็ฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสอบภายในในการิสร้ิางความเชี่�อมั�น และให้้ 

คำป็ริึกษัาได้อย่างอิสริะเที�ยงธิริริม ในการิต่ริวจัสอบและป็ริะเมินความเพีียงพีอของริะบบการิควบคุมภายใน ริวมทั�ง

การิต่ดิต่ามผลการิป็รัิบป็ริงุแกไ้ขกริะบวนการิป็ฏิบัิต่งิานอยา่งเห้มาะสม คริอบคลุมกริะบวนการิป็ฏิบัิต่งิานของบริิษัทั 

และริายงานต่ริงต่่อคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบเพ่ี�อให้้มั�นใจัว่าการิดำเนินงานของบริิษััท มีริะบบการิควบคุมภายในที�

เพียีงพีอเห้มาะสม และมีป็ริะสิทธิภิาพี ควบคูกั่บการิบริหิ้าริความเสี�ยงให้อ้ยูใ่นริะดับที�บริษัิัทยอมรัิบได้ และการิกำกับ

ดูแลกิจัการิที�ดีของบริิษััท โดยมอบห้มายให้้นางสาวศดาริินทน์  จัันทะกุล ต่ำแห้น่ง ห้ัวห้น้าฝ่่ายต่ริวจัสอบภายใน 

บริิษััท เออาร์ิไอพีี จัำกัด (มห้าชีน) เป็็นผู้รัิบผิดชีอบห้ลักในการิป็ฏิิบัต่ิห้น้าที�ผู้ต่ริวจัสอบภายในของบริิษััท ซื่ึ�งได้

พีิจัาริณ์าคุณ์สมบัต่ิแล้วเห้็นว่า นางสาวศดาริินทน์  จัันทะกุล มีความเห้มาะสมเพีียงพีอกับการิป็ฏิิบัต่ิห้น้าที�ดังกล่าว 

เน่�องจัากมีความเป็็นอิสริะและมีป็ริะสบการิณ์์ในการิป็ฎิบัต่ิงานด้านการิต่ริวจัสอบภายใน เคยเข้ารัิบการิอบริมใน

ห้ลักสูต่ริที�เกี�ยวข้องกับการิต่ริวจัสอบภายใน 

การิพีิจัาริณ์าแต่่งต่ั�ง ถูอดถูอน โยกย้ายผู้ดำริงต่ำแห้น่งห้ัวห้น้าในแผนกต่ริวจัสอบภายในของบริิษััทต่้องผ่าน

การิเห้็นชีอบจัากคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ 

9.2 รายการระหว่างกัน
 ริายการิริะห้วา่งกนัริะห้วา่งบริษัิัทกบับริษิัทัที�เกี�ยวขอ้งกนัไดแ้สดงไวใ้นห้มายเห้ต่ปุ็ริะกอบงบการิเงนิของบริษิัทั 

สําห้ริับป็ี สิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 ซื่ึ�งคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบของบริิษััทได้สอบทานริายการิริะห้ว่างกันของ

บริิษััทแล้วมีความเห้็นว่าริายการิริะห้ว่างกันดังกล่าวเป็็นไป็ต่ามเง่�อนไขการิค้าโดยทั�วไป็และเป็็นไป็ต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์

ต่ามข้อกําห้นดของต่ลาดห้ลักทริัพีย์แห้่งป็ริะเทศไทย มีห้ลักฐานการิทําริายการิคริบถู้วน ต่ลอดจันมีการิเป็ิดเผยใน 

งบการิเงินอย่างเพีียงพีอ โดยบริิษััทได้ดำเนินการิต่ามนโยบาย ดังนี�

1. ความจำเป็นและความสี่มเหติุสี่มผลข้องรายการระหว่างกัน 

 คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบได้พีิจัาริณ์าและให้้ความเห้็นเกี�ยวกับริายการิริะห้ว่างกัน ริายการิเกี�ยวโยงกัน ห้ริ่อ

ริายการิที�อาจัมีความขัดแย้งทางผลป็ริะโยชีน์และมีความเห้็นว่า การิทำริายการิริะห้ว่างกันเป็็นไป็ต่ามเง่�อนไขทาง 

การิคา้และเกณ์ฑ์ท์ี�ต่กลงกนั  มคีวามสมเห้ตุ่สมผล โป็ร่ิงใส และเปิ็ดเผยขอ้มลูอยา่งเพียีงพีอ ถูอ่วา่เป็น็ไป็ต่ามลักษัณ์ะ

การิป็ริะกอบธิุริกิจัทั�วไป็ และเป็็นริายการิที�เกิดขึ�นต่ามริาคาต่ลาดห้ริ่อริาคายุต่ิธิริริม และไม่มีความแต่กต่่างจัาก 

การิขายห้ริ่อซื่่�อกับบุคคลภายนอกอ่�น 

2. ข้ั�นติอนการอนุมัติิการทำรายการระหว่างกัน

 บริิษััทมีการิกำห้นดมาต่ริการิในการิเข้าทําริายการิริะห้ว่างกันของบริิษััทและบุคคลที�อาจัมีความขัดแย้งว่า 

ผู้บริิห้าริและผู้มีส่วนได้เสียจัะไม่สามาริถูเข้ามามีส่วนร่ิวมในการิอนุมัต่ิริายการิดังกล่าว โดยบริิษััทจัะจััดให้ ้

คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบเป็็นผู้ให้้ความเห็้นเกี�ยวกับความจัำเป็็นของการิเข้าทำริายการิ ความสมเห้ตุ่สมผล และ 

ความเห้มาะสมด้านริาคาของริายการินั�น โดยจัะมีการิกําห้นดเง่�อนไขต่่าง ๆ ให้้เป็็นไป็ต่ามลักษัณ์ะการิดําเนินการิ

ทางการิคา้ป็กต่ใินริาคาต่ลาด ซื่ึ�งสามาริถูเป็ริยีบเทยีบไดก้บัริาคาที�เกดิขึ�นกบับคุคลภายนอก ในกริณ์ทีี�คณ์ะกริริมการิ

ต่ริวจัสอบไม่มีความชีำนาญในการิพีิจัาริณ์าริายการิริะห้ว่างกันที�อาจัเกิดขึ�น บริิษััทจัะให้้ผู้เชีี�ยวชีาญอิสริะห้ริ่อ 

ผู้สอบบัญชีีของบริิษััทเป็็นผู้ให้้ความเห้็นเกี�ยวกับริายการิริะห้ว่างกันดังกล่าว เพี่�อนำไป็ใชี้ป็ริะกอบการิต่ัดสินใจัของ 

คณ์ะกริริมการิห้ริ่อผู้ถู่อหุ้้นต่ามแต่่กริณ์ี 

 นอกจัากนี� คณ์ะกริริมการิบริิษััทจัะต่้องดูแลให้้บริิษััทป็ฏิิบัต่ิเป็็นไป็ต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักทริัพีย์และ

ต่ลาดห้ลกัทริพัีย ์และขอ้บงัคบั ป็ริะกาศ คาํสั�ง ห้ริอ่ขอ้กาํห้นดของต่ลาดห้ลกัทริพัียแ์ห้ง่ป็ริะเทศไทย ริวมถูงึการิป็ฏิบิตั่ิ

ต่ามข้อกําห้นดเกี�ยวกับการิเปิ็ดเผยข้อมูลการิทําริายการิที�เกี�ยวโยงกัน และการิได้มาห้ริ่อจํัาห้น่ายทรัิพีย์สินที�สําคัญ

ของบริิษััทห้ริ่อบริิษััทริ่วมต่ามมาต่ริฐานการิบัญชีีที�กําห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีี

นโยบายหร่อแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคติ

บริษิัทัอาจัมกีาริทำริายการิริะห้วา่งกนักบับริษิัทัริว่มในอนาคต่อยา่งต่อ่เน่�อง ซื่ึ�งเป็น็ไป็ต่ามลกัษัณ์ะการิทำธิรุิกจิั

การิค้าทั�วไป็ และมีเง่�อนไขเป็็นไป็ต่ามธิุริกิจัการิค้าป็กต่ิ สามาริถูอ้างอิงได้กับเง่�อนไขทางธิุริกิจัป็ริะเภทเดียวกันกับที�

บริิษััทกริะทำกับบุคคลภายนอก โดยริายการิริะห้ว่างกันที�จัะเกิดขึ�นนั�นเป็็นไป็เพ่ี�อความจัำเป็็นในการิดำเนินธุิริกิจั

ภายในกลุ่มบริิษััท โดยมีการิกำห้นดนโยบายด้านริาคาริะห้ว่างกันอย่างชีัดเจัน มีความเป็็นธิริริมและสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาด พีริ้อมทั�งมีคณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบเข้ามาพีิจัาริณ์าและสอบทานการิป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์และให้้ความ

เห้็นถูึงความสมเห้ตุ่สมผลของริายการิที�เกิดขึ�นทุกไต่ริมาส

สำห้ริับริายการิริะห้ว่างกันที�มิได้เป็็นไป็ต่ามธิุริกิจัป็กต่ิที�อาจัเกิดขึ�นในอนาคต่ บริิษััทจัะจััดให้้มีคณ์ะกริริมการิ

ต่ริวจัสอบเข้ามาสอบทานการิป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์ และแสดงเห้ตุ่ผลในการิทำริายการิดังกล่าวก่อนที�บริิษััทจัะเข้า

ทำริายการินั�น อยา่งไริกต็่าม ริายการิริะห้วา่งกนัที�อาจักอ่ให้เ้กดิความขดัแยง้ทางผลป็ริะโยชีนท์ี�อาจัเกดิขึ�นในอนาคต่ 

คณ์ะกริริมการิบริิษััทจัะต้่องป็ฏิิบัต่ิให้้เป็็นไป็ต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักทรัิพีย์และต่ลาดห้ลักทรัิพีย์ และข้อบังคับ 

ป็ริะกาศ คำสั�ง ห้ริ่อข้อกำห้นดของต่ลาดห้ลักทริัพีย์แห้่งป็ริะเทศไทย ริวมทั�งการิป็ฏิิบัต่ิต่ามข้อกำห้นดเกี�ยวกับการิ

เป็ิดเผยข้อมูลการิทำริายการิเกี�ยวโยงและการิได้มาห้ริ่อจัำห้น่ายไป็ซื่ึ�งทรัิพีย์สินของบริิษััทและบริิษััทร่ิวม ต่ลอดจัน

การิป็ฏิิบัต่ิต่ามมาต่ริฐานการิบัญชีีที�กำห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีี
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นโยบายเก่�ยวกับความข้ัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริิษัทัมกีาริกำห้นดมาต่ริการิป็อ้งกนัความขดัแยง้ทางผลป็ริะโยชีนท์ี�อาจัเกดิขึ�น จัากการิทำริายการิริะห้วา่งกนั

ของบริิษััทและบุคคลที�อาจัมีความขัดแย้งว่าผู้บริิห้าริและผู้มีส่วนได้เสียจัะไม่สามาริถูเข้ามามีส่วนในการิอนุมัต่ิ 

ริายการิดังกล่าว โดยคณ์ะกริริมการิบริิษััทจัะต่้องดูแลให้้บริิษััทป็ฏิิบัต่ิเป็็นไป็ต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักทริัพีย์และ

ต่ลาดห้ลักทรัิพีย์ และข้อบังคับ ป็ริะกาศ คำสั�ง ห้ริอ่ข้อกำห้นดของต่ลาดห้ลักทรัิพีย์แห่้งป็ริะเทศไทย ริวมต่ลอดถึูงการิ

ป็ฏิบัิต่ติ่ามข้อกำห้นดเกี�ยวกับการิเปิ็ดเผยข้อมูลการิทำริายการิที�เกี�ยวโยงกัน และการิได้มาห้ริอ่จัำห้น่ายไป็ซื่ึ�งทรัิพีย์สนิ

ที�สำคัญของบริิษััท ริวมทั�งป็ฏิิบัต่ิต่ามมาต่ริฐานการิบัญชีีที�กำห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีีโดยเคริ่งคริัด 

 นอกจัากนี� บริิษััทจััดให้้คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ ห้ริ่อผู้สอบบัญชีี ห้ริ่อผู้เชีี�ยวชีาญอิสริะแล้วแต่่กริณ์ี พีิจัาริณ์า

ต่ริวจัสอบและให้ค้วามเห็้นเกี�ยวกับความเห้มาะสมของริาคา และความสมเห้ตุ่สมผลของการิทำริายการิ และจัะทำการิ

เป็ิดเผยริายการิริะห้ว่างกันดังกล่าวไว้ในห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินที�ได้ริับการิต่ริวจัสอบห้ริ่อสอบทานโดยผู้สอบ

บัญชีีของบริิษััท 

9.2.1 รายการระหว่างกัน

ริายชี่�อของกจิัการิที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษัณ์ะความสมัพีนัธิ ์ขอ้มลูริายการิริะห้วา่งกนั ริวมถูงึนโยบายในการิกำห้นด

ริาคาต่ามป็ริะเภทของริายการิค้า ได้ถููกเป็ิดเผยไว้ในห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินป็ริะจัำป็ี สิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 

2564 ภายใต่้ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงิน ข้อ 6 ริายการิธิุริกิจักับกิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน 

สริปุ็ขอ้มลูริายการิริะห้วา่งกนั และริายการิริะห้วา่งกนัที�เกดิขึ�นสำห้ริบัป็ ีสิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม มรีิายละเอยีด

ดังนี�

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท)

1. บริษิัทั กลุม่แอดวานซ์ื่  

 ริีเสิริซื่์ จัำกัด (ARG)

• กริริมการิริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริายให้ญ่

 กับบริิษััท 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ 

171

-

100

100

1,664

151

125

-

-

1,684

211

50

40

-

1,404

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก  

2. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาดห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3. ริายไดค้า่บริกิาริพ่ี�นที�จัดังานแสดงสนิคา้เป็น็ริายการิ

ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ด้านริาคาสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาดห้ริอ่ไมแ่ต่กต่า่งจัากการิทำริายการิกบับคุคล

ภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

4. ริายได้อ่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเก็บต่ามริาคาต้่นทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. การิซื่่�อโป็ริแกริมบญัชีกีาริเงนิจัะมกีาริลงทนุที�สงูมาก 

ทั�งค่าโป็ริแกริม อุป็กริณ์์ การิ Implementation และ

พีนักงานดูแลริะบบ ซื่ึ�งบริิษััทฯ ยังมี Economy of 

scale ไม่เพีียงพีอ จัึงเล่อกใชี้บริิการิจัาก ARG โดยคิด

ริาคาต่ามจัำนวน users ที�ใชี้จัริิง ริาคาอัต่ริาคงที�ต่่อ

เด่อน และไม่แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบริิษััทอ่�น

ที�เกี�ยวข้อง โดยโป็ริแกริมบัญชีีดังกล่าว มี Level of 

security ในการิกำห้นดการิเข้าถูึงข้อมูล ห้ากไม่ใชี่ผู้ใชี้

ที�บริิษััทฯ กำห้นด จัะไม่สามาริถูเข้าถูึงข้อมูลได้

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562
บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผลป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่

2. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อ

ต่่าง ๆ

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บริิการิจััดป็ริะชีุมออนไลน์ 

(e-Conference)

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริกิาริการิใช้ีโป็ริแกริม

บญัชีแีละการิเงิน ต่ามสัญญา

Accounting Software 

Support

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

2. ค่าบริิการิด้านที�ป็ริึกษัา 

ต่ามสัญญาบริิการิด้านที�

ป็ริึกษัา โดยแต่่งต่ั�ง ARG ให้้

บริิการิให้้คำป็ริึกษัา ดังนี�

- การิเงิน ไอที

- บริิห้าริจััดการิ

 ทริัพียากริมนุษัย์

- กฎห้มาย

- บริิห้าริจััดการิทั�วไป็  

 ให้้บริิการิ 

 จัดัการิริะบบ mail server 

 และ mail hosting 

 service

3. ค่าพีัฒนาริะบบ Digital 

Platform Mobile App, 

eCommerce

4. ค่าบริิการิอ่�น ๆ ได้แก่  

ค่ า ธิ ริ ริ ม เ นี ย ม ต่ิ ด ต่่ อ 

ห้น่วยงานริาชีการิ ค่าคำขอ

อนุญาต่จัดทะเบียนต่่าง ๆ

5.ค่าบริิการิต่ิดต่ั�ง ทดสอบ

ริะบบ ARGO

6. คา่โฆษัณ์าป็ริะชีาสัมพัีนธ์ิ

ต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อ

ต่่าง ๆ

2. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่ 

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บริิการิ Digital Marketing, 

1,800

18,095

246

-

-

13

1,100

471

450

1,183

1,810

4,200

239

-

-

11

350

440

300

355

1,800

-

78

1,500

30

12

1,400

1,037

-

2,847

2. เน่�องจัาก ARG เป็น็บริษิัทัที�มปี็ริะสบการิณ์แ์ละมีทมี

งานในการิให้้บริิการิสนับสนุนด้านต่่าง ๆ ทางด้าน

กฎห้มาย บุคลากริ และไอที ในการิให้้ต่ริวจัสอบและ

คำแนะนำ ในการิทำสัญญา ห้นงัสอ่มอบอำนาจั สริริห้า

พีนักงาน การิใชี้ HR Software Management การิ

ดูแลริะบบ e-mail และด้านไอที จัากการิบริิการิห้ลาก

ห้ลายด้าน ห้ากบริิษััทต่้องจั้างพีนักงานมาดำเนินการิ 

จัะต่้องจั้างพีนักงานเพีิ�มจัำนวนมาก  การิ Outsource 

จังึเกดิป็ริะโยชีน์กบับริษิัทัมากกว่า โดยอัต่ริาคา่บริกิาริ

เป็น็อตั่ริาคงที�ต่อ่เดอ่น พีจิัาริณ์าจัากจัำนวนชีั�วโมงเฉุลี�ย

ที�พีนักงาน ARG ให้้คำป็รึิกษัาและบริิการิกับบริิษััท 

ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�สมเห้ตุ่สมผลห้ากเป็รีิยบเทียบกับอัต่ริา

ค่าบริิการิของผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีเฉุพีาะด้านอ่�น ๆ 

3. คา่พีฒันาริะบบ ใชีส้ำห้ริบัการิดำเนนิธิรุิกจิัของบริษิัทั 

ริาคาที�เริียกเก็บเป็็นริาคาต่ามที�ต่กลงกัน ที�มีความ 

สมเห้ตุ่สมผล เพี่�อป็ริะโยชีน์ของบริิษััท

4. ค่าบริิการิต่่าง ๆ เป็็นริายการิที�เกิดขึ�นจัริิงใน 

การิดำเนินธิุริกิจั ด้านริาคา เป็็นอัต่ริาค่าบริิการิต่าม 

ที�ต่กลง

5. ค่าImplement ริะบบบัญชีี ARGO เพี่�อทดแทน

ริะบบบัญชีีเดิมที�เก่าแล้ว และมีริาคาสูง

6. เป็น็ค่าโฆษัณ์าป็ริะชีาสัมพัีนธ์ิ ต่ามส่�อต่า่ง ๆ  สำห้รัิบ

งานแสดงสินคา้งานต่า่ง ๆ  ที�บริษิัทัไดร้ิบัวา่จัา้ง ริายการิ

ดังกล่าวเป็็นป็ริะโยชีน์ต่่อบริิษััทด้านริาคาเป็็นริาคาที�

เห้มาะสม สอดคล้องกับริาคาต่ลาด และเพี่�อป็ริะโยชีน์

สูงสุดกับบริิษััท

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอก ภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

3. ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงาน Event เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

เป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ทิั�วไป็ ด้านริาคาสอดคล้อง 

กับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับ

บุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

4. ริายได้อ่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเก็บต่ามริาคาต้่นทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

2. บริิษััท เอ.อาริ์. 

 แอ็คเคานต่ิ�ง 

 คอนซื่ัลแต่นท์  

 จัำกัด (ARAC)

3. บริิษััท บิซื่ิเนส 

 ออนไลน์ จัำกัด 

 (มห้าชีน) (BOL)

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

   ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

   ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน  

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

104104

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

นโยบายเก่�ยวกับความข้ัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษิัทัมกีาริกำห้นดมาต่ริการิป็อ้งกนัความขดัแยง้ทางผลป็ริะโยชีนท์ี�อาจัเกดิขึ�น จัากการิทำริายการิริะห้วา่งกนั

ของบริิษััทและบุคคลที�อาจัมีความขัดแย้งว่าผู้บริิห้าริและผู้มีส่วนได้เสียจัะไม่สามาริถูเข้ามามีส่วนในการิอนุมัต่ิ 

ริายการิดังกล่าว โดยคณ์ะกริริมการิบริิษััทจัะต่้องดูแลให้้บริิษััทป็ฏิิบัต่ิเป็็นไป็ต่ามกฎห้มายว่าด้วยห้ลักทริัพีย์และ

ต่ลาดห้ลักทรัิพีย์ และข้อบังคับ ป็ริะกาศ คำสั�ง ห้ริอ่ข้อกำห้นดของต่ลาดห้ลักทรัิพีย์แห่้งป็ริะเทศไทย ริวมต่ลอดถึูงการิ

ป็ฏิบัิต่ติ่ามข้อกำห้นดเกี�ยวกับการิเปิ็ดเผยข้อมูลการิทำริายการิที�เกี�ยวโยงกัน และการิได้มาห้ริอ่จัำห้น่ายไป็ซึื่�งทรัิพีย์สนิ

ที�สำคัญของบริิษััท ริวมทั�งป็ฏิิบัต่ิต่ามมาต่ริฐานการิบัญชีีที�กำห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีีโดยเคริ่งคริัด 

 นอกจัากนี� บริิษััทจััดให้้คณ์ะกริริมการิต่ริวจัสอบ ห้ริ่อผู้สอบบัญชีี ห้ริ่อผู้เชีี�ยวชีาญอิสริะแล้วแต่่กริณ์ี พีิจัาริณ์า

ต่ริวจัสอบและให้ค้วามเห็้นเกี�ยวกับความเห้มาะสมของริาคา และความสมเห้ตุ่สมผลของการิทำริายการิ และจัะทำการิ

เป็ิดเผยริายการิริะห้ว่างกันดังกล่าวไว้ในห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินที�ได้ริับการิต่ริวจัสอบห้ริ่อสอบทานโดยผู้สอบ

บัญชีีของบริิษััท 

9.2.1 รายการระหว่างกัน

ริายชี่�อของกจิัการิที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษัณ์ะความสมัพีนัธิ ์ขอ้มลูริายการิริะห้วา่งกนั ริวมถูงึนโยบายในการิกำห้นด

ริาคาต่ามป็ริะเภทของริายการิค้า ได้ถููกเป็ิดเผยไว้ในห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินป็ริะจัำป็ี สิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 

2564 ภายใต่้ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงิน ข้อ 6 ริายการิธิุริกิจักับกิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน 

สริปุ็ขอ้มลูริายการิริะห้วา่งกนั และริายการิริะห้วา่งกนัที�เกดิขึ�นสำห้ริบัป็ ีสิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม มรีิายละเอยีด

ดังนี�

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท)

1. บริษิัทั กลุ่มแอดวานซ์ื่  

 รีิเสิริซื่์ จัำกัด (ARG)

• กริริมการิริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริายให้ญ่

 กับบริิษััท 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ 

171

-

100

100

1,664

151

125

-

-

1,684

211

50

40

-

1,404

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม่ ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก  

2. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาดห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3. ริายไดค้า่บริกิาริพี่�นที�จัดังานแสดงสนิคา้เป็็นริายการิ

ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ด้านริาคาสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาดห้ริอ่ไมแ่ต่กต่่างจัากการิทำริายการิกบับคุคล

ภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

4. ริายได้อ่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเก็บต่ามริาคาต้่นทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. การิซื่่�อโป็ริแกริมบญัชีกีาริเงนิจัะมกีาริลงทนุที�สงูมาก 

ทั�งค่าโป็ริแกริม อุป็กริณ์์ การิ Implementation และ

พีนักงานดูแลริะบบ ซื่ึ�งบริิษััทฯ ยังมี Economy of 

scale ไม่เพีียงพีอ จัึงเล่อกใชี้บริิการิจัาก ARG โดยคิด

ริาคาต่ามจัำนวน users ที�ใชี้จัริิง ริาคาอัต่ริาคงที�ต่่อ

เด่อน และไม่แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบริิษััทอ่�น

ที�เกี�ยวข้อง โดยโป็ริแกริมบัญชีีดังกล่าว มี Level of 

security ในการิกำห้นดการิเข้าถูึงข้อมูล ห้ากไม่ใชี่ผู้ใชี้

ที�บริิษััทฯ กำห้นด จัะไม่สามาริถูเข้าถูึงข้อมูลได้

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562
บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผลป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่

2. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อ

ต่่าง ๆ

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บริิการิจััดป็ริะชีุมออนไลน์ 

(e-Conference)

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิการิใช้ีโป็ริแกริม

บญัชีแีละการิเงิน ต่ามสัญญา

Accounting Software 

Support

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

2. ค่าบริิการิด้านที�ป็ริึกษัา 

ต่ามสัญญาบริิการิด้านที�

ป็ริึกษัา โดยแต่่งต่ั�ง ARG ให้้

บริิการิให้้คำป็ริึกษัา ดังนี�

- การิเงิน ไอที

- บริิห้าริจััดการิ

 ทริัพียากริมนุษัย์

- กฎห้มาย

- บริิห้าริจััดการิทั�วไป็  

 ให้้บริิการิ 

 จัดัการิริะบบ mail server 

 และ mail hosting 

 service

3. ค่าพีัฒนาริะบบ Digital 

Platform Mobile App, 

eCommerce

4. ค่าบริิการิอ่�น ๆ ได้แก่  

ค่ า ธิ ริ ริ ม เ นี ย ม ต่ิ ด ต่่ อ 

ห้น่วยงานริาชีการิ ค่าคำขอ

อนุญาต่จัดทะเบียนต่่าง ๆ

5.ค่าบริิการิต่ิดต่ั�ง ทดสอบ

ริะบบ ARGO

6. คา่โฆษัณ์าป็ริะชีาสัมพัีนธ์ิ

ต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อ

ต่่าง ๆ

2. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่ 

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บริิการิ Digital Marketing, 

1,800

18,095

246

-

-

13

1,100

471

450

1,183

1,810

4,200

239

-

-

11

350

440

300

355

1,800

-

78

1,500

30

12

1,400

1,037

-

2,847

2. เน่�องจัาก ARG เป็น็บริษิัทัที�มปี็ริะสบการิณ์แ์ละมีทมี

งานในการิให้้บริิการิสนับสนุนด้านต่่าง ๆ ทางด้าน

กฎห้มาย บุคลากริ และไอที ในการิให้้ต่ริวจัสอบและ

คำแนะนำ ในการิทำสัญญา ห้นงัสอ่มอบอำนาจั สริริห้า

พีนักงาน การิใชี้ HR Software Management การิ

ดูแลริะบบ e-mail และด้านไอที จัากการิบริิการิห้ลาก

ห้ลายด้าน ห้ากบริิษััทต่้องจั้างพีนักงานมาดำเนินการิ 

จัะต่้องจั้างพีนักงานเพีิ�มจัำนวนมาก  การิ Outsource 

จังึเกดิป็ริะโยชีน์กบับริิษััทมากกว่า โดยอัต่ริาคา่บริกิาริ

เป็น็อตั่ริาคงที�ต่อ่เดอ่น พีจิัาริณ์าจัากจัำนวนชีั�วโมงเฉุลี�ย

ที�พีนักงาน ARG ให้้คำป็รึิกษัาและบริิการิกับบริิษััท 

ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�สมเห้ตุ่สมผลห้ากเป็รีิยบเทียบกับอัต่ริา

ค่าบริิการิของผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีเฉุพีาะด้านอ่�น ๆ 

3. คา่พีฒันาริะบบ ใชีส้ำห้ริบัการิดำเนนิธิรุิกิจัของบริษิัทั 

ริาคาที�เริียกเก็บเป็็นริาคาต่ามที�ต่กลงกัน ที�มีความ 

สมเห้ตุ่สมผล เพี่�อป็ริะโยชีน์ของบริิษััท

4. ค่าบริิการิต่่าง ๆ เป็็นริายการิที�เกิดขึ�นจัริิงใน 

การิดำเนินธิุริกิจั ด้านริาคา เป็็นอัต่ริาค่าบริิการิต่าม 

ที�ต่กลง

5. ค่าImplement ริะบบบัญชีี ARGO เพี่�อทดแทน

ริะบบบัญชีีเดิมที�เก่าแล้ว และมีริาคาสูง

6. เป็น็ค่าโฆษัณ์าป็ริะชีาสัมพัีนธ์ิ ต่ามส่�อต่า่ง ๆ  สำห้รัิบ

งานแสดงสินคา้งานต่า่ง ๆ  ที�บริิษััทไดร้ิบัวา่จัา้ง ริายการิ

ดังกล่าวเป็็นป็ริะโยชีน์ต่่อบริิษััทด้านริาคาเป็็นริาคาที�

เห้มาะสม สอดคล้องกับริาคาต่ลาด และเพี่�อป็ริะโยชีน์

สูงสุดกับบริิษััท

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอก ภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

3. ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงาน Event เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

เป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ทิั�วไป็ ด้านริาคาสอดคล้อง 

กับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับ

บุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

4. ริายได้อ่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเก็บต่ามริาคาต้่นทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

2. บริิษััท เอ.อาริ์. 

 แอ็คเคานต่ิ�ง 

 คอนซื่ัลแต่นท์  

 จัำกัด (ARAC)

3. บริิษััท บิซื่ิเนส 

 ออนไลน์ จัำกัด 

 (มห้าชีน) (BOL)

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

   ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

   ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน  

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ



107107

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

106106

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

ผลิ ต่ วี ดี โ อ  และริาย ได้

ห้ลักสูต่ริพีัฒนาศักยภาพี

ด้าน ICT

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าข้อมูล

2. ซื่่�อสินค้า ได้แก่ โต๊่ะ, 

เก้าอี�, โซื่ฟา

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1.ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set)  

ป็ฎิทินป็ีให้ม่

2. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

3. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บริิการิจัดโดเมนเนม

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิอินเทอริ์เน็ต่ 

Leased Line, Media

2. คา่ใชีจ้ัา่ยอ่�น ไดแ้ก ่คา่ริบั

ฝ่าก Server, ค่าบำริุงริักษัา

ซื่อฟท์แวร์ิ และค่าบริิการิ 

จัดโดเมน

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่ 

2. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4.ริายได้อ่�นๆ ได้แก่ ริายได้

จัากการิผลิต่วีดีโอ ริะบบ 

Wisimo, CSENTO_S

1,486

-

25

-

-

644

231

30

-

-

900

-

-

21

-

-

660

84

21

30

-

150

1,486

5

35

20

1

685

345

72

200

300

10

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

1.เป็็นการิให้้บริิการิริวบริวมและวิเคริาะห้์ข้อมูลต่าม

ความต่อ้งการิของบริษิัทั (Customized Report) ใชีใ้น

การิดำเนินธิรุิกจิัของบริษิัทั ด้านริาคาเป็็นริาคาสอดคล้อง 

กับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่าง กับบุคคล

ภายนอกภายในเง่�อนไขเดียวกัน

2. สำห้รัิบการิซื่่�อโต๊่ะ, เก้าอี�, โซื่ฟา เป็น็ริายการิที�มคีวาม

สมเห้ต่สุมผล และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิคา้ป็กต่ทิั�วไป็

ของธิุริกิจั

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

2.ริายไดค้า่บริิการิพี่�นที�จัดังานแสดงสนิคา้เป็น็ริายการิ

ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคาสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาดห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3.ริายได้อ่�น ๆ เป็็นไป็ต่ามริาคาต่ลาด และ/ห้ริ่อ ริาคา

ที�เห้มาะสมที�ต่กลงกัน

1. ค่าใชี้จั่ายในการิดำเนินธิุริกิจัของบริิษััท ด้านริาคา

เป็น็ริาคาที�เห้มาะสม โดยบริษิัทัมกีาริเป็ริยีบเทยีบริาคา

และบริิการิกับผูใ้ห้้บริิการิริายอ่�น ต่ามขั�นต่อนการิจัดัซื่่�อ 

2. เป็็นค่าริับฝ่าก Server ของบริิษััท ริาคาที�เริียกเก็บ 

เป็็นริาคาที�สมเห้ตุ่สมผล  เพี่�อป็ริะโยชีน์ในการิดำเนิน

ธิุริกิจัของบริิษััท

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก  

2. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3.ริายไดค้า่บริิการิพี่�นที�จัดังานแสดงสนิคา้เป็น็ริายการิ

ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคาสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

4.ริายได้อ่�นๆ ด้านริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาต้่นทุนบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม และ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

4. บริิษััท เอเน็ต่ จัำกัด

 (ANET)

5. บริิษััท เออาริ์ไอที 

 จัำกัด (ARIT) 

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

   ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

  ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

6. บริิษััท คอริ์ แอนด์ 

 พีีค จัำกัด (C&P) 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายป็ริะยูริ 

   ริัต่นไชียานนท์ 

   (ดำริงต่ำแห้น่ง

   กริริมการิ ถูึง

   28 ตุ่ลาคม 2564)

• กริริมการิริ่วมกัน 

 - ดริ.วิวสัน 

   เต่ียว ยอง เพี็ง

    (ดำริงต่ำแห้น่ง

   กริริมการิ 

   ม.ค.-มี.ค. 2563)

• ผูถู้อ่หุ้น้ร่ิวมกนั

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

ค่าสิี่นค้า และค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิอ่�น ๆ ได้แก่  

ค่าวิทยากริ 8 ห้ลักสูต่ริ

ป็ ริ ะ ส า น ง า น ผู้ แข่ ง ขั น 

Minecraft Red cross Fair 

Idea challenge

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อ

ต่่าง ๆ

2. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บ ริิ ก า ริ  Boo k  She l f  

Multimedia

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าโฆษัณ์าป็ริะชีาสัมพัีนธ์ิ 

ต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฎิทินป็ีให้ม่

2. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

จัากการิผลิต่วีดโีอ ห้ลกัสูต่ริ 

eLearning และห้ลักสูต่ริ

พีัฒนาศักยภาพีด้าน ICT

ค่าบริการจ่าย

1.  ซื่่� อ  MA F i rewal l , 

อุป็กริณ์์เน็ต่เวิริ์ค

2.ค่าบริิการิอ่�นๆ ได้แก่  

ค่าบริกิาริห้้องอบริมนอกเวลา

140

-

-

389

282

550

169

386

-

-

50

18

18

1,016

-

50

300

198

-

-

33

-

164

1,619

319

400

750

1,540

389

83

1. คา่บริกิาริอ่�น ๆ  เป็น็ค่าใชีจ้ัา่ยในการิดำเนินธุิริกิจัของ

บริษิัทั ด้านริาคาเป็็นริาคาสอดคล้องกบัริาคาต่ลาด ห้ริอ่ 

ไม่แต่กต่่างกับบุคคล ภายนอกภายในเง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายไดโ้ฆษัณ์าเป็น็ริายการิที�มคีวามสมเห้ต่สุมผลและ

เป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ริายได้อ่�น ๆ  เป็็นไป็ต่ามริาคาต่ลาด และ/ห้ริ่อ ริาคา

ที�เห้มาะสมที�ต่กลงกัน

1. Agency ในการิเชีญิส่�อและวางแผนการิลงส่�อต่า่ง ๆ  

ให้้ต่ริงกบักลุม่เป้็าห้มายของบริษิัทั ดา้นริาคาเป็น็ริาคา

ที�เห้มาะสม สอดคลอ้งกบัริาคาต่ลาด และเพี่�อป็ริะโยชีน์

สูงสุดกับบริิษััท

1. ขายสินค้าเพ่ี�อเป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ีให้ม่ ในด้านริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริสว่นเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็น็อตั่ริาเดยีวกบับคุคลภายนอก

2. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3. ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงานEvent เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคลอ้งกบัริาคาต่ลาดห้ริอ่เป็น็ริาคาที�ไมแ่ต่กต่างจัาก

การิทำริายการิกับบคุคลภายนอกภายใต้่เง่�อนไขเดียวกัน

4. ริายได้จัากการิผลิต่วิดีโอ ค่าห้ลักสูต่ริออนไลน์ ด้าน

ริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม และ/

ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. สำห้รัิบการิซื่่�อ MA Firewall นั�นเป็็นริายการิที�มคีวาม 

สมเห้ตุ่สมผลและเป็น็ไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็

ของธิรุิกิจั สำห้รัิบในด้านริาคานั�นบริษิัทัมกีาริเป็รีิยบเทยีบ 

กับผู้ขายริายอ่�น ต่ามขั�นต่อนการิจััดซื่่�อของบริิษััทฯ

2. ค่าบริิการิอ่�น ๆ เป็็นริายการิที�เป็็นป็ริะโยชีน์ในการิ

ดำเนินธิรุิกจิัของบริษิัทัฯ ดา้นริาคาเป็น็ริาคาสอดคล้อง

กับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างกับบุคคล

ภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

7. บริิษััท ดาต่้าวัน 

 เอเชีีย

 (ป็ริะเทศไทย) 

 จัำกัด (D1)



107107

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

106106

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

ผลิ ต่ วี ดี โ อ  และริาย ได้

ห้ลักสูต่ริพีัฒนาศักยภาพี

ด้าน ICT

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าข้อมูล

2. ซื่่�อสินค้า ได้แก่ โต๊่ะ, 

เก้าอี�, โซื่ฟา

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1.ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set)  

ป็ฎิทินป็ีให้ม่

2. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

3. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บริิการิจัดโดเมนเนม

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิอินเทอริ์เน็ต่ 

Leased Line, Media

2. คา่ใชีจ้ัา่ยอ่�น ไดแ้ก ่คา่ริบั

ฝ่าก Server, ค่าบำริุงริักษัา

ซื่อฟท์แวร์ิ และค่าบริิการิ 

จัดโดเมน

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิิทินป็ีให้ม่ 

2. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4.ริายได้อ่�นๆ ได้แก่ ริายได้

จัากการิผลิต่วีดีโอ ริะบบ 

Wisimo, CSENTO_S

1,486

-

25

-

-

644

231

30

-

-

900

-

-

21

-

-

660

84

21

30

-

150

1,486

5

35

20

1

685

345

72

200

300

10

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

1.เป็็นการิให้้บริิการิริวบริวมและวิเคริาะห้์ข้อมูลต่าม

ความต่อ้งการิของบริษิัทั (Customized Report) ใชีใ้น

การิดำเนินธิรุิกจิัของบริษิัทั ด้านริาคาเป็็นริาคาสอดคล้อง 

กับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่าง กับบุคคล

ภายนอกภายในเง่�อนไขเดียวกัน

2. สำห้รัิบการิซื่่�อโต๊่ะ, เก้าอี�, โซื่ฟา เป็น็ริายการิที�มคีวาม

สมเห้ต่สุมผล และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิคา้ป็กต่ทิั�วไป็

ของธิุริกิจั

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

2.ริายไดค้า่บริกิาริพี่�นที�จัดังานแสดงสนิคา้เป็น็ริายการิ

ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคาสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาดห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3.ริายได้อ่�น ๆ เป็็นไป็ต่ามริาคาต่ลาด และ/ห้ริ่อ ริาคา

ที�เห้มาะสมที�ต่กลงกัน

1. ค่าใชี้จั่ายในการิดำเนินธิุริกิจัของบริิษััท ด้านริาคา

เป็็นริาคาที�เห้มาะสม โดยบริษิัทัมกีาริเป็ริยีบเทยีบริาคา

และบริกิาริกับผู้ให้้บริกิาริริายอ่�น ต่ามขั�นต่อนการิจัดัซื่่�อ 

2. เป็็นค่าริับฝ่าก Server ของบริิษััท ริาคาที�เริียกเก็บ 

เป็็นริาคาที�สมเห้ตุ่สมผล  เพี่�อป็ริะโยชีน์ในการิดำเนิน

ธิุริกิจัของบริิษััท

1. ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ใีห้ม ่ดา้นริาคา เริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก  

2. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3.ริายไดค้า่บริกิาริพี่�นที�จัดังานแสดงสนิคา้เป็น็ริายการิ

ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคาสอดคล้องกับ

ริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

4.ริายได้อ่�นๆ ด้านริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาต้่นทุนบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม และ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

4. บริิษััท เอเน็ต่ จัำกัด

 (ANET)

5. บริิษััท เออาริ์ไอที 

 จัำกัด (ARIT) 

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

   ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ  

 - นายป็ริะยูริ

  ริัต่นไชียานนท์

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

6. บริิษััท คอริ์ แอนด์ 

 พีีค จัำกัด (C&P) 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายป็ริะยูริ 

   ริัต่นไชียานนท์ 

   (ดำริงต่ำแห้น่ง

   กริริมการิ ถูึง

   28 ตุ่ลาคม 2564)

• กริริมการิริ่วมกัน 

 - ดริ.วิวสัน 

   เต่ียว ยอง เพี็ง

    (ดำริงต่ำแห้น่ง

   กริริมการิ 

   ม.ค.-มี.ค. 2563)

• ผู้ถูอ่หุ้น้ร่ิวมกนั

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

ค่าสิี่นค้า และค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิอ่�น ๆ ได้แก่  

ค่าวิทยากริ 8 ห้ลักสูต่ริ

ป็ ริ ะ ส า น ง า น ผู้ แข่ ง ขั น 

Minecraft Red cross Fair 

Idea challenge

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อ

ต่่าง ๆ

2. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

บ ริิ ก า ริ  Boo k  She l f  

Multimedia

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าโฆษัณ์าป็ริะชีาสัมพัีนธ์ิ 

ต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฎิทินป็ีให้ม่

2. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

3. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

4. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ ริายได้

จัากการิผลิต่วีดโีอ ห้ลกัสูต่ริ 

eLearning และห้ลักสูต่ริ

พีัฒนาศักยภาพีด้าน ICT

ค่าบริการจ่าย

1.  ซื่่� อ  MA F i rewal l , 

อุป็กริณ์์เน็ต่เวิริ์ค

2.ค่าบริิการิอ่�นๆ ได้แก่  

ค่าบริกิาริห้้องอบริมนอกเวลา

140

-

-

389

282

550

169

386

-

-

50

18

18

1,016

-

50

300

198

-

-

33

-

164

1,619

319

400

750

1,540

389

83

1. คา่บริิการิอ่�น ๆ  เป็น็ค่าใชีจ้ัา่ยในการิดำเนินธุิริกิจัของ

บริิษััท ด้านริาคาเป็็นริาคาสอดคล้องกบัริาคาต่ลาด ห้ริอ่ 

ไม่แต่กต่่างกับบุคคล ภายนอกภายในเง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายไดโ้ฆษัณ์าเป็น็ริายการิที�มคีวามสมเห้ต่สุมผลและ

เป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ริายได้อ่�น ๆ  เป็็นไป็ต่ามริาคาต่ลาด และ/ห้ริ่อ ริาคา

ที�เห้มาะสมที�ต่กลงกัน

1. Agency ในการิเชีญิส่�อและวางแผนการิลงส่�อต่า่ง ๆ  

ให้ต้่ริงกบักลุม่เป้็าห้มายของบริิษััท ดา้นริาคาเป็น็ริาคา

ที�เห้มาะสม สอดคลอ้งกบัริาคาต่ลาด และเพี่�อป็ริะโยชีน์

สูงสุดกับบริิษััท

1. ขายสินค้าเพ่ี�อเป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลป็ีให้ม่ ในด้านริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริสว่นเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็น็อตั่ริาเดยีวกบับคุคลภายนอก

2. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3. ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงานEvent เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคลอ้งกบัริาคาต่ลาดห้ริอ่เป็น็ริาคาที�ไมแ่ต่กต่างจัาก

การิทำริายการิกับบคุคลภายนอกภายใต้่เง่�อนไขเดียวกัน

4. ริายได้จัากการิผลิต่วิดีโอ ค่าห้ลักสูต่ริออนไลน์ ด้าน

ริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม และ/

ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. สำห้ริบัการิซื่่�อ MA Firewall นั�นเป็็นริายการิที�มคีวาม 

สมเห้ตุ่สมผลและเป็น็ไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็

ของธิรุิกิจั สำห้รัิบในด้านริาคานั�นบริษิัทัมกีาริเป็รีิยบเทยีบ 

กับผู้ขายริายอ่�น ต่ามขั�นต่อนการิจััดซื่่�อของบริิษััทฯ

2. ค่าบริิการิอ่�น ๆ เป็็นริายการิที�เป็็นป็ริะโยชีน์ในการิ

ดำเนินธิรุิกจิัของบริษิัทัฯ ดา้นริาคาเป็น็ริาคาสอดคล้อง

กับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างกับบุคคล

ภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

7. บริิษััท ดาต่้าวัน 

 เอเชีีย

 (ป็ริะเทศไทย) 

 จัำกัด (D1)



109109

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

108108

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุุคคลที่่�อาจมี่
ความีขััดแย้้ง

ความีสััมีพัันธ์์ ลักษณะราย้การ มีูลค่าราย้การ (พัันบาท) ความีจําเป็็น

และความีสัมีเหตุุสัมีผล

220

1,394

491

155

-

193

5,441

125

150

30

768

1,040

1,770

436

1,625

-

163

8,399

105

250

30

732

1,910

850

652

1,698

759

528

7,700

129

50

131

291
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8. บริิษััท เอสวีีโอเอ  

 จำกััด (มหาชน)  

 (SVOA)

9. บริิษััท ไอที ซิิตี้ี� 

 จำกััด (มหาชน)

• กัริริมกัาริร่ิวีมกััน 

 - นายมน ูเลียีวีไพัโริจน์  

 - ดริ.วีวิีสนั เตี้ยีวี 

   ยอง เพัง็

• ผูู้�ถืือห้�นริ่วีมกััน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์์ธเนศ

• กัริริมกัาริร่ิวีมกััน

 - ดริ.วีวิีสนั 

   เตี้ยีวี ยอง เพัง็

ราย้ได้ 

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�พัื�นที�จดังานแสดง

สินค์�า

2. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

3. ริายได�จากักัาริขายสินค์�า 

ช้ดของขวัีญ (Gift Set) 

ปีฏิิทินปีีใหม่ 

4. ริายได�อื�น ๆ ได�แก่ั ริายได� 

จากักัาริจัดสัมมนา ผู้ลีิตี้

วีีดีโอ แลีะริายได�หลีักัสูตี้ริ 

eLearning

ค่าบุริการจ่าย้

1.ซิื�ออ้ปีกัริณ์ค์อมพิัวีเตี้อร์ิ

แลีะโปีริแกัริมค์อมพัิวีเตี้อริ์

2. ค์่าบริิกัาริอื�น ๆ  ได�แกั่ ค์่า

สนับสน้นจัดทำ Dairy, ค์่า

บริิกัาริเค์ริื�องถื่ายเอกัสาริ

แลีะค์่าบริิกัาริเช่าทีวีี

ราย้ได้

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�พัื�นที�จัดงานแสดง

สินค์�า

2. ริายได�จากักัาริขายสินค์�า 

ช้ดของขวัีญ (Gift Set) 

ปีฏิิทินปีีใหม่ 

3. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

4. ริายได�อื�น ๆ ได�แกั่ ค์่า

บริิกัาริ Digital Marketing 

แลีะหลีักัสูตี้ริ eLearning

คา่สันิคา้และค่าบุริการจ่าย้

1. ซิื�ออ้ปีกัริณ์ค์อมพิัวีเตี้อร์ิ

แลีะสินค์�าอื�น ๆ

1. ริายได�ค์่าบริิกัาริพัื�นที�จัดงานแสดงสินค์�าแลีะริายได�

ริับจัดงาน Event เปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเปี็นไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาดหรืิอไม่แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเปี็นไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

3. ขายสินค์�าเพัื�อใช�เปี็นของขวีัญ/ของสมนาค์้ณใน

เทศกัาลีปีีใหม ่ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาเดียวีกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกั

4. ริายได�อื�น ๆ  ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม แลีะ/หรืิอริาค์าตี้ลีาด ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาที�ไม่

แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�

เงื�อนไขเดียวีกััน

1. สำหรัิบกัาริซิื�ออป้ีกัริณ์แลีะโปีริแกัริมค์อมพิัวีเตี้อริน์ั�น 

เปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลีแลีะเปี็นไปีตี้าม

แนวีทางกัาริค์�าปีกัตี้ิทั�วีไปีของธ้ริกัิจ สำหริับในด�าน

ริาค์านั�นบริษิัทัมกีัาริเปีริยีบเทยีบกัับผูู้�ขายริายอื�น ตี้าม

ขั�นตี้อนจัดซิื�อของบริิษััท

2. ค์่าใช�จ่ายในกัาริดำเนินธ้ริกิัจของบริิษััท ด�านริาค์า

เริียกัเกั็บตี้ามริาค์าตี้�นท้นบวีกักัำไริส่วีนเพัิ�ม หริือริาค์า

ตี้ลีาด ซิ่�งไม่แตี้กัตี้่างจากับ้ค์ค์ลีภายนอกั

1. ริายได�ค์า่บริกิัาริพัื�นที�จดังานแสดงสนิค์�าเปีน็ริายกัาริ

ที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลีแลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�า

ปีกัตี้ิทั�วีไปี ด�านริาค์าสอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่

แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�

เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ขายสินค์�าเพัื�อใช�เปี็นของขวีัญ/ของสมนาค์้ณใน

เทศกัาลีปีีใหม ่ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาเดียวีกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกั

3. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเปี็นไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

4. ริายได�อื�น ๆ  เปี็นไปีตี้ามริาค์าตี้ลีาด แลีะ/หริือ ริาค์า

ที�เหมาะสมที�ตี้กัลีงกััน

1. กัาริซิื�ออ้ปีกัริณ์แลีะสินค์�าอื�น ๆ นั�น เปี็นริายกัาริที�มี

ค์วีามสมเหตี้ส้มผู้ลีแลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้

ทั�วีไปีของธ้ริกิัจ สำหริับในด�านริาค์านั�นบริิษััทมีกัาริ

เปีรีิยบเทยีบกัับผูู้�ขายริายอื�น ตี้ามขั�นตี้อนกัาริจัดซิื�อของ

บริิษััท

บุุคคลที่่�อาจมี่
ความีขััดแย้้ง

ความีสััมีพัันธ์์ ลักษณะราย้การ มีูลค่าราย้การ (พัันบาท) ความีจําเป็็น

และความีสัมีเหตุุสัมีผล

10. บริิษััท เอส พัี วีี ไอ 

 จำกััด (มหาชน) 

 (SPVI)

11. บริิษััท บางกัอกัสห 

 ปีริะกัันภัย จำกััด 

 (มหาชน)

12. บริษิัทั ข�อมลูีเค์ริดติี้

 แห่งชาตี้ิ จำกััด

• กัริริมกัาริริ่วีมกััน

 - นายมนิทร์ิ องิค์์ธเนศ

• กัริริมกัาริริ่วีมกััน

 - นายมน ูเลียีวีไพัโริจน์

• กัริริมกัาริริ่วีมกััน

 - นายมนิทร์ิ องิค์์ธเนศ
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100

18

105

407

82

100
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130

1,842

294

1,250

50

17

30

131

75

-

117

50

1,689

57

950

50

22

206

101

-

50

121

50

1,392

-
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2. เปีน็กัาริทำกัจิกัริริมเพัื�อสง่เสริมิกัาริขาย สำหริบังาน

แสดงสินค์�าของบริิษััท ซิ่� งริายกัาริดังกัล่ีาวีเปี็น

ปีริะโยชน์ตี้่อบริิษััท ด�านริาค์าเปี็นริาค์าที�เหมาะสม

1. ริายได�ค์่าบริิกัาริพัื�นที�จัดงานแสดงสินค์�าแลีะริายได�

ริับจัดงาน Event เปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

3. ขายสินค์�าเพัื�อใช�เปี็นของขวีัญ/ของสมนาค์้ณใน

เทศกัาลีปีใีหม ่ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาเดียวีกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกั

4. ริายได�อื�น ๆ ในด�านริาค์าเริียกัเกั็บตี้ามริาค์าตี้�นท้น

บวีกักัำไริส่วีนเพัิ�ม

1. กัาริซิื�ออ้ปีกัริณ์แลีะสินค์�าอื�น ๆ  นั�น เปี็นริายกัาริที�มี

ค์วีามสมเหตี้ส้มผู้ลีแลีะเปีน็ไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้

ทั�วีไปีของธ้ริกิัจ ด�านริาค์ามีกัาริเปีรีิยบเทียบกัับผูู้�ขาย

ริายอื�น ตี้ามขั�นตี้อนกัาริจัดซิื�อของบริิษััท

2. เปีน็กัาริทำกัจิกัริริมเพัื�อสง่เสริมิกัาริขาย สำหริบังาน

แสดงสนิค์�าของบริษิัทั ซิ่�งให�บริกิัาริเชน่เดยีวีกันักับัริ�าน

ค์�าทั�วีไปีในงาน

1. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

1. ค์่าใช�จ่ายอื�น เป็ีนค่์าใช�จ่ายในกัาริดำเนินธ้ริกิัจของ

บริิษััท ด�านริาค์าเปี็นริาค์าที�เหมาะสม มีกัาริเปีรีิยบ

เทยีบกัับผูู้�ขายริายอื�น ตี้ามขั�นตี้อนกัาริจดัซิื�อของบริษิัทั

1. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ริายได�ค์า่บริกิัาริพัื�นที�จดังานแสดงสนิค์�าเปีน็ริายกัาริ

ที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลีแลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�า

ปีกัตี้ิทั�วีไปี ด�านริาค์าสอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่

แตี้กัตี้่างจากักัาริทำริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�

เงื�อนไขเดียวีกััน

2. กัจิกัริริมส่งเสริมิกัาริตี้ลีาด 

เชน่ มอบบตัี้ริสว่ีนลีดในงาน

แสดงสินค์�า

ราย้ได้ 

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�พัื�นที�จัดงานแสดง

สินค์�า

2. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

3. ริายได�จากักัาริขายสินค์�า 

ช้ดของขวีัญ (Gift Set)  

ปีฎิิทิน ปีีใหม่

4. ริายได�อื�น ๆ  ได�แก่ั ริายได�

บริิกัาริ Digital Marketing 

แลีะหลีักัสูตี้ริ eLearning

ค่าสัินค้าจ่าย้

1. ซิื�ออ้ปีกัริณ์ค์อมพัิวีเตี้อร์ิ

แลีะสินค์�าอื�น ๆ

2. กัจิกัริริมส่งเสริมิกัาริตี้ลีาด 

เชน่ มอบบตัี้ริสว่ีนลีดในงาน

แสดงสินค์�า

ราย้ได้

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

ค่าบุริการจ่าย้

1. ค์่าบริิกัาริอื�น ๆ ได�แกั่  

ค์่าเบี�ยปีริะกัันภัย พัริบ. 

ริถืยนตี้์

ราย้ได้

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

2. ริายได�พัื�นที�จัดงานแสดง

สินค์�า
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

108108
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุุคคลที่่�อาจมี่
ความีขััดแย้้ง

ความีสััมีพัันธ์์ ลักษณะราย้การ มีูลค่าราย้การ (พัันบาท) ความีจําเป็็น

และความีสัมีเหตุุสัมีผล
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-
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5,441
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30

768

1,040

1,770

436

1,625

-
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8,399
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250

30

732

1,910

850

652

1,698

759

528

7,700

129

50
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8. บริิษััท เอสวีีโอเอ  

 จำกััด (มหาชน)  

 (SVOA)

9. บริิษััท ไอที ซิิตี้ี� 

 จำกััด (มหาชน)

• กัริริมกัาริร่ิวีมกััน 

 - นายมน ูเลียีวีไพัโริจน์  

 - ดริ.วีวิีสนั เตี้ยีวี 

   ยอง เพัง็

• ผูู้�ถืือห้�นริ่วีมกััน 

 - นายมนิทร์ิ องิค์์ธเนศ

• กัริริมกัาริร่ิวีมกััน

 - ดริ.วีวิีสนั 

   เตี้ยีวี ยอง เพัง็

ราย้ได้ 

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�พัื�นที�จดังานแสดง

สินค์�า

2. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

3. ริายได�จากักัาริขายสินค์�า 

ช้ดของขวัีญ (Gift Set) 

ปีฏิิทินปีีใหม่ 

4. ริายได�อื�น ๆ ได�แก่ั ริายได� 

จากักัาริจัดสัมมนา ผู้ลีิตี้

วีีดีโอ แลีะริายได�หลีักัสูตี้ริ 

eLearning

ค่าบุริการจ่าย้

1.ซิื�ออ้ปีกัริณ์ค์อมพิัวีเตี้อร์ิ

แลีะโปีริแกัริมค์อมพัิวีเตี้อริ์

2. ค์่าบริิกัาริอื�น ๆ  ได�แกั่ ค์่า

สนับสน้นจัดทำ Dairy, ค์่า

บริิกัาริเค์ริื�องถื่ายเอกัสาริ

แลีะค์่าบริิกัาริเช่าทีวีี

ราย้ได้

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�พัื�นที�จัดงานแสดง

สินค์�า

2. ริายได�จากักัาริขายสินค์�า 

ช้ดของขวัีญ (Gift Set) 

ปีฏิิทินปีีใหม่ 

3. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

4. ริายได�อื�น ๆ ได�แกั่ ค์่า

บริิกัาริ Digital Marketing 

แลีะหลีักัสูตี้ริ eLearning

คา่สันิคา้และค่าบุริการจ่าย้

1. ซิื�ออ้ปีกัริณ์ค์อมพิัวีเตี้อร์ิ

แลีะสินค์�าอื�น ๆ

1. ริายได�ค์่าบริิกัาริพัื�นที�จัดงานแสดงสินค์�าแลีะริายได�

ริับจัดงาน Event เปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเปี็นไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาดหรืิอไม่แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเปี็นไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

3. ขายสินค์�าเพัื�อใช�เปี็นของขวีัญ/ของสมนาค์้ณใน

เทศกัาลีปีใีหม ่ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาเดียวีกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกั

4. ริายได�อื�น ๆ  ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม แลีะ/หรืิอริาค์าตี้ลีาด ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาที�ไม่

แตี้กัตี้่างจากักัาริทำริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�

เงื�อนไขเดียวีกััน

1. สำหรัิบกัาริซิื�ออป้ีกัริณ์แลีะโปีริแกัริมค์อมพิัวีเตี้อริน์ั�น 

เปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลีแลีะเปี็นไปีตี้าม

แนวีทางกัาริค์�าปีกัตี้ิทั�วีไปีของธ้ริกัิจ สำหริับในด�าน

ริาค์านั�นบริษิัทัมกีัาริเปีริยีบเทยีบกับัผูู้�ขายริายอื�น ตี้าม

ขั�นตี้อนจัดซิื�อของบริิษััท

2. ค์่าใช�จ่ายในกัาริดำเนินธ้ริกัิจของบริิษััท ด�านริาค์า

เริียกัเกั็บตี้ามริาค์าตี้�นท้นบวีกักัำไริส่วีนเพัิ�ม หริือริาค์า

ตี้ลีาด ซิ่�งไม่แตี้กัตี้่างจากับ้ค์ค์ลีภายนอกั

1. ริายได�ค์า่บริกิัาริพืั�นที�จดังานแสดงสนิค์�าเปีน็ริายกัาริ

ที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลีแลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�า

ปีกัตี้ิทั�วีไปี ด�านริาค์าสอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่

แตี้กัตี้่างจากักัาริทำริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�

เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ขายสินค์�าเพัื�อใช�เปี็นของขวีัญ/ของสมนาค์้ณใน

เทศกัาลีปีใีหม ่ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาเดียวีกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกั

3. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเปี็นไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัตี้่างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

4. ริายได�อื�น ๆ  เปี็นไปีตี้ามริาค์าตี้ลีาด แลีะ/หริือ ริาค์า

ที�เหมาะสมที�ตี้กัลีงกััน

1. กัาริซิื�ออ้ปีกัริณ์แลีะสินค์�าอื�น ๆ นั�น เปี็นริายกัาริที�มี

ค์วีามสมเหตี้ส้มผู้ลีแลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้

ทั�วีไปีของธ้ริกัิจ สำหริับในด�านริาค์านั�นบริิษััทมีกัาริ

เปีรีิยบเทยีบกับัผูู้�ขายริายอื�น ตี้ามขั�นตี้อนกัาริจัดซิื�อของ

บริิษััท

บุุคคลที่่�อาจมี่
ความีขััดแย้้ง

ความีสััมีพัันธ์์ ลักษณะราย้การ มีูลค่าราย้การ (พัันบาท) ความีจําเป็็น

และความีสัมีเหตุุสัมีผล

10. บริิษััท เอส พัี วีี ไอ 

 จำกััด (มหาชน) 

 (SPVI)

11. บริิษััท บางกัอกัสห 

 ปีริะกัันภัย จำกััด 

 (มหาชน)

12. บริษิัทั ข�อมลูีเค์ริดติี้

 แห่งชาตี้ิ จำกััด

• กัริริมกัาริริ่วีมกััน

 - นายมนิทร์ิ องิค์์ธเนศ

• กัริริมกัาริริ่วีมกััน

 - นายมน ูเลียีวีไพัโริจน์

• กัริริมกัาริริ่วีมกััน

 - นายมนิทร์ิ องิค์์ธเนศ
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2. เปีน็กัาริทำกัจิกัริริมเพัื�อสง่เสริมิกัาริขาย สำหริบังาน

แสดงสินค์�าของบริิษััท ซิ่� งริายกัาริดังกัลี่าวีเปี็น

ปีริะโยชน์ตี้่อบริิษััท ด�านริาค์าเปี็นริาค์าที�เหมาะสม

1. ริายได�ค์่าบริิกัาริพัื�นที�จัดงานแสดงสินค์�าแลีะริายได�

ริับจัดงาน Event เปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

3. ขายสินค์�าเพัื�อใช�เปี็นของขวีัญ/ของสมนาค์้ณใน

เทศกัาลีปีใีหม ่ด�านริาค์า เริยีกัเกับ็ตี้ามริาค์าตี้�นทน้บวีกั

กัำไริส่วีนเพัิ�ม ซิ่�งเปี็นอัตี้ริาเดียวีกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกั

4. ริายได�อื�น ๆ ในด�านริาค์าเริียกัเกั็บตี้ามริาค์าตี้�นท้น

บวีกักัำไริส่วีนเพัิ�ม

1. กัาริซิื�ออ้ปีกัริณ์แลีะสินค์�าอื�น ๆ  นั�น เปี็นริายกัาริที�มี

ค์วีามสมเหตี้ส้มผู้ลีแลีะเปีน็ไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้

ทั�วีไปีของธ้ริกิัจ ด�านริาค์ามีกัาริเปีรีิยบเทียบกัับผูู้�ขาย

ริายอื�น ตี้ามขั�นตี้อนกัาริจัดซิื�อของบริิษััท

2. เปีน็กัาริทำกัจิกัริริมเพัื�อสง่เสริมิกัาริขาย สำหริบังาน

แสดงสนิค์�าของบริษิัทั ซิ่�งให�บริกิัาริเชน่เดยีวีกันักับัริ�าน

ค์�าทั�วีไปีในงาน

1. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

1. ค์่าใช�จ่ายอื�น เป็ีนค่์าใช�จ่ายในกัาริดำเนินธ้ริกิัจของ

บริิษััท ด�านริาค์าเปี็นริาค์าที�เหมาะสม มีกัาริเปีรีิยบ

เทยีบกับัผูู้�ขายริายอื�น ตี้ามขั�นตี้อนกัาริจดัซิื�อของบริษิัทั

1. ริายได�ค์่าโฆษัณาเปี็นริายกัาริที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลี

แลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�าปีกัติี้ทั�วีไปี ด�านริาค์า

สอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำ

ริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�เงื�อนไขเดียวีกััน

2. ริายได�ค์า่บริกิัาริพัื�นที�จดังานแสดงสนิค์�าเปีน็ริายกัาริ

ที�มีค์วีามสมเหตี้้สมผู้ลีแลีะเป็ีนไปีตี้ามแนวีทางกัาริค์�า

ปีกัตี้ิทั�วีไปี ด�านริาค์าสอดค์ลี�องกัับริาค์าตี้ลีาด หริือไม่

แตี้กัต่ี้างจากักัาริทำริายกัาริกัับบ้ค์ค์ลีภายนอกัภายใตี้�

เงื�อนไขเดียวีกััน

2. กัจิกัริริมส่งเสริมิกัาริตี้ลีาด 

เชน่ มอบบตัี้ริสว่ีนลีดในงาน

แสดงสินค์�า

ราย้ได้ 

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�พัื�นที�จัดงานแสดง

สินค์�า

2. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

3. ริายได�จากักัาริขายสินค์�า 

ช้ดของขวีัญ (Gift Set)  

ปีฎิิทิน ปีีใหม่

4. ริายได�อื�น ๆ  ได�แก่ั ริายได�

บริิกัาริ Digital Marketing 

แลีะหลีักัสูตี้ริ eLearning

ค่าสัินค้าจ่าย้

1. ซิื�ออ้ปีกัริณ์ค์อมพัิวีเตี้อร์ิ

แลีะสินค์�าอื�น ๆ

2. กัจิกัริริมส่งเสริมิกัาริตี้ลีาด 

เชน่ มอบบตัี้ริสว่ีนลีดในงาน

แสดงสินค์�า

ราย้ได้

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

ค่าบุริการจ่าย้

1. ค์่าบริิกัาริอื�น ๆ ได�แกั่  

ค์่าเบี�ยปีริะกัันภัย พัริบ. 

ริถืยนตี้์

ราย้ได้

ขัาย้สัินค้าและบุริการ

1. ริายได�โฆษัณาตี้ามสื�อต่ี้าง ๆ

2. ริายได�พัื�นที�จัดงานแสดง

สินค์�า
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

110110

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล
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13. บริิษััท ลีซื่ อิท 

 จัำกัด (มห้าชีน)

14. บริิษััท สยามสต่ีล 

 อินเต่อริ์เนชีั�นแนล 

 จัำกัด (มห้าชีน)

15. บริิษััท ยูบิลลี� 

 เอ็นเต่อริ์ไพีริส์ 

 จัำกัด (มห้าชีน)

16. บริิษััท เอซื่ิส 

 คอมพีวิเต่อร์ิ จัำกดั 

 (ASYS)

• ผู้ถูอ่หุ้น้ร่ิวมกนั

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิร่ิวมกนั

 - ดริ.ววิสนั 

   เต่ยีว ยอง เพีง็

3. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต้่

เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ริายไดร้ิบัจัดังาน Event เป็น็ริายการิที�มคีวามสมเห้ตุ่

สมผลและเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้าน

ริาคาสอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิ

ทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3.ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลปี็ให้ม่ ดา้นริาคา เริยีกเก็บต่ามริาคาต้่นทุนบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

4. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต้่

เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายไดร้ิบัจัดังาน Event เป็น็ริายการิที�มคีวามสมเห้ตุ่

สมผลและเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้าน

ริาคาสอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิ

ทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต้่

เง่�อนไขเดียวกัน

1. คา่ซื่อ่มอปุ็กริณ์ส์ำนกังาน เป็น็คา่ใชีจ้ัา่ยในการิดำเนนิ

ธิุริกิจั ด้านริาคาเป็็นริาคาสอดคล้องกับริาคาต่ลาด/ 

ห้ริ่อไม่แต่กต่่างกับบุคคลภายนอกภายใต้่เง่�อนไข

เดียวกัน

3. ริายได้อ่�นๆ ได้แก่ ริายได้

บริิการิ Digital Marketing

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

2.ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

3. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) ป็ฎิ

ทินป็ีให้ม่ 

4. ริายไดอ้่�น ๆ  ไดแ้ก ่ริายได้

ห้ลักสูต่ริ eLearning

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ไดแ้ก ่ริายได้

ห้ลักสูต่ริ eLearning

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิอ่�นๆ ได้แก่  

ค่าบริิการิซื่่อมโป็ริเจัคเต่อริ์

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

17. บริิษััท น�ำต่าล

 ขอนแก่น จัำกัด

 (มห้าชีน)

18. บริิษััท ยูบีเอ็ม 

 เอเซื่ยี (ป็ริะเทศไทย) 

 จัำกัด

19. บริิษััท เออาริ์ 

 อลิาสโทเมอริ ์จัำกดั

20. บริิษััท เอริีส 

 อินเต่อริ์เนชีั�นแนล 

 (ป็ริะเทศไทย) จัำกดั

21. บริิษััท บีโอแอล 

 ดิจัิต่อล จัำกัด

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมินทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน  

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน  

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ
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รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

2.ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สนิค้า

3. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ Digital 

Marketing

ค่าบรกิารจ่าย

1. ค่าจัดัทำริายงาน Support 

ริะบบบญัชี ีARGO

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สนิค้า

2. ริายได้อ่�น ๆ ได้แก่ ริายได้

จัากการิจัดัสัมนา และริายได้

บริกิาริ Digital Marketing

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2.ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงาน Event เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่าง

จัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไข

เดียวกัน

3. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

1. จัดัทำริายงานเพี่�อ Support การิทำบญัชีีให้ส้มบรูิณ์์

และริวดเริว็ขึ�น โดยคิดค่าบริกิาริต่าม Man-day ที�ใช้ีจัริงิ

1. ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงาน Event เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่าง

จัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไข

เดียวกัน

2.ริายได้อ่�น ๆ ในด้านริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�

ไม่แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภาย

ใต่้เง่�อนไขเดียวกัน



111111

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

110110

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล
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13. บริิษััท ลีซื่ อิท 

 จัำกัด (มห้าชีน)

14. บริิษััท สยามสต่ีล 

 อินเต่อริ์เนชีั�นแนล 

 จัำกัด (มห้าชีน)

15. บริิษััท ยูบิลลี� 

 เอ็นเต่อริ์ไพีริส์ 

 จัำกัด (มห้าชีน)

16. บริิษััท เอซื่ิส 

 คอมพีวิเต่อร์ิ จัำกดั 

 (ASYS)

• ผูถู่้อหุ้น้ร่ิวมกนั

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิร่ิวมกนั 

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิร่ิวมกนั

 - ดริ.ววิสนั 

   เต่ยีว ยอง เพีง็

3. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต้่

เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ริายไดร้ิบัจัดังาน Event เป็น็ริายการิที�มคีวามสมเห้ตุ่

สมผลและเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้าน

ริาคาสอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิ

ทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

3.ขายสินค้าเพี่�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลปี็ให้ม่ ดา้นริาคา เริยีกเก็บต่ามริาคาต้่นทุนบวก

กำไริส่วนเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาเดียวกับบุคคลภายนอก

4. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต้่

เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายไดร้ิบัจัดังาน Event เป็น็ริายการิที�มคีวามสมเห้ตุ่

สมผลและเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กต่ิทั�วไป็ ด้าน

ริาคาสอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิ

ทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต้่

เง่�อนไขเดียวกัน

1. คา่ซื่อ่มอปุ็กริณ์ส์ำนกังาน เป็น็คา่ใชีจ้ัา่ยในการิดำเนนิ

ธิุริกิจั ด้านริาคาเป็็นริาคาสอดคล้องกับริาคาต่ลาด/ 

ห้ริ่อไม่แต่กต่่างกับบุคคลภายนอกภายใต้่เง่�อนไข

เดียวกัน

3. ริายได้อ่�นๆ ได้แก่ ริายได้

บริิการิ Digital Marketing

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

2.ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

3. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) ป็ฎิ

ทินป็ีให้ม่ 

4. ริายไดอ้่�น ๆ  ไดแ้ก ่ริายได้

ห้ลักสูต่ริ eLearning

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สินค้า

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ไดแ้ก ่ริายได้

ห้ลักสูต่ริ eLearning

ค่าบริการจ่าย

1. ค่าบริิการิอ่�นๆ ได้แก่  

ค่าบริิการิซื่่อมโป็ริเจัคเต่อริ์

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

17. บริิษััท น�ำต่าล

 ขอนแก่น จัำกัด

 (มห้าชีน)

18. บริิษััท ยูบีเอ็ม 

 เอเซื่ยี (ป็ริะเทศไทย) 

 จัำกัด

19. บริิษััท เออาริ์ 

 อลิาสโทเมอริ ์จัำกดั

20. บริิษััท เอริีส 

 อินเต่อริ์เนชีั�นแนล 

 (ป็ริะเทศไทย) จัำกดั

21. บริิษััท บีโอแอล 

 ดิจัิต่อล จัำกัด

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมน ูเลยีวไพีโริจัน์

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมินทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน  

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน  

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน

 - นายมนิทร์ิ องิค์ธิเนศ
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รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้โฆษัณ์าต่ามส่�อต่่าง ๆ

2.ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สนิค้า

3. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ Digital 

Marketing

ค่าบรกิารจ่าย

1. ค่าจัดัทำริายงาน Support 

ริะบบบญัชี ีARGO

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้พี่�นที�จััดงานแสดง

สนิค้า

2. ริายได้อ่�น ๆ ได้แก่ ริายได้

จัากการิจัดัสัมนา และริายได้

บริกิาริ Digital Marketing

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

1. ริายได้ค่าโฆษัณ์าเป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อไม่แต่กต่่างจัากการิทำ

ริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไขเดียวกัน

2.ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงาน Event เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่าง

จัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไข

เดียวกัน

3. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

1. จัดัทำริายงานเพี่�อ Support การิทำบญัชีใีห้้สมบรูิณ์์

และริวดเริว็ขึ�น โดยคิดค่าบริกิาริต่าม Man-day ที�ใช้ีจัริงิ

1. ริายได้ค่าบริิการิพี่�นที�จััดงานแสดงสินค้าและริายได้

ริับจััดงาน Event เป็็นริายการิที�มีความสมเห้ตุ่สมผล

และเป็็นไป็ต่ามแนวทางการิค้าป็กติ่ทั�วไป็ ด้านริาคา

สอดคล้องกับริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่าง

จัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้เง่�อนไข

เดียวกัน

2.ริายได้อ่�น ๆ ในด้านริาคาเริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�

ไม่แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภาย

ใต่้เง่�อนไขเดียวกัน
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แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

112112

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

22. บริิษััท ไบโอบอริ์น 

 จัำกัด

23. บริิษััท ดิจัิเทค วัน 

 จัำกัด

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมินทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมินทร์ิ องิค์ธิเนศ 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - ดริ.วิวสัน 

   เต่ียว ยอง เพี็ง
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-
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ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

ค่าบรกิารจ่าย

1. ค่าข้อมลู

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฎิทนิ ปี็ให้ม่

2. ริายได้อ่�น ๆ ได้แก่ ริายได้

บริกิาริ Digital Marketing 

และผลติ่วีดโีอ

ค่าสี่นิค้าจ่าย

1. ซื่่�อสินค้า เป็็นของเยี�ยม

พีนกังาน

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิทินิปี็ให้ม่

2. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ Digital 

Marketing

1. ค่าบริิการิริวมริวมและวิเคริาะห์้ข้อมูลต่ามความ

ต่อ้งการิของบริษิัทั (Customized Report) ดา้นริาคา

เป็็นริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างกับบุคคล

ภายนอก ภายในเง่�อนไขเดียวกัน

1. ขายสินค้าเพ่ี�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลปี็ให้ม่ ด้านริาคา เริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริสว่นเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็น็อตั่ริาเดยีวกบับคุคลภายนอก

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

1. การิซื่่�อสินค้า ต่ามริาคาต่ลาด

1. ขายสินค้าเพ่ี�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลปี็ให้ม่ ด้านริาคา เริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริสว่นเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็น็อตั่ริาเดยีวกบับคุคลภายนอก  

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต้่นทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

สรุปรายช�อกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บมจ.เออาร�ไอพ� 

บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร�ไพรส� 

บมจ.เอสว�โอเอ 

บมจ.สยามสตีล 

อินเตอร�เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บมจ.บางกอกสหประกันภัย 

บมจ.น้ำตาลขอนแก�น 

บมจ.เอสพ�ว�ไอ 

บมจ.ไอทีซิตี้ 

บมจ.บิซิเนส ออนไลน� 

บจ.บีโอแอล ดิจ�ตอล 

บจ.ข�อมูลเครดิตแห�งชาติ 

บจ.กลุ�มแอดวานซ� ร�เสิร�ช 

บจ.เอ.อาร�.แอ็คเคานติ�งคอนซัลแตนท� 

บจ.ไบโอบอร�น 

บจ.เออาร� อีลาสโทเมอร� 

บจ.เออาร�ไอที 

บจ.เอเน็ต

บจ.เอซิส คอมพ�วเตอร� 

บจ.เอร�ส อินเตอร�เนชันแนล (ประเทศไทย) 

บจ.ดิจ�เทควัน
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บุคคลท่�อาจม่
ความข้ัดแย้ง

ความสี่ัมพันธ์์ ลักษัณะรายการ มูลค่ารายการ (พีันบาท) ความจําเป็น

และความสี่มเหติุสี่มผล

22. บริิษััท ไบโอบอริ์น 

 จัำกัด

23. บริิษััท ดิจัิเทค วัน 

 จัำกัด

• กริริมการิริ่วมกัน

 - นายมินทร์ิ องิค์ธิเนศ

• ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน 

 - นายมินทร์ิ องิค์ธิเนศ 

• กริริมการิริ่วมกัน

 - ดริ.วิวสัน 

   เต่ียว ยอง เพี็ง

-

5

-

1

41

-

1,450

17

90

1

32

300

-

13

-

5

-

-

ป็ี 2564   ป็ี 2563  ป็ี 2562

ค่าบรกิารจ่าย

1. ค่าข้อมลู

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฎทินิ ปี็ให้ม่

2. ริายได้อ่�น ๆ ได้แก่ ริายได้

บริกิาริ Digital Marketing 

และผลติ่วดีโีอ

ค่าสี่นิค้าจ่าย

1. ซื่่�อสินค้า เป็็นของเยี�ยม

พีนกังาน

รายได้ข้ายสี่ินค้าบริการ

1. ริายได้จัากการิขายสินค้า 

ชีุดของขวัญ (Gift Set) 

ป็ฏิทินิปี็ให้ม่

2. ริายได้อ่�น ๆ  ได้แก่ Digital 

Marketing

1. ค่าบริิการิริวมริวมและวิเคริาะห์้ข้อมูลต่ามความ

ต่อ้งการิของบริษิัทั (Customized Report) ดา้นริาคา

เป็็นริาคาต่ลาด ห้ริ่อเป็็นริาคาที�ไม่แต่กต่่างกับบุคคล

ภายนอก ภายในเง่�อนไขเดียวกัน

1. ขายสินค้าเพ่ี�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลปี็ให้ม่ ด้านริาคา เริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริสว่นเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็น็อตั่ริาเดยีวกบับคุคลภายนอก

2. ริายไดอ้่�น ๆ  ดา้นริาคาเริยีกเกบ็ต่ามริาคาต่น้ทนุบวก

กำไริส่วนเพีิ�มและ/ห้ริ่อริาคาต่ลาด ซื่ึ�งเป็็นอัต่ริาที�ไม่

แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

1. การิซื่่�อสินค้า ต่ามริาคาต่ลาด

1. ขายสินค้าเพ่ี�อใชี้เป็็นของขวัญ/ของสมนาคุณ์ใน

เทศกาลปี็ให้ม่ ด้านริาคา เริียกเก็บต่ามริาคาต่้นทุน

บวกกำไริสว่นเพีิ�ม ซื่ึ�งเป็น็อตั่ริาเดยีวกบับคุคลภายนอก  
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แต่กต่่างจัากการิทำริายการิกับบุคคลภายนอกภายใต่้

เง่�อนไขเดียวกัน

สรุปรายช�อกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บมจ.เออาร�ไอพ� 

บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร�ไพรส� 

บมจ.เอสว�โอเอ 

บมจ.สยามสตีล 

อินเตอร�เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

บมจ.บางกอกสหประกันภัย 

บมจ.น้ำตาลขอนแก�น 

บมจ.เอสพ�ว�ไอ 
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บจ.บีโอแอล ดิจ�ตอล 

บจ.ข�อมูลเครดิตแห�งชาติ 
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)

รายงาน	และ	งบการเงิน

31	ธัันวาคม	2564

รายงานของผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เออาริ์ไอพีี จำำากััด (มหุ้าชน) 

ความเห็น

ขา้พีเจัา้ไดต้่ริวจัสอบงบการิเงินของบริษิัทั เออาร์ิไอพี ีจัำกดั (มห้าชีน) (บริษิัทัฯ) ซื่ึ�งป็ริะกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การิเงนิ ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 งบกำไริขาดทนุเบด็เสริจ็ั งบแสดงการิเป็ลี�ยนแป็ลงสว่นของผูถู้อ่หุ้น้และงบกริะแส

เงินสด สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันเดียวกัน และห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินริวมถูึงห้มายเห้ตุ่สริุป็นโยบายการิบัญชีีที�สำคัญ 

ขา้พีเจัา้เห้น็ว่างบการิเงินข้างต่น้นี�แสดงฐานะการิเงิน ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 ผลการิดำเนินงานและกริะแส

เงินสด สำห้รัิบปี็สิ�นสุดวันเดียวกันของบริิษััท เออาร์ิไอพีี จัำกัด (มห้าชีน) โดยถููกต้่องต่ามที�ควริในสาริะสำคัญต่าม

มาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน 

เกณฑ์์ในการแสี่ดงความเห็น

ข้าพีเจั้าได้ป็ฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสอบต่ามมาต่ริฐานการิสอบบัญชีี ความริับผิดชีอบของข้าพีเจั้าได้กล่าวไว้ในวริริค    

ความ่ริับผิิดชอบข้องผิ้้สอบบัญช่ต่่อการิต่ริวจสอบงบการิเงินในริายงานของข้าพีเจั้า ข้าพีเจั้ามีความเป็็นอิสริะจัาก 

บริิษััทฯ ต่ามข้อกำห้นดจัริริยาบริริณ์ของผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีบัญชีีที�กำห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีีในส่วนที�เกี�ยวข้องกับ

การิต่ริวจัสอบงบการิเงิน และข้าพีเจั้าได้ป็ฏิิบัต่ิต่ามข้อกำห้นดด้านจัริริยาบริริณ์อ่�น ๆ  ต่ามที�ริะบุในข้อกำห้นดนั�นด้วย 

ขา้พีเจัา้เชี่�อวา่ห้ลกัฐานการิสอบบัญชีทีี�ขา้พีเจัา้ไดร้ิบัเพียีงพีอและเห้มาะสมเพ่ี�อใชีเ้ป็น็เกณ์ฑ์ใ์นการิแสดงความเห็้นของ

ข้าพีเจั้า

 

เร่�องสี่ำคัญในการติรวจสี่อบ 

เริ่�องสำคัญในการิต่ริวจัสอบค่อเริ่�องต่่าง ๆ ที�มีนัยสำคัญที�สุดต่ามดุลยพีินิจัเยี�ยงผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีของข้าพีเจั้า                

ในการิต่ริวจัสอบงบการิเงินสำห้ริับงวดป็ัจัจุับัน ข้าพีเจั้าได้นำเริ่�องเห้ล่านี�มาพีิจัาริณ์าในบริิบทของการิต่ริวจัสอบ                

งบการิเงินโดยริวมและในการิแสดงความเห้็นของข้าพีเจั้า ทั�งนี� ข้าพีเจั้าไม่ได้แสดงความเห้็นแยกต่่างห้ากสำห้ริับเริ่�อง

เห้ล่านี�

ขา้พีเจัา้ไดป้็ฏิบิตั่งิานต่ามความริบัผดิชีอบที�ไดก้ลา่วไวใ้นวริริคความ่ริบัผิดิชอบข้องผิ้ส้อบบญัชต่่อ่การิต่ริวจสอบ           

งบการิเงินในริายงานของข้าพีเจั้า ซื่ึ�งได้ริวมความริับผิดชีอบที�เกี�ยวกับเริ่�องเห้ล่านี�ด้วย การิป็ฏิิบัต่ิงานของข้าพีเจั้าได้

ริวมวิธิกีาริต่ริวจัสอบที�ออกแบบมาเพ่ี�อต่อบสนองต่อ่การิป็ริะเมินความเสี�ยงจัากการิแสดงข้อมูลที�ขดัต่อ่ข้อเท็จัจัริงิอัน

เป็็นสาริะสำคัญในงบการิเงิน ผลของวิธิีการิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้า ซื่ึ�งได้ริวมวิธิีการิต่ริวจัสอบสำห้ริับเริ่�องเห้ล่านี�ด้วย 

ได้ใชี้เป็็นเกณ์ฑ์์ในการิแสดงความเห้็นของข้าพีเจั้าต่่องบการิเงินโดยริวม

เริ่�องสำคัญในการิต่ริวจัสอบ พีริ้อมวิธิีการิต่ริวจัสอบสำห้ริับแต่่ละเริ่�องมีดังต่่อไป็นี�

การรับรู้รายได้ 

เน่�องจัากริายได้จัากการิขายและบริิการิของบริิษััทฯ มีจัำนวนเงินที�มีสาริะสำคัญ ริวมถูึงลักษัณ์ะการิป็ริะกอบ

ธิรุิกจิัของบริิษัทัฯ ซื่ึ�งมรีิายไดห้้ลายป็ริะเภท ดงันั�น ขา้พีเจัา้จังึให้้ความสำคญักบัการิต่ริวจัสอบเกี�ยวกบัมลูคา่และริะยะ

เวลาในการิริับริู้ริายได้

ข้าพีเจั้าได้ต่ริวจัสอบการิริับริู้ริายได้ของบริิษััท ฯ โดยการิ

• ป็ริะเมินและทดสอบริะบบสาริสนเทศและริะบบการิควบคุมภายในของบริิษััทฯ ที�เกี�ยวข้องกับวงจัริริายได้ 

โดยการิสอบถูามผู้รัิบผิดชีอบ ทำความเข้าใจั และสุ่มเล่อกต่ัวอย่างเพี่�อทดสอบการิป็ฏิิบัต่ิต่ามการิควบคุมที�บริิษััทฯ

ออกแบบไว้

• สุ่มต่ัวอย่างสัญญาบริิการิและริายการิขายริะห้ว่างปี็และช่ีวงใกล้สิ�นริอบริะยะเวลาบัญชีี เพ่ี�อต่ริวจัสอบ                 

การิเกิดขึ�นจัริิงของริายการิและความถููกต้่องของการิบันทึกริายการิว่าเป็็นไป็ต่ามเง่�อนไขที�ริะบุและสอดคล้องกับ

นโยบายการิริับริู้ริายได้ของบริิษััทฯ  
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เงินสด สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันเดียวกัน และห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินริวมถูึงห้มายเห้ตุ่สริุป็นโยบายการิบัญชีีที�สำคัญ 

ขา้พีเจัา้เห้น็ว่างบการิเงินข้างต่น้นี�แสดงฐานะการิเงิน ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 ผลการิดำเนินงานและกริะแส

เงินสด สำห้รัิบปี็สิ�นสุดวันเดียวกันของบริิษััท เออาร์ิไอพีี จัำกัด (มห้าชีน) โดยถููกต้่องต่ามที�ควริในสาริะสำคัญต่าม

มาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน 

เกณฑ์์ในการแสี่ดงความเห็น

ข้าพีเจั้าได้ป็ฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสอบต่ามมาต่ริฐานการิสอบบัญชีี ความริับผิดชีอบของข้าพีเจั้าได้กล่าวไว้ในวริริค    

ความ่ริับผิิดชอบข้องผิ้้สอบบัญช่ต่่อการิต่ริวจสอบงบการิเงินในริายงานของข้าพีเจั้า ข้าพีเจั้ามีความเป็็นอิสริะจัาก 

บริิษััทฯ ต่ามข้อกำห้นดจัริริยาบริริณ์ของผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีบัญชีีที�กำห้นดโดยสภาวิชีาชีีพีบัญชีีในส่วนที�เกี�ยวข้องกับ

การิต่ริวจัสอบงบการิเงิน และข้าพีเจั้าได้ป็ฏิิบัต่ิต่ามข้อกำห้นดด้านจัริริยาบริริณ์อ่�น ๆ  ต่ามที�ริะบุในข้อกำห้นดนั�นด้วย 

ขา้พีเจัา้เชี่�อวา่ห้ลกัฐานการิสอบบัญชีทีี�ขา้พีเจัา้ไดร้ิบัเพียีงพีอและเห้มาะสมเพ่ี�อใชีเ้ป็็นเกณ์ฑ์ใ์นการิแสดงความเห็้นของ

ข้าพีเจั้า

 

เร่�องสี่ำคัญในการติรวจสี่อบ 

เริ่�องสำคัญในการิต่ริวจัสอบค่อเริ่�องต่่าง ๆ ที�มีนัยสำคัญที�สุดต่ามดุลยพีินิจัเยี�ยงผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีของข้าพีเจั้า                

ในการิต่ริวจัสอบงบการิเงินสำห้ริับงวดป็ัจัจัุบัน ข้าพีเจั้าได้นำเริ่�องเห้ล่านี�มาพีิจัาริณ์าในบริิบทของการิต่ริวจัสอบ                

งบการิเงินโดยริวมและในการิแสดงความเห้็นของข้าพีเจั้า ทั�งนี� ข้าพีเจั้าไม่ได้แสดงความเห้็นแยกต่่างห้ากสำห้ริับเริ่�อง

เห้ล่านี�

ขา้พีเจัา้ไดป้็ฏิบิตั่งิานต่ามความริบัผดิชีอบที�ไดก้ลา่วไวใ้นวริริคความ่ริบัผิดิชอบข้องผิ้ส้อบบญัชต่่อ่การิต่ริวจสอบ           

งบการิเงินในริายงานของข้าพีเจั้า ซื่ึ�งได้ริวมความริับผิดชีอบที�เกี�ยวกับเริ่�องเห้ล่านี�ด้วย การิป็ฏิิบัต่ิงานของข้าพีเจั้าได้

ริวมวิธิกีาริต่ริวจัสอบที�ออกแบบมาเพ่ี�อต่อบสนองต่อ่การิป็ริะเมินความเสี�ยงจัากการิแสดงข้อมูลที�ขดัต่อ่ข้อเท็จัจัริงิอัน

เป็็นสาริะสำคัญในงบการิเงิน ผลของวิธิีการิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้า ซื่ึ�งได้ริวมวิธิีการิต่ริวจัสอบสำห้ริับเริ่�องเห้ล่านี�ด้วย 

ได้ใชี้เป็็นเกณ์ฑ์์ในการิแสดงความเห้็นของข้าพีเจั้าต่่องบการิเงินโดยริวม

เริ่�องสำคัญในการิต่ริวจัสอบ พีริ้อมวิธิีการิต่ริวจัสอบสำห้ริับแต่่ละเริ่�องมีดังต่่อไป็นี�

การรับรู้รายได้ 

เน่�องจัากริายได้จัากการิขายและบริิการิของบริิษััทฯ มีจัำนวนเงินที�มีสาริะสำคัญ ริวมถูึงลักษัณ์ะการิป็ริะกอบ

ธิรุิกจิัของบริษิัทัฯ ซื่ึ�งมรีิายไดห้้ลายป็ริะเภท ดงันั�น ขา้พีเจัา้จังึให้ค้วามสำคญักบัการิต่ริวจัสอบเกี�ยวกบัมลูคา่และริะยะ

เวลาในการิริับริู้ริายได้

ข้าพีเจั้าได้ต่ริวจัสอบการิริับริู้ริายได้ของบริิษััท ฯ โดยการิ

• ป็ริะเมินและทดสอบริะบบสาริสนเทศและริะบบการิควบคุมภายในของบริิษััทฯ ที�เกี�ยวข้องกับวงจัริริายได้ 

โดยการิสอบถูามผู้รัิบผิดชีอบ ทำความเข้าใจั และสุ่มเล่อกต่ัวอย่างเพี่�อทดสอบการิป็ฏิิบัต่ิต่ามการิควบคุมที�บริิษััทฯ

ออกแบบไว้

• สุ่มต่ัวอย่างสัญญาบริิการิและริายการิขายริะห้ว่างปี็และช่ีวงใกล้สิ�นริอบริะยะเวลาบัญชีี เพ่ี�อต่ริวจัสอบ                 

การิเกิดขึ�นจัริิงของริายการิและความถููกต้่องของการิบันทึกริายการิว่าเป็็นไป็ต่ามเง่�อนไขที�ริะบุและสอดคล้องกับ

นโยบายการิริับริู้ริายได้ของบริิษััทฯ  
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• สอบทานใบลดห้นี�ที�บริิษััทฯออกภายห้ลังวันสิ�นริอบริะยะเวลาบัญชีี  

• วเิคริาะห้เ์ป็รีิยบเทยีบขอ้มลูบญัชีรีิายไดแ้บบแยกยอ่ยเพี่�อต่ริวจัสอบความผดิป็กต่ทิี�อาจัเกดิขึ�นของริายการิ

ต่ลอดริอบริะยะเวลาบัญชีี โดยเฉุพีาะริายการิบัญชีีที�ทำผ่านใบสำคัญทั�วไป็ 

ข้้อมูลอ่�น 

ผูบ้ริหิ้าริเป็น็ผูร้ิบัผดิชีอบต่อ่ขอ้มลูอ่�น ซื่ึ�งริวมถูงึขอ้มลูที�ริวมอยูใ่นริายงานป็ริะจัำป็ขีองบริษิัทัฯ (แต่ไ่มร่ิวมถูงึ                

งบการิเงินและริายงานของผู้สอบบัญชีีที�แสดงอยู่ในริายงานนั�น) ซื่ึ�งคาดว่าจัะถููกจััดเต่ริียมให้้กับข้าพีเจั้าภายห้ลัง 

วันที�ในริายงานของผู้สอบบัญชีีนี�

ความเห้็นของข้าพีเจั้าต่่องบการิเงินไม่คริอบคลุมถูึงข้อมูลอ่�นและข้าพีเจั้าไม่ได้ให้้ข้อสริุป็ในลักษัณ์ะการิให้้               

ความเชี่�อมั�นในริูป็แบบใด ๆ ต่่อข้อมูลอ่�นนั�น

ความรัิบผิดชีอบของข้าพีเจั้าที�เกี�ยวเน่�องกับการิต่ริวจัสอบงบการิเงินค่อ การิอ่านและพิีจัาริณ์าว่าข้อมูลอ่�น

นั�นมีความขัดแย้งที�มีสาริะสำคัญกับงบการิเงินห้ริ่อกับความริู้ที�ได้ริับจัากการิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้าห้ริ่อไม่ ห้ริ่อ

ป็ริากฏิว่าข้อมูลอ่�นแสดงขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญห้ริ่อไม่ 

เม่�อข้าพีเจั้าได้อ่านริายงานป็ริะจัำป็ีของบริิษััทฯ ต่ามที�กล่าวข้างต่้น และห้ากสริุป็ได้ว่ามีการิแสดงข้อมูล 

ที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญ ข้าพีเจั้าจัะส่�อสาริเริ่�องดังกล่าวให้้ผู้มีห้น้าที�ในการิกำกับดูแลทริาบเพี่�อ 

ให้้มีการิดำเนินการิแก้ไขที�เห้มาะสมต่่อไป็ 

ความรับผิดชอบข้องผู้บริหารและผู้ม่หน้าท่�ในการกำกับดูแลติ่องบการเงิน

ผู้บริิห้าริมีห้น้าที�ริับผิดชีอบในการิจััดทำและนำเสนองบการิเงินเห้ล่านี�โดยถููกต่้องต่ามที�ควริต่ามมาต่ริฐาน                   

การิริายงานทางการิเงิน และริับผิดชีอบเกี�ยวกับการิควบคุมภายในที�ผู้บริิห้าริพีิจัาริณ์าว่าจัำเป็็นเพี่�อให้้สามาริถู 

จััดทำงบการิเงินที�ป็ริาศจัากการิแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญไม่ว่าจัะเกิดจัากการิทุจัริิต่ห้ริ่อ 

ข้อผิดพีลาด

ในการิจััดทำงบการิเงิน ผู้บริิห้าริรัิบผิดชีอบในการิป็ริะเมินความสามาริถูของบริิษััทฯ ในการิดำเนินงาน 

ต่่อเน่�อง การิเปิ็ดเผยเริ่�องที�เกี�ยวกับการิดำเนินงานต่่อเน่�องในกริณี์ที�มีเริ่�องดังกล่าว และการิใชี้เกณ์ฑ์์การิบัญชี ี

สำห้รัิบกิจัการิที�ดำเนินงานต่่อเน่�อง เว้นแต่่ผู้บริิห้าริมีความต่ั�งใจัที�จัะเลิกบริิษััทฯ ห้ริ่อห้ยุดดำเนินงานห้ริ่อไม่ 

สามาริถูดำเนินงานต่่อเน่�องอีกต่่อไป็ได้

ผู้มีห้น้าที�ในการิกำกับดูแลมีห้น้าที�ในการิสอดส่องดูแลกริะบวนการิในการิจััดทำริายงานทางการิเงินของ 

บริิษััทฯ 

 

ความรับผิดชอบข้องผู้สี่อบบัญช่ติ่อการติรวจสี่อบงบการเงิน

การิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้ามีวัต่ถูุป็ริะสงค์เพี่�อให้้ได้ความเชี่�อมั�นอย่างสมเห้ตุ่สมผลว่างบการิเงินโดยริวม

ป็ริาศจัากการิแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญห้ริ่อไม่ ไม่ว่าจัะเกิดจัากการิทุจัริิต่ห้ริ่อข้อผิดพีลาด 

และเสนอริายงานของผู้สอบบัญชีีซื่ึ�งริวมความเห้็นของข้าพีเจั้าอยู่ด้วย ความเชี่�อมั�นอย่างสมเห้ตุ่สมผลค่อความเชี่�อ

มั�นในริะดับสูงแต่่ไม่ได้เป็็นการิรัิบป็ริะกันว่าการิป็ฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสอบต่ามมาต่ริฐานการิสอบบัญชีีจัะสามาริถูต่ริวจั

พีบข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป็ ข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอาจัเกิดจัากการิทุจัริิต่

ห้ริ่อข้อผิดพีลาดและถู่อว่ามีสาริะสำคัญเม่�อคาดการิณ์์อย่างสมเห้ตุ่สมผลได้ว่าริายการิที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงแต่่ละ

ริายการิห้ริอ่ทกุริายการิริวมกนัจัะมผีลต่อ่การิตั่ดสนิใจัทางเศริษัฐกจิัของผูใ้ชีง้บการิเงนิจัากการิใชีง้บการิเงนิเห้ล่านี�

ในการิต่ริวจัสอบของขา้พีเจัา้ต่ามมาต่ริฐานการิสอบบัญชี ีขา้พีเจัา้ใชีด้ลุยพีนิจิัและการิสังเกต่และสงสยัเยี�ยง                      

ผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีต่ลอดการิต่ริวจัสอบ และข้าพีเจั้าได้ป็ฏิิบัต่ิงานดังต่่อไป็นี�ด้วย

• ริะบแุละป็ริะเมนิความเสี�ยงที�อาจัมีการิแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ่ขอ้เทจ็ัจัริงิอนัเป็น็สาริะสำคญัในงบการิเงนิ ไม่

วา่จัะเกดิจัากการิทจุัริติ่ห้ริอ่ขอ้ผดิพีลาด ออกแบบและป็ฏิบัิต่งิานต่ามวธิิกีาริต่ริวจัสอบเพ่ี�อต่อบสนองต่อ่ความเสี�ยง

เห้ล่านั�น และได้ห้ลักฐานการิสอบบัญชีีที�เพีียงพีอและเห้มาะสมเพ่ี�อเป็็นเกณ์ฑ์์ในการิแสดงความเห็้นของข้าพีเจั้า 

ความเสี�ยงที�ไม่พีบข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญซื่ึ�งเป็็นผลมาจัากการิทุจัริิต่จัะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิด

จัากข้อผิดพีลาด เน่�องจัากการิทุจัริิต่อาจัเกี�ยวกับการิสมริู้ร่ิวมคิด การิป็ลอมแป็ลงเอกสาริห้ลักฐาน การิต่ั�งใจัละเว้น

การิแสดงข้อมูล การิแสดงข้อมูลที�ไม่ต่ริงต่ามข้อเท็จัจัริิงห้ริ่อการิแทริกแซื่งการิควบคุมภายใน

• ทำความเขา้ใจัเกี�ยวกบัริะบบการิควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการิต่ริวจัสอบ เพี่�อออกแบบวธิิกีาริต่ริวจัสอบ

ให้้เห้มาะสมกับสถูานการิณ์์ แต่่ไม่ใชี่เพ่ี�อวัต่ถุูป็ริะสงค์ในการิแสดงความเห็้นต่่อความมีป็ริะสิทธิิผลของการิควบคุม

ภายในของบริิษััทฯ

• ป็ริะเมนิความเห้มาะสมของนโยบายการิบัญชีทีี�ผูบ้ริหิ้าริใชีแ้ละความสมเห้ตุ่สมผลของป็ริะมาณ์การิทางบัญชีี

และการิเป็ิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผู้บริิห้าริจััดทำ

• สริุป็เกี�ยวกับความเห้มาะสมของการิใชี้เกณ์ฑ์์การิบัญชีีสำห้รัิบกิจัการิที�ดำเนินงานต่่อเน่�องของผู้บริิห้าริ          

และสริปุ็จัากห้ลักฐานการิสอบบญัชีทีี�ไดร้ิบัวา่มคีวามไมแ่นน่อนที�มสีาริะสำคญัที�เกี�ยวกบัเห้ตุ่การิณ์ห์้ริอ่สถูานการิณ์ท์ี�

อาจัเป็น็เห้ตุ่ให้เ้กิดข้อสงสัยอย่างมีนยัสำคัญต่อ่ความสามาริถูของบริษิัทัฯ ในการิดำเนินงานต่อ่เน่�องห้ริอ่ไม่ ห้ากข้าพีเจัา้

ได้ข้อสริุป็ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาริะสำคัญ ข้าพีเจั้าจัะต่้องให้้ข้อสังเกต่ไว้ในริายงานของผู้สอบบัญชีีของข้าพีเจั้าถูึง

การิเป็ิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการิเงิน ห้ริ่อห้ากเห้็นว่าการิเป็ิดเผยดังกล่าวไม่เพีียงพีอ ข้าพีเจั้าจัะแสดงความเห้็น

ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ ขอ้สริปุ็ของขา้พีเจัา้ขึ�นอยูก่บัห้ลกัฐานการิสอบบัญชีทีี�ไดร้ิบัจันถูงึวนัที�ในริายงานของผูส้อบบัญชีขีอง

ข้าพีเจ้ัา อย่างไริกต็่าม เห้ตุ่การิณ์์ห้ริอ่สถูานการิณ์์ในอนาคต่อาจัเป็็นเห้ตุ่ให้้บริษิัทัฯ ต้่องห้ยดุการิดำเนนิงานต่่อเน่�องได้

• ป็ริะเมนิการินำเสนอโคริงสร้ิางและเน่�อห้าของงบการิเงินโดยริวม ริวมถึูงการิเปิ็ดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้อง ต่ลอด

จันป็ริะเมินว่างบการิเงินแสดงริายการิและเห้ตุ่การิณ์์ที�เกิดขึ�นโดยถููกต่้องต่ามที�ควริห้ริ่อไม่ 

ขา้พีเจัา้ได้ส่�อสาริกับผูม้หี้น้าที�ในการิกำกับดแูลในเริ่�องต่า่ง ๆ  ซื่ึ�งริวมถึูงขอบเขต่และช่ีวงเวลาของการิต่ริวจัสอบ

ต่ามที�ได้วางแผนไว้ ป็ริะเด็นที�มีนัยสำคัญที�พีบจัากการิต่ริวจัสอบริวมถูึงข้อบกพีริ่องที�มีนัยสำคัญในริะบบการิควบคุม

ภายในห้ากข้าพีเจั้าได้พีบในริะห้ว่างการิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้า

ขา้พีเจัา้ไดใ้ห้้คำริบัริองแกผู่ม้หี้นา้ที�ในการิกำกบัดแูลวา่ขา้พีเจัา้ไดป้็ฏิบิตั่ติ่ามขอ้กำห้นดจัริริยาบริริณ์ที�เกี�ยวขอ้ง

กับความเป็็นอิสริะและได้ส่�อสาริกับผู้มีห้น้าที�ในการิกำกับดูแลเกี�ยวกับความสัมพีันธิ์ทั�งห้มดต่ลอดจันเริ่�องอ่�น                  

ซื่ึ�งข้าพีเจั้าเชี่�อว่ามีเห้ตุ่ผลที�บุคคลภายนอกอาจัพีิจัาริณ์าว่ากริะทบต่่อความเป็็นอิสริะของข้าพีเจั้าและมาต่ริการิ               

ที�ข้าพีเจั้าใชี้เพี่�อป็้องกันไม่ให้้ข้าพีเจั้าขาดความเป็็นอิสริะ

 

จัากเริ่�องทั�งห้ลายที�ส่�อสาริกับผู้มีห้น้าที�ในการิกำกับดูแล ข้าพีเจั้าได้พีิจัาริณ์าเริ่�องต่่าง ๆ ที�มีนัยสำคัญที�สุดใน

การิต่ริวจัสอบงบการิเงินในงวดป็ัจัจัุบันและกำห้นดเป็็นเริ่�องสำคัญในการิต่ริวจัสอบ ข้าพีเจั้าได้อธิิบายเริ่�องเห้ล่านี�ไว้                 

ในริายงานของผูส้อบบญัชี ีเวน้แต่ก่ฎห้มายห้ริอ่ขอ้บงัคบัห้า้มไมใ่ห้เ้ป็ดิเผยเริ่�องดงักลา่วต่อ่สาธิาริณ์ะ ห้ริอ่ในสถูานการิณ์์

ที�ยากที�จัะเกิดขึ�น ข้าพีเจั้าพิีจัาริณ์าว่าไม่ควริส่�อสาริเริ่�องดังกล่าวในริายงานของข้าพีเจั้าเพีริาะการิกริะทำดังกล่าว

สามาริถูคาดการิณ์์ได้อย่างสมเห้ตุ่สมผลว่าจัะมีผลกริะทบในทางลบมากกว่าผลป็ริะโยชีน์ที�ผู้มีส่วนได้เสียสาธิาริณ์ะ 

จัะได้จัากการิส่�อสาริดังกล่าว

ข้าพีเจั้าเป็็นผู้รัิบผิดชีอบงานสอบบัญชีีและการินำเสนอริายงานฉุบับนี�

เกิดศิริ กาญจนประกาศิติ

ผู้สอบบัญชีีริับอนุญาต่ เลขทะเบียน 6014

บริิษััท สำนักงาน อีวาย จัำกัด

กริุงเทพีฯ: 22 กุมภาพีันธิ์ 2565
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• สอบทานใบลดห้นี�ที�บริิษััทฯออกภายห้ลังวันสิ�นริอบริะยะเวลาบัญชีี  

• วเิคริาะห้เ์ป็ริยีบเทยีบขอ้มลูบญัชีีริายไดแ้บบแยกยอ่ยเพี่�อต่ริวจัสอบความผดิป็กต่ทิี�อาจัเกดิขึ�นของริายการิ

ต่ลอดริอบริะยะเวลาบัญชีี โดยเฉุพีาะริายการิบัญชีีที�ทำผ่านใบสำคัญทั�วไป็ 

ข้้อมูลอ่�น 

ผูบ้ริหิ้าริเป็น็ผูร้ิบัผดิชีอบต่อ่ขอ้มลูอ่�น ซื่ึ�งริวมถูงึขอ้มลูที�ริวมอยูใ่นริายงานป็ริะจัำป็ขีองบริษิัทัฯ (แต่ไ่มร่ิวมถูงึ                

งบการิเงินและริายงานของผู้สอบบัญชีีที�แสดงอยู่ในริายงานนั�น) ซื่ึ�งคาดว่าจัะถููกจััดเต่ริียมให้้กับข้าพีเจั้าภายห้ลัง 

วันที�ในริายงานของผู้สอบบัญชีีนี�

ความเห้็นของข้าพีเจั้าต่่องบการิเงินไม่คริอบคลุมถูึงข้อมูลอ่�นและข้าพีเจั้าไม่ได้ให้้ข้อสริุป็ในลักษัณ์ะการิให้้               

ความเชี่�อมั�นในริูป็แบบใด ๆ ต่่อข้อมูลอ่�นนั�น

ความรัิบผิดชีอบของข้าพีเจั้าที�เกี�ยวเน่�องกับการิต่ริวจัสอบงบการิเงินค่อ การิอ่านและพิีจัาริณ์าว่าข้อมูลอ่�น

นั�นมีความขัดแย้งที�มีสาริะสำคัญกับงบการิเงินห้ริ่อกับความริู้ที�ได้ริับจัากการิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้าห้ริ่อไม่ ห้ริ่อ

ป็ริากฏิว่าข้อมูลอ่�นแสดงขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญห้ริ่อไม่ 

เม่�อข้าพีเจั้าได้อ่านริายงานป็ริะจัำป็ีของบริิษััทฯ ต่ามที�กล่าวข้างต่้น และห้ากสริุป็ได้ว่ามีการิแสดงข้อมูล 

ที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญ ข้าพีเจั้าจัะส่�อสาริเริ่�องดังกล่าวให้้ผู้มีห้น้าที�ในการิกำกับดูแลทริาบเพี่�อ 

ให้้มีการิดำเนินการิแก้ไขที�เห้มาะสมต่่อไป็ 

ความรับผิดชอบข้องผู้บริหารและผู้ม่หน้าท่�ในการกำกับดูแลติ่องบการเงิน

ผู้บริิห้าริมีห้น้าที�ริับผิดชีอบในการิจััดทำและนำเสนองบการิเงินเห้ล่านี�โดยถููกต่้องต่ามที�ควริต่ามมาต่ริฐาน                   

การิริายงานทางการิเงิน และริับผิดชีอบเกี�ยวกับการิควบคุมภายในที�ผู้บริิห้าริพีิจัาริณ์าว่าจัำเป็็นเพี่�อให้้สามาริถู 

จััดทำงบการิเงินที�ป็ริาศจัากการิแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญไม่ว่าจัะเกิดจัากการิทุจัริิต่ห้ริ่อ 

ข้อผิดพีลาด

ในการิจััดทำงบการิเงิน ผู้บริิห้าริรัิบผิดชีอบในการิป็ริะเมินความสามาริถูของบริิษััทฯ ในการิดำเนินงาน 

ต่่อเน่�อง การิเปิ็ดเผยเริ่�องที�เกี�ยวกับการิดำเนินงานต่่อเน่�องในกริณี์ที�มีเริ่�องดังกล่าว และการิใชี้เกณ์ฑ์์การิบัญชีี 

สำห้รัิบกิจัการิที�ดำเนินงานต่่อเน่�อง เว้นแต่่ผู้บริิห้าริมีความต่ั�งใจัที�จัะเลิกบริิษััทฯ ห้ริ่อห้ยุดดำเนินงานห้ริ่อไม่ 

สามาริถูดำเนินงานต่่อเน่�องอีกต่่อไป็ได้

ผู้มีห้น้าที�ในการิกำกับดูแลมีห้น้าที�ในการิสอดส่องดูแลกริะบวนการิในการิจััดทำริายงานทางการิเงินของ 

บริิษััทฯ 

 

ความรับผิดชอบข้องผู้สี่อบบัญช่ติ่อการติรวจสี่อบงบการเงิน

การิต่ริวจัสอบของข้าพีเจั้ามีวัต่ถุูป็ริะสงค์เพี่�อให้้ได้ความเชี่�อมั�นอย่างสมเห้ตุ่สมผลว่างบการิเงินโดยริวม

ป็ริาศจัากการิแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญห้ริ่อไม่ ไม่ว่าจัะเกิดจัากการิทุจัริิต่ห้ริ่อข้อผิดพีลาด 

และเสนอริายงานของผู้สอบบัญชีีซื่ึ�งริวมความเห้็นของข้าพีเจั้าอยู่ด้วย ความเชี่�อมั�นอย่างสมเห้ตุ่สมผลค่อความเชี่�อ

มั�นในริะดับสูงแต่่ไม่ได้เป็็นการิรัิบป็ริะกันว่าการิป็ฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสอบต่ามมาต่ริฐานการิสอบบัญชีีจัะสามาริถูต่ริวจั

พีบข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป็ ข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอาจัเกิดจัากการิทุจัริิต่

ห้ริ่อข้อผิดพีลาดและถู่อว่ามีสาริะสำคัญเม่�อคาดการิณ์์อย่างสมเห้ตุ่สมผลได้ว่าริายการิที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงแต่่ละ

ริายการิห้ริอ่ทกุริายการิริวมกนัจัะมผีลต่อ่การิตั่ดสนิใจัทางเศริษัฐกจิัของผูใ้ชีง้บการิเงนิจัากการิใชีง้บการิเงนิเห้ล่านี�

ในการิต่ริวจัสอบของขา้พีเจัา้ต่ามมาต่ริฐานการิสอบบัญชี ีขา้พีเจัา้ใชีด้ลุยพีนิจิัและการิสงัเกต่และสงสยัเยี�ยง                      

ผู้ป็ริะกอบวิชีาชีีพีต่ลอดการิต่ริวจัสอบ และข้าพีเจั้าได้ป็ฏิิบัต่ิงานดังต่่อไป็นี�ด้วย

• ริะบแุละป็ริะเมนิความเสี�ยงที�อาจัมกีาริแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ่ขอ้เทจ็ัจัริงิอนัเป็น็สาริะสำคญัในงบการิเงนิ ไม่

วา่จัะเกดิจัากการิทุจัริติ่ห้ริอ่ขอ้ผดิพีลาด ออกแบบและป็ฏิบัิต่งิานต่ามวธิิกีาริต่ริวจัสอบเพ่ี�อต่อบสนองต่อ่ความเสี�ยง

เห้ล่านั�น และได้ห้ลักฐานการิสอบบัญชีีที�เพีียงพีอและเห้มาะสมเพ่ี�อเป็็นเกณ์ฑ์์ในการิแสดงความเห็้นของข้าพีเจั้า 

ความเสี�ยงที�ไม่พีบข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จัจัริิงอันเป็็นสาริะสำคัญซื่ึ�งเป็็นผลมาจัากการิทุจัริิต่จัะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิด

จัากข้อผิดพีลาด เน่�องจัากการิทุจัริิต่อาจัเกี�ยวกับการิสมริู้ร่ิวมคิด การิป็ลอมแป็ลงเอกสาริห้ลักฐาน การิต่ั�งใจัละเว้น
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ให้้เห้มาะสมกับสถูานการิณ์์ แต่่ไม่ใชี่เพ่ี�อวัต่ถุูป็ริะสงค์ในการิแสดงความเห็้นต่่อความมีป็ริะสิทธิิผลของการิควบคุม

ภายในของบริิษััทฯ

• ป็ริะเมนิความเห้มาะสมของนโยบายการิบัญชีีที�ผูบ้ริหิ้าริใชีแ้ละความสมเห้ตุ่สมผลของป็ริะมาณ์การิทางบัญชีี

และการิเป็ิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผู้บริิห้าริจััดทำ
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ข้าพีเจั้าเป็็นผู้รัิบผิดชีอบงานสอบบัญชีีและการินำเสนอริายงานฉุบับนี�

เกิดศิริ กาญจนประกาศิติ

ผู้สอบบัญชีีริับอนุญาต่ เลขทะเบียน 6014

บริิษััท สำนักงาน อีวาย จัำกัด

กริุงเทพีฯ: 22 กุมภาพีันธิ์ 2565
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บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที�	31	ธัันวาคม	2564

สี่ินทรัพย์

สี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสด

ลูกห้นี�การิค้าและลูกห้นี�อ่�น

สินค้าคงเห้ล่อ

ต่้นทุนบริิการิริอต่ัดจั่าย

สินทริัพีย์ทางการิเงินห้มุนเวียนอ่�น

ภาษัีเงินได้ถููกห้ัก ณ์ ที�จั่าย

สี่ินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์หมุนเว่ยน

สี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธินาคาริที�มีภาริะค�ำป็ริะกัน

ที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์

สินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่น

ภาษัีเงินได้ถููกห้ัก ณ์ ที�จั่าย

เงินมัดจัำ

สินทริัพีย์ภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีี

รวมสี่ินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสี่ินทรัพย์

(ห้น่วย: บาท)

2564

39,226,126 

63,607,415 

67,451 

12,854,064 

61,742,201 

 - 

2,664,974 

 180,162,231 

 11,500,000 

 45,164,697 

 17,011,302 

 1,958,683 

 218,200 

 1,773,328 

 77,626,210 

 257,788,441

2563

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

หมายเหติุ 2564 2563

(ห้น่วย: บาท)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)		

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

ณ	วันที�	31	ธัันวาคม	2564

หมายเหติุ

7

6, 8, 21

9

10

14

11

12, 17

13

14

15

หน่�สี่ินและสี่่วนข้องผู้ถื่อหุ้น

หน่�สี่ินหมุนเว่ยน

เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น

ส่วนของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าที�ถูึงกำห้นดชีำริะภายในห้นึ�งป็ี

ห้นี�สินห้มุนเวียนอ่�น

รวมหน่�สี่ินหมุนเว่ยน

หน่�สี่ินไม่หมุนเว่ยน

ห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า - สุทธิิจัากส่วนที�ถูึงกำห้นดชีำริะ

   ภายในห้นึ�งป็ี

สำริองผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

รวมหน่�สี่ินไม่หมุนเว่ยน

รวมหน่�สี่ิน

สี่่วนข้องผู้ถื่อหุ้น

ทุนเริ่อนหุ้้น

ทุนจัดทะเบียน

   หุ้้นสามัญ 466,000,000 หุ้้น มูลค่าหุ้้นละ 0.25 บาท 

ทุนออกจัำห้น่ายและชีำริะเต่็มมูลค่าแล้ว

   หุ้้นสามัญ 466,000,000 หุ้้น มูลค่าหุ้้นละ 0.25 บาท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้้นสามัญ

กำไริสะสม (ขาดทุน)

   จััดสริริแล้ว - สำริองต่ามกฎห้มาย

   ยังไม่ได้จััดสริริ

รวมสี่่วนข้องผู้ถื่อหุ้น

รวมหน่�สี่ินและสี่่วนข้องผู้ถื่อหุ้น

6, 16

17

21

17

18

19

30,063,258 

315,823 

5,484,042 

 35,863,123 

 - 

8,521,664 

 8,521,664 

 44,384,787 

 116,500,000 

116,500,000 

83,464,677 

11,650,000 

1,788,977 

 213,403,654 

 257,788,441 

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 

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�
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 257,788,441 

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 

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�



121121

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

120120

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

กำไรข้าดทุน:

รายได้

ริายได้จัากสัญญาที�ทำกับลูกค้า

ริายได้อ่�น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต่้นทุนขาย บริิการิ และค่าสิทธิิ

ค่าใชี้จั่ายในการิขายและจััดจัำห้น่าย

ค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

ริายได้ดอกเบี�ย

ต่้นทุนทางการิเงิน

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้

ค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้

กำไรสี่ำหรับปี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จอ่�น:

ริายการิที�จัะไมถู่กูบนัทกึในสว่นของกำไริห้ริอ่ขาดทนุในภายห้ลงั

ผลขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณิ์ต่ศาสต่ร์ิป็ริะกันภัย

   - สุทธิิจัากภาษัีเงินได้

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จอ่�นสี่ำหรับปี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จรวมสี่ำหรับปี

กำไรติ่อหุ้น

กำไริต่่อหุ้้นขั�นพี่�นฐาน

   กำไริสำห้ริับป็ี

(ห้น่วย: บาท)

หมายเหติุ

20

15

15, 18

24

2564

 167,730,256 

 1,490,925 

 169,221,181 

 117,684,740 

 1,370,655 

 43,970,425 

 163,025,820 

 6,195,361 

 421,116 

 (50,998)

 6,565,479 

 (1,363,827)

 5,201,652 

 (128,434)

 (128,434)

 5,073,218 

 0.011 

2563

 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 

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จำ

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 206,807,556 

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 208,330,436 

 

208,330,436 

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 213,403,654 

 (4,807,121)

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 (3,284,241)

 

(3,284,241)

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 1,788,977 

 11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 

11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

 

83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

(ห้น่วย: บาท)

ทุนเร่อนหุ้นท่�ออก
และชำระแล้ว

สี่่วนเกินมูลค่า
หุ้นสี่ามัญ

จัดสี่รรแล้ว-
สี่ำรองติามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสี่รร รวม

กำไรสี่ะสี่ม (ข้าดทุน)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบแสดงการเปีลี�ยนแปีลงส่วนของผู้้�ถืือหุ�น

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคม 2563

กำไริสำห้ริับป็ี

กำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�นสำห้ริับป็ี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จรวมสี่ำหรับปี

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคม 2564

กำไริสำห้ริับป็ี

กำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�นสำห้ริับป็ี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จรวมสี่ำหรับปี

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2564
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

กำไรข้าดทุน:

รายได้

ริายได้จัากสัญญาที�ทำกับลูกค้า

ริายได้อ่�น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต่้นทุนขาย บริิการิ และค่าสิทธิิ

ค่าใชี้จั่ายในการิขายและจััดจัำห้น่าย

ค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

ริายได้ดอกเบี�ย

ต่้นทุนทางการิเงิน

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้

ค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้

กำไรสี่ำหรับปี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จอ่�น:

ริายการิที�จัะไมถู่กูบนัทกึในสว่นของกำไริห้ริอ่ขาดทนุในภายห้ลงั

ผลขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณิ์ต่ศาสต่ร์ิป็ริะกันภัย

   - สุทธิิจัากภาษัีเงินได้

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จอ่�นสี่ำหรับปี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จรวมสี่ำหรับปี

กำไรติ่อหุ้น

กำไริต่่อหุ้้นขั�นพี่�นฐาน

   กำไริสำห้ริับป็ี

(ห้น่วย: บาท)

หมายเหติุ

20

15

15, 18

24

2564

 167,730,256 

 1,490,925 

 169,221,181 

 117,684,740 

 1,370,655 

 43,970,425 

 163,025,820 

 6,195,361 

 421,116 

 (50,998)

 6,565,479 

 (1,363,827)

 5,201,652 

 (128,434)

 (128,434)

 5,073,218 

 0.011 

2563

 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 

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จำ

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 206,807,556 

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 208,330,436 

 

208,330,436 

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 213,403,654 

 (4,807,121)

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 (3,284,241)

 

(3,284,241)

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 1,788,977 

 11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 

11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

 

83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

(ห้น่วย: บาท)

ทุนเร่อนหุ้นท่�ออก
และชำระแล้ว

สี่่วนเกินมูลค่า
หุ้นสี่ามัญ

จัดสี่รรแล้ว-
สี่ำรองติามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสี่รร รวม

กำไรสี่ะสี่ม (ข้าดทุน)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบแสดงการเปีลี�ยนแปีลงส่วนของผู้้�ถืือหุ�น

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคม 2563

กำไริสำห้ริับป็ี

กำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�นสำห้ริับป็ี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จรวมสี่ำหรับปี

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคม 2564

กำไริสำห้ริับป็ี

กำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�นสำห้ริับป็ี

กำไรข้าดทุนเบ็ดเสี่ร็จรวมสี่ำหรับปี

ยอดคงเหล่อ ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2564



123123

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

122122

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

กระแสี่เงินสี่ดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝ่ากป็ริะจัำเพีิ�มขึ�น 

ซื่่�ออุป็กริณ์์ 

ซื่่�อสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่น 

เงินสดริับจัากการิจัำห้น่ายอุป็กริณ์์ 

ดอกเบี�ยริับ 

เงินสี่ดสีุ่ทธ์ิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

กระแสี่เงินสี่ดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ชีำริะค่นเงินต่้นของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า 

จั่ายดอกเบี�ย 

เงินสี่ดสีุ่ทธ์ิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสี่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินสี่ดเพิ�มข้้�น (ลดลง) สีุ่ทธ์ิ 

เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสดต่้นป็ี 

เงินสี่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินสี่ดปลายปี (หมายเหติุ 7) 

ข้้อมูลกระแสี่เงินสี่ดเปิดเผยเพิ�มเติิม 

ริายการิที�ไม่ใชี่เงินสด 

   เจั้าห้นี�ค่าซื่่�ออุป็กริณ์์เพีิ�มขึ�น

   ผลขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย

(ห้น่วย: ล้านบาท)

2564

(60,019,385)

 (1,570,897)

 (8,557,775)

 16,547 

 366,273  

(69,765,237)

 (399,044)

 (32,956)

 (432,000)

 (43,234,944)

 82,461,070 

 39,226,126 

 299,998 

 160,542 

2563

(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 

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

(ห้น่วย: บาท)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

กระแสี่เงินสี่ดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไริก่อนภาษัีเงินได้

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษัเ่ป็นเงนิสี่ดรับ (จา่ย)

   จัากกิจักริริมดำเนินงาน

   ค่าเส่�อมริาคาและค่าต่ัดจัำห้น่าย

   โอนกลับผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

   ป็ริับลดสินค้าคงเห้ล่อเป็็นมูลค่าสุทธิิที�จัะได้ริับ (โอนกลับ)

   กำไริจัากการิจัำห้น่ายอุป็กริณ์์

   ต่ัดจัำห้น่ายสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่น

   ต่ัดจัำห้น่ายภาษัีเงินได้ห้ัก ณ์ ที�จั่าย

   ค่าใชี้จั่ายผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

   ดอกเบี�ยจั่าย

   ดอกเบี�ยริับ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสี่ินทรัพย์

   และหน่�สี่ินดำเนินงาน

สี่ินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ�มข้้�น) ลดลง

   ลูกห้นี�การิค้าและลูกห้นี�อ่�น

   สินค้าคงเห้ล่อ

   ต่้นทุนบริิการิริอต่ัดจั่าย

   สินทริัพีย์ห้มุนเวียนอ่�น

   สินทริัพีย์อ่�น

หน่�สี่ินดำเนินงานเพิ�มข้้�น (ลดลง)

   เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น

   ห้นี�สินห้มุนเวียนอ่�น

   จั่ายผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

เงินสี่ดจากกิจกรรมดำเนินงาน

   เงินสดริับจัากการิขอค่นภาษัีเงินได้ห้ัก ณ์ ที�จั่าย

   จั่ายภาษัีเงินได้

เงินสี่ดสีุ่ทธ์ิจากกิจกรรมดำเนินงาน

2564

6,565,479 

 6,489,281 

 (609,578)

 (308,531)

 (12,540)

 - 

 40,588 

 721,658 

 32,956 

 (421,116)

 12,498,197 

 12,858,644 

 345,996 

 (12,850,064)

 (526,669)

 -

1,441,213 

 377,127 

 - 

 14,144,444 

 15,818,935 

 (3,001,086)

 26,962,293 

2563

4,617,124 

 3,795,649 

 (178,556)

 5,191 

 (17,408)

 7 

 - 

 1,145,967 

 56,779 

 (335,122)

 9,089,631 

 (19,275,307)

 58,387 

 14,638,417 

 680,020 

 326,250 

10,251,849 

 2,502,987 

 (2,206,007)

 16,066,227 

 - 

 (2,374,330)

 13,691,897
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

กระแสี่เงินสี่ดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝ่ากป็ริะจัำเพีิ�มขึ�น 

ซื่่�ออุป็กริณ์์ 

ซื่่�อสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่น 

เงินสดริับจัากการิจัำห้น่ายอุป็กริณ์์ 

ดอกเบี�ยริับ 

เงินสี่ดสีุ่ทธ์ิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

กระแสี่เงินสี่ดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ชีำริะค่นเงินต่้นของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า 

จั่ายดอกเบี�ย 

เงินสี่ดสีุ่ทธ์ิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสี่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินสี่ดเพิ�มข้้�น (ลดลง) สีุ่ทธ์ิ 

เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสดต่้นป็ี 

เงินสี่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินสี่ดปลายปี (หมายเหติุ 7) 

ข้้อมูลกระแสี่เงินสี่ดเปิดเผยเพิ�มเติิม 

ริายการิที�ไม่ใชี่เงินสด 

   เจั้าห้นี�ค่าซื่่�ออุป็กริณ์์เพีิ�มขึ�น

   ผลขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย

(ห้น่วย: ล้านบาท)
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(60,019,385)

 (1,570,897)

 (8,557,775)

 16,547 

 366,273  

(69,765,237)

 (399,044)

 (32,956)

 (432,000)

 (43,234,944)

 82,461,070 

 39,226,126 

 299,998 

 160,542 

2563

(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 

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

ห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงินเป็็นส่วนห้นึ�งของงบการิเงินนี�

(ห้น่วย: บาท)

บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)	

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที�	31	ธัันวาคม	2564

กระแสี่เงินสี่ดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไริก่อนภาษัีเงินได้

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษัเ่ป็นเงนิสี่ดรับ (จา่ย)

   จัากกิจักริริมดำเนินงาน

   ค่าเส่�อมริาคาและค่าต่ัดจัำห้น่าย

   โอนกลับผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

   ป็ริับลดสินค้าคงเห้ล่อเป็็นมูลค่าสุทธิิที�จัะได้ริับ (โอนกลับ)

   กำไริจัากการิจัำห้น่ายอุป็กริณ์์

   ต่ัดจัำห้น่ายสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่น

   ต่ัดจัำห้น่ายภาษัีเงินได้ห้ัก ณ์ ที�จั่าย

   ค่าใชี้จั่ายผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

   ดอกเบี�ยจั่าย

   ดอกเบี�ยริับ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสี่ินทรัพย์

   และหน่�สี่ินดำเนินงาน

สี่ินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ�มข้้�น) ลดลง

   ลูกห้นี�การิค้าและลูกห้นี�อ่�น

   สินค้าคงเห้ล่อ

   ต่้นทุนบริิการิริอต่ัดจั่าย

   สินทริัพีย์ห้มุนเวียนอ่�น

   สินทริัพีย์อ่�น

หน่�สี่ินดำเนินงานเพิ�มข้้�น (ลดลง)

   เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น

   ห้นี�สินห้มุนเวียนอ่�น

   จั่ายผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

เงินสี่ดจากกิจกรรมดำเนินงาน

   เงินสดริับจัากการิขอค่นภาษัีเงินได้ห้ัก ณ์ ที�จั่าย

   จั่ายภาษัีเงินได้

เงินสี่ดสีุ่ทธ์ิจากกิจกรรมดำเนินงาน
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6,565,479 

 6,489,281 

 (609,578)

 (308,531)

 (12,540)

 - 

 40,588 

 721,658 

 32,956 

 (421,116)

 12,498,197 

 12,858,644 

 345,996 

 (12,850,064)

 (526,669)

 -

1,441,213 

 377,127 

 - 

 14,144,444 

 15,818,935 

 (3,001,086)

 26,962,293 
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4,617,124 

 3,795,649 

 (178,556)

 5,191 

 (17,408)

 7 

 - 

 1,145,967 

 56,779 

 (335,122)

 9,089,631 

 (19,275,307)

 58,387 

 14,638,417 

 680,020 

 326,250 

10,251,849 

 2,502,987 

 (2,206,007)

 16,066,227 

 - 

 (2,374,330)

 13,691,897
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บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)

หุ้มายเหุ้ต่้ปริะกัอบงบกัาริเงิน

สำาหุ้ริับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธัันวัาคม 2564

1. ข�อม้ลทั�วัไป

1.1 ข้้อมูลทั�วไปข้องบริษััทฯ

 บริิษััท เออาริ์ไอพีี จัำกัด (มห้าชีน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นบริิษััทมห้าชีนซื่ึ�งจััดต่ั�งและมีภูมิลำเนาในป็ริะเทศไทย 

ธิุริกิจัห้ลักของบริิษััทฯ ค่อ การิจััดงานนิทริริศการิและกิจักริริมทางการิต่ลาดทุกป็ริะเภท การิริับจั้างผลิต่ห้นังส่อ 

โฆษัณ์า และเน่�อห้าทกุป็ริะเภทในริปู็แบบดจิัทิลั การิผลติ่และจัำห้นา่ยห้นงัสอ่เกี�ยวกบัขอ้มลูสาริสนเทศ ริบัโฆษัณ์า 

ที�อยู่ต่ามที�จัดทะเบียนของบริิษััทฯ อยู่ที� 99/16-20 ถูนนริัชีดาภิเษัก เขต่ดินแดง กริุงเทพีมห้านคริ

1.2 การแพร่ระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวรัสี่ COVID-19

 สถูานการิณ์์การิแพีริ่ริะบาดของโริคต่ิดเชี่�อไวริัสโคโรินา 2019 ที�ป็ัจัจัุบันยังมีผลกริะทบต่่อธิุริกิจัและ

อุต่สาห้กริริมส่วนให้ญ่ สถูานการิณ์์ดังกล่าวอาจันำมาซื่ึ�งความไม่แน่นอนและผลกริะทบต่่อสภาพีแวดล้อมของ 

การิดำเนินธิรุิกจิั ฝ่า่ยบริหิ้าริของบริษัิัทฯ ต่ดิต่ามความคบ่ห้น้าของสถูานการิณ์ดั์งกลา่วและป็ริะเมินผลกริะทบทาง 

การิเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสินทรัิพีย์ ป็ริะมาณ์การิห้นี�สินและห้นี�สินที�อาจัเกิดขึ�นอย่างต่่อเน่�อง ทั�งนี�ฝ่่ายบริิห้าริได้

ใชี้ป็ริะมาณ์การิและดุลยพิีนิจัในป็ริะเด็นต่่าง ๆ เม่�อสถูานการิณ์์มีการิเป็ลี�ยนแป็ลง

2. เกัณฑ์์ในกัาริจำัดทำางบกัาริเงิน

 งบการิเงินนี�จััดทำขึ�นต่ามมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินที�กำห้นดในพีริะริาชีบัญญัต่ิวิชีาชีีพีบัญชี ี

พี.ศ. 2547 โดยแสดงริายการิในงบการิเงินต่ามข้อกำห้นดในป็ริะกาศกริมพีัฒนาธิุริกิจัการิค้าออกต่ามความใน 

พีริะริาชีบัญญัต่ิการิบัญชีี พี.ศ. 2543

 งบการิเงินฉุบับภาษัาไทยเป็็นงบการิเงินฉุบับที�บริิษััทฯ ใชี้เป็็นทางการิต่ามกฎห้มาย งบการิเงินฉุบับภาษัา

อังกฤษัแป็ลจัากงบการิเงินฉุบับภาษัาไทยนี�

 งบการิเงินนี�ได้จััดทำขึ�นโดยใชี้เกณ์ฑ์์ริาคาทุนเดิมเว้นแต่่จัะได้เป็ิดเผยเป็็นอย่างอ่�นในนโยบายการิบัญชีี

 

3. มาต่ริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินใหุ้ม่

3.1 มาติรฐานการรายงานทางการเงินท่�เริ�มม่ผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในริะห้ว่างป็ี บริิษััทฯ ได้นำมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินและการิต่ีความมาต่ริฐานการิริายงานทาง 

การิเงินฉุบับป็รัิบป็รุิงจัำนวนห้ลายฉุบับ ซื่ึ�งมีผลบังคับใช้ีสำห้รัิบงบการิเงินที�มีริอบริะยะเวลาบัญชีีที�เริิ�มในห้ริ่อ 

ห้ลังวันที� 1 มกริาคม 2564 มาถู่อป็ฏิิบัต่ิ มาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินดังกล่าวได้ริับการิป็ริับป็ริุงห้ริ่อจััดให้้มี

ขึ�นเพี่�อให้้มีเน่�อห้าเท่าเทียมกับมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินริะห้ว่างป็ริะเทศ โดยส่วนให้ญ่เป็็นการิอธิิบายให้้

ชีัดเจันเกี�ยวกับวิธิีป็ฏิิบัต่ิทางการิบัญชีีและการิให้้แนวป็ฏิิบัต่ิทางการิบัญชีีกับผู้ใชี้มาต่ริฐาน 

 การินำมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินดังกล่าวมาถู่อป็ฏิิบัต่ินี�ไม่มีผลกริะทบอย่างเป็็นสาริะสำคัญต่่อ               

งบการิเงินของบริิษััทฯ  

3.2 มาติรฐานการรายงานทางการเงินท่�จะมผ่ลบังคบัใชส้ี่ำหรบังบการเงินท่�มร่อบระยะเวลาบัญชท่่�เริ�ม

ในหร่อหลังวันท่� 1 มกราคม 2565

 สภาวิชีาชีีพีบัญชีีได้ป็ริะกาศใชี้มาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินฉุบับป็ริับป็ริุงห้ลายฉุบับ ซื่ึ�งจัะมีผลบังคับ

ใชี้สำห้ริับงบการิเงินที�มีริอบริะยะเวลาบัญชีีที�เริิ�มในห้ริ่อห้ลังวันที� 1 มกริาคม 2565 มาต่ริฐานการิริายงานทางการิ

เงนิดงักลา่วไดร้ิบัการิป็ริบัป็ริงุห้ริอ่จัดัให้ม้ขีึ�นเพี่�อให้ม้เีน่�อห้าเทา่เทยีมกบัมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงนิริะห้วา่ง

ป็ริะเทศ โดยส่วนให้ญ่เป็็นการิอธิิบายให้้ชีัดเจันเกี�ยวกับวิธิีป็ฏิิบัต่ิทางการิบัญชีีและมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน

บางฉุบับมีการิให้้ข้อผ่อนป็รินในทางป็ฏิิบัต่ิห้ริ่อข้อยกเว้นชีั�วคริาวกับผู้ใชี้มาต่ริฐาน 

 ฝ่่ายบริิห้าริของบริิษััทฯ เชี่�อว่าการิป็ริับป็รุิงมาต่ริฐานนี�จัะไม่มีผลกริะทบอย่างเป็็นสาริะสำคัญต่่องบการิเงิน 

ของบริิษััทฯ

4. นโยบายกัาริบัญชีที�สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 ริายได้ค่าบริิการิ

 ริายไดค้า่บริกิาริรัิบริูต้่ลอดชีว่งเวลาที�ให้บ้ริกิาริโดยพีจิัาริณ์าถูงึขั�นความสำเริจ็ัของงาน ต่ามวธิิผีลลพัีธิซ์ื่ึ�งคำนวณ์

โดยอ้างอิงข้อมูลจัากผู้ควบคุมโคริงการิของบริิษััทฯ

 ริายได้ที�ริับริู้แล้วแต่่ยังไม่ถูึงกำห้นดเริียกชีำริะต่ามสัญญาบันทึกเป็็น “ริายได้ค้างรัิบ” ซื่ึ�งจัะจััดป็ริะเภทเป็็น 

ลูกห้นี�การิค้าเม่�อกิจัการิมีสิทธิิที�จัะได้ริับชีำริะโดยป็ริาศจัากเง่�อนไข เชี่น เม่�อกิจัการิได้ให้้บริิการิเสร็ิจัสิ�นและลูกค้า 

ริับมอบงาน

ริายได้จัากการิให้้บริิการิโฆษัณ์าริับริู้เม่�อให้้บริิการิเสริ็จัสิ�น ซื่ึ�งต่ามป็กต่ิการิให้้บริิการิจัะถู่อว่าเสร็ิจัสิ�นลงเม่�อ 

ส่�อโฆษัณ์าได้เผยแพีริ่

 ริายได้จัากการิจััดนิทริริศการิและสัมมนาริับริู้เม่�อมีการิจััดงานแล้ว

 ริายได้จากการิข้ายสินค้า

 ริายได้จัากการิขายสินค้าริับริู้เม่�อบริิษััทฯ ได้โอนอำนาจัควบคุมในสินค้าให้้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวค่อ เม่�อมีการิ 

ส่งมอบสินค้า ริายได้จัากการิขายแสดงต่ามมูลค่าที�ได้ริับห้ริ่อคาดว่าจัะได้ริับสำห้รัิบสินค้าที�ได้ส่งมอบห้ลังจัากห้ัก

ป็ริะมาณ์การิสินค้าริับค่นและส่วนลด โดยไม่ริวมภาษัีมูลค่าเพีิ�ม

 ริายได้ค่าสม่าชิกนิต่ยสาริ

 ค่าสมาชีิกนิต่ยสาริริับริู้เป็็นริายได้ต่ลอดชี่วงเวลาโดยวิธิีเส้นต่ริงต่ามอายุการิเป็็นสมาชีิก

 ริายได้ค่าสิทธิิ

 ริายไดค้า่สทิธิริิบัริูเ้ป็น็ริายไดเ้ม่�อบริษิัทัฯ ไดโ้อนอำนาจัในการิควบคมุในสทิธิใินการิใชีโ้ป็ริแกริมให้แ้กล่กูคา้แลว้ 

และไม่มีข้อผูกพีันที�มีนัยสำคัญภายห้ลังการิส่งมอบ

 ริายได้ดอกเบ่�ย 

 ริายได้ดอกเบี�ยริับริู้ต่ามเกณ์ฑ์์คงค้างด้วยวิธิีดอกเบี�ยที�แท้จัริิง โดยจัะนำมูลค่าต่ามบัญชีีขั�นต่้นของสินทริัพีย์

ทางการิเงินมาคูณ์กับอัต่ริาดอกเบี�ยที�แท้จัริิง ยกเว้นสินทริัพีย์ทางการิเงินที�เกิดการิด้อยค่าด้านเคริดิต่ในภายห้ลัง 

ที�จัะนำมูลค่าต่ามบัญชีีสุทธิิของสินทริัพีย์ทางการิเงิน (สุทธิิจัากค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น) 

มาคูณ์กับอัต่ริาดอกเบี�ยที�แท้จัริิง

4.2 ติ้นทุนในการทำให้เสี่ร็จสี่ิ�นติามสี่ัญญาท่�ทำกับลูกค้า

 บริิษััทฯ บันทึกต้่นทุนในการิทำให้้เสร็ิจัสิ�นต่ามสัญญาที�ทำกับลูกค้า ซื่ึ�งใชี้เพ่ี�อสร้ิางทรัิพียากริห้ริ่อใชี้ในการิ

ป็ริับป็ริุงทริัพียากริของกิจัการิเพี่�อนำไป็ใชี้ในการิป็ฏิิบัต่ิต่ามภาริะที�ต่้องป็ฏิิบัต่ิให้้สำเริ็จัในอนาคต่ และกิจัการิคาดว่า

จัะได้ริบัคน่ต้่นทนุดงักล่าวเป็็นสินทรัิพีย์ และรัิบริูเ้ป็็นค่าใช้ีจ่ัายอย่างเป็็นริะบบและสอดคล้องกับริปู็แบบการิรัิบริูร้ิายได้ 

ต่ามสัญญา และจัะบันทึกค่าเผ่�อผลขาดทุนจัากการิด้อยค่าของสินทริัพีย์ เม่�อมูลค่าต่ามบัญชีีของสินทริัพีย์สูงกว่า 

สิ�งต่อบแทนที�จัะได้ริับห้ักด้วยต่้นทุนที�เกี�ยวข้อง

4.3 เงินสี่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินสี่ด

 เงนิสดและริายการิเทยีบเทา่เงนิสด ห้มายถูงึ เงนิสดและเงนิฝ่ากธินาคาริ และเงนิลงทนุริะยะสั�นที�มสีภาพีคลอ่ง

สูง ซื่ึ�งถูึงกำห้นดจั่ายค่นภายในริะยะเวลาไม่เกิน 3 เด่อนนับจัากวันที�ได้มาและไม่มีข้อจัำกัดในการิเบิกใชี้

4.4 สี่ินค้าคงเหล่อ

สนิค้าคงเห้ลอ่ของบริษิัทัฯ แสดงมูลค่าต่ามริาคาทุน (ต่ามวิธิถีูวัเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นัก) ห้ริอ่มูลค่าสุทธิทิี�จัะได้ริบัแล้ว

แต่่ริาคาใดจัะต่�ำกว่า 
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บริษััท	เออาร์ไอพีี	จำำากัด	(มหาชน)

หุ้มายเหุ้ต่้ปริะกัอบงบกัาริเงิน

สำาหุ้ริับปีสิ�นส้ดวัันที� 31 ธัันวัาคม 2564

1. ข�อม้ลทั�วัไป

1.1 ข้้อมูลทั�วไปข้องบริษััทฯ

 บริิษััท เออาริ์ไอพีี จัำกัด (มห้าชีน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นบริิษััทมห้าชีนซื่ึ�งจััดต่ั�งและมีภูมิลำเนาในป็ริะเทศไทย 

ธิุริกิจัห้ลักของบริิษััทฯ ค่อ การิจััดงานนิทริริศการิและกิจักริริมทางการิต่ลาดทุกป็ริะเภท การิริับจั้างผลิต่ห้นังส่อ 

โฆษัณ์า และเน่�อห้าทกุป็ริะเภทในริปู็แบบดจิัทิลั การิผลติ่และจัำห้นา่ยห้นงัสอ่เกี�ยวกบัขอ้มลูสาริสนเทศ ริบัโฆษัณ์า 

ที�อยู่ต่ามที�จัดทะเบียนของบริิษััทฯ อยู่ที� 99/16-20 ถูนนริัชีดาภิเษัก เขต่ดินแดง กริุงเทพีมห้านคริ

1.2 การแพร่ระบาดข้องโรคติิดเช่�อไวรัสี่ COVID-19

 สถูานการิณ์์การิแพีริ่ริะบาดของโริคต่ิดเชี่�อไวริัสโคโรินา 2019 ที�ป็ัจัจัุบันยังมีผลกริะทบต่่อธิุริกิจัและ

อุต่สาห้กริริมส่วนให้ญ่ สถูานการิณ์์ดังกล่าวอาจันำมาซื่ึ�งความไม่แน่นอนและผลกริะทบต่่อสภาพีแวดล้อมของ 

การิดำเนินธิรุิกจิั ฝ่า่ยบริหิ้าริของบริษิัทัฯ ต่ดิต่ามความคบ่ห้น้าของสถูานการิณ์ดั์งกลา่วและป็ริะเมินผลกริะทบทาง 

การิเงินเกี�ยวกับมูลค่าของสินทรัิพีย์ ป็ริะมาณ์การิห้นี�สินและห้นี�สินที�อาจัเกิดขึ�นอย่างต่่อเน่�อง ทั�งนี�ฝ่่ายบริิห้าริได้

ใชี้ป็ริะมาณ์การิและดุลยพิีนิจัในป็ริะเด็นต่่าง ๆ เม่�อสถูานการิณ์์มีการิเป็ลี�ยนแป็ลง

2. เกัณฑ์์ในกัาริจำัดทำางบกัาริเงิน

 งบการิเงินนี�จััดทำขึ�นต่ามมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินที�กำห้นดในพีริะริาชีบัญญัต่ิวิชีาชีีพีบัญชี ี

พี.ศ. 2547 โดยแสดงริายการิในงบการิเงินต่ามข้อกำห้นดในป็ริะกาศกริมพีัฒนาธิุริกิจัการิค้าออกต่ามความใน 

พีริะริาชีบัญญัต่ิการิบัญชีี พี.ศ. 2543

 งบการิเงินฉุบับภาษัาไทยเป็็นงบการิเงินฉุบับที�บริิษััทฯ ใชี้เป็็นทางการิต่ามกฎห้มาย งบการิเงินฉุบับภาษัา

อังกฤษัแป็ลจัากงบการิเงินฉุบับภาษัาไทยนี�

 งบการิเงินนี�ได้จััดทำขึ�นโดยใชี้เกณ์ฑ์์ริาคาทุนเดิมเว้นแต่่จัะได้เป็ิดเผยเป็็นอย่างอ่�นในนโยบายการิบัญชีี

 

3. มาต่ริฐานกัาริริายงานทางกัาริเงินใหุ้ม่

3.1 มาติรฐานการรายงานทางการเงินท่�เริ�มม่ผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในริะห้ว่างป็ี บริิษััทฯ ได้นำมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินและการิต่ีความมาต่ริฐานการิริายงานทาง 

การิเงินฉุบับป็รัิบป็รุิงจัำนวนห้ลายฉุบับ ซื่ึ�งมีผลบังคับใช้ีสำห้รัิบงบการิเงินที�มีริอบริะยะเวลาบัญชีีที�เริิ�มในห้ริ่อ 

ห้ลังวันที� 1 มกริาคม 2564 มาถู่อป็ฏิิบัต่ิ มาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินดังกล่าวได้ริับการิป็ริับป็ริุงห้ริ่อจััดให้้มี

ขึ�นเพี่�อให้้มีเน่�อห้าเท่าเทียมกับมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินริะห้ว่างป็ริะเทศ โดยส่วนให้ญ่เป็็นการิอธิิบายให้้

ชีัดเจันเกี�ยวกับวิธิีป็ฏิิบัต่ิทางการิบัญชีีและการิให้้แนวป็ฏิิบัต่ิทางการิบัญชีีกับผู้ใชี้มาต่ริฐาน 

 การินำมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินดังกล่าวมาถู่อป็ฏิิบัต่ินี�ไม่มีผลกริะทบอย่างเป็็นสาริะสำคัญต่่อ               

งบการิเงินของบริิษััทฯ  

3.2 มาติรฐานการรายงานทางการเงินท่�จะมผ่ลบังคบัใชส้ี่ำหรบังบการเงินท่�มร่อบระยะเวลาบัญชท่่�เริ�ม

ในหร่อหลังวันท่� 1 มกราคม 2565

 สภาวิชีาชีีพีบัญชีีได้ป็ริะกาศใชี้มาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงินฉุบับป็ริับป็ริุงห้ลายฉุบับ ซื่ึ�งจัะมีผลบังคับ

ใชี้สำห้ริับงบการิเงินที�มีริอบริะยะเวลาบัญชีีที�เริิ�มในห้ริ่อห้ลังวันที� 1 มกริาคม 2565 มาต่ริฐานการิริายงานทางการิ

เงนิดงักลา่วไดร้ิบัการิป็ริบัป็รุิงห้ริอ่จัดัให้ม้ขีึ�นเพี่�อให้ม้เีน่�อห้าเทา่เทยีมกบัมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงนิริะห้วา่ง

ป็ริะเทศ โดยส่วนให้ญ่เป็็นการิอธิิบายให้้ชีัดเจันเกี�ยวกับวิธิีป็ฏิิบัต่ิทางการิบัญชีีและมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน

บางฉุบับมีการิให้้ข้อผ่อนป็รินในทางป็ฏิิบัต่ิห้ริ่อข้อยกเว้นชีั�วคริาวกับผู้ใชี้มาต่ริฐาน 

 ฝ่่ายบริิห้าริของบริิษััทฯ เชี่�อว่าการิป็ริับป็ริุงมาต่ริฐานนี�จัะไม่มีผลกริะทบอย่างเป็็นสาริะสำคัญต่่องบการิเงิน 

ของบริิษััทฯ

4. นโยบายกัาริบัญชีที�สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 ริายได้ค่าบริิการิ

 ริายไดค้า่บริกิาริริบัริูต้่ลอดชีว่งเวลาที�ให้บ้ริกิาริโดยพีจิัาริณ์าถูงึขั�นความสำเริจ็ัของงาน ต่ามวธิิผีลลพัีธิซ์ื่ึ�งคำนวณ์

โดยอ้างอิงข้อมูลจัากผู้ควบคุมโคริงการิของบริิษััทฯ

 ริายได้ที�ริับริู้แล้วแต่่ยังไม่ถูึงกำห้นดเริียกชีำริะต่ามสัญญาบันทึกเป็็น “ริายได้ค้างรัิบ” ซื่ึ�งจัะจััดป็ริะเภทเป็็น 

ลูกห้นี�การิค้าเม่�อกิจัการิมีสิทธิิที�จัะได้ริับชีำริะโดยป็ริาศจัากเง่�อนไข เชี่น เม่�อกิจัการิได้ให้้บริิการิเสร็ิจัสิ�นและลูกค้า 

ริับมอบงาน

ริายได้จัากการิให้้บริิการิโฆษัณ์าริับริู้เม่�อให้้บริิการิเสริ็จัสิ�น ซื่ึ�งต่ามป็กต่ิการิให้้บริิการิจัะถู่อว่าเสร็ิจัสิ�นลงเม่�อ 

ส่�อโฆษัณ์าได้เผยแพีริ่

 ริายได้จัากการิจััดนิทริริศการิและสัมมนาริับริู้เม่�อมีการิจััดงานแล้ว

 ริายได้จากการิข้ายสินค้า

 ริายได้จัากการิขายสินค้าริับริู้เม่�อบริิษััทฯ ได้โอนอำนาจัควบคุมในสินค้าให้้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวค่อ เม่�อมีการิ 

ส่งมอบสินค้า ริายได้จัากการิขายแสดงต่ามมูลค่าที�ได้ริับห้ริ่อคาดว่าจัะได้ริับสำห้รัิบสินค้าที�ได้ส่งมอบห้ลังจัากห้ัก

ป็ริะมาณ์การิสินค้าริับค่นและส่วนลด โดยไม่ริวมภาษัีมูลค่าเพีิ�ม

 ริายได้ค่าสม่าชิกนิต่ยสาริ

 ค่าสมาชีิกนิต่ยสาริริับริู้เป็็นริายได้ต่ลอดชี่วงเวลาโดยวิธิีเส้นต่ริงต่ามอายุการิเป็็นสมาชีิก

 ริายได้ค่าสิทธิิ

 ริายไดค้า่สทิธิริิบัริูเ้ป็น็ริายไดเ้ม่�อบริษัิัทฯ ไดโ้อนอำนาจัในการิควบคมุในสทิธิใินการิใชีโ้ป็ริแกริมให้แ้กล่กูคา้แลว้ 

และไม่มีข้อผูกพีันที�มีนัยสำคัญภายห้ลังการิส่งมอบ

 ริายได้ดอกเบ่�ย 

 ริายได้ดอกเบี�ยริับริู้ต่ามเกณ์ฑ์์คงค้างด้วยวิธิีดอกเบี�ยที�แท้จัริิง โดยจัะนำมูลค่าต่ามบัญชีีขั�นต่้นของสินทริัพีย์

ทางการิเงินมาคูณ์กับอัต่ริาดอกเบี�ยที�แท้จัริิง ยกเว้นสินทริัพีย์ทางการิเงินที�เกิดการิด้อยค่าด้านเคริดิต่ในภายห้ลัง 

ที�จัะนำมูลค่าต่ามบัญชีีสุทธิิของสินทริัพีย์ทางการิเงิน (สุทธิิจัากค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น) 

มาคูณ์กับอัต่ริาดอกเบี�ยที�แท้จัริิง

4.2 ติ้นทุนในการทำให้เสี่ร็จสี่ิ�นติามสี่ัญญาท่�ทำกับลูกค้า

 บริิษััทฯ บันทึกต้่นทุนในการิทำให้้เสร็ิจัสิ�นต่ามสัญญาที�ทำกับลูกค้า ซื่ึ�งใชี้เพ่ี�อสร้ิางทรัิพียากริห้ริ่อใชี้ในการิ

ป็ริับป็ริุงทริัพียากริของกิจัการิเพี่�อนำไป็ใชี้ในการิป็ฏิิบัต่ิต่ามภาริะที�ต่้องป็ฏิิบัต่ิให้้สำเริ็จัในอนาคต่ และกิจัการิคาดว่า

จัะได้ริบัคน่ต้่นทนุดงักล่าวเป็็นสินทรัิพีย์ และรัิบริูเ้ป็็นค่าใช้ีจ่ัายอย่างเป็็นริะบบและสอดคล้องกับริปู็แบบการิรัิบริูร้ิายได้ 

ต่ามสัญญา และจัะบันทึกค่าเผ่�อผลขาดทุนจัากการิด้อยค่าของสินทริัพีย์ เม่�อมูลค่าต่ามบัญชีีของสินทริัพีย์สูงกว่า 

สิ�งต่อบแทนที�จัะได้ริับห้ักด้วยต่้นทุนที�เกี�ยวข้อง

4.3 เงินสี่ดและรายการเท่ยบเท่าเงินสี่ด

 เงนิสดและริายการิเทยีบเทา่เงนิสด ห้มายถูงึ เงนิสดและเงนิฝ่ากธินาคาริ และเงนิลงทนุริะยะสั�นที�มสีภาพีคลอ่ง

สูง ซื่ึ�งถูึงกำห้นดจั่ายค่นภายในริะยะเวลาไม่เกิน 3 เด่อนนับจัากวันที�ได้มาและไม่มีข้อจัำกัดในการิเบิกใชี้

4.4 สี่ินค้าคงเหล่อ

สนิค้าคงเห้ลอ่ของบริษิัทัฯ แสดงมูลค่าต่ามริาคาทุน (ต่ามวิธิถีูวัเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นัก) ห้ริอ่มูลค่าสุทธิทิี�จัะได้ริบัแล้ว

แต่่ริาคาใดจัะต่�ำกว่า 
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4.5 ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสี่่�อมราคา

ที�ดนิแสดงมลูคา่ต่ามริาคาทนุ อาคาริและอปุ็กริณ์แ์สดงมลูคา่ต่ามริาคาทนุห้กัคา่เส่�อมริาคาสะสม และคา่เผ่�อ

การิด้อยค่าของสินทริัพีย์ (ถู้ามี) 

ค่าเส่�อมริาคาของอาคาริและอุป็กริณ์์คำนวณ์จัากริาคาทุนโดยวิธิีเส้นต่ริงต่ามอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์โดย

ป็ริะมาณ์ดังนี�

อาคาริ - 20 ป็ี

ส่วนป็ริับป็ริุงอาคาริ - 5, 10, 20 ป็ี

อุป็กริณ์์คอมพีิวเต่อริ์ - 3, 5 ป็ี

อุป็กริณ์์สำนักงานและเคริ่�องต่กแต่่ง - 5 ป็ี

ยานพีาห้นะ - 5 ป็ี

ค่าเส่�อมริาคาริวมอยู่ในการิคำนวณ์ผลการิดำเนินงาน

ไม่มีการิคิดค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับที�ดินและสินทริัพีย์ริะห้ว่างต่ิดต่ั�ง

บริิษััทฯ ต่ัดริายการิที�ดิน อาคาริ และอุป็กริณ์์ ออกจัากบัญชีี เม่�อจัำห้น่ายสินทริัพีย์ห้ริ่อคาดว่าจัะไม่ได้ริับ

ป็ริะโยชีน์เชีงิเศริษัฐกิจัในอนาคต่จัากการิใชีห้้ริอ่การิจัำห้น่ายสินทรัิพีย์ ริายการิผลกำไริห้ริอ่ขาดทุนจัากการิจัำห้น่าย

สินทริัพีย์ จัะริับริู้ในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุนเม่�อบริิษััทฯ ต่ัดริายการิสินทริัพีย์นั�นออกจัากบัญชีี

4.6 สี่ัญญาเช่า

ณ์ วันเริิ�มต่้นของสัญญาเชี่า บริิษััทฯ จัะป็ริะเมินว่าสัญญาเป็็นสัญญาเชี่าห้ริ่อป็ริะกอบด้วยสัญญาเชี่าห้ริ่อไม่ 

โดยสัญญาจัะเป็็นสัญญาเชี่าห้ริ่อป็ริะกอบด้วยสัญญาเชี่าก็ต่่อเม่�อสัญญานั�นมีการิให้้สิทธิิในการิควบคุมการิใชี้

สินทริัพีย์ที�ริะบุได้สำห้ริับชี่วงเวลาห้นึ�งเพี่�อเป็็นการิแลกเป็ลี�ยนกับสิ�งต่อบแทน

บริษััทฯ ในฐานะผู้เช่า

บริิษััทฯ ใชี้วิธิีการิบัญชีีเดียวสำห้ริับการิริับริู้ริายการิและการิวัดมูลค่าสัญญาเชี่าทุกสัญญา เว้นแต่่สัญญาเชี่า

ริะยะสั�นและสัญญาเชี่าที�สินทริัพีย์อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ ณ์ วันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล (วันที�สินทริัพีย์อ้างอิงพีริ้อมใชี้งาน) 

บริษิัทัฯบนัทกึสนิทริพัียส์ทิธิกิาริใชีซ้ื่ึ�งแสดงสทิธิใินการิใชีส้นิทริพัียอ์า้งองิและห้นี�สนิต่ามสญัญาเชีา่ต่ามการิจ่ัายชีำริะ

ต่ามสัญญาเชี่า

สิินทรััพย์์สิิทธิิการัใช้้ 

 สินทรัิพีย์สิทธิิการิใชี้วัดมูลค่าด้วยริาคาทุนหั้กค่าเส่�อมริาคาสะสม ผลขาดทุนจัากการิด้อยค่าสะสม และ

ป็ริับป็ริุงด้วยการิวัดมูลค่าของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าให้ม่ ริาคาทุนของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้ป็ริะกอบด้วยจัำนวนเงิน

ของห้นี�สนิต่ามสัญญาเชีา่จัากการิรัิบริูเ้ริิ�มแริก ต่น้ทุนทางต่ริงเริิ�มแริกที�เกิดขึ�น จัำนวนเงินที�จัา่ยชีำริะต่ามสญัญาเชีา่ 

ณ์ วันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผลห้ริ่อก่อนวันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล และห้ักด้วยสิ�งจัูงใจัต่ามสัญญาเชี่าที�ได้ริับ

 คา่เส่�อมริาคาของสินทรัิพีย์สทิธิกิาริใชีค้ำนวณ์จัากริาคาทุนโดยวิธิเีส้นต่ริงต่ามอายุสญัญาเชีา่ห้ริอ่อายุการิให้้

ป็ริะโยชีน์โดยป็ริะมาณ์ของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้แล้วแต่่ริะยะเวลาใดจัะสั�นกว่า ดังนี�

ยานพีาห้นะ  5 ป็ี

ห้ากความเป็็นเจั้าของในสินทริัพีย์อ้างอิงได้โอนให้้กับบริิษััทฯ เม่�อสิ�นสุดอายุสัญญาเชี่าห้ริ่อริาคาทุน 

ของสินทริัพีย์ดังกล่าวได้ริวมถูึงการิใชี้สิทธิิเล่อกซื่่�อ ค่าเส่�อมริาคาจัะคำนวณ์จัากอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์โดยป็ริะมาณ์ 

ของสินทริัพีย์

สินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้แสดงริวมเป็็นส่วนห้นึ�งของที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์ในงบแสดงฐานะการิเงิน

หน้�สิินตามสิัญญาเช้่า

ห้นี�สนิต่ามสญัญาเชีา่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ป็จััจับุนัของจัำนวนเงนิที�ต่อ้งจัา่ยต่ามสญัญาเชีา่ต่ลอดอายสุญัญาเชีา่ 

จัำนวนเงนิที�ต่อ้งจ่ัายต่ามสัญญาเชีา่ป็ริะกอบดว้ยค่าเชีา่คงที�ห้กัดว้ยสิ�งจังูใจัต่ามสญัญาเชีา่ คา่เชีา่ผนัแป็ริที�ขึ�นอยูกั่บ

ดชัีนหี้ริอ่อตั่ริา จัำนวนเงนิที�คาดวา่จัะจัา่ยภายใต่ก้าริริบัป็ริะกนัมลูคา่คงเห้ลอ่ ริวมถูงึริาคาใชีส้ทิธิขิองสทิธิเิลอ่กซื่่�อ

ซื่ึ�งมีความแน่นอนอย่างสมเห้ตุ่สมผลที�บริิษััทฯ จัะใชี้สิทธิินั�น และการิจั่ายค่าป็ริับเพี่�อการิยกเลิกสัญญาเชี่า 

ห้ากขอ้กำห้นดของสญัญาเชีา่แสดงให้เ้ห้น็วา่บริษิัทัฯ จัะใชีส้ทิธิใินการิยกเลิกสญัญาเชีา่ บริษิัทัฯ บนัทกึคา่เชีา่ผนัแป็ริ 

ที�ไม่ขึ�นอยู่กับดัชีนีห้ริ่ออัต่ริาเป็็นค่าใชี้จั่ายในงวดที�เห้ตุ่การิณ์์ห้ริ่อเง่�อนไขซื่ึ�งเกี�ยวข้องกับการิจั่ายชีำริะนั�นได้เกิดขึ�น 

บริิษััทฯ คิดลดมูลค่าป็ัจัจัุบันของจัำนวนเงินที�ต่้องจั่ายต่ามสัญญาเชี่าด้วยอัต่ริาดอกเบี�ยต่ามนัยของสัญญา 

เชี่าห้ริ่ออัต่ริาดอกเบี�ยการิกู้ย่มส่วนเพีิ�มของบริิษััทฯ ห้ลังจัากวันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล มูลค่าต่ามบัญชีีของห้นี�สิน 

ต่ามสัญญาเชี่าจัะเพีิ�มขึ�นจัากดอกเบี�ยของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าและลดลงจัากการิจั่ายชีำริะห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า 

นอกจัากนี� มูลค่าต่ามบัญชีีของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าจัะถููกวัดมูลค่าให้ม่เม่�อมีการิเป็ลี�ยนแป็ลงอายุสัญญาเชี่า 

การิเป็ลี�ยนแป็ลงการิจั่ายชีำริะต่ามสัญญาเชี่า ห้ริ่อการิเป็ลี�ยนแป็ลงในการิป็ริะเมินสิทธิิเล่อกซื่่�อสินทริัพีย์อ้างอิง

สี่ัญญาเช่าระยะสี่ั�นและสี่ัญญาเช่าซึ่้�งสี่ินทรัพย์อ้างอิงม่มูลค่าติ�ำ

สัญญาเชี่าที�มีอายุสัญญาเชี่า 12 เด่อนห้ริ่อน้อยกว่านับต่ั�งแต่่วันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล ห้ริ่อสัญญาเชี่าซื่ึ�งสินทริัพีย์

อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ จัะบันทึกเป็็นค่าใชี้จั่ายต่ามวิธิีเส้นต่ริงต่ลอดอายุสัญญาเชี่า

4.7 สี่ินทรัพย์ไม่ม่ติัวตินและค่าติัดจำหน่าย

บริษิัทัฯ จัะบนัทกึต่น้ทนุเริิ�มแริกของสินทรัิพียไ์มม่ตี่วัต่นต่ามริาคาทุน ภายห้ลังการิรัิบริูร้ิายการิเริิ�มแริก สนิทรัิพีย์

ไม่มีต่ัวต่นแสดงมูลค่าต่ามริาคาทุนห้ักค่าต่ัดจัำห้น่ายสะสมและค่าเผ่�อการิด้อยค่าสะสม (ถู้ามี) ของสินทริัพีย์นั�น

 บริิษััทฯ ต่ัดจัำห้น่ายสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่นที�มีอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์จัำกัดโดยวิธิีเส้นต่ริงต่ามอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์

เชีิงเศริษัฐกิจัของสินทริัพีย์นั�น และจัะป็ริะเมินการิด้อยค่าของสินทริัพีย์ดังกล่าวเม่�อมีข้อบ่งชีี�ว่าสินทริัพีย์นั�นเกิดการิ

ด้อยค่า บริิษััทฯ จัะทบทวนริะยะเวลาการิต่ัดจัำห้น่ายและวิธิีการิต่ัดจัำห้น่ายของสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่นดังกล่าวทุกสิ�นป็ี

เป็็นอย่างน้อย ค่าต่ัดจัำห้น่ายริับริู้เป็็นค่าใชี้จั่ายในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน

 สินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่นที�มีอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์จัำกัด มีดังนี� 

อายุการิให้้ป็ริะโยชีน์

 คอมพีิวเต่อริ์ซื่อฟต่์แวริ์ 3, 5  ป็ี

 ห้ลักสูต่ริอบริมออนไลน์ 3  ป็ี

4.8 รายการธ์ุรกิจกับบุคคลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

 บุคคลห้ริ่อกิจัการิที�เกี�ยวข้องกันกับบริิษััทฯ ห้มายถูึง บุคคลห้ริ่อกิจัการิที�มีอำนาจัควบคุมบริิษััทฯ ห้ริ่อถููก 

บริิษััท ฯ ควบคุมไม่ว่าจัะเป็็นโดยทางต่ริงห้ริ่อทางอ้อม ห้ริ่ออยู่ภายใต่้การิควบคุมเดียวกันกับบริิษััทฯ

 นอกจัากนี�บุคคลห้ริ่อกิจัการิที�เกี�ยวข้องกันยังห้มายริวมถูึงบุคคลห้ริ่อกิจัการิที�มีสิทธิิออกเสียง โดยทางต่ริงห้ริ่อ

ทางอ้อมซื่ึ�งทำให้้มีอิทธิิพีลอย่างเป็็นสาริะสำคัญต่่อบริิษััทฯ ผู้บริิห้าริสำคัญ กริริมการิห้ริ่อพีนักงานของบริิษััทฯ ที�มี

อำนาจัในการิวางแผนและควบคุมการิดำเนินงานของบริิษััทฯ

4.9 เงินติราติ่างประเทศ

บริิษััทฯ แสดงงบการิเงินเป็็นสกุลเงินบาท ซื่ึ�งเป็็นสกุลเงินที�ใชี้ในการิดำเนินงานของบริิษััทฯ 

ริายการิที�เป็็นเงินต่ริาต่่างป็ริะเทศแป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใชี้อัต่ริาแลกเป็ลี�ยน ณ์ วันที�เกิดริายการิ สินทรัิพีย์

และห้นี�สินที�เป็็นต่ัวเงินซื่ึ�งอยู่ในสกุลต่่างป็ริะเทศได้แป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใชี้อัต่ริาแลกเป็ลี�ยน ณ์ วันสิ�นริอบริะยะ

เวลาริายงาน

 กําไริและขาดทุนที�เกิดจัากการิเป็ลี�ยนแป็ลงในอัต่ริาแลกเป็ลี�ยนได้ริวมอยู่ในการิคำนวณ์ผลการิดำเนินงาน

4.10  การด้อยค่าข้องสี่ินทรัพย์ท่�ไม่ใช่สี่ินทรัพย์ทางการเงิน

 ทุกวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน บริิษััทฯ จัะทำการิป็ริะเมินการิด้อยค่าของที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์ สินทริัพีย์

สทิธิกิาริใชี ้ห้ริอ่สนิทริพัียไ์มม่ตี่วัต่นอ่�นของบริษิัทัฯ ห้ากมขีอ้บง่ชีี�วา่สนิทริพัียด์งักลา่วอาจัด้อยคา่ บริษิัทัฯ ริบัริูข้าดทุน

จัากการิด้อยค่าเม่�อมูลค่าที�คาดว่าจัะได้ริับค่นของสินทริัพีย์มีมูลค่าต่�ำกว่ามูลค่าต่ามบัญชีีของสินทริัพีย์นั�น ทั�งนี�มูลค่า

ที�คาดว่าจัะได้ริับค่นห้มายถูึงมูลค่ายุต่ิธิริริมห้ักต่้นทุนในการิขายของสินทริัพีย์ห้ริ่อมูลค่าจัากการิใชี้สินทริัพีย์แล้วแต่่

ริาคาใดจัะสูงกว่า ในการิป็ริะเมินมูลค่าจัากการิใชี้สินทริัพีย์ บริิษััทฯ ป็ริะมาณ์การิกริะแสเงินสดในอนาคต่ที�กิจัการิ 

คาดว่าจัะได้ริับจัากสินทรัิพีย์และคำนวณ์คิดลดเป็็นมูลค่าปั็จัจุับันโดยใชี้อัต่ริาคิดลดก่อนภาษีัที�สะท้อนถึูงการิป็ริะเมิน

ความเสี�ยงในสภาพีต่ลาดป็ัจัจัุบันของเงินสดต่ามริะยะเวลาและความเสี�ยงซื่ึ�งเป็็นลักษัณ์ะเฉุพีาะของสินทริัพีย์ที�กำลัง

พีิจัาริณ์าอยู่ ในการิป็ริะเมินมูลค่ายุต่ิธิริริมห้ักต่้นทุนในการิขาย บริิษััทฯ ใชี้แบบจัำลองการิป็ริะเมินมูลค่าที�ดีที�สุด 

ซื่ึ�งเห้มาะสมกับสินทริัพีย์ ซื่ึ�งสะท้อนถูึงจัำนวนเงินที�กิจัการิสามาริถูจัะได้มาจัากการิจัำห้น่ายสินทริัพีย์ห้ักด้วยต่้นทุน 
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4.5 ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสี่่�อมราคา

ที�ดนิแสดงมลูคา่ต่ามริาคาทนุ อาคาริและอปุ็กริณ์แ์สดงมลูคา่ต่ามริาคาทนุห้กัคา่เส่�อมริาคาสะสม และคา่เผ่�อ

การิด้อยค่าของสินทริัพีย์ (ถู้ามี) 

ค่าเส่�อมริาคาของอาคาริและอุป็กริณ์์คำนวณ์จัากริาคาทุนโดยวิธิีเส้นต่ริงต่ามอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์โดย

ป็ริะมาณ์ดังนี�

อาคาริ - 20 ป็ี

ส่วนป็ริับป็ริุงอาคาริ - 5, 10, 20 ป็ี

อุป็กริณ์์คอมพีิวเต่อริ์ - 3, 5 ป็ี

อุป็กริณ์์สำนักงานและเคริ่�องต่กแต่่ง - 5 ป็ี

ยานพีาห้นะ - 5 ป็ี

ค่าเส่�อมริาคาริวมอยู่ในการิคำนวณ์ผลการิดำเนินงาน

ไม่มีการิคิดค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับที�ดินและสินทริัพีย์ริะห้ว่างต่ิดต่ั�ง

บริิษััทฯ ต่ัดริายการิที�ดิน อาคาริ และอุป็กริณ์์ ออกจัากบัญชีี เม่�อจัำห้น่ายสินทริัพีย์ห้ริ่อคาดว่าจัะไม่ได้ริับ

ป็ริะโยชีน์เชีงิเศริษัฐกิจัในอนาคต่จัากการิใชีห้้ริอ่การิจัำห้น่ายสินทรัิพีย์ ริายการิผลกำไริห้ริอ่ขาดทุนจัากการิจัำห้น่าย

สินทริัพีย์ จัะริับริู้ในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุนเม่�อบริิษััทฯ ต่ัดริายการิสินทริัพีย์นั�นออกจัากบัญชีี

4.6 สี่ัญญาเช่า

ณ์ วันเริิ�มต่้นของสัญญาเชี่า บริิษััทฯ จัะป็ริะเมินว่าสัญญาเป็็นสัญญาเชี่าห้ริ่อป็ริะกอบด้วยสัญญาเชี่าห้ริ่อไม่ 

โดยสัญญาจัะเป็็นสัญญาเชี่าห้ริ่อป็ริะกอบด้วยสัญญาเชี่าก็ต่่อเม่�อสัญญานั�นมีการิให้้สิทธิิในการิควบคุมการิใชี้

สินทริัพีย์ที�ริะบุได้สำห้ริับชี่วงเวลาห้นึ�งเพี่�อเป็็นการิแลกเป็ลี�ยนกับสิ�งต่อบแทน

บริษััทฯ ในฐานะผู้เช่า

บริิษััทฯ ใชี้วิธิีการิบัญชีีเดียวสำห้ริับการิริับริู้ริายการิและการิวัดมูลค่าสัญญาเชี่าทุกสัญญา เว้นแต่่สัญญาเชี่า

ริะยะสั�นและสัญญาเชี่าที�สินทริัพีย์อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ ณ์ วันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล (วันที�สินทริัพีย์อ้างอิงพีริ้อมใชี้งาน) 

บริษิัทัฯบนัทกึสนิทริพัียส์ทิธิกิาริใชีซ้ื่ึ�งแสดงสทิธิใินการิใชีส้นิทริพัียอ์า้งองิและห้นี�สนิต่ามสญัญาเชีา่ต่ามการิจัา่ยชีำริะ

ต่ามสัญญาเชี่า

สิินทรััพย์์สิิทธิิการัใช้้ 

 สินทรัิพีย์สิทธิิการิใชี้วัดมูลค่าด้วยริาคาทุนหั้กค่าเส่�อมริาคาสะสม ผลขาดทุนจัากการิด้อยค่าสะสม และ

ป็ริับป็ริุงด้วยการิวัดมูลค่าของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าให้ม่ ริาคาทุนของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้ป็ริะกอบด้วยจัำนวนเงิน

ของห้นี�สนิต่ามสัญญาเชีา่จัากการิรัิบริูเ้ริิ�มแริก ต่น้ทุนทางต่ริงเริิ�มแริกที�เกิดขึ�น จัำนวนเงินที�จัา่ยชีำริะต่ามสญัญาเชีา่ 

ณ์ วันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผลห้ริ่อก่อนวันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล และห้ักด้วยสิ�งจัูงใจัต่ามสัญญาเชี่าที�ได้ริับ

 คา่เส่�อมริาคาของสินทรัิพีย์สทิธิกิาริใชีค้ำนวณ์จัากริาคาทุนโดยวิธิเีส้นต่ริงต่ามอายุสญัญาเชีา่ห้ริอ่อายุการิให้้

ป็ริะโยชีน์โดยป็ริะมาณ์ของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้แล้วแต่่ริะยะเวลาใดจัะสั�นกว่า ดังนี�

ยานพีาห้นะ  5 ป็ี

ห้ากความเป็็นเจั้าของในสินทริัพีย์อ้างอิงได้โอนให้้กับบริิษััทฯ เม่�อสิ�นสุดอายุสัญญาเชี่าห้ริ่อริาคาทุน 

ของสินทริัพีย์ดังกล่าวได้ริวมถูึงการิใชี้สิทธิิเล่อกซื่่�อ ค่าเส่�อมริาคาจัะคำนวณ์จัากอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์โดยป็ริะมาณ์ 

ของสินทริัพีย์

สินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้แสดงริวมเป็็นส่วนห้นึ�งของที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์ในงบแสดงฐานะการิเงิน

หน้�สิินตามสิัญญาเช้่า

ห้นี�สนิต่ามสญัญาเชีา่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ป็จััจับุนัของจัำนวนเงนิที�ต่อ้งจัา่ยต่ามสญัญาเชีา่ต่ลอดอายสุญัญาเชีา่ 

จัำนวนเงนิที�ต่อ้งจ่ัายต่ามสัญญาเชีา่ป็ริะกอบดว้ยค่าเชีา่คงที�ห้กัดว้ยสิ�งจังูใจัต่ามสญัญาเชีา่ คา่เชีา่ผนัแป็ริที�ขึ�นอยูกั่บ

ดชัีนหี้ริอ่อตั่ริา จัำนวนเงนิที�คาดวา่จัะจัา่ยภายใต่ก้าริริบัป็ริะกนัมลูคา่คงเห้ลอ่ ริวมถูงึริาคาใชีส้ทิธิขิองสทิธิเิลอ่กซื่่�อ

ซื่ึ�งมีความแน่นอนอย่างสมเห้ตุ่สมผลที�บริิษััทฯ จัะใชี้สิทธิินั�น และการิจั่ายค่าป็รัิบเพี่�อการิยกเลิกสัญญาเชี่า 

ห้ากขอ้กำห้นดของสญัญาเชีา่แสดงให้เ้ห้น็วา่บริษิัทัฯ จัะใชีส้ทิธิใินการิยกเลิกสญัญาเชีา่ บริษัิัทฯ บนัทกึคา่เชีา่ผนัแป็ริ 

ที�ไม่ขึ�นอยู่กับดัชีนีห้ริ่ออัต่ริาเป็็นค่าใชี้จั่ายในงวดที�เห้ตุ่การิณ์์ห้ริ่อเง่�อนไขซื่ึ�งเกี�ยวข้องกับการิจั่ายชีำริะนั�นได้เกิดขึ�น 

บริิษััทฯ คิดลดมูลค่าป็ัจัจัุบันของจัำนวนเงินที�ต่้องจั่ายต่ามสัญญาเชี่าด้วยอัต่ริาดอกเบี�ยต่ามนัยของสัญญา 

เชี่าห้ริ่ออัต่ริาดอกเบี�ยการิกู้ย่มส่วนเพีิ�มของบริิษััทฯ ห้ลังจัากวันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล มูลค่าต่ามบัญชีีของห้นี�สิน 

ต่ามสัญญาเชี่าจัะเพีิ�มขึ�นจัากดอกเบี�ยของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าและลดลงจัากการิจั่ายชีำริะห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า 

นอกจัากนี� มูลค่าต่ามบัญชีีของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าจัะถููกวัดมูลค่าให้ม่เม่�อมีการิเป็ลี�ยนแป็ลงอายุสัญญาเชี่า 

การิเป็ลี�ยนแป็ลงการิจั่ายชีำริะต่ามสัญญาเชี่า ห้ริ่อการิเป็ลี�ยนแป็ลงในการิป็ริะเมินสิทธิิเล่อกซื่่�อสินทริัพีย์อ้างอิง

สี่ัญญาเช่าระยะสี่ั�นและสี่ัญญาเช่าซึ่้�งสี่ินทรัพย์อ้างอิงม่มูลค่าติ�ำ

สัญญาเชี่าที�มีอายุสัญญาเชี่า 12 เด่อนห้ริ่อน้อยกว่านับต่ั�งแต่่วันที�สัญญาเชี่าเริิ�มมีผล ห้ริ่อสัญญาเชี่าซื่ึ�งสินทริัพีย์

อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ จัะบันทึกเป็็นค่าใชี้จั่ายต่ามวิธิีเส้นต่ริงต่ลอดอายุสัญญาเชี่า

4.7 สี่ินทรัพย์ไม่ม่ติัวตินและค่าติัดจำหน่าย

บริิษัทัฯ จัะบนัทกึต่น้ทนุเริิ�มแริกของสินทรัิพียไ์มม่ตี่วัต่นต่ามริาคาทุน ภายห้ลังการิรัิบริูร้ิายการิเริิ�มแริก สนิทรัิพีย์

ไม่มีต่ัวต่นแสดงมูลค่าต่ามริาคาทุนห้ักค่าต่ัดจัำห้น่ายสะสมและค่าเผ่�อการิด้อยค่าสะสม (ถู้ามี) ของสินทริัพีย์นั�น

 บริิษััทฯ ต่ัดจัำห้น่ายสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่นที�มีอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์จัำกัดโดยวิธิีเส้นต่ริงต่ามอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์

เชีิงเศริษัฐกิจัของสินทริัพีย์นั�น และจัะป็ริะเมินการิด้อยค่าของสินทริัพีย์ดังกล่าวเม่�อมีข้อบ่งชีี�ว่าสินทริัพีย์นั�นเกิดการิ

ด้อยค่า บริิษััทฯ จัะทบทวนริะยะเวลาการิต่ัดจัำห้น่ายและวิธิีการิต่ัดจัำห้น่ายของสินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่นดังกล่าวทุกสิ�นป็ี

เป็็นอย่างน้อย ค่าต่ัดจัำห้น่ายริับริู้เป็็นค่าใชี้จั่ายในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน

 สินทริัพีย์ไม่มีต่ัวต่นที�มีอายุการิให้้ป็ริะโยชีน์จัำกัด มีดังนี� 

อายุการิให้้ป็ริะโยชีน์

 คอมพีิวเต่อริ์ซื่อฟต่์แวริ์ 3, 5  ป็ี

 ห้ลักสูต่ริอบริมออนไลน์ 3  ป็ี

4.8 รายการธ์ุรกิจกับบุคคลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

 บุคคลห้ริ่อกิจัการิที�เกี�ยวข้องกันกับบริิษััทฯ ห้มายถูึง บุคคลห้ริ่อกิจัการิที�มีอำนาจัควบคุมบริิษััทฯ ห้ริ่อถููก 

บริิษััท ฯ ควบคุมไม่ว่าจัะเป็็นโดยทางต่ริงห้ริ่อทางอ้อม ห้ริ่ออยู่ภายใต่้การิควบคุมเดียวกันกับบริิษััทฯ

 นอกจัากนี�บุคคลห้ริ่อกิจัการิที�เกี�ยวข้องกันยังห้มายริวมถูึงบุคคลห้ริ่อกิจัการิที�มีสิทธิิออกเสียง โดยทางต่ริงห้ริ่อ

ทางอ้อมซื่ึ�งทำให้้มีอิทธิิพีลอย่างเป็็นสาริะสำคัญต่่อบริิษััทฯ ผู้บริิห้าริสำคัญ กริริมการิห้ริ่อพีนักงานของบริิษััทฯ ที�มี

อำนาจัในการิวางแผนและควบคุมการิดำเนินงานของบริิษััทฯ

4.9 เงินติราติ่างประเทศ

บริิษััทฯ แสดงงบการิเงินเป็็นสกุลเงินบาท ซื่ึ�งเป็็นสกุลเงินที�ใชี้ในการิดำเนินงานของบริิษััทฯ 

ริายการิที�เป็็นเงินต่ริาต่่างป็ริะเทศแป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใชี้อัต่ริาแลกเป็ลี�ยน ณ์ วันที�เกิดริายการิ สินทรัิพีย์

และห้นี�สินที�เป็็นต่ัวเงินซื่ึ�งอยู่ในสกุลต่่างป็ริะเทศได้แป็ลงค่าเป็็นเงินบาทโดยใชี้อัต่ริาแลกเป็ลี�ยน ณ์ วันสิ�นริอบริะยะ

เวลาริายงาน

 กําไริและขาดทุนที�เกิดจัากการิเป็ลี�ยนแป็ลงในอัต่ริาแลกเป็ลี�ยนได้ริวมอยู่ในการิคำนวณ์ผลการิดำเนินงาน

4.10  การด้อยค่าข้องสี่ินทรัพย์ท่�ไม่ใช่สี่ินทรัพย์ทางการเงิน

 ทุกวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน บริิษััทฯ จัะทำการิป็ริะเมินการิด้อยค่าของที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์ สินทริัพีย์

สทิธิกิาริใชี ้ห้ริอ่สนิทริพัียไ์มม่ตี่วัต่นอ่�นของบริษิัทัฯ ห้ากมขีอ้บง่ชีี�วา่สนิทริพัียด์งักลา่วอาจัด้อยคา่ บริษิัทัฯ ริบัริูข้าดทุน

จัากการิด้อยค่าเม่�อมูลค่าที�คาดว่าจัะได้ริับค่นของสินทริัพีย์มีมูลค่าต่�ำกว่ามูลค่าต่ามบัญชีีของสินทริัพีย์นั�น ทั�งนี�มูลค่า

ที�คาดว่าจัะได้ริับค่นห้มายถูึงมูลค่ายุต่ิธิริริมห้ักต่้นทุนในการิขายของสินทริัพีย์ห้ริ่อมูลค่าจัากการิใชี้สินทริัพีย์แล้วแต่่

ริาคาใดจัะสูงกว่า ในการิป็ริะเมินมูลค่าจัากการิใชี้สินทริัพีย์ บริิษััทฯ ป็ริะมาณ์การิกริะแสเงินสดในอนาคต่ที�กิจัการิ 

คาดว่าจัะได้ริับจัากสินทรัิพีย์และคำนวณ์คิดลดเป็็นมูลค่าปั็จัจุับันโดยใชี้อัต่ริาคิดลดก่อนภาษีัที�สะท้อนถึูงการิป็ริะเมิน

ความเสี�ยงในสภาพีต่ลาดป็ัจัจัุบันของเงินสดต่ามริะยะเวลาและความเสี�ยงซื่ึ�งเป็็นลักษัณ์ะเฉุพีาะของสินทริัพีย์ที�กำลัง

พีิจัาริณ์าอยู่ ในการิป็ริะเมินมูลค่ายุต่ิธิริริมห้ักต่้นทุนในการิขาย บริิษััทฯ ใชี้แบบจัำลองการิป็ริะเมินมูลค่าที�ดีที�สุด 

ซื่ึ�งเห้มาะสมกับสินทริัพีย์ ซื่ึ�งสะท้อนถูึงจัำนวนเงินที�กิจัการิสามาริถูจัะได้มาจัากการิจัำห้น่ายสินทริัพีย์ห้ักด้วยต่้นทุน 
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ในการิจัำห้น่าย โดยการิจัำห้น่ายนั�นผู้ซื่่�อกับผู้ขายมีความริอบริู้และเต่็มใจัในการิแลกเป็ลี�ยนและสามาริถูต่่อริอง

ริาคากันได้อย่างเป็็นอิสริะในลักษัณ์ะของผู้ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน

 บริิษััทฯ จัะริับริู้ริายการิขาดทุนจัากการิด้อยค่าในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน 

4.11  ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลปรัะโย์ช้น์รัะย์ะสิั�นของพนักงาน

 บริิษััทฯ ริับริู้ เงินเด่อน ค่าจั้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนป็ริะกันสังคมเป็็นค่าใชี้จั่ายเม่�อเกิดริายการิ

 ผลปรัะโย์ช้น์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสี่มทบเงิน

 บริิษััทฯ และพีนักงานได้ริ่วมกันจััดต่ั�งกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพี ซื่ึ�งป็ริะกอบด้วยเงินที�พีนักงานจ่ัายสะสม 

และเงินที�บริิษััทฯ จั่ายสมทบให้้เป็็นริายเด่อน สินทรัิพีย์ของกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพีได้แยกออกจัากสินทรัิพีย์ของ 

บริิษััทฯ เงินที�บริิษััทฯ จั่ายสมทบกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพีบันทึกเป็็นค่าใชี้จั่ายในป็ีที�เกิดริายการิ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริิษัทัฯ มภีาริะสำห้ริบัเงนิชีดเชียที�ต่อ้งจัา่ยให้แ้กพ่ีนกังานเม่�อออกจัากงานต่ามกฎห้มายแริงงาน ซื่ึ�งบริษิัทัฯ

ถู่อว่าเงินชีดเชียดังกล่าวเป็็นโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลังออกจัากงานสำห้ริับพีนักงาน

 บริษิัทัฯ คำนวณ์ห้นี�สนิต่ามโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลงัออกจัากงานของพีนกังาน โดยใชีว้ธิิคีดิลดแต่ล่ะห้นว่ย

ที�ป็ริะมาณ์การิไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีี�ยวชีาญอิสริะได้ทำการิป็ริะเมินภาริะผูกพัีนดังกล่าว

ต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย

ผลกำไริห้ริอ่ขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ติ่ศาสต่ริป์็ริะกนัภยัสำห้ริบัโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลงั

ออกจัากงานของพีนักงานจัะริับริู้ทันทีในกำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�น

 ต่น้ทนุบริกิาริในอดตี่จัะถูกูริบัริูท้ั�งจัำนวนในกำไริห้ริอ่ขาดทนุทนัททีี�มกีาริแกไ้ขโคริงการิห้ริอ่ลดขนาดโคริงการิ 

ห้ริ่อเม่�อกิจัการิริับริู้ต่้นทุนการิป็ริับโคริงสริ้างที�เกี�ยวข้องแล้วแต่่เห้ตุ่การิณ์์ใดจัะเกิดขึ�นก่อน

4.12  ประมาณการหน่�สี่ิน

 บริิษััทฯ จัะบันทึกป็ริะมาณ์การิห้นี�สินไว้ในบัญชีีเม่�อภาริะผูกพัีนซื่ึ�งเป็็นผลมาจัากเห้ตุ่การิณ์์ในอดีต่ได้ 

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริิษััทฯ จัะเสียทริัพียากริเชีิงเศริษัฐกิจัไป็เพี่�อป็ลดเป็ล่�อง 

ภาริะผูกพีันนั�น และบริิษััทฯ สามาริถูป็ริะมาณ์มูลค่าภาริะผูกพีันนั�นได้อย่างน่าเชี่�อถู่อ 

4.13  ภาษั่เงินได้

 ภาษัีเงินได้ป็ริะกอบด้วยภาษัีเงินได้ป็ัจัจัุบันและภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีี

ภาษั่เงินได้ปัจจุบัน

บริษิัทัฯ บนัทกึภาษัเีงนิไดป้็จััจุับนัต่ามจัำนวนที�คาดวา่จัะจัา่ยให้ก้บัห้น่วยงานจัดัเกบ็ภาษัขีองริฐัโดยคำนวณ์

จัากกำไริทางภาษัีต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์ที�กำห้นดในกฎห้มายภาษัีอากริ

 ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่

 บริิษััทฯบันทึกภาษีัเงินได้ริอการิตั่ดบัญชีีของผลแต่กต่่างชีั�วคริาวริะห้ว่างริาคาต่ามบัญชีีของสินทรัิพีย์และ

ห้นี�สิน ณ์ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานกับฐานภาษีัของสินทรัิพีย์และห้นี�สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใชี้อัต่ริาภาษีัที�มี 

ผลบังคับใชี้ ณ์ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน 

บริิษััทฯ ริับริู้ห้นี�สินภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีีของผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ต่้องเสียภาษัีทุกริายการิ แต่่ริับริู้

สินทรัิพีย์ภาษีัเงินได้ริอการิตั่ดบัญชีีสำห้รัิบผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ใชี้ห้ักภาษีั ริวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีัที�ยังไม่ได้ใชี้

ในจัำนวนเท่าที�มีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่ที�บริิษััทฯ จัะมีกำไริทางภาษัีในอนาคต่เพีียงพีอที�จัะใชี้ป็ริะโยชีน์ 

จัากผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ใชี้ห้ักภาษัีและผลขาดทุนทางภาษัีที�ยังไม่ได้ใชี้นั�น

บริิษัทัฯ จัะทบทวนมูลคา่ต่ามบญัชีขีองสนิทริพัียภ์าษัเีงนิไดร้ิอการิตั่ดบญัชีทีกุสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานและ

จัะทำการิป็รัิบลดมูลค่าต่ามบัญชีดัีงกล่าว ห้ากมีความเป็น็ไป็ได้คอ่นข้างแน่วา่บริษิัทัฯ จัะไม่มกีำไริทางภาษีัเพียีงพีอ

ต่่อการินำสินทริัพีย์ภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีีทั�งห้มดห้ริ่อบางส่วนมาใชี้ป็ริะโยชีน์

 บริษิัทัฯ จัะบนัทกึภาษัเีงนิไดร้ิอการิต่ดับญัชีโีดยต่ริงไป็ยงัสว่นของผูถู้อ่หุ้น้ห้ากภาษัทีี�เกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัริายการิ

ที�ได้บันทึกโดยต่ริงไป็ยังส่วนของผู้ถู่อหุ้้น 

4.14  เคร่�องม่อทางการเงิน

บริิษัทัฯ ริบัริูร้ิายการิเม่�อเริิ�มแริกของสินทรัิพีย์ทางการิเงินด้วยมูลค่ายุต่ธิิริริม และบวกด้วยต้่นทุนการิทำริายการิ

เฉุพีาะในกริณ์ทีี�เป็น็สนิทริพัียท์างการิเงนิที�ไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุ่ธิิริริมผา่นกำไริห้ริอ่ขาดทนุ อยา่งไริกต็่าม สำห้ริบั

ลูกห้นี�การิค้าที�ไม่มีองค์ป็ริะกอบเกี�ยวกับการิจััดห้าเงินที�มีนัยสำคัญ บริิษััทฯ จัะริับริู้สินทริัพีย์ทางการิเงินดังกล่าวด้วย

ริาคาของริายการิ ต่ามที�กล่าวไว้ในนโยบายการิบัญชีีเริ่�องการิริับริู้ริายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าข้องสี่ินทรัพย์ทางการเงิน

บริิษััทฯ จััดป็ริะเภทสินทริัพีย์ทางการิเงิน ณ์ วันที�ริับริู้ริายการิเริิ�มแริก เป็็นสินทริัพีย์ทางการิเงินที�วัดมูลค่าใน

ภายห้ลังด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย สินทริัพีย์ทางการิเงินที�วัดมูลค่าในภายห้ลังด้วยมูลค่ายุต่ิธิริริมผ่านกำไริขาดทุน

เบด็เสริจ็ัอ่�น และสนิทริพัีย์ทางการิเงนิที�วดัมลูคา่ในภายห้ลังดว้ยมลูคา่ยตุ่ธิิริริมผา่นกำไริห้ริอ่ขาดทนุ โดยพีจิัาริณ์าจัาก

แผนธิุริกิจัของกิจัการิในการิจััดการิสินทริัพีย์ทางการิเงิน และลักษัณ์ะของกริะแสเงินสดต่ามสัญญาของสินทริัพีย์ทาง 

การิเงิน

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วััดมูลค่่าด้วัย์รัาค่าทุนตัดจำหน่าย์ 

บริิษััทฯ วัดมูลค่าสินทริัพีย์ทางการิเงินด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย เม่�อบริิษััทฯ ถู่อคริองสินทริัพีย์ทางการิเงินนั�น

เพี่�อริับกริะแสเงินสดต่ามสัญญา และเง่�อนไขต่ามสัญญาของสินทริัพีย์ทางการิเงินก่อให้้เกิดกริะแสเงินสดที�เป็็นการิริับ

ชีำริะเพีียงเงินต่้นและดอกเบี�ยจัากยอดคงเห้ล่อของเงินต่้นในวันที�ริะบุไว้เท่านั�น 

สินทรัิพีย์ทางการิเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายห้ลังโดยใชี้วิธิีดอกเบี�ยที�แท้จัริิงและต่้องมีการิป็ริะเมินการิด้อยค่า 

ทั�งนี� ผลกำไริและขาดทุนที�เกิดขึ�นจัากการิต่ัดริายการิ การิเป็ลี�ยนแป็ลง ห้ริ่อการิด้อยค่าของสินทริัพีย์ดังกล่าวจัะริับริู้

ในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน   

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าข้องหน่�สี่ินทางการเงิน

บริิษััทฯ ริับริู้ริายการิเม่�อเริิ�มแริกสำห้ริับห้นี�สินทางการิเงินด้วยมูลค่ายุต่ิธิริริมห้ักต่้นทุนการิทำริายการิ และ 

จััดป็ริะเภทห้นี�สินทางการิเงินเป็็นห้นี�สินทางการิเงินที�วัดมูลค่าในภายห้ลังด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย โดยใชี้วิธิีดอกเบี�ย

ที�แท้จัริิง ทั�งนี� ผลกำไริและขาดทุนที�เกิดขึ�นจัากการิต่ัดริายการิห้นี�สินทางการิเงินและการิต่ัดจัำห้น่ายต่ามวิธิีดอกเบี�ย

ที�แท้จัริิงจัะริับริู้ในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน โดยการิคำนวณ์มูลค่าริาคาทุนต่ัดจัำห้น่ายคำนึงถูึงค่าธิริริมเนียมห้ริ่อ 

ต่้นทุนที�ถู่อเป็็นส่วนห้นึ�งของอัต่ริาดอกเบี�ยที�แท้จัริิงนั�นด้วย ทั�งนี� ค่าต่ัดจัำห้น่ายต่ามวิธิีดอกเบี�ยที�แท้จัริิงแสดงเป็็น 

ส่วนห้นึ�งของต่้นทุนทางการิเงินในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน 

การรับรู้และการติัดรายการข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

บริิษััทฯ ริับริู้ห้ริ่อตั่ดริายการิสินทรัิพีย์ทางการิเงินในวันที�จั่ายชีำริะ ซื่ึ�งเป็็นวันที�ได้มีการิส่งมอบสินทรัิพีย์นั�น 

สำห้ริับการิซื่่�อห้ริ่อการิขายสินทริัพีย์ทางการิเงินต่ามป็กต่ิ

สินทริัพีย์ทางการิเงินจัะถููกต่ัดริายการิออกจัากบัญชีี เม่�อสิทธิิที�จัะได้ริับกริะแสเงินสดของสินทริัพีย์นั�นได้สิ�นสุด

ลง ห้ริอ่ได้มกีาริโอนสิทธิทิี�จัะได้ริบักริะแสเงินสดของสินทรัิพีย์นั�น ริวมถึูงได้มกีาริโอนความเสี�ยงและผลต่อบแทนเกอ่บ

ทั�งห้มดของสินทริัพีย์นั�น ห้ริ่อมีการิโอนการิควบคุมในสินทริัพีย์นั�น

บริิษััทฯ ต่ัดริายการิห้นี�สินทางการิเงินก็ต่่อเม่�อได้มีการิป็ฏิิบัต่ิต่ามภาริะผูกพีันของห้นี�สินนั�นแล้ว มีการิยกเลิก

ภาริะผกูพีนันั�น ห้ริอ่มกีาริสิ�นสดุลงของภาริะผกูพีนันั�น ในกริณี์ที�มกีาริเป็ลี�ยนห้นี�สนิทางการิเงนิที�มอียูใ่ห้เ้ป็น็ห้นี�สนิให้ม่

จัากผูใ้ห้้กูร้ิายเดยีวกนัซื่ึ�งมขีอ้กำห้นดที�แต่กต่า่งกนัอยา่งมาก ห้ริอ่มกีาริแกไ้ขขอ้กำห้นดของห้นี�สนิที�มอียูอ่ยา่งเป็น็สาริะ

สำคัญ จัะถู่อว่าเป็็นการิต่ัดริายการิห้นี�สินเดิมและริับริู้ห้นี�สินให้ม่ โดยริับริู้ผลแต่กต่่างของมูลค่าต่ามบัญชีีดังกล่าวใน

ส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน 

การด้อยค่าข้องสี่ินทรัพย์ทางการเงิน

บริิษััทฯ ริับริู้ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นของต่ริาสาริห้นี�ทั�งห้มดที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุต่ิธิริริมผ่านกำไริห้ริ่อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นคำนวณ์จัากผลต่่างของกริะแสเงินสดที�จัะคริบ
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ในการิจัำห้น่าย โดยการิจัำห้น่ายนั�นผู้ซื่่�อกับผู้ขายมีความริอบริู้และเต่็มใจัในการิแลกเป็ลี�ยนและสามาริถูต่่อริอง

ริาคากันได้อย่างเป็็นอิสริะในลักษัณ์ะของผู้ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน

 บริิษััทฯ จัะริับริู้ริายการิขาดทุนจัากการิด้อยค่าในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน 

4.11  ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลปรัะโย์ช้น์รัะย์ะสิั�นของพนักงาน

 บริิษััทฯ ริับริู้ เงินเด่อน ค่าจั้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนป็ริะกันสังคมเป็็นค่าใชี้จั่ายเม่�อเกิดริายการิ

 ผลปรัะโย์ช้น์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสี่มทบเงิน

 บริิษััทฯ และพีนักงานได้ริ่วมกันจััดต่ั�งกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพี ซื่ึ�งป็ริะกอบด้วยเงินที�พีนักงานจ่ัายสะสม 

และเงินที�บริิษััทฯ จั่ายสมทบให้้เป็็นริายเด่อน สินทรัิพีย์ของกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพีได้แยกออกจัากสินทรัิพีย์ของ 

บริิษััทฯ เงินที�บริิษััทฯ จั่ายสมทบกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพีบันทึกเป็็นค่าใชี้จั่ายในป็ีที�เกิดริายการิ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษิัทัฯ มภีาริะสำห้ริบัเงนิชีดเชียที�ต่อ้งจัา่ยให้แ้กพ่ีนกังานเม่�อออกจัากงานต่ามกฎห้มายแริงงาน ซื่ึ�งบริษิัทัฯ

ถู่อว่าเงินชีดเชียดังกล่าวเป็็นโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลังออกจัากงานสำห้ริับพีนักงาน

 บริษิัทัฯ คำนวณ์ห้นี�สนิต่ามโคริงการิผลป็ริะโยชีนห์้ลงัออกจัากงานของพีนกังาน โดยใชีว้ธิิคีดิลดแต่ล่ะห้นว่ย

ที�ป็ริะมาณ์การิไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีี�ยวชีาญอิสริะได้ทำการิป็ริะเมินภาริะผูกพัีนดังกล่าว

ต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย

ผลกำไริห้ริอ่ขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ติ่ศาสต่ร์ิป็ริะกนัภยัสำห้ริบัโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลงั

ออกจัากงานของพีนักงานจัะริับริู้ทันทีในกำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�น

 ต่น้ทนุบริกิาริในอดตี่จัะถููกริบัริูท้ั�งจัำนวนในกำไริห้ริอ่ขาดทนุทนัททีี�มกีาริแกไ้ขโคริงการิห้ร่ิอลดขนาดโคริงการิ 

ห้ริ่อเม่�อกิจัการิริับริู้ต่้นทุนการิป็ริับโคริงสริ้างที�เกี�ยวข้องแล้วแต่่เห้ตุ่การิณ์์ใดจัะเกิดขึ�นก่อน

4.12  ประมาณการหน่�สี่ิน

 บริิษััทฯ จัะบันทึกป็ริะมาณ์การิห้นี�สินไว้ในบัญชีีเม่�อภาริะผูกพัีนซื่ึ�งเป็็นผลมาจัากเห้ตุ่การิณ์์ในอดีต่ได้ 

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริิษััทฯ จัะเสียทริัพียากริเชีิงเศริษัฐกิจัไป็เพี่�อป็ลดเป็ล่�อง 

ภาริะผูกพีันนั�น และบริิษััทฯ สามาริถูป็ริะมาณ์มูลค่าภาริะผูกพีันนั�นได้อย่างน่าเชี่�อถู่อ 

4.13  ภาษั่เงินได้

 ภาษัีเงินได้ป็ริะกอบด้วยภาษัีเงินได้ป็ัจัจัุบันและภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีี

ภาษั่เงินได้ปัจจุบัน

บริษิัทัฯ บนัทกึภาษัเีงนิไดป้็จััจุับนัต่ามจัำนวนที�คาดวา่จัะจัา่ยให้ก้บัห้น่วยงานจัดัเกบ็ภาษัขีองริฐัโดยคำนวณ์

จัากกำไริทางภาษัีต่ามห้ลักเกณ์ฑ์์ที�กำห้นดในกฎห้มายภาษัีอากริ

 ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่

 บริิษััทฯบันทึกภาษีัเงินได้ริอการิตั่ดบัญชีีของผลแต่กต่่างชีั�วคริาวริะห้ว่างริาคาต่ามบัญชีีของสินทรัิพีย์และ

ห้นี�สิน ณ์ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานกับฐานภาษีัของสินทรัิพีย์และห้นี�สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใชี้อัต่ริาภาษีัที�มี 

ผลบังคับใชี้ ณ์ วันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน 

บริิษััทฯ ริับริู้ห้นี�สินภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีีของผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ต่้องเสียภาษัีทุกริายการิ แต่่ริับริู้

สินทรัิพีย์ภาษีัเงินได้ริอการิตั่ดบัญชีีสำห้รัิบผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ใชี้ห้ักภาษีั ริวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีัที�ยังไม่ได้ใชี้

ในจัำนวนเท่าที�มีความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่ที�บริิษััทฯ จัะมีกำไริทางภาษัีในอนาคต่เพีียงพีอที�จัะใชี้ป็ริะโยชีน์ 

จัากผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ใชี้ห้ักภาษัีและผลขาดทุนทางภาษัีที�ยังไม่ได้ใชี้นั�น

บริษิัทัฯ จัะทบทวนมูลคา่ต่ามบญัชีขีองสนิทริพัียภ์าษัเีงนิไดร้ิอการิตั่ดบญัชีทีกุสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานและ

จัะทำการิป็รัิบลดมูลค่าต่ามบัญชีดัีงกล่าว ห้ากมีความเป็น็ไป็ได้คอ่นข้างแน่วา่บริษิัทัฯ จัะไม่มกีำไริทางภาษีัเพียีงพีอ

ต่่อการินำสินทริัพีย์ภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีีทั�งห้มดห้ริ่อบางส่วนมาใชี้ป็ริะโยชีน์

 บริษิัทัฯ จัะบนัทกึภาษัเีงนิไดร้ิอการิต่ดับญัชีโีดยต่ริงไป็ยงัสว่นของผูถู้อ่หุ้น้ห้ากภาษัทีี�เกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัริายการิ

ที�ได้บันทึกโดยต่ริงไป็ยังส่วนของผู้ถู่อหุ้้น 

4.14  เคร่�องม่อทางการเงิน

บริิษัทัฯ ริบัริูร้ิายการิเม่�อเริิ�มแริกของสินทรัิพีย์ทางการิเงินด้วยมูลค่ายุต่ธิิริริม และบวกด้วยต้่นทุนการิทำริายการิ

เฉุพีาะในกริณ์ทีี�เป็น็สนิทริพัียท์างการิเงนิที�ไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุ่ธิิริริมผา่นกำไริห้ริอ่ขาดทนุ อยา่งไริกต็่าม สำห้ริบั

ลูกห้นี�การิค้าที�ไม่มีองค์ป็ริะกอบเกี�ยวกับการิจััดห้าเงินที�มีนัยสำคัญ บริิษััทฯ จัะริับริู้สินทริัพีย์ทางการิเงินดังกล่าวด้วย

ริาคาของริายการิ ต่ามที�กล่าวไว้ในนโยบายการิบัญชีีเริ่�องการิริับริู้ริายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าข้องสี่ินทรัพย์ทางการเงิน

บริิษััทฯ จััดป็ริะเภทสินทริัพีย์ทางการิเงิน ณ์ วันที�ริับริู้ริายการิเริิ�มแริก เป็็นสินทริัพีย์ทางการิเงินที�วัดมูลค่าใน

ภายห้ลังด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย สินทริัพีย์ทางการิเงินที�วัดมูลค่าในภายห้ลังด้วยมูลค่ายุต่ิธิริริมผ่านกำไริขาดทุน

เบด็เสริจ็ัอ่�น และสนิทริพัีย์ทางการิเงนิที�วดัมลูคา่ในภายห้ลังดว้ยมลูคา่ยตุ่ธิิริริมผา่นกำไริห้ริอ่ขาดทนุ โดยพีจิัาริณ์าจัาก

แผนธิุริกิจัของกิจัการิในการิจััดการิสินทริัพีย์ทางการิเงิน และลักษัณ์ะของกริะแสเงินสดต่ามสัญญาของสินทริัพีย์ทาง 

การิเงิน

สิินทรััพย์์ทางการัเงินท้�วััดมูลค่่าด้วัย์รัาค่าทุนตัดจำหน่าย์ 

บริิษััทฯ วัดมูลค่าสินทริัพีย์ทางการิเงินด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย เม่�อบริิษััทฯ ถู่อคริองสินทริัพีย์ทางการิเงินนั�น

เพี่�อริับกริะแสเงินสดต่ามสัญญา และเง่�อนไขต่ามสัญญาของสินทริัพีย์ทางการิเงินก่อให้้เกิดกริะแสเงินสดที�เป็็นการิริับ

ชีำริะเพีียงเงินต่้นและดอกเบี�ยจัากยอดคงเห้ล่อของเงินต่้นในวันที�ริะบุไว้เท่านั�น 

สินทรัิพีย์ทางการิเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายห้ลังโดยใชี้วิธิีดอกเบี�ยที�แท้จัริิงและต่้องมีการิป็ริะเมินการิด้อยค่า 

ทั�งนี� ผลกำไริและขาดทุนที�เกิดขึ�นจัากการิต่ัดริายการิ การิเป็ลี�ยนแป็ลง ห้ริ่อการิด้อยค่าของสินทริัพีย์ดังกล่าวจัะริับริู้

ในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน   

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าข้องหน่�สี่ินทางการเงิน

บริิษััทฯ ริับริู้ริายการิเม่�อเริิ�มแริกสำห้ริับห้นี�สินทางการิเงินด้วยมูลค่ายุต่ิธิริริมห้ักต่้นทุนการิทำริายการิ และ 

จััดป็ริะเภทห้นี�สินทางการิเงินเป็็นห้นี�สินทางการิเงินที�วัดมูลค่าในภายห้ลังด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย โดยใชี้วิธิีดอกเบี�ย

ที�แท้จัริิง ทั�งนี� ผลกำไริและขาดทุนที�เกิดขึ�นจัากการิต่ัดริายการิห้นี�สินทางการิเงินและการิต่ัดจัำห้น่ายต่ามวิธิีดอกเบี�ย

ที�แท้จัริิงจัะริับริู้ในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน โดยการิคำนวณ์มูลค่าริาคาทุนต่ัดจัำห้น่ายคำนึงถูึงค่าธิริริมเนียมห้ริ่อ 

ต่้นทุนที�ถู่อเป็็นส่วนห้นึ�งของอัต่ริาดอกเบี�ยที�แท้จัริิงนั�นด้วย ทั�งนี� ค่าต่ัดจัำห้น่ายต่ามวิธิีดอกเบี�ยที�แท้จัริิงแสดงเป็็น 

ส่วนห้นึ�งของต่้นทุนทางการิเงินในส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน 

การรับรู้และการติัดรายการข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

บริิษััทฯ ริับริู้ห้ริ่อตั่ดริายการิสินทรัิพีย์ทางการิเงินในวันที�จั่ายชีำริะ ซื่ึ�งเป็็นวันที�ได้มีการิส่งมอบสินทรัิพีย์นั�น 

สำห้ริับการิซื่่�อห้ริ่อการิขายสินทริัพีย์ทางการิเงินต่ามป็กต่ิ

สินทริัพีย์ทางการิเงินจัะถููกต่ัดริายการิออกจัากบัญชีี เม่�อสิทธิิที�จัะได้ริับกริะแสเงินสดของสินทริัพีย์นั�นได้สิ�นสุด

ลง ห้ริอ่ได้มกีาริโอนสิทธิทิี�จัะได้ริบักริะแสเงินสดของสินทรัิพีย์นั�น ริวมถึูงได้มกีาริโอนความเสี�ยงและผลต่อบแทนเกอ่บ

ทั�งห้มดของสินทริัพีย์นั�น ห้ริ่อมีการิโอนการิควบคุมในสินทริัพีย์นั�น

บริิษััทฯ ต่ัดริายการิห้นี�สินทางการิเงินก็ต่่อเม่�อได้มีการิป็ฏิิบัต่ิต่ามภาริะผูกพีันของห้นี�สินนั�นแล้ว มีการิยกเลิก

ภาริะผกูพีนันั�น ห้ริอ่มกีาริสิ�นสดุลงของภาริะผกูพีนันั�น ในกริณี์ที�มกีาริเป็ลี�ยนห้นี�สนิทางการิเงนิที�มอียูใ่ห้เ้ป็็นห้นี�สนิให้ม่

จัากผูใ้ห้กู้ร้ิายเดยีวกนัซื่ึ�งมขีอ้กำห้นดที�แต่กต่่างกนัอยา่งมาก ห้ริอ่มกีาริแกไ้ขขอ้กำห้นดของห้นี�สนิที�มอียูอ่ยา่งเป็็นสาริะ

สำคัญ จัะถู่อว่าเป็็นการิต่ัดริายการิห้นี�สินเดิมและริับริู้ห้นี�สินให้ม่ โดยริับริู้ผลแต่กต่่างของมูลค่าต่ามบัญชีีดังกล่าวใน

ส่วนของกำไริห้ริ่อขาดทุน 

การด้อยค่าข้องสี่ินทรัพย์ทางการเงิน

บริิษััทฯ ริับริู้ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นของต่ริาสาริห้นี�ทั�งห้มดที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุต่ิธิริริมผ่านกำไริห้ริ่อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นคำนวณ์จัากผลต่่างของกริะแสเงินสดที�จัะคริบ
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กำห้นดชีำริะต่ามสญัญากบักริะแสเงนิสดทั�งห้มดที�บริษิัทัฯคาดวา่จัะไดร้ิบัชีำริะ และคดิลดดว้ยอตั่ริาดอกเบี�ยที�แทจ้ัริงิ

โดยป็ริะมาณ์ของสินทริัพีย์ทางการิเงิน ณ์ วันที�ได้มา

 ในกริณ์ีที�ความเสี�ยงด้านเคริดิต่ของสินทริัพีย์ไม่ได้เพีิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำคัญนับต่ั�งแต่่การิรัิบริู้ริายการิเริิ�มแริก 

บริิษััทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นโดยพีิจัาริณ์าจัากการิผิดสัญญาที�อาจัจัะเกิดขึ�นใน 12 เด่อน

ข้างห้น้า ในขณ์ะที�ห้ากความเสี�ยงด้านเคริดิต่ของสินทริัพีย์เพีิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำคัญนับต่ั�งแต่่การิริับริู้ริายการิเริิ�มแริก 

บริษิััทฯ วัดมูลค่าผลขาดทนุด้วยจัำนวนเงนิที�เทา่กับผลขาดทุนดา้นเคริดติ่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นต่ลอดอายุที�เห้ล่ออยู่ของ

เคริ่�องม่อทางการิเงิน 

บริิษัทัฯ พีจิัาริณ์าว่าความเสี�ยงด้านเคริดิต่จัะเพีิ�มขึ�นอย่างมีนยัสำคัญ เม่�อมกีาริค้างชีำริะการิจ่ัายเงินต่ามสัญญา

เกินกว่า 30 วัน และพีิจัาริณ์าว่าสินทริัพีย์ทางการิเงินนั�นมีการิด้อยค่าด้านเคริดิต่ห้ริ่อมีการิผิดสัญญา เม่�อมีการิค้าง

ชีำริะการิจั่ายเงินต่ามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไริก็ต่าม ในบางกริณ์ี บริิษััทฯ อาจัพีิจัาริณ์าว่าสินทริัพีย์ทางการิเงิน

นั�นมีการิเพีิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเคริดิต่อย่างมีนัยสำคัญและมีการิผิดสัญญา โดยพิีจัาริณ์าจัากข้อมูลภายในห้ริ่อ

ข้อมูลภายนอกอ่�น เชี่น อันดับความน่าเชี่�อถู่อด้านเคริดิต่ของผู้ออกต่ริาสาริ

บริิษััทฯ ใชี้วิธิีการิอย่างง่ายในการิคำนวณ์ผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นสำห้รัิบลูกห้นี�การิค้าและ

สินทริัพีย์ที�เกิดจัากสัญญา ดังนั�น ทุกวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน บริิษััทฯ จัึงไม่มีการิต่ิดต่ามการิเป็ลี�ยนแป็ลงของ

ความเสี�ยงทางด้านเคริดิต่ แต่่จัะริับริู้ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นต่ลอดอายุของลูกห้นี�การิค้าและ

สินทริัพีย์ที�เกิดจัากสัญญา

การิคำนวณ์ผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นข้างต่้น อ้างอิงจัากข้อมูลผลขาดทุนด้านเคริดิต่จัาก

ป็ริะสบการิณ์์ในอดีต่ ป็ริับป็ริุงด้วยข้อมูลการิคาดการิณ์์ไป็ในอนาคต่เกี�ยวกับลูกห้นี�นั�นและสภาพีแวดล้อมทางด้าน

เศริษัฐกิจั

 สนิทริพัียท์างการิเงนิจัะถูกูต่ดัจัำห้นา่ยออกจัากบญัชี ีเม่�อกจิัการิคาดวา่จัะไมไ่ดร้ิบัคน่กริะแสเงนิสดต่ามสญัญา

อีกต่่อไป็

การหักกลบข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

 สินทริัพีย์ทางการิเงินและห้นี�สินทางการิเงินจัะนำมาห้ักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิิในงบแสดงฐานะ 

การิเงิน กต็่อ่เม่�อกจิัการิมีสทิธิบัิงคบัใชีไ้ดต้่ามกฎห้มายอยูแ่ล้วในการิหั้กกลบจัำนวนเงินที�ริบัริู ้และกิจัการิมีความต่ั�งใจั

ที�จัะชีำริะด้วยยอดสุทธิิ ห้ริ่อต่ั�งใจัที�จัะริับสินทริัพีย์และชีำริะห้นี�สินพีริ้อมกัน

4.15  การวัดมูลค่ายุติิธ์รรม

มูลค่ายุต่ิธิริริม ห้มายถูึง ริาคาที�คาดว่าจัะได้ริับจัากการิขายสินทริัพีย์ห้ริ่อเป็็นริาคาที�จัะต่้องจั่ายเพี่�อโอนห้นี�สิน

ให้ผู้อ่้�นโดยริายการิดังกล่าวเป็น็ริายการิที�เกิดขึ�นในสภาพีป็กติ่ริะห้ว่างผูซ้ื่่�อและผูข้าย (ผูร่้ิวมในต่ลาด) ณ์ วนัที�วดัมูลค่า 

บริิษััทฯ ใชี้ริาคาเสนอซื่่�อขายในต่ลาดที�มีสภาพีคล่องในการิวัดมูลค่ายุต่ิธิริริมของสินทริัพีย์และห้นี�สิน ซื่ึ�งมาต่ริฐาน 

การิริายงานทางการิเงินที�เกี�ยวข้องกำห้นดให้ต้้่องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุต่ธิิริริม ยกเวน้ในกริณี์ที�ไม่มตี่ลาดที�มสีภาพีคล่อง

สำห้รัิบสนิทริพัียห์้ริอ่ห้นี�สนิที�มลีกัษัณ์ะเดียวกนัห้ริอ่ไม่สามาริถูห้าริาคาเสนอซื่่�อขายในต่ลาดที�มสีภาพีคล่องได ้บริษิัทัฯ

จัะป็ริะมาณ์มูลค่ายุต่ิธิริริมโดยใชี้เทคนิคการิป็ริะเมินมูลค่าที�เห้มาะสมกับแต่่ละสถูานการิณ์์ และพียายามใชี้ข้อมูลที�

สามาริถูสังเกต่ได้ที�เกี�ยวข้องกับสินทริัพีย์ห้ริ่อห้นี�สินที�จัะวัดมูลค่ายุต่ิธิริริมนั�นให้้มากที�สุด 

ลำดับชีั�นของมูลค่ายุต่ิธิริริมที�ใชี้วัดมูลค่าและเป็ิดเผยมูลค่ายุต่ิธิริริมของสินทริัพีย์และห้นี�สินในงบการิเงิน 

แบ่งออกเป็็นสามริะดับต่ามป็ริะเภทของข้อมูลที�นำมาใชี้ในการิวัดมูลค่ายุต่ิธิริริม ดังนี�

ริะดับ 1 ใชี้ข้อมูลริาคาเสนอซื่่�อขายของสินทริัพีย์ห้ริ่อห้นี�สินอย่างเดียวกันในต่ลาดที�มีสภาพีคล่อง

ริะดับ 2 ใชี้ข้อมูลอ่�นที�สามาริถูสังเกต่ได้ของสินทริัพีย์ห้ริ่อห้นี�สิน ไม่ว่าจัะเป็็นข้อมูลทางต่ริงห้ริ่อทางอ้อม

ริะดับ 3 ใชี้ข้อมูลที�ไม่สามาริถูสังเกต่ได้ เชี่น ข้อมูลเกี�ยวกับกริะแสเงินในอนาคต่ที�กิจัการิป็ริะมาณ์ขึ�น 

 ทกุวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน บริษิัทัฯ จัะป็ริะเมินความจัำเป็น็ในการิโอนริายการิริะห้ว่างลำดับชีั�นของมูลค่า

ยตุ่ธิิริริมสำห้รัิบสนิทรัิพียแ์ละห้นี�สนิที�ถูอ่อยู ่ณ์ วนัสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานที�มกีาริวัดมลูคา่ยตุ่ธิิริริมแบบเกิดขึ�นป็ริะจัำ

5. กัาริใช�ด้ลยพีินิจำและปริะมาณกัาริทางบัญชีที�สำาคัญ

 ในการิจััดทำงบการิเงินต่ามมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน ฝ่่ายบริิห้าริจัำเป็็นต้่องใชี้ดุลยพิีนิจัและ                  

การิป็ริะมาณ์การิในเริ่�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การิใชี้ดุลยพีินิจัและการิป็ริะมาณ์การิดังกล่าวนี�ส่งผลกริะทบ 

ต่่อจัำนวนเงินที�แสดงในงบการิเงินและต่่อข้อมูลที�แสดงในห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงิน ผลที�เกิดขึ�นจัริิงอาจั 

แต่กต่่างไป็จัากจัำนวนที�ป็ริะมาณ์การิไว้ การิใชี้ดุลยพีินิจัและการิป็ริะมาณ์การิที�สำคัญมีดังนี�

 

 การประมาณการอัติราสี่่วนข้องงานท่�ทำเสี่ร็จ

 บริิษััทฯ ริับริู้ริายได้บริิการิต่ลอดชี่วงเวลาที�ให้้บริิการิต่ามขั�นความสำเริ็จัของงาน ฝ่่ายบริิห้าริได้ใชี้ดุลยพีินิจั

บนพี่�นฐานของข้อมูลที�ดีที�สุดที�มีในสภาวะป็ัจัจัุบันและป็ริะสบการิณ์์จัากการิป็ริะกอบธิุริกิจัในการิวัดริะดับความ

กา้วห้นา้ของงานต่ามวธิิผีลลพัีธิเ์พี่�อให้ส้ะทอ้นถูงึผลการิป็ฏิบิตั่งิานของกจิัการิต่ามภาริะที�ต่อ้งป็ฏิบิตั่ใิห้้เสริจ็ัสิ�น โดย

อ้างอิงข้อมูลจัากผู้ควบคุมโคริงการิ

 ค่าเผ่�อผลข้าดทุนด้านเครดิติท่�คาดว่าจะเกิดข้้�นข้องลูกหน่�การค้า

 ในการิป็ริะมาณ์ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นของลูกห้นี�การิค้า ฝ่่ายบริิห้าริจัำเป็็นต่้องใชี้

ดลุยพีนิจิัในการิป็ริะมาณ์การิผลขาดทนุดา้นเคริดติ่ที�คาดวา่จัะเกดิขึ�นจัากลกูห้นี�แต่ล่ะริาย โดยคำนงึถูงึป็ริะสบการิณ์์

การิเกบ็เงนิในอดตี่ อายขุองห้นี�ที�คงคา้งและสภาวะเศริษัฐกจิัที�คาดการิณ์์ไวข้องกลุม่ลกูคา้ที�มคีวามเสี�ยงดา้นเคริดติ่

ที�คลา้ยคลงึกนั เป็น็ต่น้ ทั�งนี� ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเคริดติ่จัากป็ริะสบการิณ์์ในอดตี่และการิคาดการิณ์ส์ภาวะเศริษัฐกจิั

ของบริิษััทฯ อาจัไม่ได้บ่งบอกถูึงการิผิดสัญญาของลูกค้าที�เกิดขึ�นจัริิงในอนาคต่

 สี่ินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

 ในการิบนัทกึและวดัมลูคา่ของสนิทริพัียไ์มม่ตี่วัต่น ณ์ วนัที�ไดม้า ต่ลอดจันการิทดสอบการิด้อยคา่ในภายห้ลงั 

ฝ่่ายบริหิ้าริจัำเป็น็ต่อ้งป็ริะมาณ์การิกริะแสเงนิสดที�คาดวา่จัะไดร้ิบัในอนาคต่จัากสนิทริพัีย์ ห้ริอ่ห้น่วยของสนิทริพัีย์

ที�ก่อให้้เกิดเงินสด ริวมทั�งการิเล่อกอัต่ริาคิดลดที�เห้มาะสมในการิคำนวณ์ห้ามูลค่าป็ัจัจัุบันของกริะแสเงินสดนั�นๆ

 สี่ินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่

 บริิษััทฯ จัะริับริู้สินทรัิพีย์ภาษีัเงินได้ริอการิตั่ดบัญชีีสำห้รัิบผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ใชี้ห้ักภาษีัและขาดทุนทาง

ภาษัทีี�ไมไ่ดใ้ชีเ้ม่�อมคีวามเป็น็ไป็ไดค้อ่นขา้งแนว่า่บริิษัทัฯ จัะมกีำไริทางภาษัใีนอนาคต่เพีียงพีอที�จัะใชีป้็ริะโยชีนจ์ัาก

ผลแต่กต่า่งชีั�วคริาวและขาดทุนนั�น ในการินี�ฝ่า่ยบริหิ้าริจัำเป็น็ต้่องป็ริะมาณ์การิว่าบริษิัทัฯควริรัิบริูจ้ัำนวนสินทรัิพีย์

ภาษัเีงนิไดร้ิอการิต่ดับญัชีเีป็น็จัำนวนเทา่ใด โดยพีจิัาริณ์าถูงึจัำนวนกำไริทางภาษัทีี�คาดวา่จัะเกดิในอนาคต่ในแต่ล่ะ

ชี่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงานติามโครงการผลประโยชน์ 

 ห้นี�สินต่ามโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลังออกจัากงานของพีนักงาน ป็ริะมาณ์ขึ�นต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ 

ป็ริะกนัภยั ซื่ึ�งต่อ้งอาศยัขอ้สมมต่ฐิานต่า่งๆ ในการิป็ริะมาณ์การินั�น เชีน่ อตั่ริาคดิลด อตั่ริาการิขึ�นเงนิเดอ่นในอนาคต่ 

อัต่ริามริณ์ะ และอัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน เป็็นต่้น

 

6. ริายกัาริธั้ริกัิจำกัับกัิจำกัาริที�เกัี�ยวัข�องกััน

 ลักษัณ์ะความสัมพีันธิ์ริะห้ว่างบริิษััทฯ กับกิจัการิที�เกี�ยวข้องกันสริุป็ได้ดังนี�

 

รายช่�อ  ลักษัณะความสี่ัมพันธ์์

บริิษััท กลุ่มแอดวานซื่์ ริีเสิริ์ชี จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท บิซื่ิเนส ออนไลน์ จัำกัด (มห้าชีน) ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอสวีโอเอ จัำกัด (มห้าชีน) ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท คอริ์ แอนด์ พีีค จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอเน็ต่ จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอ.อาริ์. แอ็คเคานต่ิ�ง คอนซื่ัลแต่นท์ จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน
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กำห้นดชีำริะต่ามสญัญากบักริะแสเงนิสดทั�งห้มดที�บริษิัทัฯคาดวา่จัะไดร้ิบัชีำริะ และคดิลดดว้ยอตั่ริาดอกเบี�ยที�แทจ้ัริิง

โดยป็ริะมาณ์ของสินทริัพีย์ทางการิเงิน ณ์ วันที�ได้มา

 ในกริณ์ีที�ความเสี�ยงด้านเคริดิต่ของสินทริัพีย์ไม่ได้เพีิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำคัญนับต่ั�งแต่่การิรัิบริู้ริายการิเริิ�มแริก 

บริิษััทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นโดยพีิจัาริณ์าจัากการิผิดสัญญาที�อาจัจัะเกิดขึ�นใน 12 เด่อน

ข้างห้น้า ในขณ์ะที�ห้ากความเสี�ยงด้านเคริดิต่ของสินทริัพีย์เพีิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำคัญนับต่ั�งแต่่การิริับริู้ริายการิเริิ�มแริก 

บริษิััทฯ วัดมูลค่าผลขาดทนุด้วยจัำนวนเงนิที�เทา่กับผลขาดทุนดา้นเคริดติ่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นต่ลอดอายุที�เห้ล่ออยู่ของ

เคริ่�องม่อทางการิเงิน 

บริษิัทัฯ พีจิัาริณ์าว่าความเสี�ยงด้านเคริดิต่จัะเพีิ�มขึ�นอย่างมีนยัสำคัญ เม่�อมกีาริค้างชีำริะการิจ่ัายเงินต่ามสัญญา

เกินกว่า 30 วัน และพีิจัาริณ์าว่าสินทริัพีย์ทางการิเงินนั�นมีการิด้อยค่าด้านเคริดิต่ห้ริ่อมีการิผิดสัญญา เม่�อมีการิค้าง

ชีำริะการิจั่ายเงินต่ามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไริก็ต่าม ในบางกริณ์ี บริิษััทฯ อาจัพีิจัาริณ์าว่าสินทริัพีย์ทางการิเงิน

นั�นมีการิเพีิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเคริดิต่อย่างมีนัยสำคัญและมีการิผิดสัญญา โดยพิีจัาริณ์าจัากข้อมูลภายในห้ริ่อ

ข้อมูลภายนอกอ่�น เชี่น อันดับความน่าเชี่�อถู่อด้านเคริดิต่ของผู้ออกต่ริาสาริ

บริิษััทฯ ใชี้วิธิีการิอย่างง่ายในการิคำนวณ์ผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นสำห้รัิบลูกห้นี�การิค้าและ

สินทริัพีย์ที�เกิดจัากสัญญา ดังนั�น ทุกวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน บริิษััทฯ จัึงไม่มีการิต่ิดต่ามการิเป็ลี�ยนแป็ลงของ

ความเสี�ยงทางด้านเคริดิต่ แต่่จัะริับริู้ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นต่ลอดอายุของลูกห้นี�การิค้าและ

สินทริัพีย์ที�เกิดจัากสัญญา

การิคำนวณ์ผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นข้างต่้น อ้างอิงจัากข้อมูลผลขาดทุนด้านเคริดิต่จัาก

ป็ริะสบการิณ์์ในอดีต่ ป็ริับป็ริุงด้วยข้อมูลการิคาดการิณ์์ไป็ในอนาคต่เกี�ยวกับลูกห้นี�นั�นและสภาพีแวดล้อมทางด้าน

เศริษัฐกิจั

 สนิทริพัียท์างการิเงนิจัะถูกูต่ดัจัำห้นา่ยออกจัากบญัชี ีเม่�อกจิัการิคาดวา่จัะไมไ่ดร้ิบัคน่กริะแสเงนิสดต่ามสญัญา

อีกต่่อไป็

การหักกลบข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

 สินทริัพีย์ทางการิเงินและห้นี�สินทางการิเงินจัะนำมาห้ักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิิในงบแสดงฐานะ 

การิเงิน กต็่อ่เม่�อกจิัการิมีสทิธิบัิงคบัใชีไ้ดต้่ามกฎห้มายอยูแ่ล้วในการิหั้กกลบจัำนวนเงินที�ริบัริู ้และกิจัการิมีความต่ั�งใจั

ที�จัะชีำริะด้วยยอดสุทธิิ ห้ริ่อต่ั�งใจัที�จัะริับสินทริัพีย์และชีำริะห้นี�สินพีริ้อมกัน

4.15  การวัดมูลค่ายุติิธ์รรม

มูลค่ายุต่ิธิริริม ห้มายถูึง ริาคาที�คาดว่าจัะได้ริับจัากการิขายสินทริัพีย์ห้ริ่อเป็็นริาคาที�จัะต่้องจั่ายเพี่�อโอนห้นี�สิน

ให้้ผูอ่้�นโดยริายการิดังกล่าวเป็น็ริายการิที�เกิดขึ�นในสภาพีป็กติ่ริะห้ว่างผูซ้ื่่�อและผูข้าย (ผูร่้ิวมในต่ลาด) ณ์ วนัที�วดัมูลค่า 

บริิษััทฯ ใชี้ริาคาเสนอซื่่�อขายในต่ลาดที�มีสภาพีคล่องในการิวัดมูลค่ายุต่ิธิริริมของสินทริัพีย์และห้นี�สิน ซื่ึ�งมาต่ริฐาน 

การิริายงานทางการิเงินที�เกี�ยวข้องกำห้นดให้ต้้่องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุต่ธิิริริม ยกเวน้ในกริณี์ที�ไม่มตี่ลาดที�มสีภาพีคล่อง

สำห้ริบัสนิทริพัียห์้ริอ่ห้นี�สนิที�มลีกัษัณ์ะเดียวกนัห้ริอ่ไม่สามาริถูห้าริาคาเสนอซื่่�อขายในต่ลาดที�มสีภาพีคล่องได ้บริิษัทัฯ

จัะป็ริะมาณ์มูลค่ายุต่ิธิริริมโดยใชี้เทคนิคการิป็ริะเมินมูลค่าที�เห้มาะสมกับแต่่ละสถูานการิณ์์ และพียายามใชี้ข้อมูลที�

สามาริถูสังเกต่ได้ที�เกี�ยวข้องกับสินทริัพีย์ห้ริ่อห้นี�สินที�จัะวัดมูลค่ายุต่ิธิริริมนั�นให้้มากที�สุด 

ลำดับชีั�นของมูลค่ายุต่ิธิริริมที�ใชี้วัดมูลค่าและเป็ิดเผยมูลค่ายุต่ิธิริริมของสินทริัพีย์และห้นี�สินในงบการิเงิน 

แบ่งออกเป็็นสามริะดับต่ามป็ริะเภทของข้อมูลที�นำมาใชี้ในการิวัดมูลค่ายุต่ิธิริริม ดังนี�

ริะดับ 1 ใชี้ข้อมูลริาคาเสนอซื่่�อขายของสินทริัพีย์ห้ริ่อห้นี�สินอย่างเดียวกันในต่ลาดที�มีสภาพีคล่อง

ริะดับ 2 ใชี้ข้อมูลอ่�นที�สามาริถูสังเกต่ได้ของสินทริัพีย์ห้ริ่อห้นี�สิน ไม่ว่าจัะเป็็นข้อมูลทางต่ริงห้ริ่อทางอ้อม

ริะดับ 3 ใชี้ข้อมูลที�ไม่สามาริถูสังเกต่ได้ เชี่น ข้อมูลเกี�ยวกับกริะแสเงินในอนาคต่ที�กิจัการิป็ริะมาณ์ขึ�น 

 ทุกวันสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน บริษิัทัฯ จัะป็ริะเมินความจัำเป็น็ในการิโอนริายการิริะห้ว่างลำดับชีั�นของมูลค่า

ยตุ่ธิิริริมสำห้รัิบสนิทรัิพียแ์ละห้นี�สนิที�ถูอ่อยู ่ณ์ วนัสิ�นริอบริะยะเวลาริายงานที�มกีาริวัดมลูคา่ยตุ่ธิิริริมแบบเกิดขึ�นป็ริะจัำ

5. กัาริใช�ด้ลยพีินิจำและปริะมาณกัาริทางบัญชีที�สำาคัญ

 ในการิจััดทำงบการิเงินต่ามมาต่ริฐานการิริายงานทางการิเงิน ฝ่่ายบริิห้าริจัำเป็็นต้่องใชี้ดุลยพิีนิจัและ                  

การิป็ริะมาณ์การิในเริ่�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การิใชี้ดุลยพีินิจัและการิป็ริะมาณ์การิดังกล่าวนี�ส่งผลกริะทบ 

ต่่อจัำนวนเงินที�แสดงในงบการิเงินและต่่อข้อมูลที�แสดงในห้มายเห้ตุ่ป็ริะกอบงบการิเงิน ผลที�เกิดขึ�นจัริิงอาจั 

แต่กต่่างไป็จัากจัำนวนที�ป็ริะมาณ์การิไว้ การิใชี้ดุลยพีินิจัและการิป็ริะมาณ์การิที�สำคัญมีดังนี�

 

 การประมาณการอัติราสี่่วนข้องงานท่�ทำเสี่ร็จ

 บริิษััทฯ ริับริู้ริายได้บริิการิต่ลอดชี่วงเวลาที�ให้้บริิการิต่ามขั�นความสำเริ็จัของงาน ฝ่่ายบริิห้าริได้ใชี้ดุลยพีินิจั

บนพี่�นฐานของข้อมูลที�ดีที�สุดที�มีในสภาวะป็ัจัจัุบันและป็ริะสบการิณ์์จัากการิป็ริะกอบธิุริกิจัในการิวัดริะดับความ

กา้วห้นา้ของงานต่ามวธิิผีลลพัีธิเ์พี่�อให้ส้ะทอ้นถูงึผลการิป็ฏิบิตั่งิานของกจิัการิต่ามภาริะที�ต่อ้งป็ฏิบิตั่ใิห้เ้สริจ็ัสิ�น โดย

อ้างอิงข้อมูลจัากผู้ควบคุมโคริงการิ

 ค่าเผ่�อผลข้าดทุนด้านเครดิติท่�คาดว่าจะเกิดข้้�นข้องลูกหน่�การค้า

 ในการิป็ริะมาณ์ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นของลูกห้นี�การิค้า ฝ่่ายบริิห้าริจัำเป็็นต่้องใชี้

ดลุยพีนิจิัในการิป็ริะมาณ์การิผลขาดทนุดา้นเคริดติ่ที�คาดวา่จัะเกดิขึ�นจัากลกูห้นี�แต่ล่ะริาย โดยคำนงึถูงึป็ริะสบการิณ์์

การิเกบ็เงนิในอดตี่ อายขุองห้นี�ที�คงคา้งและสภาวะเศริษัฐกจิัที�คาดการิณ์ไ์วข้องกลุม่ลกูคา้ที�มคีวามเสี�ยงดา้นเคริดติ่

ที�คลา้ยคลงึกนั เป็น็ต่น้ ทั�งนี� ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเคริดติ่จัากป็ริะสบการิณ์ใ์นอดตี่และการิคาดการิณ์ส์ภาวะเศริษัฐกจิั

ของบริิษััทฯ อาจัไม่ได้บ่งบอกถูึงการิผิดสัญญาของลูกค้าที�เกิดขึ�นจัริิงในอนาคต่

 สี่ินทรัพย์ไม่ม่ติัวติน

 ในการิบนัทกึและวดัมลูคา่ของสนิทริพัียไ์มม่ตี่วัต่น ณ์ วนัที�ไดม้า ต่ลอดจันการิทดสอบการิดอ้ยคา่ในภายห้ลงั 

ฝ่า่ยบริหิ้าริจัำเป็น็ต่อ้งป็ริะมาณ์การิกริะแสเงนิสดที�คาดวา่จัะไดร้ิบัในอนาคต่จัากสนิทริพัีย์ ห้ริอ่ห้น่วยของสนิทริพัีย์

ที�ก่อให้้เกิดเงินสด ริวมทั�งการิเล่อกอัต่ริาคิดลดที�เห้มาะสมในการิคำนวณ์ห้ามูลค่าป็ัจัจัุบันของกริะแสเงินสดนั�นๆ

 สี่ินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่

 บริิษััทฯ จัะริับริู้สินทรัิพีย์ภาษีัเงินได้ริอการิตั่ดบัญชีีสำห้รัิบผลแต่กต่่างชีั�วคริาวที�ใชี้ห้ักภาษีัและขาดทุนทาง

ภาษัทีี�ไมไ่ดใ้ชีเ้ม่�อมคีวามเป็น็ไป็ไดค้อ่นขา้งแนว่า่บริษิัทัฯ จัะมกีำไริทางภาษัใีนอนาคต่เพียีงพีอที�จัะใชีป้็ริะโยชีนจ์ัาก

ผลแต่กต่า่งชีั�วคริาวและขาดทุนนั�น ในการินี�ฝ่า่ยบริหิ้าริจัำเป็็นต้่องป็ริะมาณ์การิว่าบริษิัทัฯควริรัิบริูจ้ัำนวนสินทรัิพีย์

ภาษัเีงนิไดร้ิอการิตั่ดบญัชีเีป็น็จัำนวนเทา่ใด โดยพีจิัาริณ์าถูงึจัำนวนกำไริทางภาษัทีี�คาดวา่จัะเกดิในอนาคต่ในแต่ล่ะ

ชี่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงานติามโครงการผลประโยชน์ 

 ห้นี�สินต่ามโคริงการิผลป็ริะโยชีน์ห้ลังออกจัากงานของพีนักงาน ป็ริะมาณ์ขึ�นต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ 

ป็ริะกนัภยั ซื่ึ�งต่อ้งอาศยัขอ้สมมต่ฐิานต่่างๆ ในการิป็ริะมาณ์การินั�น เชีน่ อตั่ริาคดิลด อตั่ริาการิขึ�นเงนิเดอ่นในอนาคต่ 

อัต่ริามริณ์ะ และอัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน เป็็นต่้น

 

6. ริายกัาริธั้ริกัิจำกัับกัิจำกัาริที�เกัี�ยวัข�องกััน

 ลักษัณ์ะความสัมพีันธิ์ริะห้ว่างบริิษััทฯ กับกิจัการิที�เกี�ยวข้องกันสริุป็ได้ดังนี�

 

รายช่�อ  ลักษัณะความสี่ัมพันธ์์

บริิษััท กลุ่มแอดวานซื่์ ริีเสิริ์ชี จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท บิซื่ิเนส ออนไลน์ จัำกัด (มห้าชีน) ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอสวีโอเอ จัำกัด (มห้าชีน) ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท คอริ์ แอนด์ พีีค จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอเน็ต่ จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอ.อาริ์. แอ็คเคานต่ิ�ง คอนซื่ัลแต่นท์ จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บริิษััท เออาริ์ไอที จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ลีซื่ อิท จัำกัด (มห้าชีน) ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน

บริิษััท ดาต่้าวัน เอเชีีย (ป็ริะเทศไทย) จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน

บริิษััท บีโอแอล ดิจัิต่อล จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ไบโอบอริ์น จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เออาริ์ อีลาสโทเมอริ์ จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอริีส อินเต่อริ์เนชีันแนล (ป็ริะเทศไทย) จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน 

บริิษััท ข้อมูลเคริดิต่แห้่งชีาต่ิ จัำกัด กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอสพีีวีไอ จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ไอที ซื่ิต่ี� จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท บางกอกสห้ป็ริะกันภัย จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท สยามสต่ีล อินเต่อริ์เนชีั�นแนล จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ยูบิลลี� เอ็นเต่อริ์ไพีริส์ จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอซื่ิส คอมพีิวเต่อริ์ จัำกัด กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท น�ำต่าลขอนแก่น จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ดิจัิเทค วัน จัำกัด กริริมการิริ่วมกัน

ในริะห้ว่างป็ี บริิษััทฯ มีริายการิธิุริกิจัที�สำคั ญกบักจิัการิที�เกี�ยวขอ้งกนั ริายการิธิรุิกจิัดงักลา่วเป็น็ไป็ต่ามเง่�อนไขทางการิค้าและ

เกณ์ฑ์์ต่ามที�ต่กลงกนัริะห้ว่างบริษัิัทฯ และบคุคลห้ร่ิอกจิัการิที�เกี�ยวข้องกนัเห้ล่านั�นโดยสามาริถูสริปุ็ได้ดงันี� 

(ห้น่วย: ล้านบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

นโยบายการกำหนดราคารายการธ์ุรกิจกับกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน 2564

2564

2563

2563

2
4
9
5

1
1
1
2
2
7

13

1
4

13
5

1
1
1
2
2
-
7

ต่้นทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม
ริาคาต่ลาด
ริาคาต่ลาด
ต่้นทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม

ริาคาต่ลาด
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ริาคาต่ลาด
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ต่้นทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม

รายได้
ขายสินค้า
ริายได้ค่าโฆษัณ์า
ริายได้จัากงานแสดงสินค้า
ริายได้บริิการิอ่�น
ค่าใช้จ่าย
ซื่่�อสินค้า
ค่าโฆษัณ์าและกิจักริริมทางการิต่ลาด
ค่าบริิการิอินเต่อริ์เน็ต่
ค่าบริิห้าริ
ค่าบริิการิโป็ริแกริมบัญชีี
ค่าผลิต่และพีัฒนาส่�อออนไลน์
ค่าบริิการิอ่�น

ยอดคงค้างริะห้ว่างบริิษััทฯ และกิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 มีริายละเอียดดังนี�

ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ่�น - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 8)

บริิษััทที�เกี�ยวข้องกัน (มีผู้ถู่อหุ้้นและกริริมการิริ่วมกัน)

เจา้หน่�การคา้และเจา้หน่�อ่�น - กจิการท่�เก่�ยวข้อ้งกนั (หมายเหติ ุ16)

บริิษััทที�เกี�ยวข้องกัน (มีผู้ถู่อหุ้้นและกริริมการิริ่วมกัน)

9,340

6,950

7,032

4,955

ค่าติอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในริะห้ว่างปี็สิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม 2564 และ 2563 บริษิัทัฯ มค่ีาใช้ีจ่ัายผลป็ริะโยชีน์พีนักงานที�ให้้แก่กริริมการิและผูบ้ริหิ้าริ ดงันี�

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2563

2563

ผลป็ริะโยชีน์ริะยะสั�น

ผลป็ริะโยชีน์ห้ลังออกจัากงาน

รวม

เงินสด

เงินฝ่ากธินาคาริ

รวม

14,609

272

14,881

280

38,946

39,226

13,653

233

13,886

130

82,331

82,461

7. เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด

ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 เงนิฝ่ากธินาคาริมอีตั่ริาดอกเบี�ยริะห้ว่างร้ิอยละ 0.05 ถูงึ 0.40 ต่่อปี็ (2563: ร้ิอยละ 0.05 ถูงึ 0.50 ต่่อปี็) 

8. ล้กัหุ้นี�กัาริค�าและล้กัหุ้นี�อ่น

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564 2563

ลูกหน่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 6 และ 21)

อายุห้นี�คงค้างนับจัากวันที�ถูึงกำห้นดชีำริะ

ยังไม่ถูึงกำห้นดชีำริะ

ค้างชีำริะ

 ไม่เกิน 3 เด่อน

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

5,194

868

6,062

5,646

3,117

8,763

ริะยะเวลาการิให้้สินเชี่�อแก่ลูกค้าโดยป็กต่ิมีริะยะเวลา 30 วัน ถูึง 90 วัน

ลูกหน่�การค้า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 21)

อายุห้นี�คงค้างนับจัากวันที�ถูึงกำห้นดชีำริะ

ยังไม่ถูึงกำห้นดชีำริะ

ค้างชีำริะ

 ไม่เกิน 3 เด่อน

 3 - 6 เด่อน

 6 - 12 เด่อน

มากกว่า 12 เด่อน

ริวม

ห้ัก: ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้้องกัน - สีุ่ทธ์ิ

รวมลูกหน่�การค้า - สีุ่ทธ์ิ

ลูกหน่�อ่�น

ริายได้ค้างริับจัากกิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 6 และ 21)

ริายได้ค้างริับจัากกิจัการิที�ไม่เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 21)

ลูกห้นี�เงินป็ริะกันผลงาน (ห้มายเห้ตุ่ 21)

อ่�นๆ

รวมลูกหน่�อ่�น

รวมลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ่�น - สีุ่ทธ์ิ

20,436

11,005

12,534

-

605

44,580

(640)

43,940

50,002

970

22,896

1,920

14

25,800

75,802

23,375

6,700

-

-

-

30,075

(30)

30,045

38,808

577

21,046

3,107

69

24,799

63,607
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บริิษััท เออาริ์ไอที จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ลีซื่ อิท จัำกัด (มห้าชีน) ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน

บริิษััท ดาต่้าวัน เอเชีีย (ป็ริะเทศไทย) จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้นริ่วมกัน

บริิษััท บีโอแอล ดิจัิต่อล จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ไบโอบอริ์น จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เออาริ์ อีลาสโทเมอริ์ จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอริีส อินเต่อริ์เนชีันแนล (ป็ริะเทศไทย) จัำกัด ผู้ถู่อหุ้้น/กริริมการิริ่วมกัน 

บริิษััท ข้อมูลเคริดิต่แห้่งชีาต่ิ จัำกัด กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอสพีีวีไอ จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ไอที ซื่ิต่ี� จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท บางกอกสห้ป็ริะกันภัย จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท สยามสต่ีล อินเต่อริ์เนชีั�นแนล จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ยูบิลลี� เอ็นเต่อริ์ไพีริส์ จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท เอซื่ิส คอมพีิวเต่อริ์ จัำกัด กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท น�ำต่าลขอนแก่น จัำกัด (มห้าชีน) กริริมการิริ่วมกัน

บริิษััท ดิจัิเทค วัน จัำกัด กริริมการิริ่วมกัน

ในริะห้ว่างป็ี บริิษััทฯ มีริายการิธิุริกิจัที�สำคั ญกบักจิัการิที�เกี�ยวขอ้งกนั ริายการิธิรุิกจิัดงักลา่วเป็น็ไป็ต่ามเง่�อนไขทางการิค้าและ

เกณ์ฑ์์ต่ามที�ต่กลงกนัริะห้ว่างบริษิัทัฯ และบคุคลห้ริอ่กจิัการิที�เกี�ยวข้องกนัเห้ล่านั�นโดยสามาริถูสริปุ็ได้ดงันี� 

(ห้น่วย: ล้านบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

นโยบายการกำหนดราคารายการธ์ุรกิจกับกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน 2564

2564

2563

2563

2
4
9
5

1
1
1
2
2
7

13

1
4

13
5

1
1
1
2
2
-
7

ต่้นทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม
ริาคาต่ลาด
ริาคาต่ลาด
ต่้นทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม

ริาคาต่ลาด
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ริาคาต่ลาด
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ต่ามที�ต่กลงริ่วมกัน
ต่้นทุนบวกกำไริส่วนเพีิ�ม

รายได้
ขายสินค้า
ริายได้ค่าโฆษัณ์า
ริายได้จัากงานแสดงสินค้า
ริายได้บริิการิอ่�น
ค่าใช้จ่าย
ซื่่�อสินค้า
ค่าโฆษัณ์าและกิจักริริมทางการิต่ลาด
ค่าบริิการิอินเต่อริ์เน็ต่
ค่าบริิห้าริ
ค่าบริิการิโป็ริแกริมบัญชีี
ค่าผลิต่และพีัฒนาส่�อออนไลน์
ค่าบริิการิอ่�น

ยอดคงค้างริะห้ว่างบริิษััทฯ และกิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 มีริายละเอียดดังนี�

ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ่�น - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 8)

บริิษััทที�เกี�ยวข้องกัน (มีผู้ถู่อหุ้้นและกริริมการิริ่วมกัน)

เจา้หน่�การคา้และเจา้หน่�อ่�น - กจิการท่�เก่�ยวข้อ้งกนั (หมายเหติ ุ16)

บริิษััทที�เกี�ยวข้องกัน (มีผู้ถู่อหุ้้นและกริริมการิริ่วมกัน)

9,340

6,950

7,032

4,955

ค่าติอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในริะห้ว่างปี็สิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม 2564 และ 2563 บริษิัทัฯ มค่ีาใช้ีจ่ัายผลป็ริะโยชีน์พีนกังานที�ให้้แก่กริริมการิและผูบ้ริิห้าริ ดงันี�

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2563

2563

ผลป็ริะโยชีน์ริะยะสั�น

ผลป็ริะโยชีน์ห้ลังออกจัากงาน

รวม

เงินสด

เงินฝ่ากธินาคาริ

รวม

14,609

272

14,881

280

38,946

39,226

13,653

233

13,886

130

82,331

82,461

7. เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสด

ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 เงนิฝ่ากธินาคาริมอีตั่ริาดอกเบี�ยริะห้ว่างร้ิอยละ 0.05 ถูงึ 0.40 ต่่อปี็ (2563: ร้ิอยละ 0.05 ถูงึ 0.50 ต่่อปี็) 

8. ล้กัหุ้นี�กัาริค�าและล้กัหุ้นี�อ่น

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564 2563

ลูกหน่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 6 และ 21)

อายุห้นี�คงค้างนับจัากวันที�ถูึงกำห้นดชีำริะ

ยังไม่ถูึงกำห้นดชีำริะ

ค้างชีำริะ

 ไม่เกิน 3 เด่อน

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

5,194

868

6,062

5,646

3,117

8,763

ริะยะเวลาการิให้้สินเชี่�อแก่ลูกค้าโดยป็กต่ิมีริะยะเวลา 30 วัน ถูึง 90 วัน

ลูกหน่�การค้า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหติุ 21)

อายุห้นี�คงค้างนับจัากวันที�ถูึงกำห้นดชีำริะ

ยังไม่ถูึงกำห้นดชีำริะ

ค้างชีำริะ

 ไม่เกิน 3 เด่อน

 3 - 6 เด่อน

 6 - 12 เด่อน

มากกว่า 12 เด่อน

ริวม

ห้ัก: ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

รวมลูกหน่�การค้า - กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้้องกัน - สีุ่ทธ์ิ

รวมลูกหน่�การค้า - สีุ่ทธ์ิ

ลูกหน่�อ่�น

ริายได้ค้างริับจัากกิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 6 และ 21)

ริายได้ค้างริับจัากกิจัการิที�ไม่เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 21)

ลูกห้นี�เงินป็ริะกันผลงาน (ห้มายเห้ตุ่ 21)

อ่�นๆ

รวมลูกหน่�อ่�น

รวมลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ่�น - สีุ่ทธ์ิ

20,436

11,005

12,534

-

605

44,580

(640)

43,940

50,002

970

22,896

1,920

14

25,800

75,802

23,375

6,700

-

-

-

30,075

(30)

30,045

38,808

577

21,046

3,107

69

24,799

63,607
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

(ห้น่วย: พีันบาท)

    2564 2563

ต่ริาสาริห้นี�ที�วัดมูลค่าด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย

เงินฝ่ากป็ริะจัำ

เงินมัดจัำอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์ทางการเงินหมุนเว่ยนอ่�น - สีุ่ทธ์ิ

(ห้น่วย: พีันบาท)

    2564 2563

มูลค่าสุทธิิต่ามบัญชีี

ที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์

สินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้ (ห้มายเห้ตุ่ 17) 

รวม

ในริะห้ว่างป็ีป็ัจัจัุบัน บริิษััทฯ ไม่มีการิป็ริับลดริาคาทุนของสินค้าคงเห้ล่อให้้เป็็นมูลค่าสุทธิิที�จัะได้ริับ (2563: 0.012 ล้านบาท) และ
มีการิกลับริายการิป็ริับลดมูลค่าสินค้าคงเห้ล่อจัำนวน 0.308 ล้านบาท (2563: 0.007 ล้านบาท) โดยนำไป็ห้ักจัากมูลค่าของสินค้าคงเห้ล่อ 
ที�ริับริู้เป็็นค่าใชี้จั่ายในริะห้ว่างป็ี

10. สินทริัพีย์ทางกัาริเงินหุ้ม้นเวัียนอ่น

11. เงินฝากัธันาคาริที�มีภาริะคำ�าปริะกััน

12. ที�ดิน อาคาริและอ้ปกัริณ์

(ห้น่วย: พีันบาท)

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสีุ่ทธ์ิท่�จะได้รับ สี่ินค้าคงเหล่อ-สีุ่ทธ์ิราคาทุน

2564 2564 25642563 2563 2563

สินค้าสำเริ็จัริูป็

วัต่ถูุดิบ

รวม

319

63

382

657

71

728

(315)

-

(315)

(623)

-

(623)

4

63

67

34

71

105

1,027

696

1,723

61,046

696

61,742

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีเงินฝ่ากป็ริะจัำที�มีอายุเกิน 3 เด่อนจัำนวน 61.0 ล้านบาท (2563: 1.0 ล้านบาท) โดยมีอัต่ริา
ดอกเบี�ยริ้อยละ 0.15 - 0.55 ต่่อป็ี (2563: ริ้อยละ 0.20 - 0.30 ต่่อป็ี)

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝ่ากป็ริะจัำที�มีภาริะค�ำป็ริะกันมีริายละเอียดดังนี�
- เงินฝ่ากป็ริะจัำ 12 เด่อน จัำนวน 6.0 ล้านบาท ซื่ึ�งบริิษััทฯได้นำไป็ค�ำป็ริะกันวงเงินเบิกเกินบัญชีีธินาคาริที�บริิษััทฯ ได้ริับจัำนวน 

5.0 ล้านบาท และวงเงินห้นังส่อค�ำป็ริะกันธินาคาริจัำนวน 20.0 ล้านบาท
- เงินฝ่ากป็ริะจัำ 6 เด่อน จัำนวน 0.5 ล้านบาท และเงินฝ่ากออมทริัพีย์จัำนวน 5.0 ล้านบาท ซื่ึ�งบริิษััทฯได้นำไป็ค�ำป็ริะกันการิออก

ห้นังส่อค�ำป็ริะกันที�ธินาคาริออกในนามบริิษััทฯ

43,855

1,087

44,942

44,675

489

45,164

รายได้ค้างรับ

 ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 บริษิัทัฯ มยีอดคงเห้ล่อของริายได้ค้างริบัจัำนวน 21.6 ล้านบาท (2563: 23.9 ล้านบาท) คาดว่าจัะเริยีกชีำริะ 

ภายในห้นึ�งป็ี 

การิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นของลูกห้นี�การิค้า มีริายละเอียดดังนี�

9. สินค�าคงเหุ้ลือ

ค่าเสี่่�อมราคาสี่ำหรับปี     

2563 (จัำนวนทั�งห้มดริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

2564 (จัำนวนทั�งห้มดริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

(ห้น่วย: พีันบาท)

ท่�ดิน อาคาร
สี่่วนปรับปรุง

อาคาร
อุปกรณ์

คอมพิวเติอร์ ยานพาหนะ รวม
อุปกรณ์

สี่ำนกังานและ
เคร่�องติกแติ่ง

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีอุป็กริณ์์จัำนวนห้นึ�งซื่ึ�งต่ัดค่าเส่�อมริาคาห้มดแล้วแต่่ยังใชี้งานอยู่ มูลค่าต่ามบัญชีีก่อน 
ห้ักค่าเส่�อมริาคาสะสมของสินทริัพีย์ดังกล่าวมีจัำนวน 53.9 ล้านบาท (2563: 51.9 ล้านบาท)

ราคาทุน

1 มกริาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

31 ธ์ันวาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

31 ธิันวาคม 2564

ค่าเสี่่�อมราคาสี่ะสี่ม

1 มกริาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับส่วนที�จัำห้น่าย

31 ธ์ันวาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับส่วนที�จัำห้น่าย

31 ธ์ันวาคม 2564

มูลค่าสีุ่ทธ์ิติามบัญช่

31 ธิันวาคม 2563

31 ธิันวาคม 2564

41,074

-

-

41,074

-

-

41,074

-

-

-

-

-

-

-

41,074

41,074

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

9,918

82

-

10,000

-

-

10,000

-

-

15,202

-

-

15,202

-

-

15,202

13,770

213

-

13,983

134

-

14,117

1,219

1,085

22,398

216

(1,939)

20,675

1,251

(1,663)

20,263

20,904

821

(1,938)

19,787

671

(1,662)

18,796

888

1,467

8,640

497

(421)

8,716

620

(780)

8,556

8,207

250

(415)

8,042

241

(776)

7,507

674

1,049

5,670

-

-

5,670

-

-

5,670

5,670

-

-

5,670

-

-

5,670

-

-

102,984

713

(2,360)

101,337

1,871

(2,443)

100,765

58,469

1,366

(2,353)

57,482

1,046

(2,438)

56,090

43,855

44,675

1,366

1,046

ริายการิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีของที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�(ห้น่วย: พีันบาท)

    2564 2563

ยอดคงเห้ล่อต่้นป็ี

ต่ั�งเพีิ�มริะห้ว่างป็ี

จัำนวนที�ได้ริับค่น

ต่ัดจัำห้น่าย/โอนกลับผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

ยอดคงเหล่อปลายปี

640

-

-

(610)

30

819

35

(214)

-

640
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(ห้น่วย: พีันบาท)

    2564 2563

ต่ริาสาริห้นี�ที�วัดมูลค่าด้วยริาคาทุนต่ัดจัำห้น่าย

เงินฝ่ากป็ริะจัำ

เงินมัดจัำอ่�น

รวมสี่ินทรัพย์ทางการเงินหมุนเว่ยนอ่�น - สีุ่ทธ์ิ

(ห้น่วย: พีันบาท)

    2564 2563

มูลค่าสุทธิิต่ามบัญชีี

ที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์

สินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้ (ห้มายเห้ตุ่ 17) 

รวม

ในริะห้ว่างป็ีป็ัจัจัุบัน บริิษััทฯ ไม่มีการิป็ริับลดริาคาทุนของสินค้าคงเห้ล่อให้้เป็็นมูลค่าสุทธิิที�จัะได้ริับ (2563: 0.012 ล้านบาท) และ
มีการิกลับริายการิป็ริับลดมูลค่าสินค้าคงเห้ล่อจัำนวน 0.308 ล้านบาท (2563: 0.007 ล้านบาท) โดยนำไป็ห้ักจัากมูลค่าของสินค้าคงเห้ล่อ 
ที�ริับริู้เป็็นค่าใชี้จั่ายในริะห้ว่างป็ี

10. สินทริัพีย์ทางกัาริเงินหุ้ม้นเวัียนอ่น

11. เงินฝากัธันาคาริที�มีภาริะคำ�าปริะกััน

12. ที�ดิน อาคาริและอ้ปกัริณ์

(ห้น่วย: พีันบาท)

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสีุ่ทธ์ิท่�จะได้รับ สี่ินค้าคงเหล่อ-สีุ่ทธ์ิราคาทุน

2564 2564 25642563 2563 2563

สินค้าสำเริ็จัริูป็

วัต่ถูุดิบ

รวม

319

63

382

657

71

728

(315)

-

(315)

(623)

-

(623)

4

63

67

34

71

105

1,027

696

1,723

61,046

696

61,742

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีเงินฝ่ากป็ริะจัำที�มีอายุเกิน 3 เด่อนจัำนวน 61.0 ล้านบาท (2563: 1.0 ล้านบาท) โดยมีอัต่ริา
ดอกเบี�ยริ้อยละ 0.15 - 0.55 ต่่อป็ี (2563: ริ้อยละ 0.20 - 0.30 ต่่อป็ี)

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝ่ากป็ริะจัำที�มีภาริะค�ำป็ริะกันมีริายละเอียดดังนี�
- เงินฝ่ากป็ริะจัำ 12 เด่อน จัำนวน 6.0 ล้านบาท ซื่ึ�งบริิษััทฯได้นำไป็ค�ำป็ริะกันวงเงินเบิกเกินบัญชีีธินาคาริที�บริิษััทฯ ได้ริับจัำนวน 

5.0 ล้านบาท และวงเงินห้นังส่อค�ำป็ริะกันธินาคาริจัำนวน 20.0 ล้านบาท
- เงินฝ่ากป็ริะจัำ 6 เด่อน จัำนวน 0.5 ล้านบาท และเงินฝ่ากออมทริัพีย์จัำนวน 5.0 ล้านบาท ซื่ึ�งบริิษััทฯได้นำไป็ค�ำป็ริะกันการิออก

ห้นังส่อค�ำป็ริะกันที�ธินาคาริออกในนามบริิษััทฯ

43,855

1,087

44,942

44,675

489

45,164

รายได้ค้างรับ

 ณ์ วนัที� 31 ธินัวาคม 2564 บริษิัทัฯ มยีอดคงเห้ล่อของริายได้ค้างริบัจัำนวน 21.6 ล้านบาท (2563: 23.9 ล้านบาท) คาดว่าจัะเริยีกชีำริะ 

ภายในห้นึ�งป็ี 

การิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นของลูกห้นี�การิค้า มีริายละเอียดดังนี�

9. สินค�าคงเหุ้ลือ

ค่าเสี่่�อมราคาสี่ำหรับปี     

2563 (จัำนวนทั�งห้มดริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

2564 (จัำนวนทั�งห้มดริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

(ห้น่วย: พีันบาท)

ท่�ดิน อาคาร
สี่่วนปรับปรุง

อาคาร
อุปกรณ์

คอมพิวเติอร์ ยานพาหนะ รวม
อุปกรณ์

สี่ำนกังานและ
เคร่�องติกแติ่ง

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีอุป็กริณ์์จัำนวนห้นึ�งซื่ึ�งต่ัดค่าเส่�อมริาคาห้มดแล้วแต่่ยังใชี้งานอยู่ มูลค่าต่ามบัญชีีก่อน 
ห้ักค่าเส่�อมริาคาสะสมของสินทริัพีย์ดังกล่าวมีจัำนวน 53.9 ล้านบาท (2563: 51.9 ล้านบาท)

ราคาทุน

1 มกริาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

31 ธ์ันวาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

31 ธิันวาคม 2564

ค่าเสี่่�อมราคาสี่ะสี่ม

1 มกริาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับส่วนที�จัำห้น่าย

31 ธ์ันวาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับส่วนที�จัำห้น่าย

31 ธ์ันวาคม 2564

มูลค่าสีุ่ทธ์ิติามบัญช่

31 ธิันวาคม 2563

31 ธิันวาคม 2564

41,074

-

-

41,074

-

-

41,074

-

-

-

-

-

-

-

41,074

41,074

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

9,918

82

-

10,000

-

-

10,000

-

-

15,202

-

-

15,202

-

-

15,202

13,770

213

-

13,983

134

-

14,117

1,219

1,085

22,398

216

(1,939)

20,675

1,251

(1,663)

20,263

20,904

821

(1,938)

19,787

671

(1,662)

18,796

888

1,467

8,640

497

(421)

8,716

620

(780)

8,556

8,207

250

(415)

8,042

241

(776)

7,507

674

1,049

5,670

-

-

5,670

-

-

5,670

5,670

-

-

5,670

-

-

5,670

-

-

102,984

713

(2,360)

101,337

1,871

(2,443)

100,765

58,469

1,366

(2,353)

57,482

1,046

(2,438)

56,090

43,855

44,675

1,366

1,046

ริายการิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีของที�ดิน อาคาริและอุป็กริณ์์สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�(ห้น่วย: พีันบาท)

    2564 2563

ยอดคงเห้ล่อต่้นป็ี

ต่ั�งเพีิ�มริะห้ว่างป็ี

จัำนวนที�ได้ริับค่น

ต่ัดจัำห้น่าย/โอนกลับผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

ยอดคงเหล่อปลายปี

640

-

-

(610)

30

819

35

(214)

-

640
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13. สินทริัพีย์ไม่มีต่ัวัต่น

14. ภาษัีเงินได�ถื้กัหุ้ักั ณ ที�จำ่าย

(ห้น่วย: พีันบาท)

คอมพิวเติอร์
ซึ่อร์ฟแวร์

หลักสีู่ติรอบรม
ออนไลน์

หลกัสี่ตูิรอบรม
ออนไลน์และซึ่อฟต์ิแวร์

ระหว่างพฒันา
รวม

33,872

3,223

(45)

-

37,050

8,558

(12,339)

-

33,269

21,965

1,832

(45)

23,752

4,845

(12,339)

16,258

13,298

17,011

1,832

4,845

20,830

15

(45)

7,580

28,380

6,203

(12,339)

3,300

25,544

20,711

846

(45)

21,512

4,073

(12,339)

13,246

6,868

12,298

2,554

-

-

991

3,545

-

-

-

3,545

1,254

986

-

2,240

772

-

3,012

1,305

533

10,488

3,208

-

(8,571)

5,125

2,355

-

(3,300)

4,180

-

-

-

-

-

-

-

5,125

4,180

ราคาทุน

1 มกริาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

โอนเข้า (ออก)

31 ธิันวาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

โอนเข้า (ออก)

31 ธิันวาคม 2564

ค่าติัดจำหน่ายสี่ะสี่ม

1 มกริาคม 2563

ค่าต่ัดจัำห้น่ายสำห้ริับป็ี

ต่ัดจัำห้น่าย

31 ธิันวาคม 2563

ค่าต่ัดจัำห้น่ายสำห้ริับป็ี

ต่ัดจัำห้น่าย

31 ธิันวาคม 2564

มูลค่าสีุ่ทธ์ิติามบัญช่

31 ธิันวาคม 2563

31 ธิันวาคม 2564

ค่าติัดจำหน่ายสี่ำหรับปี     

2563 (1.0 ล้านบาท ริวมอยู่ในต่้นทุนบริิการิ ส่วนที�เห้ล่อริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

2564 (1.4 ล้านบาท ริวมอยู่ในต่้นทุนบริิการิ ส่วนที�เห้ล่อริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีซื่อฟต่์แวริ์คอมพีิวเต่อริ์จัำนวนห้นึ�งซื่ึ�งต่ัดจัำห้น่ายห้มดแล้วแต่่ยังใชี้งานอยู่ มูลค่าต่ามบัญชีี
ก่อนห้ักค่าต่ัดจัำห้น่ายสะสมของสินทริัพีย์ดังกล่าวมีจัำนวน 10.6 ล้านบาท (2563: 21.3 ล้านบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564 2563

ป็ี 2559

ป็ี 2560

ป็ี 2561

ป็ี 2562

ป็ี 2563

ป็ี 2564

รวม

สินทริัพีย์ห้มุนเวียน

สินทริัพีย์ไม่ห้มุนเวียน

รวม

2,966

3,868

3,190

3,456

2,380

-

15,860

9,983

5,877

15,860

-

-

-

-

-

1,959

1,959

-

1,959

1,959

บริิษััทฯได้ดำเนินการิขอค่นภาษัีเงินได้ถููกห้ัก ณ์ ที�จั่ายข้างต่้นจัากกริมสริริพีากริ อย่างไริก็ต่ามมูลค่าที�จัะได้ริับค่นขึ�นอยู่กับผลการิ
ต่ริวจัสอบภาษัีโดยเจั้าห้น้าที�กริมสริริพีากริ ทั�งนี� ฝ่่ายบริิห้าริเชี่�อว่าบริิษััทฯจัะได้ริับค่นเงินภาษัีดังกล่าวทั�งจัำนวนในอนาคต่

15. ภาษัีเงินได� 

ภาษัีเงินได้ของบริิษััทฯ สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�
(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2563

2563

ภาษั่เงินได้ปัจจุบัน:

ภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคลสำห้ริับป็ี

ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่: 

ภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีีจัากการิเกิดผลแต่กต่่างชีั�วคริาว

และการิกลับริายการิผลแต่กต่่างชีั�วคริาว

ค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้ท่�แสี่ดงอยู่ในกำไรข้าดทุน

สี่ินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่

  ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

  ค่าเผ่�อการิลดลงของมูลค่าสินค้าคงเห้ล่อ

  สำริองผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

  ผลขาดทุนทางภาษัี

รวม

1,042

322

1,364

6

63

1,704

-

1,773

-

1,054

1,054

128

125

1,528

282

2,063

ริายการิกริะทบยอดริะห้ว่างกำไริทางบัญชีีกับค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้ มีดังนี�

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2563

2563

จัำนวนภาษัเีงนิได้ที�เกี�ยวข้องกบัส่วนป็ริะกอบแต่่ละส่วนของกำไริขาดทนุเบด็เสริจ็ัอ่�นสำห้รัิบปี็สิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม 2564 
และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�

กำไรทางบัญช่ก่อนภาษั่เงินได้นิติิบุคคล

อัต่ริาภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคล

กำไริทางบัญชีีก่อนภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคลคูณ์อัต่ริาภาษัี

กลับริายการิสินทริัพีย์ภาษัีเงินได้ที�ริับริู้ในงวดก่อน

ผลกริะทบทางภาษัีสำห้ริับ:

  ค่าใชี้จั่ายต่้องห้้าม

  ค่าใชี้จั่ายที�มีสิทธิิห้ักได้เพีิ�มขึ�น

ริวม

ค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้ท่�แสี่ดงอยู่ในกำไรข้าดทุน

ภาษั่เงินได้ท่�เกิดจาก:

  ผลขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย

6,565

ริ้อยละ 20

1,313

-

304

(253)

51

1,364

32

4,617

ริ้อยละ 20

923

100

198

(167)

31

1,054

510

ส่วนป็ริะกอบของสนิทริพัีย์ภาษัเีงนิได้ริอการิตั่ดบญัชี ีป็ริะกอบด้วยริายการิดงัต่่อไป็นี�
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13. สินทริัพีย์ไม่มีต่ัวัต่น

14. ภาษัีเงินได�ถื้กัหุ้ักั ณ ที�จำ่าย

(ห้น่วย: พีันบาท)

คอมพิวเติอร์
ซึ่อร์ฟแวร์

หลักสีู่ติรอบรม
ออนไลน์

หลกัสี่ตูิรอบรม
ออนไลน์และซึ่อฟต์ิแวร์

ระหว่างพฒันา
รวม

33,872

3,223

(45)

-

37,050

8,558

(12,339)

-

33,269

21,965

1,832

(45)

23,752

4,845

(12,339)

16,258

13,298

17,011

1,832

4,845

20,830

15

(45)

7,580

28,380

6,203

(12,339)

3,300

25,544

20,711

846

(45)

21,512

4,073

(12,339)

13,246

6,868

12,298

2,554

-

-

991

3,545

-

-

-

3,545

1,254

986

-

2,240

772

-

3,012

1,305

533

10,488

3,208

-

(8,571)

5,125

2,355

-

(3,300)

4,180

-

-

-

-

-

-

-

5,125

4,180

ราคาทุน

1 มกริาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

โอนเข้า (ออก)

31 ธิันวาคม 2563

ซื่่�อเพีิ�ม

จัำห้น่าย

โอนเข้า (ออก)

31 ธิันวาคม 2564

ค่าติัดจำหน่ายสี่ะสี่ม

1 มกริาคม 2563

ค่าต่ัดจัำห้น่ายสำห้ริับป็ี

ต่ัดจัำห้น่าย

31 ธิันวาคม 2563

ค่าต่ัดจัำห้น่ายสำห้ริับป็ี

ต่ัดจัำห้น่าย

31 ธิันวาคม 2564

มูลค่าสีุ่ทธ์ิติามบัญช่

31 ธิันวาคม 2563

31 ธิันวาคม 2564

ค่าติัดจำหน่ายสี่ำหรับปี     

2563 (1.0 ล้านบาท ริวมอยู่ในต่้นทุนบริิการิ ส่วนที�เห้ล่อริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

2564 (1.4 ล้านบาท ริวมอยู่ในต่้นทุนบริิการิ ส่วนที�เห้ล่อริวมอยู่ในค่าใชี้จั่ายในการิบริิห้าริ)

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีซื่อฟต่์แวริ์คอมพีิวเต่อริ์จัำนวนห้นึ�งซื่ึ�งต่ัดจัำห้น่ายห้มดแล้วแต่่ยังใชี้งานอยู่ มูลค่าต่ามบัญชีี
ก่อนห้ักค่าต่ัดจัำห้น่ายสะสมของสินทริัพีย์ดังกล่าวมีจัำนวน 10.6 ล้านบาท (2563: 21.3 ล้านบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564 2563

ป็ี 2559

ป็ี 2560

ป็ี 2561

ป็ี 2562

ป็ี 2563

ป็ี 2564

รวม

สินทริัพีย์ห้มุนเวียน

สินทริัพีย์ไม่ห้มุนเวียน

รวม

2,966

3,868

3,190

3,456

2,380

-

15,860

9,983

5,877

15,860

-

-

-

-

-

1,959

1,959

-

1,959

1,959

บริิษััทฯได้ดำเนินการิขอค่นภาษัีเงินได้ถููกห้ัก ณ์ ที�จั่ายข้างต่้นจัากกริมสริริพีากริ อย่างไริก็ต่ามมูลค่าที�จัะได้ริับค่นขึ�นอยู่กับผลการิ
ต่ริวจัสอบภาษัีโดยเจั้าห้น้าที�กริมสริริพีากริ ทั�งนี� ฝ่่ายบริิห้าริเชี่�อว่าบริิษััทฯจัะได้ริับค่นเงินภาษัีดังกล่าวทั�งจัำนวนในอนาคต่

15. ภาษัีเงินได� 

ภาษัีเงินได้ของบริิษััทฯ สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�
(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2563

2563

ภาษั่เงินได้ปัจจุบัน:

ภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคลสำห้ริับป็ี

ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่: 

ภาษัีเงินได้ริอการิต่ัดบัญชีีจัากการิเกิดผลแต่กต่่างชีั�วคริาว

และการิกลับริายการิผลแต่กต่่างชีั�วคริาว

ค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้ท่�แสี่ดงอยู่ในกำไรข้าดทุน

สี่ินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการติัดบัญช่

  ค่าเผ่�อผลขาดทุนด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�น

  ค่าเผ่�อการิลดลงของมูลค่าสินค้าคงเห้ล่อ

  สำริองผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน

  ผลขาดทุนทางภาษัี

รวม

1,042

322

1,364

6

63

1,704

-

1,773

-

1,054

1,054

128

125

1,528

282

2,063

ริายการิกริะทบยอดริะห้ว่างกำไริทางบัญชีีกับค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้ มีดังนี�

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2563

2563

จัำนวนภาษัเีงนิได้ที�เกี�ยวข้องกบัส่วนป็ริะกอบแต่่ละส่วนของกำไริขาดทนุเบด็เสริจ็ัอ่�นสำห้ริบัปี็สิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม 2564 
และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�

กำไรทางบัญช่ก่อนภาษั่เงินได้นิติิบุคคล

อัต่ริาภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคล

กำไริทางบัญชีีก่อนภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคลคูณ์อัต่ริาภาษัี

กลับริายการิสินทริัพีย์ภาษัีเงินได้ที�ริับริู้ในงวดก่อน

ผลกริะทบทางภาษัีสำห้ริับ:

  ค่าใชี้จั่ายต่้องห้้าม

  ค่าใชี้จั่ายที�มีสิทธิิห้ักได้เพีิ�มขึ�น

ริวม

ค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้ท่�แสี่ดงอยู่ในกำไรข้าดทุน

ภาษั่เงินได้ท่�เกิดจาก:

  ผลขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย

6,565

ริ้อยละ 20

1,313

-

304

(253)

51

1,364

32

4,617

ริ้อยละ 20

923

100

198

(167)

31

1,054

510

ส่วนป็ริะกอบของสนิทริพัีย์ภาษัเีงนิได้ริอการิตั่ดบญัชีี ป็ริะกอบด้วยริายการิดงัต่่อไป็นี�
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17. สัญญาเช่า

16. เจำ�าหุ้นี�กัาริค�าและเจำ�าหุ้นี�อ่น

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2564

2563

2563

2563

ยานพาหนะ

เจั้าห้นี�การิค้า - กิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 6)

เจั้าห้นี�การิค้า - กิจัการิที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

ค่าใชี้จั่ายค้างจั่าย - กิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 6)

ค่าใชี้จั่ายค้างจั่าย - กิจัการิที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

รวมเจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

หน่�สี่ินติามสี่ัญญาเช่า

ห้ัก: ดอกเบี�ยริอการิต่ัดจัำห้น่าย

รวม

ห้ัก: ส่วนที�ถูึงกำห้นดชีำริะภายในห้นึ�งป็ี

หน่�สี่ินติามสี่ัญญาเช่า - สีุ่ทธ์ิจากสี่่วนท่�ถื้งกำหนดชำระภายในหน้�งปี

ยอดคงเหล่อติ้นปี

ดอกเบี�ยที�ริับริู้

จั่ายค่าเชี่า

ยอดคงเหล่อปลายปี

ณ์ วันที� 1 มกริาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564

6,934

11,706

16

11,407

30,063

324

(8)

316

(316)

-

715

33

(432)

316

1,917

13,469

3,038

9,898

28,322

756

(41)

715

(399)

316

1,090

57

(432)

715

1,685

(598)

1,087

(598)

489

บริษััทฯ ในฐานะผู้เช่า
 บริิษััทฯ ทำสัญญาเชี่ายานพีาห้นะ เพี่�อใชี้ในการิดำเนินงานของบริิษััทฯ สัญญาเชี่ายานพีาห้นะมีอายุสัญญาเชี่า 5 ป็ี
ก) สี่ินทรัพย์สี่ิทธ์ิการใช้
ริายการิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�

การิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าสำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 มีริายละเอียดดังนี�

การิวิเคริาะห์้การิคริบกำห้นดของจัำนวนเงินที�ต่้องจ่ัายต่ามสัญญาเชี่าเปิ็ดเผยข้อมูลอยู่ในห้มายเห้ตุ่ 28 ภายใต่้ห้ัวข้อ 
ความเสี�ยงด้านสภาพีคล่อง

ข้) หน่�สี่ินติามสี่ัญญาเช่า

18. สำาริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะยาวัของพีนักังาน

 จัำนวนเงนิสำริองผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงานซื่ึ�งเป็็นเงนิชีดเชียพีนกังานเม่�อออกจัากงาน ณ์ วนัที�   31 ธินัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงได้ดงันี�

บริิษััทฯ คาดว่าไม่มีการิจั่ายชีำริะผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงานภายใน 1 ป็ีข้างห้น้า (2563: ไม่มี)

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 ริะยะเวลาเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นักในการิจั่ายชีำริะผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงานของบริิษััทฯ 

ป็ริะมาณ์ 11 ป็ี (2563: 12 ป็ี)

 สมมต่ิฐานที�สำคัญในการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย สริุป็ได้ดังนี�

ค) ค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับสี่ัญญาเช่าท่�รับรู้ในสี่่วนข้องกำไรหร่อข้าดทุน

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

(ร้อยละติ่อปี)

2564

2563

2563
(ร้อยละติ่อปี)

2563

ค่าเส่�อมริาคาของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้

ดอกเบี�ยจั่ายของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า

ค่าใชี้จั่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเชี่าริะยะสั�น

อัติราคิดลด

อัต่ริาการิขึ�นเงินเด่อนในอนาคต่ (ขึ�นกับชี่วงอายุ)

อัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน

598

33

120

2.24

2.5 - 5.0

0 - 25.0

598

57

138

1.5

3.5 - 5.5

0 - 25.0

สี่ำหรบัปีสี่ิ�นสี่ดุวนัท่� 31 ธ์นัวาคม

ง) อ่�น ๆ  

 บริษิัทัฯมกีริะแสเงนิสดจ่ัายทั�งห้มดของสญัญาเช่ีาสำห้ริบัปี็สิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม 2564 จัำนวน 0.6 ล้านบาท ซื่ึ�งริวมถูงึ

กริะแสเงนิสดจ่ัายของสญัญาเช่ีาริะยะสั�น (2563 : 0.6 ล้านบาท)

ผลกริะทบของการิเป็ลี�ยนแป็ลงสมมต่ิฐานที�สำคัญต่่อมูลค่าป็ัจัจุับันของภาริะผูกพีันผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน 

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�

สี่ำรองผลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานติ้นปี

ส่วนที�ริับริู้ในกำไริห้ริ่อขาดทุน:

   ต่้นทุนบริิการิในป็ัจัจัุบัน 

   ต่้นทุนดอกเบี�ย

ส่วนที�ริับริู้ในกำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�น:

   (กำไริ) ขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย:

      ส่วนที�เกิดจัากการิเป็ลี�ยนแป็ลงข้อสมมต่ิด้านป็ริะชีากริศาสต่ริ์

      ส่วนที�เกิดจัากการิเป็ลี�ยนแป็ลงข้อสมมต่ิทางการิเงิน 

      ส่วนที�เกิดจัากการิป็ริับป็ริุงจัากป็ริะสบการิณ์์

ผลป็ริะโยชีน์ที�จั่ายในริะห้ว่างป็ี

สี่ำรองผลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานปลายปี

7,639

606

116

716

(1,187)

632

-

8,522

6,150

921

224

(42)

410

2,182

(2,206)

7,639
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17. สัญญาเช่า

16. เจำ�าหุ้นี�กัาริค�าและเจำ�าหุ้นี�อ่น

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

2564

2563

2563

2563

ยานพาหนะ

เจั้าห้นี�การิค้า - กิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 6)

เจั้าห้นี�การิค้า - กิจัการิที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

ค่าใชี้จั่ายค้างจั่าย - กิจัการิที�เกี�ยวข้องกัน (ห้มายเห้ตุ่ 6)

ค่าใชี้จั่ายค้างจั่าย - กิจัการิที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

รวมเจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ่�น

หน่�สี่ินติามสี่ัญญาเช่า

ห้ัก: ดอกเบี�ยริอการิต่ัดจัำห้น่าย

รวม

ห้ัก: ส่วนที�ถูึงกำห้นดชีำริะภายในห้นึ�งป็ี

หน่�สี่ินติามสี่ัญญาเช่า - สีุ่ทธ์ิจากสี่่วนท่�ถื้งกำหนดชำระภายในหน้�งปี

ยอดคงเหล่อติ้นปี

ดอกเบี�ยที�ริับริู้

จั่ายค่าเชี่า

ยอดคงเหล่อปลายปี

ณ์ วันที� 1 มกริาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2563

ค่าเส่�อมริาคาสำห้ริับป็ี

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564

6,934

11,706

16

11,407

30,063

324

(8)

316

(316)

-

715

33

(432)

316

1,917

13,469

3,038

9,898

28,322

756

(41)

715

(399)

316

1,090

57

(432)

715

1,685

(598)

1,087

(598)

489

บริษััทฯ ในฐานะผู้เช่า
 บริิษััทฯ ทำสัญญาเชี่ายานพีาห้นะ เพี่�อใชี้ในการิดำเนินงานของบริิษััทฯ สัญญาเชี่ายานพีาห้นะมีอายุสัญญาเชี่า 5 ป็ี
ก) สี่ินทรัพย์สี่ิทธ์ิการใช้
ริายการิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�

การิเป็ลี�ยนแป็ลงของบัญชีีห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่าสำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 มีริายละเอียดดังนี�

การิวิเคริาะห์้การิคริบกำห้นดของจัำนวนเงินที�ต่้องจ่ัายต่ามสัญญาเชี่าเปิ็ดเผยข้อมูลอยู่ในห้มายเห้ตุ่ 28 ภายใต่้ห้ัวข้อ 
ความเสี�ยงด้านสภาพีคล่อง

ข้) หน่�สี่ินติามสี่ัญญาเช่า

18. สำาริองผู้ลปริะโยชน์ริะยะยาวัของพีนักังาน

 จัำนวนเงนิสำริองผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนกังานซื่ึ�งเป็็นเงนิชีดเชียพีนกังานเม่�อออกจัากงาน ณ์ วนัที�   31 ธินัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงได้ดงันี�

บริิษััทฯ คาดว่าไม่มีการิจั่ายชีำริะผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงานภายใน 1 ป็ีข้างห้น้า (2563: ไม่มี)

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 ริะยะเวลาเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นักในการิจั่ายชีำริะผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงานของบริิษััทฯ 

ป็ริะมาณ์ 11 ป็ี (2563: 12 ป็ี)

 สมมต่ิฐานที�สำคัญในการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย สริุป็ได้ดังนี�

ค) ค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับสี่ัญญาเช่าท่�รับรู้ในสี่่วนข้องกำไรหร่อข้าดทุน

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

(ร้อยละติ่อปี)

2564

2563

2563
(ร้อยละติ่อปี)

2563

ค่าเส่�อมริาคาของสินทริัพีย์สิทธิิการิใชี้

ดอกเบี�ยจั่ายของห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า

ค่าใชี้จั่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเชี่าริะยะสั�น

อัติราคิดลด

อัต่ริาการิขึ�นเงินเด่อนในอนาคต่ (ขึ�นกับชี่วงอายุ)

อัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน

598

33

120

2.24

2.5 - 5.0

0 - 25.0

598

57

138

1.5

3.5 - 5.5

0 - 25.0

สี่ำหรบัปีสี่ิ�นสี่ดุวนัท่� 31 ธ์นัวาคม

ง) อ่�น ๆ  

 บริษิัทัฯมกีริะแสเงนิสดจ่ัายทั�งห้มดของสญัญาเช่ีาสำห้ริบัปี็สิ�นสดุวนัที� 31 ธินัวาคม 2564 จัำนวน 0.6 ล้านบาท ซื่ึ�งริวมถูงึ

กริะแสเงนิสดจ่ัายของสญัญาเช่ีาริะยะสั�น (2563 : 0.6 ล้านบาท)

ผลกริะทบของการิเป็ลี�ยนแป็ลงสมมต่ิฐานที�สำคัญต่่อมูลค่าป็ัจัจัุบันของภาริะผูกพีันผลป็ริะโยชีน์ริะยะยาวของพีนักงาน 

ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 สริุป็ได้ดังนี�

สี่ำรองผลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานติ้นปี

ส่วนที�ริับริู้ในกำไริห้ริ่อขาดทุน:

   ต่้นทุนบริิการิในป็ัจัจัุบัน 

   ต่้นทุนดอกเบี�ย

ส่วนที�ริับริู้ในกำไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จัอ่�น:

   (กำไริ) ขาดทุนจัากการิป็ริะมาณ์การิต่ามห้ลักคณ์ิต่ศาสต่ริ์ป็ริะกันภัย:

      ส่วนที�เกิดจัากการิเป็ลี�ยนแป็ลงข้อสมมต่ิด้านป็ริะชีากริศาสต่ริ์

      ส่วนที�เกิดจัากการิเป็ลี�ยนแป็ลงข้อสมมต่ิทางการิเงิน 

      ส่วนที�เกิดจัากการิป็ริับป็ริุงจัากป็ริะสบการิณ์์

ผลป็ริะโยชีน์ที�จั่ายในริะห้ว่างป็ี

สี่ำรองผลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงานปลายปี

7,639

606

116

716

(1,187)

632

-

8,522

6,150

921

224

(42)

410

2,182

(2,206)

7,639
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(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

เคล่�อนไหวเพิ�มข้้�น
(ร้อยละ)

เคล่�อนไหวเพิ�มข้้�น
(ร้อยละ)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

เคล่�อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

เคล่�อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

2563

2563

ริายได้ที�ริับริู้ที�เคยริวมอยู่ในยอดยกมาของห้นี�สินที�เกิดจัากสัญญา

อัต่ริาคิดลด

อัต่ริาการิขึ�นเงินเด่อน

อัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน

อัต่ริาคิดลด

อัต่ริาการิขึ�นเงินเด่อน

อัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน

703

1

1

10

1

1

10

(730)

724

(351)

(708)

701

(409)

1

1

10

1

1

10

827

(657)

385

806

(634)

452

182

31 ธ์ันวาคม 2564

31 ธ์ันวาคม 2563

19. สำาริองต่ามกัฎหุ้มาย

 ภายใต่้บทบัญญัต่ิของมาต่ริา 116 แห้่งพีริะริาชีบัญญัต่ิบริิษััทมห้าชีนจัำกัด พี.ศ. 2535 บริิษััทฯต่้องจััดสริริกำไริสุทธิิป็ริะจัำ

ป็ีส่วนห้นึ�งไว้เป็็นทุนสำริองไม่น้อยกว่าริ้อยละ 5 ของกำไริป็ริะจัำป็ีห้ักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถู้ามี) จันกว่าทุนสำริองนี�จัะมี

จัำนวนไมน่อ้ยกวา่ริอ้ยละ 10 ของทนุจัดทะเบยีน สำริองต่ามกฎห้มายดงักลา่วไมส่ามาริถูนำไป็จัา่ยเงนิป็นัผลได ้ในป็จััจับุนั บริษิัทัฯ

ได้จััดสริริสำริองต่ามกฎห้มายไว้คริบถู้วนแล้ว

20. ริายได�จำากัสัญญาที�ทำากัับล้กัค�า

20.1 การจำแนกรายได้ 

20.2  รายได้ท่�รับรู้ท่�เก่�ยวข้้องกับยอดคงเหล่อติามสี่ัญญา

20.3 รายได้ท่�คาดว่าจะรับรู้สี่ำหรับภาระท่�ยังปฏิิบัติิไม่เสี่ร็จสี่ิ�น

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯคาดว่าจัะมีริายได้ที�ริับริู้ในอนาคต่สำห้ริับภาริะที�ยังป็ฏิิบัต่ิไม่เสริ็จัสิ�นของสัญญา 

ที�ทำกับลูกค้าจัำนวน 38.6 ล้านบาท (2563: 17.3 ล้านบาท)

ประเภทข้องสี่ินค้าหร่อบริการ

ริายได้จัากการิขาย

ริายได้จัากการิจััดนิทริริศการิและสัมมนา

ริายได้จัากการิให้้บริิการิ

รวมรายได้จากสี่ัญญาท่�ทำกับลูกค้า

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ริับริู้ริายได้ ณ์ เวลาใดเวลาห้นึ�ง

ริับริู้ริายได้ต่ลอดชี่วงเวลาห้นึ�ง

รวมรายได้จากสี่ัญญาท่�ทำกับลูกค้า

3,429

79,808

84,493

167,730

115,459

52,271

167,730

2,141

68,775

153,819

224,735

109,706

115,029

224,735

23. กัาริส่งเสริิมกัาริลงท้น

 บริิษััทฯ ได้ริับสิทธิิพีิเศษัทางภาษัีจัากคณ์ะกริริมการิส่งเสริิมการิลงทุนสำห้รัิบกิจัการิซื่อฟต่์แวริ์ ป็ริะเภท Enterprise  

software, Digital content และ Embedded Software ต่ามบัต่ริส่งเสริิมการิลงทุนเลขที� 2911(7)/2555 เม่�อวันที� 20 ธิันวาคม 

2555 ภายใต่้เง่�อนไขที�กำห้นดบางป็ริะการิ บริิษััทฯ ได้ริับสิทธิิป็ริะโยชีน์โดยได้ริับยกเว้นภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคลสำห้ริับกำไริที�ได้จัาก

การิป็ริะกอบกิจัการิที�ได้ริับการิส่งเสริิมเป็็นริะยะเวลา 8 ป็ีนับแต่่วันที�เริิ�มมีริายได้จัากการิป็ริะกอบกิจัการินั�น (วันที� 8 ตุ่ลาคม 

2556)

 ในริะห้ว่างป็ี 2564 บริิษััทฯ ไม่มีริายได้จัากกิจัการิที�ได้ริับการิส่งเสริิมการิลงทุน (2563: 0.02 ล้านบาท)

24. กัำาไริต่่อหุ้้�น

 กำไริต่อ่หุ้น้ขั�นพี่�นฐานคำนวณ์โดยห้าริกำไริสำห้รัิบป็ทีี�เป็น็ของผูถู้อ่หุ้น้บริษิัทัฯ (ไมร่ิวมกำไริขาดทนุเบด็เสริจ็ัอ่�น) ดว้ยจัำนวน

ถูัวเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นักของหุ้้นสามัญที�ออกอยู่ในริะห้ว่างป็ี

 กำไริต่่อหุ้้นขั�นพี่�นฐานแสดงการิคำนวณ์ได้ดังนี�

21. ยอดคงเหุ้ลือของสัญญา
(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: ล้านบาท)

2564

2564

2564

2563

2563

2563

สินทริัพีย์ที�เกิดจัากสัญญา (ห้มายเห้ตุ่ 8)

ห้นี�สินที�เกิดจัากสัญญา

ค่าใชี้จั่ายเกี�ยวกับพีนักงาน

ต่้นทุนขาย ส่�อโฆษัณ์าและบริิการิ

ค่าเส่�อมริาคาและค่าต่ัดจัำห้น่าย

ค่าที�ป็ริึกษัาและค่าบริิห้าริจั่าย

กำไริสำห้ริับป็ี (พีันบาท)

จัำนวนหุ้้นสามัญถูัวเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นัก (พีันหุ้้น)

กำไริต่่อหุ้้นขั�นพี่�นฐาน (บาท/หุ้้น)

63,538

2,116

46

91

6

3

5,202

466,000

0.011

5,788

721

44

155

4

3

3,563

466,000

0.008

22. ค่าใช�จำ่ายต่ามลักัษัณะ

 ริายการิค่าใชี้จั่ายแบ่งต่ามลักษัณ์ะป็ริะกอบด้วยริายการิค่าใชี้จั่ายที�สำคัญดังต่่อไป็นี�

25. ข�อม้ลทางกัาริเงินจำำาแนกัต่ามส่วันงาน

 ขอ้มลูสว่นงานดำเนนิงานที�นำเสนอนี�สอดคลอ้งกบัริายงานภายในของบริษิัทัฯที�ผูม้อีำนาจัต่ดัสนิใจัสงูสดุดา้นการิดำเนนิงาน

ไดร้ิับและสอบทานอยา่งสม�ำเสมอเพี่�อใชี้ในการิต่ัดสนิใจัในการิจััดสริริทริพัียากริให้้กับส่วนงานและป็ริะเมินผลการิดำเนินงานของ

ส่วนงาน 

 เพี่�อวัต่ถูุป็ริะสงค์ในการิบริิห้าริงาน บริิษััทฯจััดโคริงสริ้างองค์กริเป็็นห้น่วยธิุริกิจัต่ามป็ริะเภทของผลิต่ภัณ์ฑ์์และบริิการิ 

บริิษััทฯมีส่วนงานที�ริายงานทั�งสิ�น 3 ส่วนงาน ดังนี� 

 - ส่�อและคอนเทนต่์ 

 - จััดนิทริริศการิ 

 - บริิการิดิจัิทัล 

 ในริะห้ว่างป็ี บริิษััทฯ ไม่มีการิริวมส่วนงานดำเนินงานเป็็นส่วนงานที�ริายงานข้างต่้น 
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(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

2564

2564

เคล่�อนไหวเพิ�มข้้�น
(ร้อยละ)

เคล่�อนไหวเพิ�มข้้�น
(ร้อยละ)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

เคล่�อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

เคล่�อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

ผลกระทบติ่อสี่ำรอง
(พันบาท)

2563

2563

ริายได้ที�ริับริู้ที�เคยริวมอยู่ในยอดยกมาของห้นี�สินที�เกิดจัากสัญญา

อัต่ริาคิดลด

อัต่ริาการิขึ�นเงินเด่อน

อัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน

อัต่ริาคิดลด

อัต่ริาการิขึ�นเงินเด่อน

อัต่ริาการิเป็ลี�ยนแป็ลงในจัำนวนพีนักงาน

703

1

1

10

1

1

10

(730)

724

(351)

(708)

701

(409)

1

1

10

1

1

10

827

(657)

385

806

(634)

452

182

31 ธ์ันวาคม 2564

31 ธ์ันวาคม 2563

19. สำาริองต่ามกัฎหุ้มาย

 ภายใต่้บทบัญญัต่ิของมาต่ริา 116 แห้่งพีริะริาชีบัญญัต่ิบริิษััทมห้าชีนจัำกัด พี.ศ. 2535 บริิษััทฯต่้องจััดสริริกำไริสุทธิิป็ริะจัำ

ป็ีส่วนห้นึ�งไว้เป็็นทุนสำริองไม่น้อยกว่าริ้อยละ 5 ของกำไริป็ริะจัำป็ีห้ักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถู้ามี) จันกว่าทุนสำริองนี�จัะมี

จัำนวนไมน่อ้ยกวา่ริอ้ยละ 10 ของทนุจัดทะเบยีน สำริองต่ามกฎห้มายดงักลา่วไมส่ามาริถูนำไป็จัา่ยเงนิป็นัผลได ้ในป็จััจับุนั บริิษัทัฯ

ได้จััดสริริสำริองต่ามกฎห้มายไว้คริบถู้วนแล้ว

20. ริายได�จำากัสัญญาที�ทำากัับล้กัค�า

20.1 การจำแนกรายได้ 

20.2  รายได้ท่�รับรู้ท่�เก่�ยวข้้องกับยอดคงเหล่อติามสี่ัญญา

20.3 รายได้ท่�คาดว่าจะรับรู้สี่ำหรับภาระท่�ยังปฏิิบัติิไม่เสี่ร็จสี่ิ�น

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯคาดว่าจัะมีริายได้ที�ริับริู้ในอนาคต่สำห้รัิบภาริะที�ยังป็ฏิิบัต่ิไม่เสริ็จัสิ�นของสัญญา 

ที�ทำกับลูกค้าจัำนวน 38.6 ล้านบาท (2563: 17.3 ล้านบาท)

ประเภทข้องสี่ินค้าหร่อบริการ

ริายได้จัากการิขาย

ริายได้จัากการิจััดนิทริริศการิและสัมมนา

ริายได้จัากการิให้้บริิการิ

รวมรายได้จากสี่ัญญาท่�ทำกับลูกค้า

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ริับริู้ริายได้ ณ์ เวลาใดเวลาห้นึ�ง

ริับริู้ริายได้ต่ลอดชี่วงเวลาห้นึ�ง

รวมรายได้จากสี่ัญญาท่�ทำกับลูกค้า

3,429

79,808

84,493

167,730

115,459

52,271

167,730

2,141

68,775

153,819

224,735

109,706

115,029

224,735

23. กัาริส่งเสริิมกัาริลงท้น

 บริิษััทฯ ได้ริับสิทธิิพีิเศษัทางภาษัีจัากคณ์ะกริริมการิส่งเสริิมการิลงทุนสำห้รัิบกิจัการิซื่อฟต่์แวริ์ ป็ริะเภท Enterprise  

software, Digital content และ Embedded Software ต่ามบัต่ริส่งเสริิมการิลงทุนเลขที� 2911(7)/2555 เม่�อวันที� 20 ธิันวาคม 

2555 ภายใต่้เง่�อนไขที�กำห้นดบางป็ริะการิ บริิษััทฯ ได้ริับสิทธิิป็ริะโยชีน์โดยได้ริับยกเว้นภาษัีเงินได้นิต่ิบุคคลสำห้ริับกำไริที�ได้จัาก

การิป็ริะกอบกิจัการิที�ได้ริับการิส่งเสริิมเป็็นริะยะเวลา 8 ป็ีนับแต่่วันที�เริิ�มมีริายได้จัากการิป็ริะกอบกิจัการินั�น (วันที� 8 ตุ่ลาคม 

2556)

 ในริะห้ว่างป็ี 2564 บริิษััทฯ ไม่มีริายได้จัากกิจัการิที�ได้ริับการิส่งเสริิมการิลงทุน (2563: 0.02 ล้านบาท)

24. กัำาไริต่่อหุ้้�น

 กำไริต่อ่หุ้น้ขั�นพี่�นฐานคำนวณ์โดยห้าริกำไริสำห้รัิบป็ทีี�เป็น็ของผูถู้อ่หุ้น้บริษิัทัฯ (ไมร่ิวมกำไริขาดทนุเบด็เสริจ็ัอ่�น) ดว้ยจัำนวน

ถูัวเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นักของหุ้้นสามัญที�ออกอยู่ในริะห้ว่างป็ี

 กำไริต่่อหุ้้นขั�นพี่�นฐานแสดงการิคำนวณ์ได้ดังนี�

21. ยอดคงเหุ้ลือของสัญญา
(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: ล้านบาท)

2564

2564

2564

2563

2563

2563

สินทริัพีย์ที�เกิดจัากสัญญา (ห้มายเห้ตุ่ 8)

ห้นี�สินที�เกิดจัากสัญญา

ค่าใชี้จั่ายเกี�ยวกับพีนักงาน

ต่้นทุนขาย ส่�อโฆษัณ์าและบริิการิ

ค่าเส่�อมริาคาและค่าต่ัดจัำห้น่าย

ค่าที�ป็ริึกษัาและค่าบริิห้าริจั่าย

กำไริสำห้ริับป็ี (พีันบาท)

จัำนวนหุ้้นสามัญถูัวเฉุลี�ยถู่วงน�ำห้นัก (พีันหุ้้น)

กำไริต่่อหุ้้นขั�นพี่�นฐาน (บาท/หุ้้น)

63,538

2,116

46

91

6

3

5,202

466,000

0.011

5,788

721

44

155

4

3

3,563

466,000

0.008

22. ค่าใช�จำ่ายต่ามลักัษัณะ

 ริายการิค่าใชี้จั่ายแบ่งต่ามลักษัณ์ะป็ริะกอบด้วยริายการิค่าใชี้จั่ายที�สำคัญดังต่่อไป็นี�

25. ข�อม้ลทางกัาริเงินจำำาแนกัต่ามส่วันงาน

 ขอ้มลูสว่นงานดำเนนิงานที�นำเสนอนี�สอดคลอ้งกบัริายงานภายในของบริษิัทัฯที�ผูม้อีำนาจัต่ดัสนิใจัสงูสดุดา้นการิดำเนนิงาน

ไดร้ิับและสอบทานอยา่งสม�ำเสมอเพี่�อใชี้ในการิต่ัดสนิใจัในการิจััดสริริทริพัียากริให้้กับส่วนงานและป็ริะเมินผลการิดำเนินงานของ

ส่วนงาน 

 เพี่�อวัต่ถูุป็ริะสงค์ในการิบริิห้าริงาน บริิษััทฯจััดโคริงสริ้างองค์กริเป็็นห้น่วยธิุริกิจัต่ามป็ริะเภทของผลิต่ภัณ์ฑ์์และบริิการิ 

บริิษััทฯมีส่วนงานที�ริายงานทั�งสิ�น 3 ส่วนงาน ดังนี� 

 - ส่�อและคอนเทนต่์ 

 - จััดนิทริริศการิ 

 - บริิการิดิจัิทัล 

 ในริะห้ว่างป็ี บริิษััทฯ ไม่มีการิริวมส่วนงานดำเนินงานเป็็นส่วนงานที�ริายงานข้างต่้น 
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 ผู้มีอำนาจัต่ัดสินใจัสูงสุดสอบทานผลการิดำเนินงานของแต่่ละห้น่วยธิุริกิจัแยกจัากกันเพี่�อวัต่ถูุป็ริะสงค์ในการิต่ัดสินใจั 

เกี�ยวกับการิจััดสริริทริัพียากริและการิป็ริะเมินผลการิป็ฏิิบัต่ิงาน บริิษััทฯป็ริะเมินผลการิป็ฏิิบัต่ิงานของส่วนงานโดยพีิจัาริณ์า 

จัากกำไริห้ริ่อขาดทุนจัากการิดำเนินงานและสินทริัพีย์ริวมซื่ึ�งวัดมูลค่าโดยใชี้เกณ์ฑ์์เดียวกับที�ใชี้ในการิวัดกำไริห้ริ่อขาดทุน 

จัากการิดำเนินงานและสินทริัพีย์ริวมในงบการิเงิน อย่างไริก็ต่าม บริิษััทฯบริิห้าริงานด้านการิจััดห้าเงิน (ป็ริะกอบด้วย ค่าใชี้จั่าย

ทางการิเงิน และริายได้ทางการิเงิน) และภาษัีเงินได้ของบริิษััทฯ โดยไม่มีการิป็ันส่วนให้้แต่่ละส่วนงานดำเนินงาน

 การิบันทึกบัญชีีสำห้รัิบริายการิริะห้ว่างส่วนงานที�ริายงานเป็็นไป็ในลักษัณ์ะเดียวกับการิบันทึกบัญชีีสำห้รัิบริายการิธุิริกิจั

กับบุคคลภายนอก

 ข้อมูลริายได้และกำไริของส่วนงานของบริิษััทฯ สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่่อไป็นี� 

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

สี่่�อและ              
คอนเทนติ์

สี่่�อและ              
คอนเทนติ์

จัดนิทรรศการ

จัดนิทรรศการ

บริการดิจิทัล

บริการดิจิทัล

รวมสี่่วนงาน

รวมสี่่วนงาน

การติดับญัช่
รายการระหว่างกนั

การติดับญัช่
รายการระหว่างกนั

รวม

รวม

สี่ำหรับปีสี่ิ�นสีุ่ดวันท่� 31 ธ์ันวาคม 2564

สี่ำหรับปีสี่ิ�นสีุ่ดวันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563

รายได้

ริายได้จัากลูกค้าภายนอก

ริายได้ริะห้ว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการดำเนินงาน

กำไรข้องสี่่วนงาน

ค่าใชี้จั่ายทางการิเงิน

ริายได้อ่�น

กำไรก่อนภาษั่เงินได้

ค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้

กำไรสี่ำหรับปี

รายได้

ริายได้จัากลูกค้าภายนอก

ริายได้ริะห้ว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการดำเนินงาน

กำไรข้องสี่่วนงาน

ค่าใชี้จั่ายทางการิเงิน

ริายได้อ่�น

กำไรก่อนภาษั่เงินได้

ค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้

กำไรสี่ำหรับปี

45,789

-

45,789

2,669

30,381

-

30,381

2,338

56,085

-

56,085

727

61,978

-

61,978

204

65,856

-

65,856

1,308

132,376

-

132,376

1,891

167,730

-

167,730

4,704

224,735

-

224,735

4,433

-

-

-

-

-

-

-

-

167,730

-

167,730

4,704

(51)

1,912

6,565

(1,363)

5,202

224,735

-

224,735

4,433

(189)

373

4,617

(1,054)

3,563

บริิษััทฯ ดำเนินธิุริกิจัในเขต่ภูมิศาสต่ริ์เดียวค่อ ป็ริะเทศไทย ดังนั�นริายได้และสินทริัพีย์ที�แสดงอยู่ในงบการิเงินจัึงถู่อเป็็น 

การิริายงานต่ามเขต่ภูมิศาสต่ริ์แล้ว

 ในป็ี 2564 บริิษััทฯ มีริายได้จัากลูกค้าริายให้ญ่จัำนวน 1 ริาย เป็็นจัำนวน 20.2 ล้านบาท ซื่ึ�งมาจัากส่วนงานบริิการิดิจัิทัล 

และส่วนงานส่�อและคอนเทนต่์ (2563: ริายได้จัากลูกค้าริายให้ญ่จัำนวน 2 ริาย เป็็นจัำนวน 73 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ซื่ึ�งมา

จัากส่วนงานบริิการิดิจัิทัล และส่วนงานส่�อและคอนเทนต่์) 

26. กัองท้นสำาริองเลี�ยงชีพี

 บริิษััทฯ และพีนักงานบริิษััทฯได้ริ่วมกันจััดต่ั�งกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพีขึ�นต่ามพีริะริาชีบัญญัต่ิกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพี พี.ศ. 

2530 โดยบริิษััทฯ และพีนักงานจัะจั่ายสมทบเข้ากองทุนเป็็นริายเด่อนในอัต่ริาริ้อยละ 3 และริ้อยละ 5 ของเงินเด่อน เงินกองทุน

และผลป็ริะโยชีน์จัะจั่ายให้้แก่พีนักงานเม่�อพีนักงานนั�นออกจัากงานต่ามริะเบียบว่าด้วยกองทุนของบริิษััทฯ ในการิจั่ายเงินสะสม

เข้ากองทุน พีนักงานมีสิทธิิเล่อกจั่ายสมทบได้ในอัต่ริาสูงสุดไม่เกินริ้อยละ 15 ของเงินเด่อน

 ในริะห้ว่างป็ี 2564 บริิษััทฯ จั่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวจัำนวน 1.1 ล้านบาท (2563: 1.1 ล้านบาท)        

27. ภาริะผู้้กัพีันและหุ้นี�สินที�อาจำเกัิดข้�น

27.1 ภาระผูกพันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ่่ายทุน

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีภาริะผูกพีันริายจั่ายฝ่่ายทุนที�เกี�ยวข้องกับการิจััดทำริะบบซื่อฟต่์แวริ์จัำนวน 

1.2 ล้านบาท (2563: 6.0 ล้านบาท)

27.2 ภาระผูกพันเก่�ยวกับสี่ัญญาจ้างผลิติและพัฒนาสี่่�อออนไลน์

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีภาริะผูกพีันที�เกี�ยวข้องกับการิจั้างผลิต่และพีัฒนาส่�อออนไลน์จัำนวน 11.5 ล้านบาท 

(2563: 12.2 ล้านบาท)

27.3 ภาระผูกพันเก่�ยวกับสี่ัญญาเช่าและสี่ัญญาบริการ

 บริิษััทฯ ได้ทำสัญญาเชี่าริะยะสั�นที�เกี�ยวข้องกับการิเชี่ายานพีาห้นะที�มีอายุสัญญาเชี่าไม่เกิน 1 ป็ี และสัญญาบริิการิ 

โดยอายุของสัญญาบริิการิมีริะยะเวลาต่ั�งแต่่ 1 - 2 ป็ี และสัญญาดังกล่าวเป็็นสัญญาที�บอกเลิกไม่ได้

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทฯ มีจัำนวนเงินขั�นต่�ำที�ต่้องจั่ายในอนาคต่ทั�งสิ�นภายใต่้สัญญาเชี่าริะยะสั�น

และสัญญาบริิการิที�บอกเลิกไม่ได้ดังนี�

(ห้น่วย: ล้านบาท)

2564 2563

จ่ายชำระ

  ภายใน 1 ป็ี

  มากกว่า 1 ป็ี แต่่ไม่เกิน 2 ป็ี

4.9

0.3

7.5

0.4

27.4  หนังสี่่อค�ำประกันธ์นาคาร

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีห้นังส่อค�ำป็ริะกันซื่ึ�งออกโดยธินาคาริในนามบริิษััทฯเห้ล่ออยู่จัำนวน 2.3 ล้านบาท 

(2563: 4.6 ล้านบาท) เพี่�อใชี้ค�ำป็ริะกันการิป็ฏิิบัต่ิต่ามสัญญา

28. เคริ่องมือทางกัาริเงิน

28.1 วัติถืุประสี่งค์และนโยบายการบริหารความเสี่่�ยงทางการเงิน

 เคริ่�องม่อทางการิเงินที�สำคัญของบริิษััทฯ ป็ริะกอบด้วย เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสด ลูกห้นี�การิค้าและลูกห้นี�อ่�น 

สินทริัพีย์ทางการิเงินห้มุนเวียนอ่�น เงินฝ่ากธินาคาริที�มีภาริะค�ำป็ริะกัน เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น ห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า บริิษััทฯ

มีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเคริ่�องม่อทางการิเงินดังกล่าว และมีนโยบายการิบริิห้าริความเสี�ยงดังนี�

 ความเสี่่�ยงด้านเครดิติ

 บริิษััทฯมีความเสี�ยงด้านเคริดิต่ที�เกี�ยวเน่�องกับลูกห้นี�การิค้า สินทรัิพีย์ที�เกิดจัากสัญญา เงินฝ่ากกับธินาคาริและสถูาบัน 

การิเงิน และสินทริัพีย์ทางการิเงินห้มุนเวียนอ่�น จัำนวนเงินสูงสุดที�บริิษััทฯ อาจัต่้องสูญเสียจัากการิให้้สินเชี่�อค่อมูลค่าต่ามบัญชีี 

ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการิเงิน

 ลูกหน่�การค้า

 บริษิัทัฯบริิห้าริความเสี�ยงโดยใชีน้โยบายและขั�นต่อนในการิควบคมุการิให้ส้นิเชี่�ออยา่งเห้มาะสม จังึไมค่าดวา่จัะเกดิผลขาดทนุ

ทางการิเงินที�มสีาริะสำคัญ นอกจัากนี� บริษิัทัฯ มกีาริติ่ดต่ามยอดคงค้างของลูกห้นี�การิค้าอย่างสม�ำเสมอ และมีนโยบายในการิขยาย
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

 ผู้มีอำนาจัต่ัดสินใจัสูงสุดสอบทานผลการิดำเนินงานของแต่่ละห้น่วยธิุริกิจัแยกจัากกันเพี่�อวัต่ถูุป็ริะสงค์ในการิต่ัดสินใจั 

เกี�ยวกับการิจััดสริริทริัพียากริและการิป็ริะเมินผลการิป็ฏิิบัต่ิงาน บริิษััทฯป็ริะเมินผลการิป็ฏิิบัต่ิงานของส่วนงานโดยพีิจัาริณ์า 

จัากกำไริห้ริ่อขาดทุนจัากการิดำเนินงานและสินทริัพีย์ริวมซื่ึ�งวัดมูลค่าโดยใชี้เกณ์ฑ์์เดียวกับที�ใชี้ในการิวัดกำไริห้ริ่อขาดทุน 

จัากการิดำเนินงานและสินทริัพีย์ริวมในงบการิเงิน อย่างไริก็ต่าม บริิษััทฯบริิห้าริงานด้านการิจััดห้าเงิน (ป็ริะกอบด้วย ค่าใชี้จั่าย

ทางการิเงิน และริายได้ทางการิเงิน) และภาษัีเงินได้ของบริิษััทฯ โดยไม่มีการิป็ันส่วนให้้แต่่ละส่วนงานดำเนินงาน

 การิบันทึกบัญชีีสำห้รัิบริายการิริะห้ว่างส่วนงานที�ริายงานเป็็นไป็ในลักษัณ์ะเดียวกับการิบันทึกบัญชีีสำห้รัิบริายการิธุิริกิจั

กับบุคคลภายนอก

 ข้อมูลริายได้และกำไริของส่วนงานของบริิษััทฯ สำห้ริับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่่อไป็นี� 

(ห้น่วย: พีันบาท)

(ห้น่วย: พีันบาท)

สี่่�อและ              
คอนเทนติ์

สี่่�อและ              
คอนเทนติ์

จัดนิทรรศการ

จัดนิทรรศการ

บริการดิจิทัล

บริการดิจิทัล

รวมสี่่วนงาน

รวมสี่่วนงาน

การติดับญัช่
รายการระหว่างกนั

การติดับญัช่
รายการระหว่างกนั

รวม

รวม

สี่ำหรับปีสี่ิ�นสีุ่ดวันท่� 31 ธ์ันวาคม 2564

สี่ำหรับปีสี่ิ�นสีุ่ดวันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563

รายได้

ริายได้จัากลูกค้าภายนอก

ริายได้ริะห้ว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการดำเนินงาน

กำไรข้องสี่่วนงาน

ค่าใชี้จั่ายทางการิเงิน

ริายได้อ่�น

กำไรก่อนภาษั่เงินได้

ค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้

กำไรสี่ำหรับปี

รายได้

ริายได้จัากลูกค้าภายนอก

ริายได้ริะห้ว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการดำเนินงาน

กำไรข้องสี่่วนงาน

ค่าใชี้จั่ายทางการิเงิน

ริายได้อ่�น

กำไรก่อนภาษั่เงินได้

ค่าใชี้จั่ายภาษัีเงินได้

กำไรสี่ำหรับปี

45,789

-

45,789

2,669

30,381

-

30,381

2,338

56,085

-

56,085

727

61,978

-

61,978

204

65,856

-

65,856

1,308

132,376

-

132,376

1,891

167,730

-

167,730

4,704

224,735

-

224,735

4,433

-

-

-

-

-

-

-

-

167,730

-

167,730

4,704

(51)

1,912

6,565

(1,363)

5,202

224,735

-

224,735

4,433

(189)

373

4,617

(1,054)

3,563

บริิษััทฯ ดำเนินธิุริกิจัในเขต่ภูมิศาสต่ริ์เดียวค่อ ป็ริะเทศไทย ดังนั�นริายได้และสินทริัพีย์ที�แสดงอยู่ในงบการิเงินจัึงถู่อเป็็น 

การิริายงานต่ามเขต่ภูมิศาสต่ริ์แล้ว

 ในป็ี 2564 บริิษััทฯ มีริายได้จัากลูกค้าริายให้ญ่จัำนวน 1 ริาย เป็็นจัำนวน 20.2 ล้านบาท ซื่ึ�งมาจัากส่วนงานบริิการิดิจัิทัล 

และส่วนงานส่�อและคอนเทนต่์ (2563: ริายได้จัากลูกค้าริายให้ญ่จัำนวน 2 ริาย เป็็นจัำนวน 73 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ซื่ึ�งมา

จัากส่วนงานบริิการิดิจัิทัล และส่วนงานส่�อและคอนเทนต่์) 

26. กัองท้นสำาริองเลี�ยงชีพี

 บริิษััทฯ และพีนักงานบริิษััทฯได้ริ่วมกันจััดต่ั�งกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพีขึ�นต่ามพีริะริาชีบัญญัต่ิกองทุนสำริองเลี�ยงชีีพี พี.ศ. 

2530 โดยบริิษััทฯ และพีนักงานจัะจั่ายสมทบเข้ากองทุนเป็็นริายเด่อนในอัต่ริาริ้อยละ 3 และริ้อยละ 5 ของเงินเด่อน เงินกองทุน

และผลป็ริะโยชีน์จัะจั่ายให้้แก่พีนักงานเม่�อพีนักงานนั�นออกจัากงานต่ามริะเบียบว่าด้วยกองทุนของบริิษััทฯ ในการิจั่ายเงินสะสม

เข้ากองทุน พีนักงานมีสิทธิิเล่อกจั่ายสมทบได้ในอัต่ริาสูงสุดไม่เกินริ้อยละ 15 ของเงินเด่อน

 ในริะห้ว่างป็ี 2564 บริิษััทฯ จั่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวจัำนวน 1.1 ล้านบาท (2563: 1.1 ล้านบาท)        

27. ภาริะผู้้กัพีันและหุ้นี�สินที�อาจำเกัิดข้�น

27.1 ภาระผูกพันเก่�ยวกับรายจ่ายฝ่่ายทุน

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีภาริะผูกพีันริายจั่ายฝ่่ายทุนที�เกี�ยวข้องกับการิจััดทำริะบบซื่อฟต่์แวริ์จัำนวน 

1.2 ล้านบาท (2563: 6.0 ล้านบาท)

27.2 ภาระผูกพันเก่�ยวกับสี่ัญญาจ้างผลิติและพัฒนาสี่่�อออนไลน์

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯมีภาริะผูกพีันที�เกี�ยวข้องกับการิจั้างผลิต่และพีัฒนาส่�อออนไลน์จัำนวน 11.5 ล้านบาท 

(2563: 12.2 ล้านบาท)

27.3 ภาระผูกพันเก่�ยวกับสี่ัญญาเช่าและสี่ัญญาบริการ

 บริิษััทฯ ได้ทำสัญญาเชี่าริะยะสั�นที�เกี�ยวข้องกับการิเชี่ายานพีาห้นะที�มีอายุสัญญาเชี่าไม่เกิน 1 ป็ี และสัญญาบริิการิ 

โดยอายุของสัญญาบริิการิมีริะยะเวลาต่ั�งแต่่ 1 - 2 ป็ี และสัญญาดังกล่าวเป็็นสัญญาที�บอกเลิกไม่ได้

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทฯ มีจัำนวนเงินขั�นต่�ำที�ต่้องจั่ายในอนาคต่ทั�งสิ�นภายใต่้สัญญาเชี่าริะยะสั�น

และสัญญาบริิการิที�บอกเลิกไม่ได้ดังนี�

(ห้น่วย: ล้านบาท)

2564 2563

จ่ายชำระ

  ภายใน 1 ป็ี

  มากกว่า 1 ป็ี แต่่ไม่เกิน 2 ป็ี

4.9

0.3

7.5

0.4

27.4  หนังสี่่อค�ำประกันธ์นาคาร

 ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีห้นังส่อค�ำป็ริะกันซื่ึ�งออกโดยธินาคาริในนามบริิษััทฯเห้ล่ออยู่จัำนวน 2.3 ล้านบาท 

(2563: 4.6 ล้านบาท) เพี่�อใชี้ค�ำป็ริะกันการิป็ฏิิบัต่ิต่ามสัญญา

28. เคริ่องมือทางกัาริเงิน

28.1 วัติถืุประสี่งค์และนโยบายการบริหารความเสี่่�ยงทางการเงิน

 เคริ่�องม่อทางการิเงินที�สำคัญของบริิษััทฯ ป็ริะกอบด้วย เงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสด ลูกห้นี�การิค้าและลูกห้นี�อ่�น 

สินทริัพีย์ทางการิเงินห้มุนเวียนอ่�น เงินฝ่ากธินาคาริที�มีภาริะค�ำป็ริะกัน เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น ห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า บริิษััทฯ

มีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเคริ่�องม่อทางการิเงินดังกล่าว และมีนโยบายการิบริิห้าริความเสี�ยงดังนี�

 ความเสี่่�ยงด้านเครดิติ

 บริิษััทฯมีความเสี�ยงด้านเคริดิต่ที�เกี�ยวเน่�องกับลูกห้นี�การิค้า สินทรัิพีย์ที�เกิดจัากสัญญา เงินฝ่ากกับธินาคาริและสถูาบัน 

การิเงิน และสินทริัพีย์ทางการิเงินห้มุนเวียนอ่�น จัำนวนเงินสูงสุดที�บริิษััทฯ อาจัต่้องสูญเสียจัากการิให้้สินเชี่�อค่อมูลค่าต่ามบัญชีี 

ที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการิเงิน

 ลูกหน่�การค้า

 บริษิัทัฯบริิห้าริความเสี�ยงโดยใชีน้โยบายและขั�นต่อนในการิควบคมุการิให้ส้นิเชี่�ออยา่งเห้มาะสม จังึไมค่าดวา่จัะเกดิผลขาดทนุ

ทางการิเงินที�มสีาริะสำคัญ นอกจัากนี� บริษัิัทฯ มกีาริติ่ดต่ามยอดคงค้างของลูกห้นี�การิค้าอย่างสม�ำเสมอ และมีนโยบายในการิขยาย
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กลุม่ลกูคา้เพี่�อทำให้ฐ้านลกูคา้ของบริษิัทัฯ กริะจัายอยูห่้ลากห้ลายกลุม่อตุ่สาห้กริริมซื่ึ�งเป็น็การิลดความเสี�ยงในการิกริะจักุต่วัของ

ลูกห้นี�

 บริษิัทัฯ พีจิัาริณ์าการิดอ้ยคา่ทกุวนัสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน อตั่ริาการิต่ั�งสำริองของผลขาดทนุดา้นเคริดติ่ที�คาดวา่จัะเกดิ

ขึ�นคำนวณ์โดยพิีจัาริณ์าจัากอายุห้นี�คงค้างนับจัากวันที�ถูึงกำห้นดชีำริะสำห้รัิบกลุ่มลูกค้าที�มีริูป็แบบของความเสี�ยงด้านเคริดิต่ที�

คล้ายคลึงกัน โดยจััดกลุ่มลูกค้าต่ามป็ริะเภทของลูกค้า การิคำนวณ์ผลขาดทุนจัากการิด้อยค่าด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นคำนึง

ถูึงผลของความน่าจัะเป็็นถู่วงน�ำห้นัก มูลค่าของเงินต่ามเวลาและข้อมูลที�มีความสมเห้ตุ่สมผลและสามาริถูสนับสนุนได้ที�มีอยู่  

ณ์ วันที�ริายงานเกี�ยวกับเห้ตุ่การิณ์์ในอดีต่ สภาพีการิณ์์ป็ัจัจัุบันและการิคาดการิณ์์สภาวะเศริษัฐกิจัในอนาคต่ โดยทั�วไป็ บริิษััทฯ 

จัะต่ัดจัำห้น่ายลูกห้นี�การิค้าออกจัากบัญชีี เม่�อดำเนินการิต่ิดต่ามห้นี�ต่ามกฎห้มายห้ริ่อดำเนินคดีถูึงที�สุดแล้ว

 เคร่�องม่อทางการเงินและเงินฝ่ากธ์นาคาร

 ฝ่่ายบริิห้าริของบริิษััทฯ บริิห้าริความเสี�ยงด้านเคริดิต่ที�เกี�ยวข้องกับยอดคงเห้ล่อกับธินาคาริและสถูาบันการิเงิน โดยลงทุน

ในวงเงนิสนิเชี่�อที�ไดร้ิบัการิอนมุตั่แิละสอบทานโดยคณ์ะกริริมการิบริษัิัทเป็น็ป็ริะจัำทุกป็ ีและอาจัมกีาริป็ริบัป็ริงุในริะห้วา่งป็ขีึ�นอยู่

กับความเห้็นชีอบของคณ์ะกริริมการิบริิห้าริของบริิษััทฯ

 ความเสี่่�ยงด้านติลาด

 บริิษััทฯ มีความเสี�ยงด้านต่ลาด 2 ป็ริะเภท ได้แก่ ความเสี�ยงจัากอัต่ริาแลกเป็ลี�ยน และความเสี�ยงจัากอัต่ริาดอกเบี�ย

 ค่วัามเสิ้�ย์งจากอัตรัาแลกเปล้�ย์น

 บริิษััทฯ พีิจัาริณ์าว่าไม่มีความเสี�ยงจัากอัต่ริาแลกเป็ลี�ยนอย่างเป็็นสาริะสำคัญ เน่�องจัากธิุริกริริมที�เป็็นเงินต่ริาต่่างป็ริะเทศ

มีจัำนวนน้อยและไม่มีนัยสำคัญต่่องบการิเงิน จัึงไม่ได้มีการิพีิจัาริณ์าทำสัญญาซื่่�อขายเงินต่ริาต่่างป็ริะเทศล่วงห้น้า 

 ค่วัามเสิ้�ย์งจากอัตรัาดอกเบี้้�ย์

 สินทริัพีย์และห้นี�สินทางการิเงินส่วนให้ญ่มีอัต่ริาดอกเบี�ยที�ป็ริับขึ�นลงต่ามอัต่ริาต่ลาด ห้ริ่อมีอัต่ริาดอกเบี�ยคงที�ซื่ึ�งใกล้เคียง

กับอัต่ริาต่ลาดในป็ัจัจัุบัน ความเสี�ยงจัากอัต่ริาดอกเบี�ยของบริิษััทฯ จัึงอยู่ในริะดับต่�ำ 

 ความเสี่่�ยงด้านสี่ภาพคล่อง

 บริิษััทฯ มีเงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสดมากกว่าห้นี�สินห้มุนเวียนซื่ึ�งมีความเสี�ยงด้านสภาพีคล่องอยู่ในริะดับต่�ำ 

นอกจัากนี� บริิษััทฯ สามาริถูเข้าถูึงแห้ล่งของเงินทุนได้จัากวงเงินเบิกเกินบัญชีีและวงเงินค�ำป็ริะกันธินาคาริของบริิษััทฯ

 ริายละเอียดการิคริบกำห้นดชีำริะของห้นี�สินทางการิเงินที�ไม่ใชี่ต่ริาสาริอนุพีันธิ์ของบริิษััทฯ ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 

และ 2563 ซื่ึ�งพีิจัาริณ์าจัากกริะแสเงินสดต่ามสัญญาที�ยังไม่คิดลดเป็็นมูลค่าป็ัจัจัุบัน สามาริถูแสดงได้ดังนี�

(ห้น่วย: ล้านบาท)

(ห้น่วย: ล้านบาท)

เม่�อ
ทวงถืาม

เม่�อ
ทวงถืาม

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รวม

ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2564

ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563

รายการท่�ไม่ใช่ติราสี่ารอนุพันธ์์

เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น

ห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า

รวมรายการท่�ไม่ใช่ติราสี่ารอนุพันธ์์

รายการท่�ไม่ใช่ติราสี่ารอนุพันธ์์

เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น

ห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า

รวมรายการท่�ไม่ใช่ติราสี่ารอนุพันธ์์

-

-

-

-

-

-

30.0

0.3

30.3

28.3

0.4

28.7

-

-

-

-

0.3

0.3

-

-

-

-

-

-

30.0

0.3

30.3

28.3

0.7

29.0

28.2 มูลค่ายุติิธ์รรมข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

 เน่�องจัากเคริ่�องมอ่ทางการิเงนิสว่นให้ญข่องบริษิัทัฯ จัดัอยูใ่นป็ริะเภทริะยะสั�นห้ริอ่มอีตั่ริาดอกเบี�ยใกลเ้คยีงกบัอตั่ริาดอกเบี�ย 

ในต่ลาด บริิษััทฯ จัึงป็ริะมาณ์มูลค่ายุต่ิธิริริมของเคริ่�องม่อทางการิเงินใกล้เคียงกับมูลค่าต่ามบัญชีีที�แสดงในงบแสดงฐานะการิเงิน

29. กัาริบริิหุ้าริจำัดกัาริท้น 

 วตั่ถูปุ็ริะสงค์ในการิบริิห้าริจัดัการิทุนที�สำคญัของบริิษัทัฯ คอ่การิจัดัให้้มีซื่ึ�งโคริงสร้ิางทนุที�เห้มาะสมเพ่ี�อสนบัสนนุการิดำเนิน

ธิุริกิจัของบริิษััทฯ และเสริิมสริ้างมูลค่าการิถู่อหุ้้นให้้กับผู้ถู่อหุ้้น โดย ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีอัต่ริาส่วนห้นี�สินต่่อทุน

เท่ากับ 0.21:1 (2563: 0.20:1) 

30. กัาริอน้มัต่ิงบกัาริเงิน

 งบการิเงินนี�ได้ริับอนุมัต่ิให้้ออกโดยคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯเม่�อวันที� 22 กุมภาพีันธิ์ 2565
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กลุม่ลกูคา้เพี่�อทำให้ฐ้านลกูคา้ของบริษิัทัฯ กริะจัายอยูห่้ลากห้ลายกลุม่อตุ่สาห้กริริมซื่ึ�งเป็น็การิลดความเสี�ยงในการิกริะจักุต่วัของ

ลูกห้นี�

 บริษิัทัฯ พีจิัาริณ์าการิดอ้ยคา่ทกุวนัสิ�นริอบริะยะเวลาริายงาน อตั่ริาการิต่ั�งสำริองของผลขาดทนุดา้นเคริดติ่ที�คาดวา่จัะเกดิ

ขึ�นคำนวณ์โดยพิีจัาริณ์าจัากอายุห้นี�คงค้างนับจัากวันที�ถูึงกำห้นดชีำริะสำห้รัิบกลุ่มลูกค้าที�มีริูป็แบบของความเสี�ยงด้านเคริดิต่ที�

คล้ายคลึงกัน โดยจััดกลุ่มลูกค้าต่ามป็ริะเภทของลูกค้า การิคำนวณ์ผลขาดทุนจัากการิด้อยค่าด้านเคริดิต่ที�คาดว่าจัะเกิดขึ�นคำนึง

ถูึงผลของความน่าจัะเป็็นถู่วงน�ำห้นัก มูลค่าของเงินต่ามเวลาและข้อมูลที�มีความสมเห้ตุ่สมผลและสามาริถูสนับสนุนได้ที�มีอยู่  

ณ์ วันที�ริายงานเกี�ยวกับเห้ตุ่การิณ์์ในอดีต่ สภาพีการิณ์์ป็ัจัจัุบันและการิคาดการิณ์์สภาวะเศริษัฐกิจัในอนาคต่ โดยทั�วไป็ บริิษััทฯ 

จัะต่ัดจัำห้น่ายลูกห้นี�การิค้าออกจัากบัญชีี เม่�อดำเนินการิต่ิดต่ามห้นี�ต่ามกฎห้มายห้ริ่อดำเนินคดีถูึงที�สุดแล้ว

 เคร่�องม่อทางการเงินและเงินฝ่ากธ์นาคาร

 ฝ่่ายบริิห้าริของบริิษััทฯ บริิห้าริความเสี�ยงด้านเคริดิต่ที�เกี�ยวข้องกับยอดคงเห้ล่อกับธินาคาริและสถูาบันการิเงิน โดยลงทุน

ในวงเงนิสนิเชี่�อที�ไดร้ิบัการิอนมุตั่แิละสอบทานโดยคณ์ะกริริมการิบริษัิัทเป็น็ป็ริะจัำทุกป็ ีและอาจัมกีาริป็รัิบป็ริงุในริะห้วา่งป็ขีึ�นอยู่

กับความเห้็นชีอบของคณ์ะกริริมการิบริิห้าริของบริิษััทฯ

 ความเสี่่�ยงด้านติลาด

 บริิษััทฯ มีความเสี�ยงด้านต่ลาด 2 ป็ริะเภท ได้แก่ ความเสี�ยงจัากอัต่ริาแลกเป็ลี�ยน และความเสี�ยงจัากอัต่ริาดอกเบี�ย

 ค่วัามเสิ้�ย์งจากอัตรัาแลกเปล้�ย์น

 บริิษััทฯ พีิจัาริณ์าว่าไม่มีความเสี�ยงจัากอัต่ริาแลกเป็ลี�ยนอย่างเป็็นสาริะสำคัญ เน่�องจัากธิุริกริริมที�เป็็นเงินต่ริาต่่างป็ริะเทศ

มีจัำนวนน้อยและไม่มีนัยสำคัญต่่องบการิเงิน จัึงไม่ได้มีการิพีิจัาริณ์าทำสัญญาซื่่�อขายเงินต่ริาต่่างป็ริะเทศล่วงห้น้า 

 ค่วัามเสิ้�ย์งจากอัตรัาดอกเบี้้�ย์

 สินทริัพีย์และห้นี�สินทางการิเงินส่วนให้ญ่มีอัต่ริาดอกเบี�ยที�ป็ริับขึ�นลงต่ามอัต่ริาต่ลาด ห้ริ่อมีอัต่ริาดอกเบี�ยคงที�ซื่ึ�งใกล้เคียง

กับอัต่ริาต่ลาดในป็ัจัจัุบัน ความเสี�ยงจัากอัต่ริาดอกเบี�ยของบริิษััทฯ จัึงอยู่ในริะดับต่�ำ 

 ความเสี่่�ยงด้านสี่ภาพคล่อง

 บริิษััทฯ มีเงินสดและริายการิเทียบเท่าเงินสดมากกว่าห้นี�สินห้มุนเวียนซื่ึ�งมีความเสี�ยงด้านสภาพีคล่องอยู่ในริะดับต่�ำ 

นอกจัากนี� บริิษััทฯ สามาริถูเข้าถูึงแห้ล่งของเงินทุนได้จัากวงเงินเบิกเกินบัญชีีและวงเงินค�ำป็ริะกันธินาคาริของบริิษััทฯ

 ริายละเอียดการิคริบกำห้นดชีำริะของห้นี�สินทางการิเงินที�ไม่ใชี่ต่ริาสาริอนุพีันธิ์ของบริิษััทฯ ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 

และ 2563 ซื่ึ�งพีิจัาริณ์าจัากกริะแสเงินสดต่ามสัญญาที�ยังไม่คิดลดเป็็นมูลค่าป็ัจัจัุบัน สามาริถูแสดงได้ดังนี�

(ห้น่วย: ล้านบาท)

(ห้น่วย: ล้านบาท)

เม่�อ
ทวงถืาม

เม่�อ
ทวงถืาม

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รวม

ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2564

ณ วันท่� 31 ธ์ันวาคม 2563

รายการท่�ไม่ใช่ติราสี่ารอนุพันธ์์

เจั้าห้นี�การิค้าและเจั้าห้นี�อ่�น

ห้นี�สินต่ามสัญญาเชี่า

รวมรายการท่�ไม่ใช่ติราสี่ารอนุพันธ์์
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28.2 มูลค่ายุติิธ์รรมข้องเคร่�องม่อทางการเงิน

 เน่�องจัากเคริ่�องมอ่ทางการิเงนิสว่นให้ญข่องบริษิัทัฯ จัดัอยูใ่นป็ริะเภทริะยะสั�นห้ริอ่มอีตั่ริาดอกเบี�ยใกลเ้คยีงกบัอตั่ริาดอกเบี�ย 

ในต่ลาด บริิษััทฯ จัึงป็ริะมาณ์มูลค่ายุต่ิธิริริมของเคริ่�องม่อทางการิเงินใกล้เคียงกับมูลค่าต่ามบัญชีีที�แสดงในงบแสดงฐานะการิเงิน

29. กัาริบริิหุ้าริจำัดกัาริท้น 

 วตั่ถูปุ็ริะสงค์ในการิบริิห้าริจััดการิทุนที�สำคญัของบริษิัทัฯ คอ่การิจัดัให้มี้ซื่ึ�งโคริงสร้ิางทนุที�เห้มาะสมเพ่ี�อสนบัสนนุการิดำเนิน

ธิุริกิจัของบริิษััทฯ และเสริิมสริ้างมูลค่าการิถู่อหุ้้นให้้กับผู้ถู่อหุ้้น โดย ณ์ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีอัต่ริาส่วนห้นี�สินต่่อทุน

เท่ากับ 0.21:1 (2563: 0.20:1) 

30. กัาริอน้มัต่ิงบกัาริเงิน

 งบการิเงินนี�ได้ริับอนุมัต่ิให้้ออกโดยคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯเม่�อวันที� 22 กุมภาพีันธิ์ 2565
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION

For the year ending of December 31

General Information

• Listed Company ARIP Public Company Limited

• Security Symbol ARIP

• 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

• 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

• Purpose of fundraising and expenditures  The Company has not raised any capital

• Obligations committed by the Company   None

 in the registration statement   
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Part 1 Business Operations and Performance

1. Structure and Business Operations of ARIP Public Company Limited

1.1 Policy and Business Operation Overview

ARIP Public Company Limited has the core values in content production, printed and online 

media, product exhibitions, seminars and marketing activities in offline, online and hybrid format for 

promoting the business of various organizations through creative work. In addition, Its vision and work 

objectives are complied to the sustainable growth with responsibility to the societies and care for the 

environment and communities in line with the ESG concept (Environmental, Social and Governance).

The ultimate goal of the Company is to become a leader in the creative digital contents  

production which are necessary for business activities with the purpose of driving the Thai business 

sector to keep up with changes in a new world where digital technology plays a crucial role in the 

enhancement of business capabilities regardless of organization size and industry. This also includes 

placing consumers at the center through utilization of modern tools, technologies and innovations, 

including the development of digital tools and platforms that meet the business sector’s work  

requirements as it faces challenges and risks from regulations and laws, society and economic change, 

technology enhancement as well as threats from disease outbreaks.

1.1.1 Vision, Objectives, Goal, Strategy

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 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

ARIP 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 widely. 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 generate 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. 

1.1.2 Development and Significant Changes (Over 3 Years)

The Company transformed its organization to enter the digital age beginning with the  

development of the eLearning Management System & Solution “WISIMO”, which is a learning  

management and lesson content system with real-world applications for organizations in need of 

enhancing the potential, knowledge and capabilities of their personnel. Furthermore, the Company 

developed the Future Competency Assessment Test to strengthen the Wisimo system, by which it 

measures personnel performance and conducts gap analysis in order to provide courses that suit the 

developmental needs of each individual. The Company has also developed a virtual event platform 

to support hybrid events (offline and online) and fully online events in order to respond to today’s 

situations and developed a consent management platform to support the storage, collection, use 

and disclosures of personal information in accordance with the Personal Data Protection Act, which 

will become effective in 2022.
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Part 1 Business Operations and Performance

1. Structure and Business Operations of ARIP Public Company Limited

1.1 Policy and Business Operation Overview

ARIP Public Company Limited has the core values in content production, printed and online 

media, product exhibitions, seminars and marketing activities in offline, online and hybrid format for 

promoting the business of various organizations through creative work. In addition, Its vision and work 

objectives are complied to the sustainable growth with responsibility to the societies and care for the 

environment and communities in line with the ESG concept (Environmental, Social and Governance).

The ultimate goal of the Company is to become a leader in the creative digital contents  

production which are necessary for business activities with the purpose of driving the Thai business 

sector to keep up with changes in a new world where digital technology plays a crucial role in the 

enhancement of business capabilities regardless of organization size and industry. This also includes 

placing consumers at the center through utilization of modern tools, technologies and innovations, 

including the development of digital tools and platforms that meet the business sector’s work  

requirements as it faces challenges and risks from regulations and laws, society and economic change, 

technology enhancement as well as threats from disease outbreaks.

1.1.1 Vision, Objectives, Goal, Strategy

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 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

ARIP 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 widely. 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 generate 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. 

1.1.2 Development and Significant Changes (Over 3 Years)

The Company transformed its organization to enter the digital age beginning with the  

development of the eLearning Management System & Solution “WISIMO”, which is a learning  

management and lesson content system with real-world applications for organizations in need of 

enhancing the potential, knowledge and capabilities of their personnel. Furthermore, the Company 

developed the Future Competency Assessment Test to strengthen the Wisimo system, by which it 

measures personnel performance and conducts gap analysis in order to provide courses that suit the 

developmental needs of each individual. The Company has also developed a virtual event platform 

to support hybrid events (offline and online) and fully online events in order to respond to today’s 

situations and developed a consent management platform to support the storage, collection, use 

and disclosures of personal information in accordance with the Personal Data Protection Act, which 

will become effective in 2022.
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1.2. Nature of Business
The Company has 3 main core businesses as 

1. Media and Content

2. Exposition, Event and Integrated Marketing Communication (Event Management)

3. Digital Service

1.2.1 Revenue structure by product

Type of Revenue
Y2021 Y2020 Y2019

MB MB MB% % %
45.79

56.08

65.86

167.73

1.49

169.22

30.38

61.98

132.38

224.74

0.04

224.77

39.08

73.78

51.57

164.43

0.12

164.55

27.06

33.14

38.92

99.12

0.88

100.00

13.52

27.57

58.89

99.98

0.02

100.00

23.75

44.84

31.34

99.93

0.07

100.00

(1) Nature of Business or Sevice

(1.1) 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, which 

can be categorized into two following groups:

1.1.1 Corporate Media and Content

• “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. 

• “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.

• Seminars and Awarding Events

- Business+ also organizes seminars and networking events 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. These  

activities are the good opportunities for our editors, management team to meet and exchange 

ideas with our readers as well as advertisers.

- “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) Event: 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 

1. Media and Content

2. Event Management

3. Digital Service 

Total sales

Other income

Total revenue

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.

- “THAILAND TOP SME AWARDS” Event: Since the editor had an opportunity to interview 

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.

- “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” Event is held annually to present awards to 

product and service innovations. The event is organized in collaboration with the 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.

- “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” Event 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 Academic Institute. 

- “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK” Event is a seminar on the application of  

digital technology to business processes, it presents awards to the organizations in both the  

government sector and the private sector that can successfully adapt themselves with the use of 

digital technology.

1.1.2 ICT Media

• 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 IT 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 consume speedy and brief 

stories.

- IG: techhub.arip

- Youtube: the bank of VDO Reviews “IT - HOW TO” that’s been recognized by its  

trustworthy and reliability content.

- Podcast: TechITEasy offers the audio content which is published on online platforms, 

moderated by Techhub Editors, content offerings, digital implementation technology, techniques 

and problem solutions, and news in the digital sphere.

- TikTok is the newest channel launched in 2021, it responds to the trend of offering  

content in the form of short video clips and received feedback from consumers Now it has been 

ranked No. 1 in the content category of IT technology.
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1.2. Nature of Business
The Company has 3 main core businesses as 

1. Media and Content

2. Exposition, Event and Integrated Marketing Communication (Event Management)

3. Digital Service

1.2.1 Revenue structure by product

Type of Revenue
Y2021 Y2020 Y2019

MB MB MB% % %
45.79

56.08

65.86

167.73

1.49

169.22

30.38

61.98
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224.74
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224.77

39.08

73.78
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(1) Nature of Business or Sevice

(1.1) 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, which 

can be categorized into two following groups:

1.1.1 Corporate Media and Content

• “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. 

• “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.

• Seminars and Awarding Events

- Business+ also organizes seminars and networking events 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. These  

activities are the good opportunities for our editors, management team to meet and exchange 

ideas with our readers as well as advertisers.

- “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) Event: 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 
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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.

- “THAILAND TOP SME AWARDS” Event: Since the editor had an opportunity to interview 

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.

- “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” Event is held annually to present awards to 

product and service innovations. The event is organized in collaboration with the 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.

- “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” Event 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 Academic Institute. 

- “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK” Event is a seminar on the application of  

digital technology to business processes, it presents awards to the organizations in both the  

government sector and the private sector that can successfully adapt themselves with the use of 

digital technology.

1.1.2 ICT Media

• 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 IT 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 consume speedy and brief 

stories.

- IG: techhub.arip

- Youtube: the bank of VDO Reviews “IT - HOW TO” that’s been recognized by its  

trustworthy and reliability content.

- Podcast: TechITEasy offers the audio content which is published on online platforms, 

moderated by Techhub Editors, content offerings, digital implementation technology, techniques 

and problem solutions, and news in the digital sphere.

- TikTok is the newest channel launched in 2021, it responds to the trend of offering  

content in the form of short video clips and received feedback from consumers Now it has been 

ranked No. 1 in the content category of IT technology.
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- BlockDit is another brand-new channel launched in 2021, it offers different content from 

that on Facebook media, and focused on those prefer rich content.

• 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”, with more comprehensive communication channels as  

follows:

- Web: www.commartthailand.com: integrated resources for Selection and purchase of IT 

products, and during the event, the information of Commart event will be presented, such as 

booth names, promotional, highlighted activities in the event.

- Facebook: Commartthailand, an online social channel for those who are interested in 

selection and purchase of IT products, including special promotions for IT products.

- twitter: Commart, a brief news channel and promotions for those who are interested in.

- LINE@: Commart, an official line of the event, focusing on sending of interesting promotions 

and activities directly to target groups.

(1.2) Exposition, Event and Integrated Marketing Communication 

1.2.1 IT Exhibition or trade show under the name of “COMMART”, with the emphasis on 

presenting latest technologies together with activities enhancing knowledge for participants, the 

Company currently has organized 3 events per year. But under the COVID-19 outbreak situation, 

the event can be held only 2 times. However, we create the new online exhibition name 

“COMMART Brands Week” and “Commart Award” which is the best products and services awards 

of the year.

Event Name Period Rental Space Event Details

COMMART Crazy

COMMART Joy

COMMART Bright

COMMART Brands 

Week

March

July

November

September

and

December

Approx.

14,000 sq.m.

Approx.

14,000 sq.m.

Approx.

14,000 sq.m.

Online

IT exhibition/trade show for living in the 

digital age, focusing on new technology that 

responds to working and relaxation styles of 

new generations. 

IT exhibition/trade show for living in the New 

Normal era that responds to Work from 

Home and Study from Home, but because 

it is in the lockdown period, the event must 

be temporarily “postponed” during this time.

IT Innovation and Technology Exhibition 

highlighting the best technology of the year.

The first time hosting an online event using 

contents and promotions to attract people 

to sales. In the first year, it was held twice in 

September (the lockdown period) and the 

end of the year in early December.

Event Name Period Rental Space Event Details

COMMART AWARD November Online The Pride Award granted to the best digital 

products and services of 2021.

1.2.2 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, in 

the forms of offline, online and combination of offline & online (or hybrid).

1.2.3 With our expertise and experience in content, media and event management,  

including consumer database, the Company offers integrated marketing services based on  

customer’s needs, starting from strategy planning to result evaluation, to ensure the achievement 

of marketing target.

1.2.4 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, Cluding in cluding 

a wide range of services offered to satisfy consumer requirements under New Normal condition 

such as member management system, product distribution system, avatar creation and  

management system, games, and other activities, including VDO conference system, live broadcast 

system, online business negotiation and matching time reservation system, online voting system 

or online contest, etc.

(1.3) Digital Services 

1.3.1 ARIP offer “Digital Marketing Services” providing full range of digital services to fulfill 

in short-run and long-run term of enterprise marketing communication demand, which providing 

as following details: Online Marketing Strategy, Online Communication Strategy, Branding through 

digital media, Content Marketing Strategy, Creative Content, Online Content Management, Online 

Media Plan and Buy, 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. 

1.3.2 Enterprise Learning Platform: This solution developed to serve corporate or  

organizations needs to develop the skill and competency of its personnel by offering solution 

consisting of 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, pre-learning and post-learning evaluation system, and can 

support a wide range of learning types 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 containing teaching media and 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.
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- BlockDit is another brand-new channel launched in 2021, it offers different content from 

that on Facebook media, and focused on those prefer rich content.

• 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”, with more comprehensive communication channels as  

follows:

- Web: www.commartthailand.com: integrated resources for Selection and purchase of IT 

products, and during the event, the information of Commart event will be presented, such as 

booth names, promotional, highlighted activities in the event.

- Facebook: Commartthailand, an online social channel for those who are interested in 

selection and purchase of IT products, including special promotions for IT products.

- twitter: Commart, a brief news channel and promotions for those who are interested in.

- LINE@: Commart, an official line of the event, focusing on sending of interesting promotions 

and activities directly to target groups.

(1.2) Exposition, Event and Integrated Marketing Communication 

1.2.1 IT Exhibition or trade show under the name of “COMMART”, with the emphasis on 

presenting latest technologies together with activities enhancing knowledge for participants, the 

Company currently has organized 3 events per year. But under the COVID-19 outbreak situation, 

the event can be held only 2 times. However, we create the new online exhibition name 

“COMMART Brands Week” and “Commart Award” which is the best products and services awards 

of the year.

Event Name Period Rental Space Event Details

COMMART Crazy

COMMART Joy

COMMART Bright

COMMART Brands 

Week

March

July

November

September

and

December

Approx.

14,000 sq.m.

Approx.

14,000 sq.m.

Approx.

14,000 sq.m.

Online

IT exhibition/trade show for living in the 

digital age, focusing on new technology that 

responds to working and relaxation styles of 

new generations. 

IT exhibition/trade show for living in the New 

Normal era that responds to Work from 

Home and Study from Home, but because 

it is in the lockdown period, the event must 

be temporarily “postponed” during this time.

IT Innovation and Technology Exhibition 

highlighting the best technology of the year.

The first time hosting an online event using 

contents and promotions to attract people 

to sales. In the first year, it was held twice in 

September (the lockdown period) and the 

end of the year in early December.

Event Name Period Rental Space Event Details

COMMART AWARD November Online The Pride Award granted to the best digital 

products and services of 2021.

1.2.2 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, in 

the forms of offline, online and combination of offline & online (or hybrid).

1.2.3 With our expertise and experience in content, media and event management,  

including consumer database, the Company offers integrated marketing services based on  

customer’s needs, starting from strategy planning to result evaluation, to ensure the achievement 

of marketing target.

1.2.4 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, Cluding in cluding 

a wide range of services offered to satisfy consumer requirements under New Normal condition 

such as member management system, product distribution system, avatar creation and  

management system, games, and other activities, including VDO conference system, live broadcast 

system, online business negotiation and matching time reservation system, online voting system 

or online contest, etc.

(1.3) Digital Services 

1.3.1 ARIP offer “Digital Marketing Services” providing full range of digital services to fulfill 

in short-run and long-run term of enterprise marketing communication demand, which providing 

as following details: Online Marketing Strategy, Online Communication Strategy, Branding through 

digital media, Content Marketing Strategy, Creative Content, Online Content Management, Online 

Media Plan and Buy, 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. 

1.3.2 Enterprise Learning Platform: This solution developed to serve corporate or  

organizations needs to develop the skill and competency of its personnel by offering solution 

consisting of 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, pre-learning and post-learning evaluation system, and can 

support a wide range of learning types 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 containing teaching media and 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.
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(2) Marketing and Competition

(2.1) Target group

 2.1.1 Printed Media and Content can be divided into 2 groups:

  • Target customer groups in each media type are different as follows:

Media Target group

“Business+” Magazine

“Business+ Top 1000 Companies” Magazine

Seminars

“THAILAND TOP COMPANY AWARDS” Event

“THAILAND TOP SME AWARDS” Event

“BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” 

Event

“BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” 

Event

“THALAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK” 

Seminar and Award Event

Techhub (COMTODAY, previously ARIPFAN)

COMMARTthailand.com

Business owners, businessman, senior executives 

in area of management, marketing, and corporate 

strategy, including middle-level executives who 

are preparing to step into the next level.

Business owners, businessman, senior and  

middle-level executives in area of corporate 

strategy and marketing.

Readers who are senior and middle-level  

executives in various areas.

Corporates with best performance and outstanding 

business operation in their industries.

SMEs with best performance and outstanding 

business operation.

Corporates with outstanding innovations through 

the selection of innovative products and services 

that best meet the market needs.

Corporates selling products or providing services 

that are popular of the year by surveying  

consumers on the popularity of that products 

and services.

Corporates interested in or applying the digital 

technology to trans from business processes.

General public who are interested in modern 

technology and modern digital lifestyle, such as 

Notebook, Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber 

Security, and efficient, worthy and safe  

applications.

IT buyer guide for everyone and official  

communication channel for “COMMART” event. 

  • Advertiser

   - Brand, vendor, or corporate who want to create awareness, offer special promotion 

of products and services to target customers. 

  - Agency who will buy the advertising space from ARIP and will propose the allocation 

and planning of advertising media to the customers who own the products.

During 2021, in the printed media and content business, none of any customer purchased 

more than 30% of the total revenue of the printed media and content business.

2.1.2 Exposition, Event and Integrated Marketing Communication

 • COMMART exhibition: Thailand largest IT Event consist of 2 main target groups. 

  - Exhibitions: Brand, dealers, retail shops and solution providers who want to create 

awareness or sell products and services to visitors.

  - Visitors: Everyone who interest in IT devices, modern technology and people who 

want to buy IT devices.

 • Providing onground and online services of organizing meetings, seminars, exhibitions 

for government or private sectors.

 • Virtual Event Platform service for government or private sectors who want to create  

modern online and hybrid event.

2.1.3 Digital Services

 • Integrated Digital Marketing Service: target groups include corporates who wish to 

market products or services through digital channels.

 • Enterprise Learning Platform: target groups include medium to large sized Enterprise 

or Corporate requiring personnel development system and skill development programs for their  

employees.

 • Application and Platform development for government and private sectors to support 

their events and marketing activities 

(2.2) Competitive Strategies

2.2.1 Printed Media and Content consisting of:

 • Product Strategy

  Each type of media has different strength in contents to accommodate different  

audience groups, ARIP has continuously developed and improved the style and contents of  

magazine, special books and online media in order to respond the changing needs of readers and 

support the growth of online media based on consumer behaviors. It also increases revenue 

channels and creates opportunities to sell advertising space for printed media, video clips, digital 

media, and social network.

  The Business+ magazine has been extended from the content produced to other 

marketing activities in order to create brand awareness in printed media, and generate new incomes 

such as making a special edition of the book titled “Business+ Top 1000 Companies” based on 

the top 1,000 companies in Thailand, then leading to the awarding events including “THAILAND 

TOP COMPANY AWARDS” and “THAILAND TOP SME AWARDS”, which are cooperated with  

educational institutions in considering and selecting people qualified to be granted of awards,  

the events are annually held, and expanded to awarding innovative products and services in  

the “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” event, and the best products and services of  

the year in the “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR” event.

  In terms of media in IT technology, it is a year that opens up new channels to respond 

to the changing lifestyles of the new generation, with the emphasis on the presentation of contents 
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(2) Marketing and Competition

(2.1) Target group

 2.1.1 Printed Media and Content can be divided into 2 groups:

  • Target customer groups in each media type are different as follows:

Media Target group

“Business+” Magazine

“Business+ Top 1000 Companies” Magazine

Seminars

“THAILAND TOP COMPANY AWARDS” Event

“THAILAND TOP SME AWARDS” Event

“BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” 

Event

“BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” 

Event

“THALAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK” 

Seminar and Award Event

Techhub (COMTODAY, previously ARIPFAN)

COMMARTthailand.com

Business owners, businessman, senior executives 

in area of management, marketing, and corporate 

strategy, including middle-level executives who 

are preparing to step into the next level.

Business owners, businessman, senior and  

middle-level executives in area of corporate 

strategy and marketing.

Readers who are senior and middle-level  

executives in various areas.

Corporates with best performance and outstanding 

business operation in their industries.

SMEs with best performance and outstanding 

business operation.

Corporates with outstanding innovations through 

the selection of innovative products and services 

that best meet the market needs.

Corporates selling products or providing services 

that are popular of the year by surveying  

consumers on the popularity of that products 

and services.

Corporates interested in or applying the digital 

technology to trans from business processes.

General public who are interested in modern 

technology and modern digital lifestyle, such as 

Notebook, Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber 

Security, and efficient, worthy and safe  

applications.

IT buyer guide for everyone and official  

communication channel for “COMMART” event. 

  • Advertiser

   - Brand, vendor, or corporate who want to create awareness, offer special promotion 

of products and services to target customers. 

  - Agency who will buy the advertising space from ARIP and will propose the allocation 

and planning of advertising media to the customers who own the products.

During 2021, in the printed media and content business, none of any customer purchased 

more than 30% of the total revenue of the printed media and content business.

2.1.2 Exposition, Event and Integrated Marketing Communication

 • COMMART exhibition: Thailand largest IT Event consist of 2 main target groups. 

  - Exhibitions: Brand, dealers, retail shops and solution providers who want to create 

awareness or sell products and services to visitors.

  - Visitors: Everyone who interest in IT devices, modern technology and people who 

want to buy IT devices.

 • Providing onground and online services of organizing meetings, seminars, exhibitions 

for government or private sectors.

 • Virtual Event Platform service for government or private sectors who want to create  

modern online and hybrid event.

2.1.3 Digital Services

 • Integrated Digital Marketing Service: target groups include corporates who wish to 

market products or services through digital channels.

 • Enterprise Learning Platform: target groups include medium to large sized Enterprise 

or Corporate requiring personnel development system and skill development programs for their  

employees.

 • Application and Platform development for government and private sectors to support 

their events and marketing activities 

(2.2) Competitive Strategies

2.2.1 Printed Media and Content consisting of:

 • Product Strategy

  Each type of media has different strength in contents to accommodate different  

audience groups, ARIP has continuously developed and improved the style and contents of  

magazine, special books and online media in order to respond the changing needs of readers and 

support the growth of online media based on consumer behaviors. It also increases revenue 

channels and creates opportunities to sell advertising space for printed media, video clips, digital 

media, and social network.

  The Business+ magazine has been extended from the content produced to other 

marketing activities in order to create brand awareness in printed media, and generate new incomes 

such as making a special edition of the book titled “Business+ Top 1000 Companies” based on 

the top 1,000 companies in Thailand, then leading to the awarding events including “THAILAND 

TOP COMPANY AWARDS” and “THAILAND TOP SME AWARDS”, which are cooperated with  

educational institutions in considering and selecting people qualified to be granted of awards,  

the events are annually held, and expanded to awarding innovative products and services in  

the “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” event, and the best products and services of  

the year in the “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR” event.

  In terms of media in IT technology, it is a year that opens up new channels to respond 

to the changing lifestyles of the new generation, with the emphasis on the presentation of contents 
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categorized by groups of presentation channels, it could be extended from the on-ground  

COMMART event to online campaign, with an awarding ceremony for digital IT products and  

services.

 • Price Strategy

  For annual magazine and book, ARIP has a policy of setting reasonable prices for 

readers based on the value of the content, and making it competitive to other producers,  

additionally, themagazine will be distributed to leading bookstores nationwide and all leading 

online bookstores.

  For advertisers, ARIP has a policy to sell advertisements in package style, so that 

customers can choose to advertise in various media channels of ARIP, both in printed media and 

digital media.

  For design, ARIP considers the price in compliance with the purchasing power of the 

target customers, and competition, also considers the production cost to be proper to the  

quality and technology applied in production.

 • Marketing and Sales Promotion

  ARIP has emphasized marketing and sales promotional activities, with the focus on  

encouraging the participation of customers and members, it also creates interest in the magazine. 

ARIP has established a communication channel accessible by consumers 24 hours a day through 

the website and social media, making it possible to always communicate with readers. ARIP has 

offered special prices and gifts to attract magazine subscription.

  Regarding marketing, ARIP has also sent complimentary magazines to the target groups 

for building a good relationship and creating the awareness on the presence of magazine, which 

can be extended to other activities. 

 • Editorial Team

  ARIP’s editorial team consists of experts, especially in business, management, and IT 

with long experience more than 10 years on average, they have knowledge and understanding in 

business, marketing, and IT products, including trends in economic changes and new technologies, 

they also can use new media such as Facebook, twitter, YouTube, to help ARIP in competing with 

other competitors in the industry. 

2.2.2 Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services

 • COMMART Exhibition consisting of 

 • Product Strategy

  ARIP has placed strategies and positions to make the COMMART event beyond a 

general trade show but focusing on becoming a Platform event that stimulates the purchase of  

technology products 24 hours a day via Commart’s website and social media. The trade show is 

focused on gathering the latest technologies that have just been launched by providing space 

rental services for IT products and consumer electronics, it emphasizes a variety of products on 

types of products, prices and brands.  

  - Selection of Venue

   Regarding of event location, ARIP has emphasized the venue where is convenient 

to access by a variety of transpotations, the BITEC Bangna is therefore selected due to its location 

close to BTS Bang Na Station, participants can easily travel and it can accommodate new customer 

groups in Samut Prakan, Chonburi and nearby provinces. However, under the COVID-19 outbreak 

situation, the event has been adjusted to online campaign, helping partners to sell more products 

through the online storefront, and allow consumers to purchase necessary IT products during 

Work from Home.

  - Events and Sales Promotions

   To make the trade show attractive for participants, it is necessary to have  

interesting marketing and activity planning to be suitable for people in the digital age. In each 

event, the organizer team will seek for different novelty each time by each selected activity will 

provide participants with new knowledge and experiences in technology. It is also enriched with 

various sales promotions such as lucky draws for registered participants and purchasers at the 

event, and providing advices on purchasing IT products via facebook and Line.

  - Customer Relations

   ARIP has a policy to work with customers to create added values for the trade fairs 

and customer products, the information from digital communication by ARIP together with online 

surveys will be utilized to analyze consumer behaviors and market demands, resulting in awareness 

of trends and directions of the IT market and consumer electronics, then planning the event with 

customers, such as planning the launch of the latest products at the event, planning sales  

promotions based on such good relationships. As a result, ARIP has been continuously  

successful in organizing the exhibitions for more than 18 years. 

  - Public Relations

   At present, the media consumption behavior has changed; therefore, ARIP has  

adjusted the use of media to be a combination style, that is, mixing new media such as websites, 

influencers, LINE, Facebook, twitter, EDM, Google, TikTok, with existing media such as Billboard, 

TV, radio, publications; and has continued to use strategies to seek for media partners to help 

consumers get the most relevant marketing and promotion information. Based on mentioned 

factors, the COMMART event is widely well known, and has always been popular.  

 • Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services, consisting of

  - Service Strategy

   ARIP has provided a wide range of event services, including meetings, seminars, 

exhibitions, trade shows, and marketing activities to the public and private sectors, all events will 

be emphasized on quality and integration, ARIP’s working team will work closely with customers 

to understand the purpose and the needs of customers. After that, the team will determine the 

style of activity, event style, venue, recruitment of qualified and experienced guest speakers to 

match with the purposes of each customer’s event. ARIP will control the quality in every step of 

works to create the event that meet the intended objectives. 

  - Personnel Strategy  

   Personnel plays an important role in the production and creation of works to 

achieve quality and success based on the objectives of the event. ARIP has a policy to continuously 

promote the development of knowledge and creativity of personnel. Our personnel will be  

regularly trained by in-house training, external seminars, and study tours in the country and abroad, 

making our working team skillful and having creativity which is an important factor for quality 

works.
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categorized by groups of presentation channels, it could be extended from the on-ground  

COMMART event to online campaign, with an awarding ceremony for digital IT products and  

services.

 • Price Strategy

  For annual magazine and book, ARIP has a policy of setting reasonable prices for 

readers based on the value of the content, and making it competitive to other producers,  

additionally, themagazine will be distributed to leading bookstores nationwide and all leading 

online bookstores.

  For advertisers, ARIP has a policy to sell advertisements in package style, so that 

customers can choose to advertise in various media channels of ARIP, both in printed media and 

digital media.

  For design, ARIP considers the price in compliance with the purchasing power of the 

target customers, and competition, also considers the production cost to be proper to the  

quality and technology applied in production.

 • Marketing and Sales Promotion

  ARIP has emphasized marketing and sales promotional activities, with the focus on  

encouraging the participation of customers and members, it also creates interest in the magazine. 

ARIP has established a communication channel accessible by consumers 24 hours a day through 

the website and social media, making it possible to always communicate with readers. ARIP has 

offered special prices and gifts to attract magazine subscription.

  Regarding marketing, ARIP has also sent complimentary magazines to the target groups 

for building a good relationship and creating the awareness on the presence of magazine, which 

can be extended to other activities. 

 • Editorial Team

  ARIP’s editorial team consists of experts, especially in business, management, and IT 

with long experience more than 10 years on average, they have knowledge and understanding in 

business, marketing, and IT products, including trends in economic changes and new technologies, 

they also can use new media such as Facebook, twitter, YouTube, to help ARIP in competing with 

other competitors in the industry. 

2.2.2 Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services

 • COMMART Exhibition consisting of 

 • Product Strategy

  ARIP has placed strategies and positions to make the COMMART event beyond a 

general trade show but focusing on becoming a Platform event that stimulates the purchase of  

technology products 24 hours a day via Commart’s website and social media. The trade show is 

focused on gathering the latest technologies that have just been launched by providing space 

rental services for IT products and consumer electronics, it emphasizes a variety of products on 

types of products, prices and brands.  

  - Selection of Venue

   Regarding of event location, ARIP has emphasized the venue where is convenient 

to access by a variety of transpotations, the BITEC Bangna is therefore selected due to its location 

close to BTS Bang Na Station, participants can easily travel and it can accommodate new customer 

groups in Samut Prakan, Chonburi and nearby provinces. However, under the COVID-19 outbreak 

situation, the event has been adjusted to online campaign, helping partners to sell more products 

through the online storefront, and allow consumers to purchase necessary IT products during 

Work from Home.

  - Events and Sales Promotions

   To make the trade show attractive for participants, it is necessary to have  

interesting marketing and activity planning to be suitable for people in the digital age. In each 

event, the organizer team will seek for different novelty each time by each selected activity will 

provide participants with new knowledge and experiences in technology. It is also enriched with 

various sales promotions such as lucky draws for registered participants and purchasers at the 

event, and providing advices on purchasing IT products via facebook and Line.

  - Customer Relations

   ARIP has a policy to work with customers to create added values for the trade fairs 

and customer products, the information from digital communication by ARIP together with online 

surveys will be utilized to analyze consumer behaviors and market demands, resulting in awareness 

of trends and directions of the IT market and consumer electronics, then planning the event with 

customers, such as planning the launch of the latest products at the event, planning sales  

promotions based on such good relationships. As a result, ARIP has been continuously  

successful in organizing the exhibitions for more than 18 years. 

  - Public Relations

   At present, the media consumption behavior has changed; therefore, ARIP has  

adjusted the use of media to be a combination style, that is, mixing new media such as websites, 

influencers, LINE, Facebook, twitter, EDM, Google, TikTok, with existing media such as Billboard, 

TV, radio, publications; and has continued to use strategies to seek for media partners to help 

consumers get the most relevant marketing and promotion information. Based on mentioned 

factors, the COMMART event is widely well known, and has always been popular.  

 • Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services, consisting of

  - Service Strategy

   ARIP has provided a wide range of event services, including meetings, seminars, 

exhibitions, trade shows, and marketing activities to the public and private sectors, all events will 

be emphasized on quality and integration, ARIP’s working team will work closely with customers 

to understand the purpose and the needs of customers. After that, the team will determine the 

style of activity, event style, venue, recruitment of qualified and experienced guest speakers to 

match with the purposes of each customer’s event. ARIP will control the quality in every step of 

works to create the event that meet the intended objectives. 

  - Personnel Strategy  

   Personnel plays an important role in the production and creation of works to 

achieve quality and success based on the objectives of the event. ARIP has a policy to continuously 

promote the development of knowledge and creativity of personnel. Our personnel will be  

regularly trained by in-house training, external seminars, and study tours in the country and abroad, 

making our working team skillful and having creativity which is an important factor for quality 

works.
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  - Strategies to Reach Target Audiences 

 The target audiences (participants) will be different in each event; therefore, in 

order to reach such target groups, it is necessary to have good public relations media, ARIP has 

PR channels for seminars or other activities in a comprehensive way, such as magazines, radio  

programs, e-mail, websites, and social media, to widely access to consumers in a diverse manner. 

ARIP also has a database of consumers from various media and events. This gives ARIP an  

advantage in reaching the target audiences, and sourcing external media from company events; 

therefore, the new media is required to seek for at all time, our information of external media 

makes us convenient to select media to match the event.

 • Virtual Event Platform Service

  - Technology Personnel Strategy

 The Virtual Event Platform requires an experienced development team; we  

therefore select personnel expertising in e-commerce platform to join in this team.

  - Management Strategy

 The hybrid event requires a team with experience in event management, and in  

organizing COMMART event, the event management can support the onsite management to be 

in harmony with the platform administration.

  - Social Enterprise Strategy 

 ARIP has teamed up with charities such as the Thai Red Cross Society, to share 

some of its revenue from selling products through the platform, so that the charitable  

organizations will be provided of funds to benefit the society; therefore, the consumers not only 

purchase products with special prices on platform, but also are part of giving good things to society.

2.2.3 Digital Media and Other Media

 • Website and social media include Facebook, Twitter 

  -  Content Strategy

 ARIP has focused on delivering quality, interesting and up-to-date contents to attract 

the number of visitors and build the popularity of our website and social media, which are the 

factors that entrepreneurs choose to use their advertising budget. ARIP’s long experience in printed 

media makes it having an advantage on the database to be used and gain credibility in terms of 

the content presented. ARIP has a policy to create quality and accurate content. In addition, ARIP 

presents news content that is fast and up-to-date, covering interesting news and articles,  

techniques that can be used in practice, with an emphasis on interaction with visitors all the time. 

This creates an impression and motivation to follow our website and news.

  -  Website Layout and Performance Strategy

 ARIP has improved the website www.techhub.in.th and www.commartthailand.com 

to have a modern look and usage, can be accessed from mobile devices such as smartphones 

and tablets, etc., the content is also made to meet the needs of new generations, and the  

media power is focued to build through various social media and marketing activities to expand 

the business to become the leader of online media in Thailand. ARIP has collected statistics on 

website visitors and comments of website visitors and members to evaluate the popularity of 

each website and use it as a guideline for further development of the company’s website.

 • Digital Marketing Service 

  Due to the change in communication technology, growth of online media, consumer 

behaviors are changed, especially behaviors of new generations like Generations Y and Z; ARIP 

therefore offers digital marketing services to expand its services to private and government  

organizations that wish to communicate products, services, corporate image, or marketing activities 

to consumers through digital channels which can measure the marketing success in an accurate, 

clear and quick manner, this enables marketing strategies to be timely adjusted.

  - Personnel Strategy 

   Thanks to our expertise in contents by personnel with more than 10 years of  

experience in digital marketing, and a team of personnel capable of developing online media, 

both websites and mobile applications, ARIP’s consulting service and digital marketing service can 

be expanded to serve integrated online marketing from public relations, promotional plan, to 

closing sales or generating the conversions for specific marketing purpose.

  -  Content Strategy

   Regardless of any product or service, methods and information to communicate 

marketing are always at the top of the list. ARIP has focused on creating presented contents that 

are interesting, easy to understand, fit the situation, have story telling connecting to the product 

or service of customers, so that the communication with the target group will be effective and 

direct. 

  -  Media Style Strategy

    The advance in communication technology has provided us with a variety of 

online media choices based on the ongoing development of platform, which has been more 

popular than other media, ARIP has qualified personnel including tools for the development of 

online media in various styles such as video media, virtual media, to suit online platforms, as well 

as our content strategy to meet the needs of business, organizations and consumers as much as 

possible.

 • Enterprise Learning Platform Service

  -  Product Strategy 

   The training systems in the market are mostly intended to be used in educational 

institutions, which is not suitable for the corporate use, for example, only course creater can 

control schooling and view the study results, suitable for teachers in that subject. However, in the  

organization, employees will control their own learning, and the learning result will be sent to 

the supervisor of each employee and to the Personnel Development Department responsible for 

the overview of the learning. ARIP has therefore focused on the development of platform for 

personnel development, suitable for the corporate use, and developed a competency evaluation 

system, learning path based on the competence of personnel upon their positions as desired by 

the organization, whic can be connected to the personnel management system, the system for 

creating and searching for internal knowledge, and gamification system to motivate the learning 

such as the system provides the accumulated reward points for the level of users. Those points 

can be redeemed for rewards to meet the needs of all stakeholders, including executives,  

Personnel Development Department and employees.
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  - Strategies to Reach Target Audiences 

 The target audiences (participants) will be different in each event; therefore, in 

order to reach such target groups, it is necessary to have good public relations media, ARIP has 

PR channels for seminars or other activities in a comprehensive way, such as magazines, radio  

programs, e-mail, websites, and social media, to widely access to consumers in a diverse manner. 

ARIP also has a database of consumers from various media and events. This gives ARIP an  

advantage in reaching the target audiences, and sourcing external media from company events; 

therefore, the new media is required to seek for at all time, our information of external media 

makes us convenient to select media to match the event.

 • Virtual Event Platform Service

  - Technology Personnel Strategy

 The Virtual Event Platform requires an experienced development team; we  

therefore select personnel expertising in e-commerce platform to join in this team.

  - Management Strategy

 The hybrid event requires a team with experience in event management, and in  

organizing COMMART event, the event management can support the onsite management to be 

in harmony with the platform administration.

  - Social Enterprise Strategy 

 ARIP has teamed up with charities such as the Thai Red Cross Society, to share 

some of its revenue from selling products through the platform, so that the charitable  

organizations will be provided of funds to benefit the society; therefore, the consumers not only 

purchase products with special prices on platform, but also are part of giving good things to society.

2.2.3 Digital Media and Other Media

 • Website and social media include Facebook, Twitter 

  -  Content Strategy

 ARIP has focused on delivering quality, interesting and up-to-date contents to attract 

the number of visitors and build the popularity of our website and social media, which are the 

factors that entrepreneurs choose to use their advertising budget. ARIP’s long experience in printed 

media makes it having an advantage on the database to be used and gain credibility in terms of 

the content presented. ARIP has a policy to create quality and accurate content. In addition, ARIP 

presents news content that is fast and up-to-date, covering interesting news and articles,  

techniques that can be used in practice, with an emphasis on interaction with visitors all the time. 

This creates an impression and motivation to follow our website and news.

  -  Website Layout and Performance Strategy

 ARIP has improved the website www.techhub.in.th and www.commartthailand.com 

to have a modern look and usage, can be accessed from mobile devices such as smartphones 

and tablets, etc., the content is also made to meet the needs of new generations, and the  

media power is focued to build through various social media and marketing activities to expand 

the business to become the leader of online media in Thailand. ARIP has collected statistics on 

website visitors and comments of website visitors and members to evaluate the popularity of 

each website and use it as a guideline for further development of the company’s website.

 • Digital Marketing Service 

  Due to the change in communication technology, growth of online media, consumer 

behaviors are changed, especially behaviors of new generations like Generations Y and Z; ARIP 

therefore offers digital marketing services to expand its services to private and government  

organizations that wish to communicate products, services, corporate image, or marketing activities 

to consumers through digital channels which can measure the marketing success in an accurate, 

clear and quick manner, this enables marketing strategies to be timely adjusted.

  - Personnel Strategy 

   Thanks to our expertise in contents by personnel with more than 10 years of  

experience in digital marketing, and a team of personnel capable of developing online media, 

both websites and mobile applications, ARIP’s consulting service and digital marketing service can 

be expanded to serve integrated online marketing from public relations, promotional plan, to 

closing sales or generating the conversions for specific marketing purpose.

  -  Content Strategy

   Regardless of any product or service, methods and information to communicate 

marketing are always at the top of the list. ARIP has focused on creating presented contents that 

are interesting, easy to understand, fit the situation, have story telling connecting to the product 

or service of customers, so that the communication with the target group will be effective and 

direct. 

  -  Media Style Strategy

    The advance in communication technology has provided us with a variety of 

online media choices based on the ongoing development of platform, which has been more 

popular than other media, ARIP has qualified personnel including tools for the development of 

online media in various styles such as video media, virtual media, to suit online platforms, as well 

as our content strategy to meet the needs of business, organizations and consumers as much as 

possible.

 • Enterprise Learning Platform Service

  -  Product Strategy 

   The training systems in the market are mostly intended to be used in educational 

institutions, which is not suitable for the corporate use, for example, only course creater can 

control schooling and view the study results, suitable for teachers in that subject. However, in the  

organization, employees will control their own learning, and the learning result will be sent to 

the supervisor of each employee and to the Personnel Development Department responsible for 

the overview of the learning. ARIP has therefore focused on the development of platform for 

personnel development, suitable for the corporate use, and developed a competency evaluation 

system, learning path based on the competence of personnel upon their positions as desired by 

the organization, whic can be connected to the personnel management system, the system for 

creating and searching for internal knowledge, and gamification system to motivate the learning 

such as the system provides the accumulated reward points for the level of users. Those points 

can be redeemed for rewards to meet the needs of all stakeholders, including executives,  

Personnel Development Department and employees.
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 - Content Strategy

  In addition to the collaboration with leading educational institutions to create course  

content with correct theories, ARIP has also emphasized the development of content to be  

practical and presented in the form of Motion Graphic (Animation) and simulation dramas, to  

increase the interest in learning difficult subjects, resulting in easier understanding of content for 

learners. Furthermore, ARIP will develop the content to serve new demand of concise content 

(Micro Course), for quick learning and restructuring to get new curriculum by combinig new  

content to create a more flexible course for serving market demands.

(2.3) Industry Situation

Thanks to the inter-contributing businesses of ARIP, resulting in inter-relation of each  

industry, its main businesses can be classified as follows:

1. Printed media and content consisting of publishing industry, advertising media industry 

and IT industry, has affected the reading behavior and advertising which is ARIP’s main revenue.

2. Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services comprising IT industry which 

directly affects the interest of exhibition visitors including exhibitors.

3. Digital Marketing Services consisting of advertising industry, online and education,  

directly affects on the revenue from advertising in digital media. 

Printed Media Industry Situation 

The printed media industry has been constantly impacted by the advance of  

technology. including changing reader behavior, causing many publishers and magazines to shut 

down, dramatically decreasing competitors. At present, not many magazines are printed for sale, 

so ARIP has to adapt itself to produce contents serving lifestyles and living conditions of readers 

in the present era, and have different contents from competitors with a variety of accessibility.

Advertising Industry Situation 

The Nielsen Company (Thailand) Limited revealed the overall value of advertising spending 

throughout the year 2021 that from January to December 2021, the total value was  

approximately THB 107,151 million, a decrease of 1% from the year 2020 that was worth  

approximately THB 107,719 million. Classifying by media types throughout the year 2021, it was 

found that TV media was valued at THB 63,662 million, an increase of 1% from previous year 

including internet media and TV media with growth rates of 11% and 1%, respectively. Media that 

decreased from the previous year were cinema. Printed media, Outdoor media and Radio media 

declined at rates of 22%, 19%, 12% and 9% respectively.

Media 20202021 Growth (%)

Table showing the comparison of advertising spending in 2021 Unit: MB

Source: The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

IT Market Industry Situation 

In the IT market, Gartner Co., Ltd., a global research and consulting company has forecasted 

that the global IT spending trend in 2022 will be worth up to USD 4.5 trillion, an increase of 5.5% 

from 2021, while Thailand will grow 6.4% compared to this year, worth THB 8.7 billion. More new 

technologies and softwares will be developed instead of buying and deploying, resulting in lower 

IT spending in 2022 compared to USD 4.2 trillion in 2021, an increase of 9.5% on year-on-year 

basis.

However, the creation of digital technology remains one of the top business strategies for 

organizations as they continue to create and improve future working style, and to focus on the 

investments in infrastructure to enhance security and support hybrid working style of employees, 

which will become more complicated in following year.

The Digital Economy Promotion Agency (DEPA) has released its forecast for the Digital  

Industry Sentiment Index in the 3rd quarter of 2021 at 45.0, stable from 45.6 in the 2nd quarter of 

2021. The confidence of entrepreneurs in the digital industry is stable in almost every element 

including quantity, production, and investment because the Covid-19 epidemic situation has 

continuously affected economic slowdown, so that entrepreneurs in the digital industry are not 

confident in the overall economy.

The entrepreneurs in digital industry have considered that the economic situation will be 

recovered in the 4th quarter of 2021 as more people have been vaccinated with full doses,  

resulting in returning to work of employees in factories or businesses. Therefore, the businesses 

of partners of the digital industry will be resumed. However, the entrepreneurs in digital industry 

still have concerns in operational costs because many SMEs are facing the liquidity problems, 

causing the entrepreneurs in digital industry to bear increased operational costs.

Online Business Industry Situation

The Digital Advertising Association (Thailand) or DAAT has forecasted that the advertising 

spending for digital media in the year 2021 will be valued at THB 23,315 million, an increase of 

11% from the year 2020, which is resumed to double-digit growth after the year 2020 with just 

8% of growth, which had been double-digit growth since 2012. In the first half of the year, it was 

THB 11,732 million, and the second half of the year is expected to earn THB 11,583 million.

The digital advertising has continued to grow compared to other media which have been 

severely affected in a negative state because the advertising budget had been cut during the 

Covid-19 outbreak period. However, the digital media is still growing by leaps and bounds because 

the product owners have switched to use more online channels based on behaviors of consumers 

who are work from home or study from home, so, the digital media always stays with people.

Situation of Digital Media Industry for Online training and Webinars

The changes in technology affect the printed media which had been the main medium for 

education. At present, the use of media has been shifted to from physical textbooks to digital 

textbooks in many forms such as applications, digital platforms for training, knowledge and skill 

development, including online meeting and webinars, and games for online education or  

“Edutainment” At present, the growth rate of online education is projected to grow for more than 

20% per year due to the changing behavior of people in society who are becoming more aware 

and careful about social distancing in order to minimize the chance of being infected by COVID-19 Media

TV (analog/digital)
Internet (DAAT)
Outdoor media
Cinema
Printed media
Radio
Point-of-sale media

Total

63,662
23,315
9,709
3,420
3,108
3,261

676
107,151

63,170
21,058
10,985
4,395
3,835 
3,602

674
107,719

1%
11%

  -12%
-22%
-19%
-9%

0
-1%
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 - Content Strategy

  In addition to the collaboration with leading educational institutions to create course  

content with correct theories, ARIP has also emphasized the development of content to be  

practical and presented in the form of Motion Graphic (Animation) and simulation dramas, to  

increase the interest in learning difficult subjects, resulting in easier understanding of content for 

learners. Furthermore, ARIP will develop the content to serve new demand of concise content 

(Micro Course), for quick learning and restructuring to get new curriculum by combinig new  

content to create a more flexible course for serving market demands.

(2.3) Industry Situation

Thanks to the inter-contributing businesses of ARIP, resulting in inter-relation of each  

industry, its main businesses can be classified as follows:

1. Printed media and content consisting of publishing industry, advertising media industry 

and IT industry, has affected the reading behavior and advertising which is ARIP’s main revenue.

2. Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services comprising IT industry which 

directly affects the interest of exhibition visitors including exhibitors.

3. Digital Marketing Services consisting of advertising industry, online and education,  

directly affects on the revenue from advertising in digital media. 

Printed Media Industry Situation 

The printed media industry has been constantly impacted by the advance of  

technology. including changing reader behavior, causing many publishers and magazines to shut 

down, dramatically decreasing competitors. At present, not many magazines are printed for sale, 

so ARIP has to adapt itself to produce contents serving lifestyles and living conditions of readers 

in the present era, and have different contents from competitors with a variety of accessibility.

Advertising Industry Situation 

The Nielsen Company (Thailand) Limited revealed the overall value of advertising spending 

throughout the year 2021 that from January to December 2021, the total value was  

approximately THB 107,151 million, a decrease of 1% from the year 2020 that was worth  

approximately THB 107,719 million. Classifying by media types throughout the year 2021, it was 

found that TV media was valued at THB 63,662 million, an increase of 1% from previous year 

including internet media and TV media with growth rates of 11% and 1%, respectively. Media that 

decreased from the previous year were cinema. Printed media, Outdoor media and Radio media 

declined at rates of 22%, 19%, 12% and 9% respectively.

Media 20202021 Growth (%)

Table showing the comparison of advertising spending in 2021 Unit: MB

Source: The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

IT Market Industry Situation 

In the IT market, Gartner Co., Ltd., a global research and consulting company has forecasted 

that the global IT spending trend in 2022 will be worth up to USD 4.5 trillion, an increase of 5.5% 

from 2021, while Thailand will grow 6.4% compared to this year, worth THB 8.7 billion. More new 

technologies and softwares will be developed instead of buying and deploying, resulting in lower 

IT spending in 2022 compared to USD 4.2 trillion in 2021, an increase of 9.5% on year-on-year 

basis.

However, the creation of digital technology remains one of the top business strategies for 

organizations as they continue to create and improve future working style, and to focus on the 

investments in infrastructure to enhance security and support hybrid working style of employees, 

which will become more complicated in following year.

The Digital Economy Promotion Agency (DEPA) has released its forecast for the Digital  

Industry Sentiment Index in the 3rd quarter of 2021 at 45.0, stable from 45.6 in the 2nd quarter of 

2021. The confidence of entrepreneurs in the digital industry is stable in almost every element 

including quantity, production, and investment because the Covid-19 epidemic situation has 

continuously affected economic slowdown, so that entrepreneurs in the digital industry are not 

confident in the overall economy.

The entrepreneurs in digital industry have considered that the economic situation will be 

recovered in the 4th quarter of 2021 as more people have been vaccinated with full doses,  

resulting in returning to work of employees in factories or businesses. Therefore, the businesses 

of partners of the digital industry will be resumed. However, the entrepreneurs in digital industry 

still have concerns in operational costs because many SMEs are facing the liquidity problems, 

causing the entrepreneurs in digital industry to bear increased operational costs.

Online Business Industry Situation

The Digital Advertising Association (Thailand) or DAAT has forecasted that the advertising 

spending for digital media in the year 2021 will be valued at THB 23,315 million, an increase of 

11% from the year 2020, which is resumed to double-digit growth after the year 2020 with just 

8% of growth, which had been double-digit growth since 2012. In the first half of the year, it was 

THB 11,732 million, and the second half of the year is expected to earn THB 11,583 million.

The digital advertising has continued to grow compared to other media which have been 

severely affected in a negative state because the advertising budget had been cut during the 

Covid-19 outbreak period. However, the digital media is still growing by leaps and bounds because 

the product owners have switched to use more online channels based on behaviors of consumers 

who are work from home or study from home, so, the digital media always stays with people.

Situation of Digital Media Industry for Online training and Webinars

The changes in technology affect the printed media which had been the main medium for 

education. At present, the use of media has been shifted to from physical textbooks to digital 

textbooks in many forms such as applications, digital platforms for training, knowledge and skill 

development, including online meeting and webinars, and games for online education or  

“Edutainment” At present, the growth rate of online education is projected to grow for more than 

20% per year due to the changing behavior of people in society who are becoming more aware 

and careful about social distancing in order to minimize the chance of being infected by COVID-19 Media

TV (analog/digital)
Internet (DAAT)
Outdoor media
Cinema
Printed media
Radio
Point-of-sale media

Total

63,662
23,315
9,709
3,420
3,108
3,261

676
107,151

63,170
21,058
10,985
4,395
3,835 
3,602
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107,719

1%
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virus. Therefore, the business of digital platform for online trainings and meetings will get more 

marketing opportunities, while the technological advances and the use of modern  

innovations will contribute to the promotion and development of digital platforms for training, 

knowledge & skill development; and the application of live conference technology will be even 

more helpful to reinforce the weakness of webminars and online training to be more creative and 

diverse in order to respond the changing lifestyle and create a modern learning experience in 

compliance with the lifestyle needs of the New Normal society. The innovation integration of 

multimedia, internet cloud is focused to gain access to new knowledge and skills without time 

and place constraints, it creates equal access to information, sources of knowledge, and further 

contributes to the effective content development for the development of knowledge & skills of 

people in society and the country’s economy.

Situation of Digital Media Industry for Education

The changes in technology affect the printed media which had been the main medium for 

education. At present, the use of media has been shifted to from physical textbooks to digital 

textbooks in many forms such as electronic books, applications, games for education, the policy 

to expand educational opportunities is also focused by expanding the communication network 

to remote areas and along the border areas, in order to enable people and youth to access  

information and knowledge sources through the Internet. This will create equal access to various 

sources of knowledge and will further contribute to the development of content that affects the 

development of education, society and the country’s economy.

(2.4) Competition Situation

2.4.1 Media and Content

 The advance of digital technology and internet accessibility including the the content 

on digital media make the digital services more popular, the new media is therefore easily  

created. However, ARIP’s media is still reliable in its accuracy and experienced editorial team, and 

has been continuously operated.

 The business magazine covers a variety of contents in economy, domestic and  

international news, executive interview, management, finance and marketing. Different magazines 

will reach different target audiences; therefore, this is our strength. The competitors of Business+ 

are executive magazines such as Forbes Thailand, etc., and indirect competitors include BrandAge 

and Marketeer, which are marketing-dedicated magazines, Money and Banking Magazine, and 

Money & Wealth Magazine, which are magazines specialized in finance and banking, etc. Most of 

competitors have begun to focus more on online media, as similar as our direction.

2.4.2 Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services

 • COMMART Event

  Currently, IT product manufacturers or product owners have adjusted their distribution 

channel strategy to meet the needs of consumers, so that the consumers can buy products 

through various channels such as dealers, retail stores, superstores, department stores, internet 

shopping. Many distribution channels have focused on the convenience of consumers. Regarding 

the COMMART event, our IT product trade show, its selling point is a wide and full range of  

products with good price offers and promotions such as gifts, lucky draws, educational and  

entertainment activities, and recommendations for the selection and purchase of products.

Organizer PlaceEvent Name Product Category

Powerbuy under Central

Retail Corporation 

Homework and Powerbuy 

under Central Retail 

Corporation

Home Product Center 

Public Co., Ltd.

M Vision Public Co., Ltd.

Powerbuy 

EXPO

HomeWorks 

EXPO

HomePro 

EXPO

Thailand 

Mobile Expo

BITEC Bangna, 

Central Department 

Store

BITEC Bangna,

Chaeng Watthana 

Government Complex

IMPACT Muang Thong 

Thani

BITEC Bangna

Electrical appliances and 

electronic products 

including IT products

Home decoration 

accessories including 

electrical appliances and 

electronic equipment

Home decoration 

accessories including 

electrical appliances and 

electronic equipment

Mobile phones and IT 

products

The major trade shows of IT products and/or electrical appliances and electronic equipment  

can be summarized as follows:

 • Exhibitions, Trade Shows and Seminars

  The business of exhibition, trade show, seminar, and event management tend to  

continuously grow, many organizations give more importance on event management because the 

event can clearly reach their target audiences and build relationships including experiences with 

the target groups, thus resulting in worthwhile results in many areas like giving knowledge, public 

relations, sales. Therefore, many entrepreneurs have switched to organizing more seminars and 

other activities for marketing.

  The competition of event management is rather high with many entrepreneurs  

because this business is not difficult. Many big companies such as radio, television and entertainment  

producers, including advertising agencies and general small companies with a few personnel, etc. 

are entering this business. However, event management highly require a high level of experience 

and expertise because it is a diversified business with different groups of customers and different 

contents, each organizer will have different expertise and connections.

  ARIP has a wide range of expertise and experience, especially in organizing seminars 

and managing events related to business and IT. At present, we have adjusted our business from  

focusing on IT to organizing events for government and private sectors. ARIP is enriched of work 

systems and personnel with a comprehensive database related to the business and IT sectors, 

our activities are also presented in a unique and different way with an emphasis on creativity.

2.4.3 Digital Media and Other Media

 Digital Media

 Mindshare has forecasted a 3% increase in advertising spending compared to the year 

2020, the digital media is still the fastest growing media due to the work from home lifestyle of  

consumers during the Covid-19 outbreak. The communication strategies in the year 2021 are as 

follows:
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virus. Therefore, the business of digital platform for online trainings and meetings will get more 

marketing opportunities, while the technological advances and the use of modern  

innovations will contribute to the promotion and development of digital platforms for training, 

knowledge & skill development; and the application of live conference technology will be even 

more helpful to reinforce the weakness of webminars and online training to be more creative and 

diverse in order to respond the changing lifestyle and create a modern learning experience in 

compliance with the lifestyle needs of the New Normal society. The innovation integration of 

multimedia, internet cloud is focused to gain access to new knowledge and skills without time 

and place constraints, it creates equal access to information, sources of knowledge, and further 

contributes to the effective content development for the development of knowledge & skills of 

people in society and the country’s economy.

Situation of Digital Media Industry for Education

The changes in technology affect the printed media which had been the main medium for 

education. At present, the use of media has been shifted to from physical textbooks to digital 

textbooks in many forms such as electronic books, applications, games for education, the policy 

to expand educational opportunities is also focused by expanding the communication network 

to remote areas and along the border areas, in order to enable people and youth to access  

information and knowledge sources through the Internet. This will create equal access to various 

sources of knowledge and will further contribute to the development of content that affects the 

development of education, society and the country’s economy.

(2.4) Competition Situation

2.4.1 Media and Content

 The advance of digital technology and internet accessibility including the the content 

on digital media make the digital services more popular, the new media is therefore easily  

created. However, ARIP’s media is still reliable in its accuracy and experienced editorial team, and 

has been continuously operated.

 The business magazine covers a variety of contents in economy, domestic and  

international news, executive interview, management, finance and marketing. Different magazines 

will reach different target audiences; therefore, this is our strength. The competitors of Business+ 

are executive magazines such as Forbes Thailand, etc., and indirect competitors include BrandAge 

and Marketeer, which are marketing-dedicated magazines, Money and Banking Magazine, and 

Money & Wealth Magazine, which are magazines specialized in finance and banking, etc. Most of 

competitors have begun to focus more on online media, as similar as our direction.

2.4.2 Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services

 • COMMART Event

  Currently, IT product manufacturers or product owners have adjusted their distribution 

channel strategy to meet the needs of consumers, so that the consumers can buy products 

through various channels such as dealers, retail stores, superstores, department stores, internet 

shopping. Many distribution channels have focused on the convenience of consumers. Regarding 

the COMMART event, our IT product trade show, its selling point is a wide and full range of  

products with good price offers and promotions such as gifts, lucky draws, educational and  

entertainment activities, and recommendations for the selection and purchase of products.

Organizer PlaceEvent Name Product Category

Powerbuy under Central

Retail Corporation 

Homework and Powerbuy 

under Central Retail 

Corporation

Home Product Center 

Public Co., Ltd.

M Vision Public Co., Ltd.

Powerbuy 

EXPO

HomeWorks 

EXPO

HomePro 

EXPO

Thailand 

Mobile Expo

BITEC Bangna, 

Central Department 

Store

BITEC Bangna,

Chaeng Watthana 

Government Complex

IMPACT Muang Thong 

Thani

BITEC Bangna

Electrical appliances and 

electronic products 

including IT products

Home decoration 

accessories including 

electrical appliances and 

electronic equipment

Home decoration 

accessories including 

electrical appliances and 

electronic equipment

Mobile phones and IT 

products

The major trade shows of IT products and/or electrical appliances and electronic equipment  

can be summarized as follows:

 • Exhibitions, Trade Shows and Seminars

  The business of exhibition, trade show, seminar, and event management tend to  

continuously grow, many organizations give more importance on event management because the 

event can clearly reach their target audiences and build relationships including experiences with 

the target groups, thus resulting in worthwhile results in many areas like giving knowledge, public 

relations, sales. Therefore, many entrepreneurs have switched to organizing more seminars and 

other activities for marketing.

  The competition of event management is rather high with many entrepreneurs  

because this business is not difficult. Many big companies such as radio, television and entertainment  

producers, including advertising agencies and general small companies with a few personnel, etc. 

are entering this business. However, event management highly require a high level of experience 

and expertise because it is a diversified business with different groups of customers and different 

contents, each organizer will have different expertise and connections.

  ARIP has a wide range of expertise and experience, especially in organizing seminars 

and managing events related to business and IT. At present, we have adjusted our business from  

focusing on IT to organizing events for government and private sectors. ARIP is enriched of work 

systems and personnel with a comprehensive database related to the business and IT sectors, 

our activities are also presented in a unique and different way with an emphasis on creativity.

2.4.3 Digital Media and Other Media

 Digital Media

 Mindshare has forecasted a 3% increase in advertising spending compared to the year 

2020, the digital media is still the fastest growing media due to the work from home lifestyle of  

consumers during the Covid-19 outbreak. The communication strategies in the year 2021 are as 

follows:
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 Prioritization

 To closely monitor the situation for analyzing the product communication strategies 

that will respond to the changing situations and behaviors.

 Audience

 To analyze the situations and information & data, and anticipate the adapation of  

consumer groups for sales.

 Media

 To consistently use media that directly reaches the brand’s consumers.

 Agile Communication

Competitor’s websites IT are as follows:

Website Name Website Name Website Name

Focusing on news of hardware and computer 

equipment including forums for product 

trading and exchange

Forum exchanging information and  

knowledge about IT.

News reports, articles and mobile  

computer tests

News reports, articles and new technology 

tests

Integrated media

Communication and entertainment media

Amarin Printing and Publishing Public 

Company Limited

GM Multimedia Group Public Company Limited

Buyzone Co., Ltd.

Internet Marketing Co., Ltd.

Lucky Clover Corporation 

Co., Ltd.

Show No Limit Co., Ltd.

www.overclockzone.com

www.pantip.com/tech

www.notebookspec.com

www.beartai.com

Busuness Competitors

Company Content

 Nowadays, the business of digital platform for online training and meetings and  

webminars or “Edutainment” or “online training” provides more business opportunities because 

the demand for digital platforms for training and webinars for knowledge & skill development is 

increasing, and the courses are required to keep pace with the demands of the market that  

focuses on skills, creativity, and analytical thinking processes that can solve problems in a  

systematic way, this is a course of basic skill for future work. However, at the same time, the 

competition in the digital training platform business is also more severe in wining market shares 

to become the No. 1 in the digital platform service industry. Therefore, the use of modern  

innovations and application of live conference technology will contribute to the weakness of 

online training and meetings and webminars to be more diverse and more creative, to be  

popular and well known among consumers, to meet the needs of life, to support the changing 

behaviors of people in society who are becoming more aware and cautious in maintaining social 

distancing to minimize the chance of being infected with COVID-19 virus, and to create modern 

learning experience in compliance with the lifestyle needs of the New Normal society. 

Corporate Competitors

Educational Solutions

Online schooling management system

Conicle Co., Ltd.

Frog Digital Group Co., Ltd.

Company Product

(3) Supply of Products or Services

 (3.1) Printed Media and Content 

 Process of printed media production

 - Content Preparaion

  Magazine 

 In the preparation of each magazine, the editor-in-chief will be responsible in planning 

the content of the magazine, all team members will join the meeting to lay out a framework for 

content production and comprehensive production methods, which can be applied to a variety 

of media including printed media, online media, radio and television media and many activities. 

The articles will be written by the editor and may be written by freelanced writers. The content 

will be focused on what is in business trend such as leadership, management, marketing, human 

resources management, corporate digitalization, etc.

 Annual Data Compilations

 ARIP has collected data and information by having editor-in-chief to supply data and 

and prepare the content of the book, we also have special experts in each business as consultants 

for the accuracy and completeness of the content and articles, especially the content that is of 

interest to both readers and advertisers in respective year.

 - Printing Process

 The company uses the outsourced printing house to publish the magazine. Including 

the supply of paper for a year-to-year period to control standards, reduce the burden of machine 

maintenance, Production supervisor and paper stock.

 - Delivery

 The outsourced printing house will be responsible in directly delivering to our  

distributors and mailing to our magazine members after completing the printing to reduce the 

time and cost of redundant shipping

 Environmental Impact

 The Company’s policy to select printing houses that use green-printing innovations in 

their production, including recycled paper and natural printing ink made from soybeans, which 

help reduce harm from chemicals that might affect readers’ health. These materials are also 

naturally degradable, environmentally friendly and can help reduce greenhouse gas emissions in 

production by an amount equivalent to turning off 1,392 lights for 1 day. (See additional  

information at www.greenlifeprinting.com)

 Undelivered Works 

 - None –
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 Prioritization

 To closely monitor the situation for analyzing the product communication strategies 

that will respond to the changing situations and behaviors.

 Audience

 To analyze the situations and information & data, and anticipate the adapation of  

consumer groups for sales.

 Media

 To consistently use media that directly reaches the brand’s consumers.

 Agile Communication

Competitor’s websites IT are as follows:

Website Name Website Name Website Name

Focusing on news of hardware and computer 

equipment including forums for product 

trading and exchange

Forum exchanging information and  

knowledge about IT.

News reports, articles and mobile  

computer tests

News reports, articles and new technology 

tests

Integrated media

Communication and entertainment media

Amarin Printing and Publishing Public 

Company Limited

GM Multimedia Group Public Company Limited

Buyzone Co., Ltd.

Internet Marketing Co., Ltd.

Lucky Clover Corporation 

Co., Ltd.

Show No Limit Co., Ltd.

www.overclockzone.com

www.pantip.com/tech

www.notebookspec.com

www.beartai.com

Busuness Competitors

Company Content

 Nowadays, the business of digital platform for online training and meetings and  

webminars or “Edutainment” or “online training” provides more business opportunities because 

the demand for digital platforms for training and webinars for knowledge & skill development is 

increasing, and the courses are required to keep pace with the demands of the market that  

focuses on skills, creativity, and analytical thinking processes that can solve problems in a  

systematic way, this is a course of basic skill for future work. However, at the same time, the 

competition in the digital training platform business is also more severe in wining market shares 

to become the No. 1 in the digital platform service industry. Therefore, the use of modern  

innovations and application of live conference technology will contribute to the weakness of 

online training and meetings and webminars to be more diverse and more creative, to be  

popular and well known among consumers, to meet the needs of life, to support the changing 

behaviors of people in society who are becoming more aware and cautious in maintaining social 

distancing to minimize the chance of being infected with COVID-19 virus, and to create modern 

learning experience in compliance with the lifestyle needs of the New Normal society. 

Corporate Competitors

Educational Solutions

Online schooling management system

Conicle Co., Ltd.

Frog Digital Group Co., Ltd.

Company Product

(3) Supply of Products or Services

 (3.1) Printed Media and Content 

 Process of printed media production

 - Content Preparaion

  Magazine 

 In the preparation of each magazine, the editor-in-chief will be responsible in planning 

the content of the magazine, all team members will join the meeting to lay out a framework for 

content production and comprehensive production methods, which can be applied to a variety 

of media including printed media, online media, radio and television media and many activities. 

The articles will be written by the editor and may be written by freelanced writers. The content 

will be focused on what is in business trend such as leadership, management, marketing, human 

resources management, corporate digitalization, etc.

 Annual Data Compilations

 ARIP has collected data and information by having editor-in-chief to supply data and 

and prepare the content of the book, we also have special experts in each business as consultants 

for the accuracy and completeness of the content and articles, especially the content that is of 

interest to both readers and advertisers in respective year.

 - Printing Process

 The company uses the outsourced printing house to publish the magazine. Including 

the supply of paper for a year-to-year period to control standards, reduce the burden of machine 

maintenance, Production supervisor and paper stock.

 - Delivery

 The outsourced printing house will be responsible in directly delivering to our  

distributors and mailing to our magazine members after completing the printing to reduce the 

time and cost of redundant shipping

 Environmental Impact

 The Company’s policy to select printing houses that use green-printing innovations in 

their production, including recycled paper and natural printing ink made from soybeans, which 

help reduce harm from chemicals that might affect readers’ health. These materials are also 

naturally degradable, environmentally friendly and can help reduce greenhouse gas emissions in 

production by an amount equivalent to turning off 1,392 lights for 1 day. (See additional  

information at www.greenlifeprinting.com)

 Undelivered Works 

 - None –
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(3.2) Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services

 3.2.1 Exhibition/Trade Show

 Process of Exhibition

 1. Design and Planning

  Starting with scheduling the event date, determining event style and content and 

submitting the Executive Committee for approval of budget, the planning must cover following 

strategies:

  - Layout preparation: The venue, utilities, decoration and safety measures including 

hygienic and preventive measures against COVID-19 will be planned.

  - Determination of event concept and contents: The Content Team will have a meeting 

with Creative Department and Marketing Department to brainstorm on the selection of new  

technologies and innovations to be showcased at the event, including the styles of activities 

providing knowledge, creating interest and attracting visitors to the exhibition/trade show.

  - Sale of Booth: Exhibition Department prepares and allocates spaces for selling.

  - Advertising and Public Relations: The advertising strategies and guidelines are  

prepared to consider the style of activities and media to be used in promoting the event.

  Evaluation: The questionnaire is designed and developed for data collection in 

order to analyze the market and improve following events.

 2. Pre-event Preparation 

  The event will be prepared approximately 3 months in advance.

  - After starting the sale of booths, sales volume will be daily monitored and  

reported to the Director every Monday in order to improve the management strategy to achieve 

the given target.

  - Producing advertising and PR media.

  - Procurement of products to be used for promotional purposes, and equipment 

used in the event.

  - Selecting new products and innovations to exhibit in the event and use in public 

relations with various media.

  - Contacting supplier of event decoration.

  Preparing the event’s website to provide event details; and preparing the registration 

before the event and at the event.

3. Post-event

ARIP will evaluate the event, analyze the results of questionnaire, and summarize the  

improvements for next event.

3.2.2 Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services 

 Procedure for organizing exhibitions, trade shows and integrated marketing activities

 1. Design and Planning

  ARIP will have a meeting with customers to learn the objectives and target of the 

event in order to lay out the strategies and style of the event, then make a proposal with details 

of the event, budget and action plan to comply with the requirements of customer.

 2. Pre-event Preparation

  Once the event is approved by customer, ARIP will arrange a meeting to plan the 

works with all parties involved, prepare the place and equipment, issue invitation letters to  

speakers, invite target groups to attend the event, and prepare registration channels through the 

website or by fax, depending on customer requirements, and prepare advertising media and  

public relations channels.

 3. Post-event

  After the event, ARIP will prepare a summary of event result, and have a meeting 

to summarize the results with customer.

 Environmental impact

 - None –

 Undelivered Works 

 - None –

 Past major events

  2021 - TAT Empowering Tech Tourism

  - OIC PM Award

  - Red cross Minecraft idea Challenge 

  2020 - OIC Premium Gift set 

  2019 - eTax Symposium

3.2.3 Virtual Event Platform Service

 Process of Virtual Event Platform

 1. Design and Planning

  ARIP will have a meeting with customers to learn the objectives and target of the 

event in order to lay out the strategies and style of the event, then make a proposal with details 

of the platform, budget and action plan to comply with the requirements of customer.

 2. Pre-event Preparation

  Once the project is approved by customer, ARIP will arrange a meeting to plan the 

works with all parties involved, prepare the platform design and test the system before practice, 

and make the system to prevent attacks from hackers, including prepare advertising media and 

public relations channels to reach the target groups.

 3. Post-event

  After the event, ARIP will prepare a summary of performance, and have a meeting 

to summarize the results with customer.

 Environmental impact

 - None –

 Undelivered Works 

 - Red Cross Fair 2021 

 Past major events

  2021 - The 53rd Diplomatic Red Cross Bazaar

  - Red Cross Fair 2021 

 2022 - Red Cross Fair 2020
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(3.2) Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services

 3.2.1 Exhibition/Trade Show

 Process of Exhibition

 1. Design and Planning

  Starting with scheduling the event date, determining event style and content and 

submitting the Executive Committee for approval of budget, the planning must cover following 

strategies:

  - Layout preparation: The venue, utilities, decoration and safety measures including 

hygienic and preventive measures against COVID-19 will be planned.

  - Determination of event concept and contents: The Content Team will have a meeting 

with Creative Department and Marketing Department to brainstorm on the selection of new  

technologies and innovations to be showcased at the event, including the styles of activities 

providing knowledge, creating interest and attracting visitors to the exhibition/trade show.

  - Sale of Booth: Exhibition Department prepares and allocates spaces for selling.

  - Advertising and Public Relations: The advertising strategies and guidelines are  

prepared to consider the style of activities and media to be used in promoting the event.

  Evaluation: The questionnaire is designed and developed for data collection in 

order to analyze the market and improve following events.

 2. Pre-event Preparation 

  The event will be prepared approximately 3 months in advance.

  - After starting the sale of booths, sales volume will be daily monitored and  

reported to the Director every Monday in order to improve the management strategy to achieve 

the given target.

  - Producing advertising and PR media.

  - Procurement of products to be used for promotional purposes, and equipment 

used in the event.

  - Selecting new products and innovations to exhibit in the event and use in public 

relations with various media.

  - Contacting supplier of event decoration.

  Preparing the event’s website to provide event details; and preparing the registration 

before the event and at the event.

3. Post-event

ARIP will evaluate the event, analyze the results of questionnaire, and summarize the  

improvements for next event.

3.2.2 Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services 

 Procedure for organizing exhibitions, trade shows and integrated marketing activities

 1. Design and Planning

  ARIP will have a meeting with customers to learn the objectives and target of the 

event in order to lay out the strategies and style of the event, then make a proposal with details 

of the event, budget and action plan to comply with the requirements of customer.

 2. Pre-event Preparation

  Once the event is approved by customer, ARIP will arrange a meeting to plan the 

works with all parties involved, prepare the place and equipment, issue invitation letters to  

speakers, invite target groups to attend the event, and prepare registration channels through the 

website or by fax, depending on customer requirements, and prepare advertising media and  

public relations channels.

 3. Post-event

  After the event, ARIP will prepare a summary of event result, and have a meeting 

to summarize the results with customer.

 Environmental impact

 - None –

 Undelivered Works 

 - None –

 Past major events

  2021 - TAT Empowering Tech Tourism

  - OIC PM Award

  - Red cross Minecraft idea Challenge 

  2020 - OIC Premium Gift set 

  2019 - eTax Symposium

3.2.3 Virtual Event Platform Service

 Process of Virtual Event Platform

 1. Design and Planning

  ARIP will have a meeting with customers to learn the objectives and target of the 

event in order to lay out the strategies and style of the event, then make a proposal with details 

of the platform, budget and action plan to comply with the requirements of customer.

 2. Pre-event Preparation

  Once the project is approved by customer, ARIP will arrange a meeting to plan the 

works with all parties involved, prepare the platform design and test the system before practice, 

and make the system to prevent attacks from hackers, including prepare advertising media and 

public relations channels to reach the target groups.

 3. Post-event

  After the event, ARIP will prepare a summary of performance, and have a meeting 

to summarize the results with customer.

 Environmental impact

 - None –

 Undelivered Works 

 - Red Cross Fair 2021 

 Past major events

  2021 - The 53rd Diplomatic Red Cross Bazaar

  - Red Cross Fair 2021 

 2022 - Red Cross Fair 2020
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(3.3) Digital Media and Other Media

 3.3.1 Website production 

 Process of website production

 1. Production Department

  – Website development

  Consisting of Webmaster and Content Creator who is responsible in establishing 

the structure of website, Web Designer who is responsible for designing website and graphics,  

Programmer who is responsible in programming, designing and developing database and  

application on the website, Content Creator who is responsible for information and news on the 

website to keep up with the situations and Webmaster who is responsible in maintaining the 

website as a whole.

  – Video clips

  Consisting of producer who controls the production details, Script Writer who 

writes and edits the dialogue used in the production on the website and for customer, Creative 

who is responsible for creating presentation style to allow the video produced for communication 

as desired. 

 2. Content

  In the production of websit content, ARIP has an advantage because the content 

can be gathered from the database and the content from ARIP and from various publications to 

be more useful. However, the content used in the production of magazines and the content for 

the website are still very different because different target groups make news and information 

desired different. The details of content website will focus on fast delivery, capturing new and 

emerging trends and products to be interested by the public, and news is updated to keep up 

with the situations. Content Creator will think the details of content and information presented. 

This requires speed in presenting and interacting with visitors, and provide the overall policy for 

the preparation of contents for video clip production, Production Department will take care of  

preparation.

3.3.2 Production of Digital Platform

 Process of SDLC (System Development Life Cycle) system 

 1. Initiating and understanding the problems, starting with an initiative to develop a 

system or product to address the problems facing organization, or starting from a market demand, 

business trends, Business Development team will study the problem in detail to seek for the system, 

solutions that can solve the problem and meet the needs of organizations or markets.

 2. Analyzing the requirements and studying the feasibility of system or product  

development based on demand data from analysis of market, customer base, competitors,  

business opportunities and risks. Business Development team will summarize the requirements 

as a starting document for further design.

 3. Designing system by System Analyst who will design the system function in detail, 

such as the scope and function of the system, data transmission, database used, time and  

manpower to develop the system from start to finish, and expenses incurred from the system 

development by technical documentation to communicate with Software Developer and  

Graphic Designer to design the User Interface to suit that system.

 4. Developing a system from technical documentation, creating sample data, and 

testing preliminary system together with detailed development documentation. If there is any 

change that affect the design, the process of change management will be applied to manage that 

change.

 5. Testing the system by Tester who will use sample data and prepare documents to  

coordinate with the Developer to solve the actual problems, and making a user manual and 

training manual as well as delivering the system to customer.

 6. Delivering the system, installing the system, providing trainings and starting actual use.

 7. Verifying and maintaining the system, collecting the problems arising from the  

actual use, and setting up the plan to solve the problem, in order to return to step 4 to further 

develop the system.

 Environmental impact

 - None –

 Undelivered Works

 - Digital Competency

 - TED Market Scaling Up Program

 - OIC Platform e-Learning

 Past major events

 2021 - RMUTT New S-Curve competency test 

   - GHB VDO Viral

 2020 - OIC: VDO Production “Insurance in COVID-19 outbreak situation” 

   - Digital Learning Platform Mobile Application: Prompt PLEARN 

    (Wisdom on Mobile)

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Websit management

   - GHB VDO Viral

   - RMUTT Interactive Media 

   - GSB Online Financial Literacy: OFL 

 2019 - GHB Digital Learning Platform & VDO Viral

   - GSB Wisdom (LMS/KMS Platform)

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Websit management
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(3.3) Digital Media and Other Media

 3.3.1 Website production 

 Process of website production

 1. Production Department

  – Website development

  Consisting of Webmaster and Content Creator who is responsible in establishing 

the structure of website, Web Designer who is responsible for designing website and graphics,  

Programmer who is responsible in programming, designing and developing database and  

application on the website, Content Creator who is responsible for information and news on the 

website to keep up with the situations and Webmaster who is responsible in maintaining the 

website as a whole.

  – Video clips

  Consisting of producer who controls the production details, Script Writer who 

writes and edits the dialogue used in the production on the website and for customer, Creative 

who is responsible for creating presentation style to allow the video produced for communication 

as desired. 

 2. Content

  In the production of websit content, ARIP has an advantage because the content 

can be gathered from the database and the content from ARIP and from various publications to 

be more useful. However, the content used in the production of magazines and the content for 

the website are still very different because different target groups make news and information 

desired different. The details of content website will focus on fast delivery, capturing new and 

emerging trends and products to be interested by the public, and news is updated to keep up 

with the situations. Content Creator will think the details of content and information presented. 

This requires speed in presenting and interacting with visitors, and provide the overall policy for 

the preparation of contents for video clip production, Production Department will take care of  

preparation.

3.3.2 Production of Digital Platform

 Process of SDLC (System Development Life Cycle) system 

 1. Initiating and understanding the problems, starting with an initiative to develop a 

system or product to address the problems facing organization, or starting from a market demand, 

business trends, Business Development team will study the problem in detail to seek for the system, 

solutions that can solve the problem and meet the needs of organizations or markets.

 2. Analyzing the requirements and studying the feasibility of system or product  

development based on demand data from analysis of market, customer base, competitors,  

business opportunities and risks. Business Development team will summarize the requirements 

as a starting document for further design.

 3. Designing system by System Analyst who will design the system function in detail, 

such as the scope and function of the system, data transmission, database used, time and  

manpower to develop the system from start to finish, and expenses incurred from the system 

development by technical documentation to communicate with Software Developer and  

Graphic Designer to design the User Interface to suit that system.

 4. Developing a system from technical documentation, creating sample data, and 

testing preliminary system together with detailed development documentation. If there is any 

change that affect the design, the process of change management will be applied to manage that 

change.

 5. Testing the system by Tester who will use sample data and prepare documents to  

coordinate with the Developer to solve the actual problems, and making a user manual and 

training manual as well as delivering the system to customer.

 6. Delivering the system, installing the system, providing trainings and starting actual use.

 7. Verifying and maintaining the system, collecting the problems arising from the  

actual use, and setting up the plan to solve the problem, in order to return to step 4 to further 

develop the system.

 Environmental impact

 - None –

 Undelivered Works

 - Digital Competency

 - TED Market Scaling Up Program

 - OIC Platform e-Learning

 Past major events

 2021 - RMUTT New S-Curve competency test 

   - GHB VDO Viral

 2020 - OIC: VDO Production “Insurance in COVID-19 outbreak situation” 

   - Digital Learning Platform Mobile Application: Prompt PLEARN 

    (Wisdom on Mobile)

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Websit management

   - GHB VDO Viral

   - RMUTT Interactive Media 

   - GSB Online Financial Literacy: OFL 

 2019 - GHB Digital Learning Platform & VDO Viral

   - GSB Wisdom (LMS/KMS Platform)

   - The Power Digital service management

   - NCB Facebook & Websit management
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Property, building and equipment Ownership Net Book value Obligation

Unit: MB

Property used in the Businees Operation

The Company’s property used in the business operations as of 31 December 2021 is detailed 

as follows:

Land

99/16-20 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, 

Bangkok 10400

Building & Building Improvements

99/16-20 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, 

Bangkok 10400

5 storey office building with mezzanine 

and roof deck, 5 units

Computer equipment

Furniture, fixtures and office equipment

Motor vehicles

Total

Owner

Owner

Owner

Owner

Owner

41.07

1.08

1.47

1.05

0.49

45.16

Nil

Nil

Nil

Nil

0.32

0.32

Logo and Trademark

The company has registered its titles and headlines of all company’s magazines pursuant 

to the Printing Recordation Act (Printing Press Act), B.E. 2550 (2007) with the Ministry of Culture 

i.e., Business+ to prevent an unauthorized use of the company product names and/or services by 

third parties. In addition, we have registered trademarks and service marks with Trademark office, 

Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce. Currently, the following  

trademarks in each category have been registered by the company:       

- Advertisement i.e., eLeader, eEnterprise, Click.Today, iToon and ITSnack 

- Computer and software magazine i.e., COMPUTER.TODAY

- TV and radio program i.e., ARIP, C Cyber City and TechOnTime 

- Exhibition i.e ARiP, COMMART, COMTECH and, in progress, CEMART 

- E-commerce service and product information service to facilitate purchasing decision for 

a buyer via a computer under “Commart” trademark 

- Marketing statistics data facilitation i.e., Datadive

- Software development i.e., Tada and Enwise (ongoing) 

- Software instruction set i.e., Enwise and WISIMO

- Training i.e., WISIMO 

- Data provisioning, data communication and transmission via electronic media (in progress) 

i.e., iToon, ITSnack, Computer.Today and Click.Today

Lease agreement

 The Company has lease agreement for motor vehicle used in its operations (transportation 

of goods and equipment) with an unrelated party. The agreement period 1 year, start from 4 

January 2021 to 3 January 2022. And the finance lease agreement with a leasing company for 

motor vehicle used in its operations.  The finance lease agreement period 5 years, start from 27 

October 2017 to 26 October 2022.

Name of shareholder No. of shares % shareholding

1.3 Group of shareholding structure

 1.3.1 Group of shareholding structure  

  - None -

	 1.3.2	Persons	who	may	have	conflicts	hold	 shares	 in	Subsidiary	more	 than	10	

percent of the voting shares of that company. 

  - None –

 1.3.3 Relations to business group of major shareholders

  - None –

	 1.3.4	Shareholders	Structure

Top Ten Major shareholders as of 30 December 2021, at closing book dated

54.33

10.00

2.68

2.47

1.51

0.91

0.83

0.62

0.52

0.44

25.03

100.00

253,170,000

46,600,000

12,500,600

11,525,600

7,037,400

4,229,300

3,864,900

2,890,000

2,400,000

2,055,000

119,727,800

466,000,000

 1. Mr. Min Intanate

 2. Advanced Research Group Co., Ltd.

 3. Mr. Chatrchai Songsaengcharoen

 4. Mr. Teerapong Thamjit

 5. Thai NVDR Company Limited

 6. Ms. Patchara Kiatnuntavimon

 7. Mr. Chakchai Sakulekpaisan

 8. Mr. Sermwit Osotsilp

 9. Mr. Phawat Jungsubpaisan

 10. Mrs. Karndee Leopairote

Other Shareholders

Total

Types of Shareholders – Share allotment by nationality

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

Thai Shareholders

Foreign Shareholders

Total

2,435

1

2,436

465,700,000

300,000

466,000,000

99.94

0.06

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”

 In 2021, Mr. Min Intanate, who previously held 206,338,000 shares or 44.28% of all 

voting rights in the business, purchased ordinary shares from BNP Paribas Singapore Branch, which 

is the custodian of Apsilon Ventures Pte., Ltd., through the online stock-trading system of the 

Stock Exchange of Thailand by the amount of 93,432,000 shares or 20.05% of all voting rights in 

the business. As a result, his share ratio became 299,770,000 shares or 64.33% of all of voting 

rights in the business. Later, Mr. Min Intanate sold 46,600,000 shares or 10.00% of all voting rights 

in the business to Advance Research Group Co., Ltd., which is a juristic person under the total 

control of Mr. Min Intanate (who holds least 90% of its shares). 
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Property, building and equipment Ownership Net Book value Obligation

Unit: MB

Property used in the Businees Operation

The Company’s property used in the business operations as of 31 December 2021 is detailed 

as follows:

Land

99/16-20 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, 

Bangkok 10400

Building & Building Improvements

99/16-20 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, 

Bangkok 10400

5 storey office building with mezzanine 

and roof deck, 5 units

Computer equipment

Furniture, fixtures and office equipment

Motor vehicles

Total

Owner

Owner

Owner

Owner

Owner

41.07

1.08

1.47

1.05

0.49

45.16

Nil

Nil

Nil

Nil

0.32

0.32

Logo and Trademark

The company has registered its titles and headlines of all company’s magazines pursuant 

to the Printing Recordation Act (Printing Press Act), B.E. 2550 (2007) with the Ministry of Culture 

i.e., Business+ to prevent an unauthorized use of the company product names and/or services by 

third parties. In addition, we have registered trademarks and service marks with Trademark office, 

Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce. Currently, the following  

trademarks in each category have been registered by the company:       

- Advertisement i.e., eLeader, eEnterprise, Click.Today, iToon and ITSnack 

- Computer and software magazine i.e., COMPUTER.TODAY

- TV and radio program i.e., ARIP, C Cyber City and TechOnTime 

- Exhibition i.e ARiP, COMMART, COMTECH and, in progress, CEMART 

- E-commerce service and product information service to facilitate purchasing decision for 

a buyer via a computer under “Commart” trademark 

- Marketing statistics data facilitation i.e., Datadive

- Software development i.e., Tada and Enwise (ongoing) 

- Software instruction set i.e., Enwise and WISIMO

- Training i.e., WISIMO 

- Data provisioning, data communication and transmission via electronic media (in progress) 

i.e., iToon, ITSnack, Computer.Today and Click.Today

Lease agreement

 The Company has lease agreement for motor vehicle used in its operations (transportation 

of goods and equipment) with an unrelated party. The agreement period 1 year, start from 4 

January 2021 to 3 January 2022. And the finance lease agreement with a leasing company for 

motor vehicle used in its operations.  The finance lease agreement period 5 years, start from 27 

October 2017 to 26 October 2022.

Name of shareholder No. of shares % shareholding

1.3 Group of shareholding structure

 1.3.1 Group of shareholding structure  

  - None -

	 1.3.2	Persons	who	may	have	conflicts	hold	 shares	 in	Subsidiary	more	 than	10	

percent of the voting shares of that company. 

  - None –

 1.3.3 Relations to business group of major shareholders

  - None –

	 1.3.4	Shareholders	Structure

Top Ten Major shareholders as of 30 December 2021, at closing book dated

54.33

10.00

2.68

2.47

1.51

0.91

0.83

0.62

0.52

0.44

25.03

100.00

253,170,000

46,600,000

12,500,600

11,525,600

7,037,400

4,229,300

3,864,900

2,890,000

2,400,000

2,055,000

119,727,800

466,000,000

 1. Mr. Min Intanate

 2. Advanced Research Group Co., Ltd.

 3. Mr. Chatrchai Songsaengcharoen

 4. Mr. Teerapong Thamjit

 5. Thai NVDR Company Limited

 6. Ms. Patchara Kiatnuntavimon

 7. Mr. Chakchai Sakulekpaisan

 8. Mr. Sermwit Osotsilp

 9. Mr. Phawat Jungsubpaisan

 10. Mrs. Karndee Leopairote

Other Shareholders

Total

Types of Shareholders – Share allotment by nationality

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

Thai Shareholders

Foreign Shareholders

Total

2,435

1

2,436

465,700,000

300,000

466,000,000

99.94

0.06

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”

 In 2021, Mr. Min Intanate, who previously held 206,338,000 shares or 44.28% of all 

voting rights in the business, purchased ordinary shares from BNP Paribas Singapore Branch, which 

is the custodian of Apsilon Ventures Pte., Ltd., through the online stock-trading system of the 

Stock Exchange of Thailand by the amount of 93,432,000 shares or 20.05% of all voting rights in 

the business. As a result, his share ratio became 299,770,000 shares or 64.33% of all of voting 

rights in the business. Later, Mr. Min Intanate sold 46,600,000 shares or 10.00% of all voting rights 

in the business to Advance Research Group Co., Ltd., which is a juristic person under the total 

control of Mr. Min Intanate (who holds least 90% of its shares). 
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1.4 Registered capital and paid-up capital 

 1.4.1 Registered Capital / Paid-up Capital / Number of Shares

  The Company has a Registered Capital of 116.5 Baht, Paid-up Capital 116.5 Baht,  

Ordinary Shares 466,000,000 shares with a par value of 0.25 Baht.

 1.4.2 Other types of shares with rights or conditions different from ordinary shares    

  - None - 

 1.4.3 Shares or convertible securities of the Company   

  - None – 

1.5 Other securities

 1.5.1 Convertible securities    

  - None -

 1.5.2 Bond

  - None –

1.6 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 2021, the Company’s operating result, total comprehensive income for the year 

5.07 million Baht and deficit brought forward 3.28 million Baht, resulting in unappropriated  

retained earnings of 1.79 million Baht. Due to the small amount of unappropriated retained 

earnings and the uncertain economic situation, the Company deemed it fitting to reserve its 

accumulated profits for expanding its operations. Therefore, the Company does not pay dividend, 

complies with the Public Act and the Company regulation.

2. Risk Management

2.1 Risk Management Policy and Plan

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 2021, the internal audit has considered that the risk management is carried out  

systematically and in accordance with good Corporate Governance, adequate internal control and 

business suitability, as well as closely monitoring the risks, which is part of enabling the Company 

to	achieve	the	objectives	of	implementing	the	specified	business	plan	and	valuing	the	Company	

to deliver sustainable delivery to its shareholders and stakeholders. and 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 via personnel e-mail.

2.2 Risk factors to the business operation 

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	or	unpredictable	risks.	The	risk	factors	are	as	follows:

1. Direct Risk Factors:

 1.1 Risk Due to Personnel Reliance

The	Company’s	core	businesses	mainly	involve	the	development	of	content	in	the	fields	

of business management, marketing and ICT and the development of digital tools, all of which 

requires a competent team of personnel with keen knowledge, abilities and experiences in the 

fields	 of	 business,	 management	 and	 technology.	 Hence,	 having	 a	 competent	 team	 of	 

personnel is therefore one of the most crucial factors in driving corporate success. However,  

personnel changes are inevitable because there are many factors that may affect business  

operations.

Risk Management Plan: The Company has a risk management plan for human resources 

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 
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1.4 Registered capital and paid-up capital 

 1.4.1 Registered Capital / Paid-up Capital / Number of Shares

  The Company has a Registered Capital of 116.5 Baht, Paid-up Capital 116.5 Baht,  

Ordinary Shares 466,000,000 shares with a par value of 0.25 Baht.

 1.4.2 Other types of shares with rights or conditions different from ordinary shares    

  - None - 

 1.4.3 Shares or convertible securities of the Company   

  - None – 

1.5 Other securities

 1.5.1 Convertible securities    

  - None -

 1.5.2 Bond

  - None –

1.6 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 2021, the Company’s operating result, total comprehensive income for the year 

5.07 million Baht and deficit brought forward 3.28 million Baht, resulting in unappropriated  

retained earnings of 1.79 million Baht. Due to the small amount of unappropriated retained 

earnings and the uncertain economic situation, the Company deemed it fitting to reserve its 

accumulated profits for expanding its operations. Therefore, the Company does not pay dividend, 

complies with the Public Act and the Company regulation.

2. Risk Management

2.1 Risk Management Policy and Plan

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 2021, the internal audit has considered that the risk management is carried out  

systematically and in accordance with good Corporate Governance, adequate internal control and 

business suitability, as well as closely monitoring the risks, which is part of enabling the Company 

to	achieve	the	objectives	of	implementing	the	specified	business	plan	and	valuing	the	Company	

to deliver sustainable delivery to its shareholders and stakeholders. and 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 via personnel e-mail.

2.2 Risk factors to the business operation 

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	or	unpredictable	risks.	The	risk	factors	are	as	follows:

1. Direct Risk Factors:

 1.1 Risk Due to Personnel Reliance

The	Company’s	core	businesses	mainly	involve	the	development	of	content	in	the	fields	

of business management, marketing and ICT and the development of digital tools, all of which 

requires a competent team of personnel with keen knowledge, abilities and experiences in the 

fields	 of	 business,	 management	 and	 technology.	 Hence,	 having	 a	 competent	 team	 of	 

personnel is therefore one of the most crucial factors in driving corporate success. However,  

personnel changes are inevitable because there are many factors that may affect business  

operations.

Risk Management Plan: The Company has a risk management plan for human resources 

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 
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incentive schemes and promoting personnel engagement in driving the business growth and  

success of the Company as an incentive to maintain our personnel in the long run. In addition, 

we also set up career path for our personnel to support their career progress and we also have 

a policy on promoting team building and establishing an efficient management system for business 

continuity.

1.2 Risk from Changes in Consumer Behavior 

Presently, printed media industry continued to be affected by the changing consumer  

behavior as a result from technological advancements which allow wider content and information 

access through modern technologies such as Smartphones and Tablets, causing the consumption 

rate of printed media to continuously drop. Nevertheless, printed media is still classified as a type 

of media that provides a reliable source of content and information in the eyes of clients buying 

advertisement for corporate image creation. 

Risk Management Plan: The Company is fully aware of these changing trends and has 

therefore shifted its focus to producing high quality media containing constructive and reliable 

content in order to maintain the customer group that still prefers book reading. However, the 

Company redefines its business strategy by targeting online content for digital media and focusing 

on special edition 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

Commart has been continually held at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC). 

In Y2019 until now, Commart has moved the venue to Bangkok International Trade & Exhibition 

Centre (BITEC) Bangna because the QSNCC has closed for renovations. Both of convention halls 

have adequate capacity for a large number of booths, staff and visitors, and accessible by public 

transportation. However, there may be a risk of venue, if the unexpected incident happened in 

the location.

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 and expand the new 

audience group. 

1.6 Risk of Pandemic Incident and Disease Epidemics

The impact of the pandemic incident and the spread of Coronavirus 2019 and pathogens 

have 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, 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.
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incentive schemes and promoting personnel engagement in driving the business growth and  

success of the Company as an incentive to maintain our personnel in the long run. In addition, 

we also set up career path for our personnel to support their career progress and we also have 

a policy on promoting team building and establishing an efficient management system for business 

continuity.

1.2 Risk from Changes in Consumer Behavior 

Presently, printed media industry continued to be affected by the changing consumer  

behavior as a result from technological advancements which allow wider content and information 

access through modern technologies such as Smartphones and Tablets, causing the consumption 

rate of printed media to continuously drop. Nevertheless, printed media is still classified as a type 

of media that provides a reliable source of content and information in the eyes of clients buying 

advertisement for corporate image creation. 

Risk Management Plan: The Company is fully aware of these changing trends and has 

therefore shifted its focus to producing high quality media containing constructive and reliable 

content in order to maintain the customer group that still prefers book reading. However, the 

Company redefines its business strategy by targeting online content for digital media and focusing 

on special edition 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

Commart has been continually held at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC). 

In Y2019 until now, Commart has moved the venue to Bangkok International Trade & Exhibition 

Centre (BITEC) Bangna because the QSNCC has closed for renovations. Both of convention halls 

have adequate capacity for a large number of booths, staff and visitors, and accessible by public 

transportation. However, there may be a risk of venue, if the unexpected incident happened in 

the location.

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 and expand the new 

audience group. 

1.6 Risk of Pandemic Incident and Disease Epidemics

The impact of the pandemic incident and the spread of Coronavirus 2019 and pathogens 

have 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, 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.
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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 

The Personal Data Protection Act. will effective in 2022, which affects many services of the 

Company, such as data service on the website, and e-mail delivery (EDM) which offers data or 

invitations to seminars. The Company must 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 operation. However, the database of organizations around the world,  

including important data of companies, can be accessed without authorization. Therefore, the 

Company’s data could be threatened from outside which possibly affects the Company’s  

operations.

Risk management plan: The Company manages the risk of data vulnerability by installing 

the protection system against unauthorized access. It sets the regulations for important data access 

among employees to ensure the safety of data.

2. Indirect Risk Factors

2.1 Risk from Lawsuits 

Since the Company’s businesses mostly involve producing content for printed, digital  

including radio and television media and most of which originated from books and articles written 

by either the Company’s editorial team, or independent writers and even translated from foreign 

articles, there is a possibility that the Company may be at risk of being filed against lawsuit in 

relation to copyrights violation or even damaging the reputation of others.

Risk Management Plan: To handle this issue, the Company therefore developed  

Journalist Code of Professional and Ethical Conduct to be adopted among its employees as  

guidance of practice and organized trainings hosted by specialists in order to educate the  

Company’s editorial regarding relevant risk factors and share some cases in relation to copyrights 

violation or defamation in order to prevent such risk from occurring. As for preventive measures 

concerning independent writers, the Company requires all independent writers to state in the 

provided employment contract that their written work is not in violation of any copyrights. In the 

event that copyrights violation has been observed, that independent writer shall solely be  

responsible for the damages. Fortunately, such a problem is rarely found. The Company also 

purchased professional indemnity insurance in order to reduce the damages in case of lawsuit.

2.2	Risk	from	Major	Shareholders	Having	Significant	Shareholding

As per the Company’s shareholders registration list as of December 30, 2021, major  

shareholder of the Company is Mr. Min Intanate with total shareholding equaled to 54.33% and 

Advanced Research Group Co., Ltd., which is a juristic person. at Mr. Min Intanate has complete 

control. (Held no less than 90 percent) holding 10%. 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.    

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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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 

The Personal Data Protection Act. will effective in 2022, which affects many services of the 

Company, such as data service on the website, and e-mail delivery (EDM) which offers data or 

invitations to seminars. The Company must 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 operation. However, the database of organizations around the world,  

including important data of companies, can be accessed without authorization. Therefore, the 

Company’s data could be threatened from outside which possibly affects the Company’s  

operations.

Risk management plan: The Company manages the risk of data vulnerability by installing 

the protection system against unauthorized access. It sets the regulations for important data access 

among employees to ensure the safety of data.

2. Indirect Risk Factors

2.1 Risk from Lawsuits 

Since the Company’s businesses mostly involve producing content for printed, digital  

including radio and television media and most of which originated from books and articles written 

by either the Company’s editorial team, or independent writers and even translated from foreign 

articles, there is a possibility that the Company may be at risk of being filed against lawsuit in 

relation to copyrights violation or even damaging the reputation of others.

Risk Management Plan: To handle this issue, the Company therefore developed  

Journalist Code of Professional and Ethical Conduct to be adopted among its employees as  

guidance of practice and organized trainings hosted by specialists in order to educate the  

Company’s editorial regarding relevant risk factors and share some cases in relation to copyrights 

violation or defamation in order to prevent such risk from occurring. As for preventive measures 

concerning independent writers, the Company requires all independent writers to state in the 

provided employment contract that their written work is not in violation of any copyrights. In the 

event that copyrights violation has been observed, that independent writer shall solely be  

responsible for the damages. Fortunately, such a problem is rarely found. The Company also 

purchased professional indemnity insurance in order to reduce the damages in case of lawsuit.

2.2	Risk	from	Major	Shareholders	Having	Significant	Shareholding

As per the Company’s shareholders registration list as of December 30, 2021, major  

shareholder of the Company is Mr. Min Intanate with total shareholding equaled to 54.33% and 

Advanced Research Group Co., Ltd., which is a juristic person. at Mr. Min Intanate has complete 

control. (Held no less than 90 percent) holding 10%. 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.    

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.



179179

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

178178

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

3. Driving Business for Sustainability

3.1 Sustainability Management Policy and Target

 (1) Good corporate governance 

The Company operates the business in accordance to the policy of business operations 

with honesty, transparency, and fairness, in which its actions can be inspected by considering the  

responsibility towards the related stakeholders for sustainable social responsibility according to 

ESG. (Environmental, Social and Governance).

 (2) Business engagement with fairness 

The Company operates the business under competitive rules that are honest, truthful, do 

not oppose any regulations, and do not infringe intellectual properties. If the Company is to use 

the works or information that belongs to the external individuals’ rights for the Company’s  

internal use, then the Company must carefully inspect to ensure that it is not infringing the  

intellectual properties of others. The Company also promotes and builds conscience among 

employees to perform in accordance to the Copyright Act of B.E. 2537, by setting a policy about 

“Rules for using the Company’s Computers and Network Systems”, in which the Company’s 

computers must use authorized software that received permission from the copyrights’ owners; 

and which are granted the permission to use by the Company only.

 (3) Fair treatment to personnel and respect in human rights 

The Company strictly operates the business under the required labor regulations and has 

procedures of personnel management that promote employees’ rights and support development 

in career advancement of employees in every level with equality and fairness, and does not 

perform any discrimination against the employees. The Company promotes the principles of 

human rights, and opens to listening the comments and suggestions, and provides freedom of 

the employees’ associations. The Company absolutely does not have employment policies for 

child labor and illegal labor. Apart from this, the Company also organizes various activities to 

develop and motivate employees.

 (4) Responsibility to customers 

The Company gives importance to the standards of the Company’s products and services. 

The Company’s policy of Creative content provider, the Company will focus on the articles which 

published in our media. Magazines, the Company select safety products for readers such as soy 

ink and green read paper. For the services, the Company is focused in create customer satisfaction 

with honesty and fairness. 

 (5) Development in community and society 

The Company encourages employees to participate as volunteer in ICT knowledge to kids, 

and organized annual fire drill trainings; furthermore, the Company always maintained the garbage 

areas to be clean, hygienic, not disturbing, does not produce odors and become the source of 

spreading pathogen and germs, in order to keep the community safe and unpolluted.

 (6) Environmental preservation 

The Company is aware of the environmental quality. We are one of environment protection 

with ourselves, families, and society. The Company had campaigned and educated employees 

via email, PR board and Chill Talk’s meeting let them aware of and approach to environmental 

management.

Management impacts on Stakeholders in the Business Value Chain

Stakeholders Expectations Treatment of Stakeholders

Shareholders/
Investors

Employees

Customers

- Perform work responsibly for  
society and the environment and 
conduct business based on good 
corporate governance principles.

- Provide job security and advancement.
- Adapt in line with business changes.
- Provide appropriate remunerations 

and benefits as well as treatment in 
accordance with labor laws.

- Respect human rights.
- Ensure work safety.

- Set fair prices.
- Deliver products and 
 services.
- Protect customer information.
- Provide recommendations.
- Heed opinions and 
 complaints.

- Manage and develop the organization to achieve  
sustainable growth.

- Communicate the company’s strategies and direction 
to build confidence in investors.

- Hold annual general shareholder meetings.
- Publish company information on websites and online 

media.
- Answer inquiries through investor relations channels.
- Promote and improve employee skills and knowledge 

continuously to facilitate employee development on 
every level on the basis of equality.

- Specify fair remunerations and benefits in accordance 
with labor laws.

- Treat all employees equally and respect fundamental 
human rights.

- Provide care and recommendations concerning  
occupational safety, health and environment. 

- Produce quality products and services at appropriate 
prices to meet customer needs and and disclose product 
and service news and information fully and accurately.

- Do not disclose customer information without  
authorization, and store customer information  
systematically and safely without improper uses of  
information.

- Establish agencies responsible for providing product 
and service recommendations, consultations,  
problem solutions and various suggestions.

Sustainability
Management

Policy and
Target

Good corporate 
goverment

Business 
engagement
with fainess

Fair treatment to 
personnet

and respec human rights

Development in 
community and society

Responsibility to 
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3. Driving Business for Sustainability

3.1 Sustainability Management Policy and Target

 (1) Good corporate governance 

The Company operates the business in accordance to the policy of business operations 

with honesty, transparency, and fairness, in which its actions can be inspected by considering the  

responsibility towards the related stakeholders for sustainable social responsibility according to 

ESG. (Environmental, Social and Governance).

 (2) Business engagement with fairness 

The Company operates the business under competitive rules that are honest, truthful, do 

not oppose any regulations, and do not infringe intellectual properties. If the Company is to use 

the works or information that belongs to the external individuals’ rights for the Company’s  

internal use, then the Company must carefully inspect to ensure that it is not infringing the  

intellectual properties of others. The Company also promotes and builds conscience among 

employees to perform in accordance to the Copyright Act of B.E. 2537, by setting a policy about 

“Rules for using the Company’s Computers and Network Systems”, in which the Company’s 

computers must use authorized software that received permission from the copyrights’ owners; 

and which are granted the permission to use by the Company only.

 (3) Fair treatment to personnel and respect in human rights 

The Company strictly operates the business under the required labor regulations and has 

procedures of personnel management that promote employees’ rights and support development 

in career advancement of employees in every level with equality and fairness, and does not 

perform any discrimination against the employees. The Company promotes the principles of 

human rights, and opens to listening the comments and suggestions, and provides freedom of 

the employees’ associations. The Company absolutely does not have employment policies for 

child labor and illegal labor. Apart from this, the Company also organizes various activities to 

develop and motivate employees.

 (4) Responsibility to customers 

The Company gives importance to the standards of the Company’s products and services. 

The Company’s policy of Creative content provider, the Company will focus on the articles which 

published in our media. Magazines, the Company select safety products for readers such as soy 

ink and green read paper. For the services, the Company is focused in create customer satisfaction 

with honesty and fairness. 

 (5) Development in community and society 

The Company encourages employees to participate as volunteer in ICT knowledge to kids, 

and organized annual fire drill trainings; furthermore, the Company always maintained the garbage 

areas to be clean, hygienic, not disturbing, does not produce odors and become the source of 

spreading pathogen and germs, in order to keep the community safe and unpolluted.

 (6) Environmental preservation 

The Company is aware of the environmental quality. We are one of environment protection 

with ourselves, families, and society. The Company had campaigned and educated employees 

via email, PR board and Chill Talk’s meeting let them aware of and approach to environmental 

management.

Management impacts on Stakeholders in the Business Value Chain

Stakeholders Expectations Treatment of Stakeholders

Shareholders/
Investors

Employees

Customers

- Perform work responsibly for  
society and the environment and 
conduct business based on good 
corporate governance principles.

- Provide job security and advancement.
- Adapt in line with business changes.
- Provide appropriate remunerations 

and benefits as well as treatment in 
accordance with labor laws.

- Respect human rights.
- Ensure work safety.

- Set fair prices.
- Deliver products and 
 services.
- Protect customer information.
- Provide recommendations.
- Heed opinions and 
 complaints.

- Manage and develop the organization to achieve  
sustainable growth.

- Communicate the company’s strategies and direction 
to build confidence in investors.

- Hold annual general shareholder meetings.
- Publish company information on websites and online 

media.
- Answer inquiries through investor relations channels.
- Promote and improve employee skills and knowledge 

continuously to facilitate employee development on 
every level on the basis of equality.

- Specify fair remunerations and benefits in accordance 
with labor laws.

- Treat all employees equally and respect fundamental 
human rights.

- Provide care and recommendations concerning  
occupational safety, health and environment. 

- Produce quality products and services at appropriate 
prices to meet customer needs and and disclose product 
and service news and information fully and accurately.

- Do not disclose customer information without  
authorization, and store customer information  
systematically and safely without improper uses of  
information.

- Establish agencies responsible for providing product 
and service recommendations, consultations,  
problem solutions and various suggestions.
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Management impacts on Stakeholders in the Business Value Chain

Stakeholders Expectations Treatment of Stakeholders

Business
Partners/ 
Creditors

Competitors

Community and
Society

- Treat trade partners fairly.
- Comply with trade 
 conditions.
- Combat corruption.
- Operate business in a 
 principled and disciplined manner 

in relations to 
 creditors.

- Follow the rules for good 
 competition in accordance 
 with related regulations and laws.

- Promote and support social 
	 activities	that	benefit	
 communities and society.
- Give importance to 
 anticorruption.

- Include equality considerations in business activities 
and have in place a fair trade partner selection policy. 

- Do not damage the company’s reputation, nor violate 
any law, nor purchase goods from trade partners who 
violate human rights or infringe upon intellectual 
property rights.

- Comply with contracts and terms as agreed upon 
and, if terms cannot be followed, inform creditors to 
seek mutual solutions.

- Engage in fair trade competition in accordance with  
related regulations and laws.

- Do not monopolize or require trade partners to only 
sell the company’s products.

- Be responsible for providing social assistance and 
support	public	benefit	activities	for	communities	and	
localities where the company conducts business.

- Fight against, provide training in and control and  
supervise prevention and monitoring of risks for corruption 
and never pay bribes to obtain business gains.

Sustainability Management in Social Dimension 

The Company’s business does not direct impact on the environment. However, 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:

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.

The Company’s energy-saving plan, in 2022, the Company will be collecting statistics on the 

use of energy resource. Promote conscience and raise awareness about energy consumption 

through various company activities.

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.

In addition, there is a campaign to separate waste such as general waste, recycle waste and 

hazardous waste, to facilitate destruction or decompose. 

3. Management to reduce greenhouse gas problems

The Company gives importance to management to reduce greenhouse gas problems. The 

activities of the Company that may affect the amount of greenhouse gas emissions in terms of 

energy consumption, such as the use of electricity from air conditioning and exhibition. However, 

the	Company	is	in	the	early	stages	of	reviewing	data	collection	to	define	goals,	approaches	and	

strategies to reduce future greenhouse gas problems which will reveal the processing time for 

further notice. 

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 publish 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.

Printing media, the Company lacks its own printing house. The Company’s policy to select 

printing houses that use green-printing innovations in their production, including recycled paper 

and natural printing ink made from soybeans, which help reduce harm from chemicals that might 

affect readers’ health. These materials are also naturally degradable, environmentally friendly 

and can help reduce greenhouse gas emissions in production by an amount equivalent to turning 

off 1,392 lights for 1 day. (See additional information at www.greenlifeprinting.com)

Sustainability management in the social dimension

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 on every level with equality and fairness, and without  

discrimination, whether in terms of employment, remunerations, promotions or training. There is 

also no discrimination on the basis of differences in sex, age, place of education, ethnicity, religion 

or lack of social privileges. Furthermore, the Company encourages and listens to the opinions and 

recommendations, and the right to assemble. The Company has a strict policy to not employ 

child labor or illegal labor and also organizes 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, Provident Fund, Marriage Allowance, Funeral Allowance, Visit Maternity and Patient 

allowance, Performance Bonus, etc. 

- Encourage employees to participate in volunteer or perform acts of moral and good for 

the society.

-	Promoting	workplace	safety.	Arranging	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.
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Management impacts on Stakeholders in the Business Value Chain

Stakeholders Expectations Treatment of Stakeholders

Business
Partners/ 
Creditors

Competitors

Community and
Society

- Treat trade partners fairly.
- Comply with trade 
 conditions.
- Combat corruption.
- Operate business in a 
 principled and disciplined manner 

in relations to 
 creditors.

- Follow the rules for good 
 competition in accordance 
 with related regulations and laws.

- Promote and support social 
	 activities	that	benefit	
 communities and society.
- Give importance to 
 anticorruption.

- Include equality considerations in business activities 
and have in place a fair trade partner selection policy. 

- Do not damage the company’s reputation, nor violate 
any law, nor purchase goods from trade partners who 
violate human rights or infringe upon intellectual 
property rights.

- Comply with contracts and terms as agreed upon 
and, if terms cannot be followed, inform creditors to 
seek mutual solutions.

- Engage in fair trade competition in accordance with  
related regulations and laws.

- Do not monopolize or require trade partners to only 
sell the company’s products.

- Be responsible for providing social assistance and 
support	public	benefit	activities	for	communities	and	
localities where the company conducts business.

- Fight against, provide training in and control and  
supervise prevention and monitoring of risks for corruption 
and never pay bribes to obtain business gains.

Sustainability Management in Social Dimension 

The Company’s business does not direct impact on the environment. However, 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:

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.

The Company’s energy-saving plan, in 2022, the Company will be collecting statistics on the 

use of energy resource. Promote conscience and raise awareness about energy consumption 

through various company activities.

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.

In addition, there is a campaign to separate waste such as general waste, recycle waste and 

hazardous waste, to facilitate destruction or decompose. 

3. Management to reduce greenhouse gas problems

The Company gives importance to management to reduce greenhouse gas problems. The 

activities of the Company that may affect the amount of greenhouse gas emissions in terms of 

energy consumption, such as the use of electricity from air conditioning and exhibition. However, 

the	Company	is	in	the	early	stages	of	reviewing	data	collection	to	define	goals,	approaches	and	

strategies to reduce future greenhouse gas problems which will reveal the processing time for 

further notice. 

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 publish 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.

Printing media, the Company lacks its own printing house. The Company’s policy to select 

printing houses that use green-printing innovations in their production, including recycled paper 

and natural printing ink made from soybeans, which help reduce harm from chemicals that might 

affect readers’ health. These materials are also naturally degradable, environmentally friendly 

and can help reduce greenhouse gas emissions in production by an amount equivalent to turning 

off 1,392 lights for 1 day. (See additional information at www.greenlifeprinting.com)

Sustainability management in the social dimension

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 on every level with equality and fairness, and without  

discrimination, whether in terms of employment, remunerations, promotions or training. There is 

also no discrimination on the basis of differences in sex, age, place of education, ethnicity, religion 

or lack of social privileges. Furthermore, the Company encourages and listens to the opinions and 

recommendations, and the right to assemble. The Company has a strict policy to not employ 

child labor or illegal labor and also organizes 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, Provident Fund, Marriage Allowance, Funeral Allowance, Visit Maternity and Patient 

allowance, Performance Bonus, etc. 

- Encourage employees to participate in volunteer or perform acts of moral and good for 

the society.

-	Promoting	workplace	safety.	Arranging	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.
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- 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. 

Employee proportion by gender

Employee turnover rate

Average number of training hours per person per year

Accident statistics or strike rate 

 - None -

Other activities

Granted the scholarships to the Mahidol  

University to support its academic and  

educational purposes.

Granted the scholarships to the University of the 

Thai Chamber of Commerce to support its  

academic and educational purposes.

4. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)

The	comparison	of	statement	of	financial	position	as	of	31	December	2019	to	2021

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

Trade and other receivables

Inventories

Other current financial assets

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposit

Property, building and equipment

Intangible asset

Withholding tax deducted at source

Other non-current assets

Total non-current assets

Total assets

Liabilities and Shareholders’ equity

Current Liabilities

Trade and other payables

Current portion of liabilities under 

finance lease agreement

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreement  

- net of current portion

Reserve for long-term employee benefits

Total liabilities

Shareholders’ equity

Share capital Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings (deficit)

 - Appropriated - statutory reserve

 - Unappropriated

Total shareholders’ equity

Total  liabilities and shareholders’ equity

2021 20192020

All Employee

Employee Turnover

20
persons

18
persons

105
persons

91
persons

2564 2563

20
persons

18
persons

105
persons

91
persons

20%
19%

85
No. of Employee

Age Age

34 51

< 30 years < 30-40 years < 40 years

2113231477

14persons 37persons 34persons

MB

82.46

75.80

0.10

1.72

12.13

172.22

11.50

44.94

13.30

5.88

2.28

77.90

250.11

28.32

0.40

5.11

33.83

 

0.32

7.64

41.78

116.50

116.50

83.46

 

11.65

(3.28)

208.33

250.11

MB

72.80

56.38

0.17

0.98

18.48

148.80

11.50

46.20

11.91

13.49

2.83

85.92

234.72

18.07

0.38

2.60

21.05

 

0.71

6.15

27.91

116.50

116.50

83.46

 

11.65

(4.81)

206.81

234.72

%

15.22

24.67

0.03

23.95

6.02

69.89

4.46

17.52

6.60

0.76

0.77

30.11

100.00

11.66

0.12

2.13

13.91

 

-

3.31

17.22

45.19

32.38

 

4.52

0.69

82.78

100.00

%

32.97

30.31

0.04

0.69

4.85

68.86

4.60

17.97

5.32

2.35

0.91

31.14

100.00

11.32

0.16

2.04

13.53

 

0.13

3.05

16.71

46.58

33.37

 

4.66

(1.31)

83.29

100.00

%

31.02

24.02

0.07

0.42

7.87

63.40

4.90

19.68

5.07

5.75

1.20

36.60

100.00

7.70

0.16

1.11

8.97

 

0.30

2.62

11.89

49.63

35.56

 

4.96

(2.05)

88.11

100.00

MB

39.23

63.61

0.07

61.74

15.52

180.16

11.50

45.16

17.01

1.96

1.99

77.63

257.79

30.06

0.32

5.48

35.86

 

-

8.52

44.38

116.50

116.50

83.46

 

11.65

1.79

213.40

257.79
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- 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. 

Employee proportion by gender

Employee turnover rate

Average number of training hours per person per year

Accident statistics or strike rate 

 - None -

Other activities

Granted the scholarships to the Mahidol  

University to support its academic and  

educational purposes.

Granted the scholarships to the University of the 

Thai Chamber of Commerce to support its  

academic and educational purposes.

4. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)

The	comparison	of	statement	of	financial	position	as	of	31	December	2019	to	2021

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

Trade and other receivables

Inventories

Other current financial assets

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposit

Property, building and equipment

Intangible asset

Withholding tax deducted at source

Other non-current assets

Total non-current assets

Total assets

Liabilities and Shareholders’ equity

Current Liabilities

Trade and other payables

Current portion of liabilities under 

finance lease agreement

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreement  

- net of current portion

Reserve for long-term employee benefits

Total liabilities

Shareholders’ equity

Share capital Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings (deficit)

 - Appropriated - statutory reserve

 - Unappropriated

Total shareholders’ equity

Total  liabilities and shareholders’ equity

2021 20192020

All Employee

Employee Turnover

20
persons

18
persons

105
persons

91
persons

2564 2563

20
persons

18
persons

105
persons

91
persons

20%
19%

85
No. of Employee

Age Age

34 51

< 30 years < 30-40 years < 40 years

2113231477

14persons 37persons 34persons

MB

82.46

75.80

0.10

1.72

12.13

172.22

11.50

44.94

13.30

5.88

2.28

77.90

250.11

28.32

0.40

5.11

33.83

 

0.32

7.64

41.78

116.50

116.50

83.46

 

11.65

(3.28)

208.33

250.11

MB

72.80

56.38

0.17

0.98

18.48

148.80

11.50

46.20

11.91

13.49

2.83

85.92

234.72

18.07

0.38

2.60

21.05

 

0.71

6.15

27.91

116.50

116.50

83.46

 

11.65

(4.81)

206.81

234.72

%

15.22

24.67

0.03

23.95

6.02

69.89

4.46

17.52

6.60

0.76

0.77

30.11

100.00

11.66

0.12

2.13

13.91

 

-

3.31

17.22

45.19

32.38

 

4.52

0.69

82.78

100.00

%

32.97

30.31

0.04

0.69

4.85

68.86

4.60

17.97

5.32

2.35

0.91

31.14

100.00

11.32

0.16

2.04

13.53

 

0.13

3.05

16.71

46.58

33.37

 

4.66

(1.31)

83.29

100.00

%

31.02

24.02

0.07

0.42

7.87

63.40

4.90

19.68

5.07

5.75

1.20

36.60

100.00

7.70

0.16

1.11

8.97

 

0.30

2.62

11.89

49.63

35.56

 

4.96

(2.05)

88.11

100.00

MB

39.23

63.61

0.07

61.74

15.52

180.16

11.50

45.16

17.01

1.96

1.99

77.63

257.79

30.06

0.32

5.48

35.86

 

-

8.52

44.38

116.50

116.50

83.46

 

11.65

1.79

213.40

257.79
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Event Media & Contents Digital service Total Revenue

Operating results Y2021

In 2021, the overall Thai economy continued to be affected by the Covid-19. In Q2-Q3 the 

government announced the halt of economic activities, which directly affected the Company’s 

business. The Company had developed platform for organizing virtual events. As a result, in Q4, 

the Company was able to resume business activities. The Company’s total sales amounted to 

169.22 million baht and had a net profit of 5.20 million baht, an increase from the previous year 

by 1.64 million baht or 46.01% 

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

1. Operating results

1.1 Total Revenue 

 
 

169

225

165

136

162

2021 2020 2019 2018 2017

Unit: MB In 2021, the Company had total revenue of 
169.22 million baht, a decrease of 55.55 million 
baht from the previous year or 24.71%, mainly 
from last year’s revenue of One-off Projects 
finished at the beginning of the year. In  
addition, this year’s COVID-19 situation, the 
Company was unable to hold Commart event 
in Q3. However, the Company has increased its 
revenue stream by developing an online  
platform. This makes it possible to earn income 
from outsourcing activities offline and online to 
compensate for missing income.

1.2 Operating revenues comparison by segments

Revenue by segment can be seen that in the 
year 2021, the revenue increased from Media 
& contents of 15.41 million baht from special 
activities for offline and online service. Digital 
service & Event revenue decreased from the 
previous year to 66.52 and 5.89 million baht, 
respectively mainly from the government  
projects (One-off projects) and the Company 
was unable to hold “Commart” event in Q3 
under the Covid-19 situation.

1.3 Proportion of Operating Revenue (%Common Size)

1.4 Costs and Expenses

Cost of sales and services

Selling and Administrative expenses

Total

In 2021, the Company’s cost of sales and services were 117.68 million baht, a decrease of 

63.16 million baht or 34.92% from the previous year, it is mainly from the government projects 

(One-off projects) and cost of event which is consistent with the decrease of revenue. 

Selling and administrative expenses in 2021 amounted to 45.34 million baht, an increase of 

5.88 million baht or 14.90% from the previous year, affecting from last year the Board, Executives 

and all Employees jointly reduced their salaries to reduce the Company’s burden during the 

impact of the epidemic of Covid-19. In addition, this year, there was a financial advisor’s valuation 

expense concerning a tender offer which was for the minority shareholders’ benefit. 

1.5	Net	profit	(Loss)	After	Tax
In summary the Company’s net profit for the 
year was 5.20 million baht, an increase of 1.64 
million baht from the previous year, although 
the Company’s total revenue has decreased, 
but it’s a high-cost revenue, together  
with strict cost management. As a result, the 
Company has a higher gross profit, the  
overall performance has improved from the 
previous year.

In 2021, it can be seen that the revenue 
structure in each segment has a similar ratio in 
order to reduce the risk of relying on one side 
of the business. The proportion of revenue 
from digital services, events, and media 
and content were 39%, 33% and 27%  
respectively.

2021 Change (+/-)2020

2021 2020 2019 2018 2017

2021 2020 2019 2018 2017

2021 2020 2019 2018

   
Event Media & contents Digital service

27%

59%

31%

24%

45% 40%

27%

33% 29%

21%

50%

14%

28%

39%

33%

2021 2020 2019 2018 2017

2017

 
 

169

225

165

136

162

2021 2020 2019 2018 2017

Unit: MB

MB

180.84

39.46

220.30

MB

(63.16)

5.88

(57.28)

%

72.19

27.81

100.00

%

82.09

17.91

100.00

%

(34.92)

14.90

(26.00)

MB

117.68

45.34

163.03
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Event Media & Contents Digital service Total Revenue

Operating results Y2021

In 2021, the overall Thai economy continued to be affected by the Covid-19. In Q2-Q3 the 

government announced the halt of economic activities, which directly affected the Company’s 

business. The Company had developed platform for organizing virtual events. As a result, in Q4, 

the Company was able to resume business activities. The Company’s total sales amounted to 

169.22 million baht and had a net profit of 5.20 million baht, an increase from the previous year 

by 1.64 million baht or 46.01% 

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

1. Operating results

1.1 Total Revenue 
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Unit: MB In 2021, the Company had total revenue of 
169.22 million baht, a decrease of 55.55 million 
baht from the previous year or 24.71%, mainly 
from last year’s revenue of One-off Projects 
finished at the beginning of the year. In  
addition, this year’s COVID-19 situation, the 
Company was unable to hold Commart event 
in Q3. However, the Company has increased its 
revenue stream by developing an online  
platform. This makes it possible to earn income 
from outsourcing activities offline and online to 
compensate for missing income.

1.2 Operating revenues comparison by segments

Revenue by segment can be seen that in the 
year 2021, the revenue increased from Media 
& contents of 15.41 million baht from special 
activities for offline and online service. Digital 
service & Event revenue decreased from the 
previous year to 66.52 and 5.89 million baht, 
respectively mainly from the government  
projects (One-off projects) and the Company 
was unable to hold “Commart” event in Q3 
under the Covid-19 situation.

1.3 Proportion of Operating Revenue (%Common Size)

1.4 Costs and Expenses

Cost of sales and services

Selling and Administrative expenses

Total

In 2021, the Company’s cost of sales and services were 117.68 million baht, a decrease of 

63.16 million baht or 34.92% from the previous year, it is mainly from the government projects 

(One-off projects) and cost of event which is consistent with the decrease of revenue. 

Selling and administrative expenses in 2021 amounted to 45.34 million baht, an increase of 

5.88 million baht or 14.90% from the previous year, affecting from last year the Board, Executives 

and all Employees jointly reduced their salaries to reduce the Company’s burden during the 

impact of the epidemic of Covid-19. In addition, this year, there was a financial advisor’s valuation 

expense concerning a tender offer which was for the minority shareholders’ benefit. 

1.5	Net	profit	(Loss)	After	Tax
In summary the Company’s net profit for the 
year was 5.20 million baht, an increase of 1.64 
million baht from the previous year, although 
the Company’s total revenue has decreased, 
but it’s a high-cost revenue, together  
with strict cost management. As a result, the 
Company has a higher gross profit, the  
overall performance has improved from the 
previous year.

In 2021, it can be seen that the revenue 
structure in each segment has a similar ratio in 
order to reduce the risk of relying on one side 
of the business. The proportion of revenue 
from digital services, events, and media 
and content were 39%, 33% and 27%  
respectively.

2021 Change (+/-)2020

2021 2020 2019 2018 2017

2021 2020 2019 2018 2017

2021 2020 2019 2018

   
Event Media & contents Digital service

27%

59%

31%

24%

45% 40%

27%

33% 29%

21%

50%

14%

28%

39%

33%

2021 2020 2019 2018 2017

2017

 
 

169
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2021 2020 2019 2018 2017

Unit: MB

MB

180.84

39.46

220.30

MB

(63.16)

5.88

(57.28)

%

72.19

27.81

100.00

%

82.09

17.91

100.00

%

(34.92)

14.90

(26.00)

MB

117.68

45.34

163.03
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19.53%

27.95%
30.44%

24.94%

Gross profit margin

29.84%

2021 Change (+/-)2020

2. Analysis of Financial Position

As of 31 December 2021, the Company has total assets of 257.79 million baht, an increase 

of 7.67 million baht or 3.07% from the previous year. The main items were the increased of  

other current financial assets. (Short term bank deposit 3-6 months)

2021 Change (+/-)2020

As of 31 December 2021, the Company had total liabilities of 44.38 million baht, an increase 

of 2.60 million baht or 6.23% from the previous year. The main increase was Trade and other 

payables from business operation.

MB

39.23

63.61

0.07

61.74

15.52

180.16

 

11.50

45.16

17.01

1.96

1.99

77.63

257.79

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

Trade and other receivables

Inventories

Other current financial assets

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposit

Property, building and equipment

Intangible asset

Withholding tax deducted at source

Other non-current assets

Total non-current assets

Total assets

%

15.22

24.67

0.03

23.95

6.02

69.89

 

4.46

17.52

6.60

0.76

0.77

30.11

100.00

MB

82.46

75.80

0.10

1.72

12.13

172.22

 

11.50

44.94

13.30

5.88

2.28

77.90

250.11

%

32.97

30.31

0.04

0.69

4.85

68.86

 

4.60

17.97

5.32

2.35

0.91

31.14

100.00

MB

 

(43.23)

(12.19)

(0.04)

60.02

3.39

7.95

 

-

0.22

3.71

(3.92)

(0.29)

(0.27)

7.67

%

(52.43)

(16.09)

(35.71)

3,483.80

27.99

4.61

 

-

0.49

27.92

(66.67)

(12.68)

(0.35)

3.07

Liabilities

Current Liabilities

Trade and other payables

Current portion of liabilities under 

finance lease agreement

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreement 

net of current portion

Reserve for long-term employee 

benefits

Total liabilities

      MB

28.32

0.40

5.11

33.83

 

0.32

7.64

41.78

    MB

 

1.74

(0.08)

0.38

2.04

 

(0.32)

0.88

2.60

   %

67.73

0.71

12.36

80.80

 

-

19.20

100.00

  %

67.78

0.96

12.22

80.96

 

0.76

18.28

100.00

   %

6.15

(20.86)

7.38

6.02

 

(100.00)

11.55

6.23

     MB

30.06

0.32

5.48

35.86

 

-

8.52

44.38

  

1.84%

1.42%

1.01%

Return on Assets Ratio (ROA)

2.44%

0.77%

2021 Change (+/-)2020

Shareholders’ equity

Share capital Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings (deficit)

 - Appropriated - statutory reserve

 - Unappropriated (deficit)

Total shareholders’ equity

   MB

116.50

116.50

83.46

11.65

1.79

213.40

  %

54.59

39.11

5.46

0.84

100.00

  MB

116.50

116.50

83.46

11.65

(3.28)

208.33

%

55.92

40.06

5.59

(1.58)

100.00

   MB

  -

  -

  -

5.07

5.07

 %

  -

  -

  -

154.47

2.44

As of 31 December 2021, the Company had a total shareholders’ equity of 213.40 million 

baht, an increase of 5.07 million baht or 2.44% from the previous year because of the operating 

result of 2021.

3. Financial Ratio Analysis

3.1	Profitability	Ratios

	 Gross	Profit	Margin	Ratio	(%)

In 2021, the Company’s gross profit ratio was 
29.84%, an increase from the previous year 
(19.53%), because of the decrease revenue 
from government projects (One-off projects) 
and event which have higher costs.

In 2021, the Company’s net profit margin 
ratio was 3.07%, an increase from the  
previous year (1.58%), from the Company has 
better control in cost and expenses.

In 2021, the Company’s return on assets ratio 
was 2.44% more than the previous year’s 
ratio 1.84% because of the increase in the 
operation’s profit. 

	 Net	Profit	(Loss)	Margin	Ratio	(%)

 Return on Assets Ratio (ROA) (%)
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2021

2020
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2019

2019

2019

2018

2018
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2017
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3.07%

1.58%
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Net Profit (Loss) Margin Ratio (%)

0.81%

2.51%
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19.53%

27.95%
30.44%

24.94%

Gross profit margin

29.84%

2021 Change (+/-)2020

2. Analysis of Financial Position

As of 31 December 2021, the Company has total assets of 257.79 million baht, an increase 

of 7.67 million baht or 3.07% from the previous year. The main items were the increased of  

other current financial assets. (Short term bank deposit 3-6 months)

2021 Change (+/-)2020

As of 31 December 2021, the Company had total liabilities of 44.38 million baht, an increase 

of 2.60 million baht or 6.23% from the previous year. The main increase was Trade and other 

payables from business operation.
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%
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As of 31 December 2021, the Company had a total shareholders’ equity of 213.40 million 

baht, an increase of 5.07 million baht or 2.44% from the previous year because of the operating 

result of 2021.

3. Financial Ratio Analysis

3.1	Profitability	Ratios

	 Gross	Profit	Margin	Ratio	(%)
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29.84%, an increase from the previous year 
(19.53%), because of the decrease revenue 
from government projects (One-off projects) 
and event which have higher costs.

In 2021, the Company’s net profit margin 
ratio was 3.07%, an increase from the  
previous year (1.58%), from the Company has 
better control in cost and expenses.

In 2021, the Company’s return on assets ratio 
was 2.44% more than the previous year’s 
ratio 1.84% because of the increase in the 
operation’s profit. 
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In 2021, the Company’s return on equity ratio was 
2.47% more than the previous year’s ratio 1.72% 
because of the increase in the operation’s profit.

As of 31 December 2021, the Company’s current 
ratio was 5.02 times which was slightly decreased 
from the previous year’s ratio (5.09 times). 
It shows that the Company still has excellent 
liquidity and short-term debt repayment ability 

 Return on Equity Ratio (ROE) (%)

3.2 Liquidity Ratio

 Current Ratio (Times)

In 2021, the Company had an average collection 
period of 97 days, increasing from the previous 
year with an average collection period of 62 days 
due to the Covid situation and customers’ Work 
from home situation had made the long process 
of collection. 
The average payment period was 53 days,  
increasing from the previous year. Then 2021’s 
cash cycle was 44 days compared to the previous 
year at 35 days.

 Cash cycle

As of 31 December 2021, the Debt to 

Equity’s ratio was 0.21 times, similar to the 

previous year at 0.20 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

 Debt to Equity Ratio (Times)

3.4 Asset Management Ratio

 Account receivables

As of 31 December 2021, the Company had accounts receivable of 38.84 million baht and 

net accounts receivables after deducting allowance for doubtful accounts of 38.81 million baht, 

a decrease from the previous year by 11.80 and 11.19 million baht, respectively, which is  

consistent with the decrease of revenue. Most debtors are not yet due, representing 75% of the 

total debt and the debt that is overdue 1-3 months is 25% of total debt. The Company has a 

total allowance for doubtful accounts amounting to 0.03 million baht. 

Aging of Trade account receivables as of December 31

  
 

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 Company can’t collection any debt. The 

Company was reserved the doubtful debt immediately.

In addition, the Company must be complying with the financial report standards, and  

provision of the higher amount.

Inventories 

As of 31 December 2021, the Company had an inventory of 0.07 million baht, consisting of 

raw material 0.06 million baht and net finished goods 0.004 million baht, which had cost 0.32 

million baht and devalue 0.32 million baht (The previous year, cost 0.66 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 complying with the financial reporting standard.
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In 2021, the Company’s return on equity ratio was 
2.47% more than the previous year’s ratio 1.72% 
because of the increase in the operation’s profit.

As of 31 December 2021, the Company’s current 
ratio was 5.02 times which was slightly decreased 
from the previous year’s ratio (5.09 times). 
It shows that the Company still has excellent 
liquidity and short-term debt repayment ability 

 Return on Equity Ratio (ROE) (%)

3.2 Liquidity Ratio

 Current Ratio (Times)

In 2021, the Company had an average collection 
period of 97 days, increasing from the previous 
year with an average collection period of 62 days 
due to the Covid situation and customers’ Work 
from home situation had made the long process 
of collection. 
The average payment period was 53 days,  
increasing from the previous year. Then 2021’s 
cash cycle was 44 days compared to the previous 
year at 35 days.

 Cash cycle

As of 31 December 2021, the Debt to 

Equity’s ratio was 0.21 times, similar to the 

previous year at 0.20 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

 Debt to Equity Ratio (Times)

3.4 Asset Management Ratio

 Account receivables

As of 31 December 2021, the Company had accounts receivable of 38.84 million baht and 

net accounts receivables after deducting allowance for doubtful accounts of 38.81 million baht, 

a decrease from the previous year by 11.80 and 11.19 million baht, respectively, which is  

consistent with the decrease of revenue. Most debtors are not yet due, representing 75% of the 

total debt and the debt that is overdue 1-3 months is 25% of total debt. The Company has a 

total allowance for doubtful accounts amounting to 0.03 million baht. 

Aging of Trade account receivables as of December 31

  
 

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 Company can’t collection any debt. The 

Company was reserved the doubtful debt immediately.

In addition, the Company must be complying with the financial report standards, and  

provision of the higher amount.

Inventories 

As of 31 December 2021, the Company had an inventory of 0.07 million baht, consisting of 

raw material 0.06 million baht and net finished goods 0.004 million baht, which had cost 0.32 

million baht and devalue 0.32 million baht (The previous year, cost 0.66 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 complying with the financial reporting standard.
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4.2	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.

- Business operation guidelines for sustainable development – With the importance of  

operating business sustainably, the Company gives importance to environmental, social and  

governance issues that might contribute to rising operating costs such as through use of  

environmentally-friendly materials that are naturally degradable or use of recyclable materials in 

order to minimize utilization of limited resources and reduce pollution, etc.  

5. General Information and Other 

 Significant Information

5.1 General information

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 Ms. Kirdsiri Kanjanaprakasit

 Certified Public Accountant (Thailand) No. 6014

 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

Legal advisor Miss Chotika Thimasat

 Advanced Research Group Co., Ltd.

 27 Tower A1 Fl. 5 Charoen Nakorn 14, 

 Charoen Nakorn Rd.,

 Klongtonsai, Klonsan, Bangkok 10600

 Tel : +66 (0) 24394600

 Fax :  +66 (0) 28613299

Investor Relation 

Executive Director/ Company Secretary  Mr. Thanit Klaewdetsri

Executive Director /Chief Financial Officer Miss Pornpavee Sahawathanapong

Assistant Company Secretary Miss Chanika Kitrattanakan

 

 

5.2 Other important information

 5.2.1 Information that materially affects the judgment of investors - None - 

 5.2.2 Restrictions on Foreign Shareholders   - None -

5.3 Legal disputes - None -  

5.4 Secondary market in case the Company has securities listed in other countries - None -  

5.5 Financial institutions with regular contacts, only for company that issue debt 

 instrument  - None -
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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, 
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participation in trade exhibitions and seminars. Therefore, ARIP is required to continuously enhance 
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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 
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- Development of new business model is necessary due to the continuous change of  
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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. 
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governance issues that might contribute to rising operating costs such as through use of  
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4.2	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 
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COVID-19 epidemic. Causing the Company to stop postponing or reduce the size of the event. 
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4.2	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.

- Business operation guidelines for sustainable development – With the importance of  

operating business sustainably, the Company gives importance to environmental, social and  

governance issues that might contribute to rising operating costs such as through use of  
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5. General Information and Other 

 Significant Information

5.1 General information

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 Ms. Kirdsiri Kanjanaprakasit

 Certified Public Accountant (Thailand) No. 6014

 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

Legal advisor Miss Chotika Thimasat

 Advanced Research Group Co., Ltd.

 27 Tower A1 Fl. 5 Charoen Nakorn 14, 

 Charoen Nakorn Rd.,

 Klongtonsai, Klonsan, Bangkok 10600

 Tel : +66 (0) 24394600

 Fax :  +66 (0) 28613299

Investor Relation 

Executive Director/ Company Secretary  Mr. Thanit Klaewdetsri

Executive Director /Chief Financial Officer Miss Pornpavee Sahawathanapong

Assistant Company Secretary Miss Chanika Kitrattanakan

 

 

5.2 Other important information

 5.2.1 Information that materially affects the judgment of investors - None - 

 5.2.2 Restrictions on Foreign Shareholders   - None -

5.3 Legal disputes - None -  

5.4 Secondary market in case the Company has securities listed in other countries - None -  

5.5 Financial institutions with regular contacts, only for company that issue debt 

 instrument  - None -
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Part 2

6. Corporate Governance Policy

The company determines the corporate governance policies and code of conduct with the 

aim of encouraging transparent and efficient operation in accordance with corporate governance 

of Thai listed companies (CG code), 2017.

The board of directors is committed to manage the organization by adhering to the  

corporate governance; therefore, policies, management mechanisms and regulatory systems are 

determined to allow efficient operation and to achieve the company’s objectives and targets 

under a direction of a business upholding its transparency and responsibility for all stakeholders. 

6.1 Overview of policies and practices of corporate governance

 6.1.1 Policies and practices relating to directors

The Company has set the guidelines regarding the responsibilities of the Board of Directs as 

follows: 

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 2021, 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 Directors: 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 within 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 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.

The Nomination and renumeration for directors and executives

The Company’s executives board authorizes the Nomination and renumeration directors to 

nominate, renumerate and submit to the board for consideration, then to propose to  

shareholders for approval.

The criteria of nomination for the directors

1. Consider the suitability of specific knowledge, experience and specialization which are 

useful to the Company. 

2. Consider the diversity of gender, age, race, nationality, expertise, skill, and experience to 

ensure that the directors can perform their work efficiently and complement the Board as a whole 

with their different knowledge, ability and experience in the most effective performance.

3. Review qualifications of the candidates for compliance with the law, regulations of the 

regulators and principles of good corporate governance of the Company.

4. Consider directors’ dedication 

The criteria of the renumeration for the directors and sub-committees

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.
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doing so shall not impede their ability to perform duties as the Company’s directors and shall 
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For Chief Executive Officer, the Company does not allow the person to become a member 
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Board approved.
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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.

Y2021, 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  

effectiveness 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.

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 2021, Course attended by Directors and Executives 

Name Position Course

1. AVM Isaraya 
 Sukcharoen

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

3. Ms. Sunee Mattanyukul

4. Ms. Pornpavee 
 Sahawathanapong

5. Mr. Thanit Klaewdetsri

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

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

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

Executive Director/CFO

Executive Director/Business Media 
Director/Company Secretary

- Preparation for post COVID-19 (once in a 
hundred-year crisis, opportunity and prospect 
offered post COVID-19)”

- Preparation for post COVID-19 (once in a 
hundred-year crisis, opportunity and prospect 
offered post COVID-19)”

- Preparation for post COVID-19 (once in a 
hundred-year crisis, opportunity and prospect 
offered post COVID-19)”

- In-depth financial analysis techniques and 
effective solutions

- CFO 2022
- Company Secretary  Program (CSP) 122/2021
- mai FANZI CLUB 2021
- Company Secretary Forum

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 2021, the Company has no new director. 

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 2021, The Company had no associated and/or subsidiary company; therefore, it did not 

provide any oversight.

6.1.2 Policies and practices related to shareholders and stakeholders

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 held an annual general meeting once a year. In 2021, the meeting was held 

on 8 April 2021. 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 strictly.

The Company Provided 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 2021 annual general meeting during the period from 1-31 December 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 
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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 
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The Board required a CEO succession plan to assure investors, organizations, and employees 
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assigned the Human Resource department to be in charge of determining the criteria and  
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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 meeting 

day. Aside from this, The Company put an advertisement on the details of the AGM for the year 

2021 in the newspapers for three consecutive days prior to the meeting day.

On the day of the AGM, The Company utilized a Barcode system in use of the registration 

and vote collection to speed up the processing of the votes. The Company prepared the sufficient 

numbers of personnel to facilitate verification and registration of shareholders who attended the 

meeting with no more than 20 minutes used for services the shareholder or processes the Proxy 

Register. The Company also provided stamp duty using on the proxy forms for shareholders. 

Prepare ballot card for shareholders and proxies who attended the meeting, and kept them 

when the meeting finished. To further facilitate shareholders, when the meeting commenced, 

The Company’s secretary announced the number or percentage of shareholders who attended 

the meeting themselves and those who appointed another person to attend the meeting on 

their behalf with clear distinction. The secretary also announced the voting procedures and how 

the votes would be counted to the shareholders with one vote per share. During the meeting, 

The Company gave shareholders the opportunities to ask questions and record minutes of meeting 

on each agenda. For transparency purpose and good corporate governance, The Company  

invited a legal advisor “Miss Chotika Thimasat” to be witnessed as a voting committee. For the 

voting results, The Company announced the results of the 2021 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.

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 2021 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 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 AVM Isaraya Sukcharoen and Assoc. Prof.  

Rana  Pongruengphant, Ph.D. 

5. In organizing the meeting, the Board did not add any agenda which was not already  

listed on the invitation letter for shareholders’ consideration.

6. The Company had a clear policy and announced the time to halt the trading of its  

securities 30 days before the announcement of the Company’s financial statements to the Board 

and the Company’s Executives in strict compliance with the SEC’s regulations. 

7. The Company prepared a report on asset ownership of the Board and the Executives 

with accuracy and completeness. The Company presented the report at the Board meeting on a 

quarterly basis. The Company has never received any warning about its misconduct from The 

Company’s secretary.

8. When there is any change or newly appointment of the Board, The Company will inform 

the SEC to ensure its information is always up-to-date.

9. The Company has not provided any financial assistance to non-affiliated companies. There 

is neither cross-shareholding in its share ownership structure nor share repurchase.

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 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.

Y2021, the Company got the quality scored of AGM at 100/100 and 92% 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  
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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 meeting 

day. Aside from this, The Company put an advertisement on the details of the AGM for the year 

2021 in the newspapers for three consecutive days prior to the meeting day.

On the day of the AGM, The Company utilized a Barcode system in use of the registration 

and vote collection to speed up the processing of the votes. The Company prepared the sufficient 

numbers of personnel to facilitate verification and registration of shareholders who attended the 

meeting with no more than 20 minutes used for services the shareholder or processes the Proxy 

Register. The Company also provided stamp duty using on the proxy forms for shareholders. 

Prepare ballot card for shareholders and proxies who attended the meeting, and kept them 

when the meeting finished. To further facilitate shareholders, when the meeting commenced, 

The Company’s secretary announced the number or percentage of shareholders who attended 

the meeting themselves and those who appointed another person to attend the meeting on 

their behalf with clear distinction. The secretary also announced the voting procedures and how 

the votes would be counted to the shareholders with one vote per share. During the meeting, 

The Company gave shareholders the opportunities to ask questions and record minutes of meeting 

on each agenda. For transparency purpose and good corporate governance, The Company  

invited a legal advisor “Miss Chotika Thimasat” to be witnessed as a voting committee. For the 

voting results, The Company announced the results of the 2021 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.

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 2021 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 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 AVM Isaraya Sukcharoen and Assoc. Prof.  

Rana  Pongruengphant, Ph.D. 

5. In organizing the meeting, the Board did not add any agenda which was not already  

listed on the invitation letter for shareholders’ consideration.

6. The Company had a clear policy and announced the time to halt the trading of its  

securities 30 days before the announcement of the Company’s financial statements to the Board 

and the Company’s Executives in strict compliance with the SEC’s regulations. 

7. The Company prepared a report on asset ownership of the Board and the Executives 

with accuracy and completeness. The Company presented the report at the Board meeting on a 

quarterly basis. The Company has never received any warning about its misconduct from The 

Company’s secretary.

8. When there is any change or newly appointment of the Board, The Company will inform 

the SEC to ensure its information is always up-to-date.

9. The Company has not provided any financial assistance to non-affiliated companies. There 

is neither cross-shareholding in its share ownership structure nor share repurchase.

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 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.

Y2021, the Company got the quality scored of AGM at 100/100 and 92% 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  
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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 2021, 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 qualities and service satisfactions, protect customer information, and avoid misusing  

information or data into fraud or corruption. The Company provides advice and recommendation 

with the customer’s best interest at its core.

In 2021, The Company had 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 2021, 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 2021, The Company adheres to the equality and fairness principles and never had any 

disputes or complaints from competitors. 

• Community and society: The Company is a member of the society who has a  

responsibility in helping the society, supporting community activities, and encouraging employees 

to partake in the social responsibility activities.

In 2021, Granted the scholarships to the University and participated in activities 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 2021, 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 by providing the Antigen Test Kid (ATK) to employees at 

risk of meeting with outsiders every week In the event that a patient is found or comes in contact 

with a patient, disinfectant will be sprayed as soon as it is known. Also the company requests 

new employees to undergo an RT-PCR examination before starting work. The Company had no 

work-related accidents or illnesses.

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 English: Annual Report (56-2), Annual Registration Statement  

(Form 56-1), contact information for investor relations, and email address at tarip@arip.co.th.  

2. The Company reports 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 reports security ownership of the Board, Executives, external auditor, and 
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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 2021, 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 qualities and service satisfactions, protect customer information, and avoid misusing  

information or data into fraud or corruption. The Company provides advice and recommendation 

with the customer’s best interest at its core.

In 2021, The Company had 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 2021, 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 2021, The Company adheres to the equality and fairness principles and never had any 

disputes or complaints from competitors. 

• Community and society: The Company is a member of the society who has a  

responsibility in helping the society, supporting community activities, and encouraging employees 

to partake in the social responsibility activities.

In 2021, Granted the scholarships to the University and participated in activities 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 2021, 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 by providing the Antigen Test Kid (ATK) to employees at 

risk of meeting with outsiders every week In the event that a patient is found or comes in contact 

with a patient, disinfectant will be sprayed as soon as it is known. Also the company requests 

new employees to undergo an RT-PCR examination before starting work. The Company had no 

work-related accidents or illnesses.

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 English: Annual Report (56-2), Annual Registration Statement  

(Form 56-1), contact information for investor relations, and email address at tarip@arip.co.th.  

2. The Company reports 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 reports security ownership of the Board, Executives, external auditor, and 
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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 presents 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 2021, The Company published its financial and non-financial information with transparency 

and within the time as specified by the Stock Exchange of Thailand through various channels of 

the SET and The Company’s website http://www.aripplc.com. The Company presented a report 

on its responsibility for financial statements and Auditor’s report in the annual report and  

disclosed information on the remuneration of the Board and Executives in details describing the 

type and amount of the remuneration in the annual report and Form 56-1.

The Company proposed to the Shareholders appointing EY Office Limited to be The  

Company’s external auditor for Y2021 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 2021, Dr. Min Inthanate Director/ Executive Chairman, the Board had traded the  

Company’s shares; and report to the Company’s secretary before 3 days. (The detail of  

Shareholder structure on page xx)

Report on the Company’s securities holding by the Board, Executives, the spouses and 

their underage children.

Name Position
No. of Shares

1 Jan 2021

Changes

+ -

No. of shares

31 Dec 2021

 1. Mr. Manu Leopairote

 2. Mr. Min Intanate

 3. Mr. Boonlerd Narathai

 4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

 5. Dr. Wilson Teo Yong Peng

 6. AVM Isaraya Sukcharoen

 

 7. Assoc. Prof. Rana 

  Pongruengphant, Ph.D.

 8. Ms. Sunee Mattanyukul

 

Chairman of the Board

Director/Executive Chairman

Director/CEO

Director

Director

Independent Director/

Chairman of AC/Member of 

NRC/Chairman of CG

Independent Director/

Member of AC/Chairman of 

NRC/Member of CG

Independent Director/

Member of AC/Member of 

NRC/Member of CG

780,000

206,338,000

600

1,064,400

-

950,000

-

-

-

93,432,000

-

-

-

-

-

-

-

46,600,000

-

-

-

-

-

-

780,000

253,170,000

600

1,064,400

-

950,000

-

-

Name Position
No. of Shares

1 Jan 2021

Changes

+ -

No. of shares

31 Dec 2021

6.2 Business ethics 

The company’s directors have strong commitment to promote the way that the company 

do and manage the business with morality and responsibility to the economic and social overall, 

in order to promote the Good Corporate Governance system based on honesty, fairness,  

transparency and focus on creating good benefits for shareholders. and taking into account for all 

stakeholders. Therefore, the company has prepared a business ethics manual as a guideline for 

directors ,executives and employees should practice which results in a good image of the  

company to investors and people involved and gain confidence from society. This will result in 

sustainable growth of the company, build wealth and financial stability which will benefit for all 

stakeholders (Details appear on the company’s website www.aripplc.com Corporate Governance 

Topics Business ethics submenu)

6.3 The significant changes and developments of policies, practices, and corporate governance 

systems in the past year

The company received 5-star ranking or excellence level in the survey project of corporate 

governance of Thai listed companies (CGR) in 2021 conducted by Thai Institute of Directors (IOD).

6.3.1 Review of policies, practices and governance systems 

The Company has regulated an annual review of corporate governance policy. In 2021, the 

policies have been reviewed and improved in order to be consistent with the ASEAN CG Scorecard 

for better adaptation for practices. Corporate governance policies were reviewed and improved 

in the 5/2564 board meeting dated 8 November 2021, communication channels, training,  

education and communication for all employees were also updated to allow important policies, 

as well as practices to be in conformity with organization’s direction and operating policies. 

6.3.2 Implementing and applying good corporate governance principles

In terms of topics that have not been exercised, the Company will then utilize them as 

guidelines for further adaptations for practices, as follows:

9. Ms. Pornpavee Sahawathanapong

10. Mr. Pornchai Jantarasupasang

11. Mr. Thanit Klaewdetsri

12. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon

13. Ms. Nonglak Ngamkham

Executive Director/CFO

Executive Director/

CIT Director

Executive Director/ Business 

Director

Executive Director/

Asst. Business Director

Accounting Manager

394,800

25,000

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394,800

25,000

-

-

200
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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 presents 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 2021, The Company published its financial and non-financial information with transparency 

and within the time as specified by the Stock Exchange of Thailand through various channels of 

the SET and The Company’s website http://www.aripplc.com. The Company presented a report 

on its responsibility for financial statements and Auditor’s report in the annual report and  

disclosed information on the remuneration of the Board and Executives in details describing the 

type and amount of the remuneration in the annual report and Form 56-1.

The Company proposed to the Shareholders appointing EY Office Limited to be The  

Company’s external auditor for Y2021 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 2021, Dr. Min Inthanate Director/ Executive Chairman, the Board had traded the  

Company’s shares; and report to the Company’s secretary before 3 days. (The detail of  

Shareholder structure on page xx)

Report on the Company’s securities holding by the Board, Executives, the spouses and 

their underage children.
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6.2 Business ethics 

The company’s directors have strong commitment to promote the way that the company 

do and manage the business with morality and responsibility to the economic and social overall, 

in order to promote the Good Corporate Governance system based on honesty, fairness,  

transparency and focus on creating good benefits for shareholders. and taking into account for all 

stakeholders. Therefore, the company has prepared a business ethics manual as a guideline for 

directors ,executives and employees should practice which results in a good image of the  

company to investors and people involved and gain confidence from society. This will result in 

sustainable growth of the company, build wealth and financial stability which will benefit for all 

stakeholders (Details appear on the company’s website www.aripplc.com Corporate Governance 

Topics Business ethics submenu)

6.3 The significant changes and developments of policies, practices, and corporate governance 

systems in the past year

The company received 5-star ranking or excellence level in the survey project of corporate 

governance of Thai listed companies (CGR) in 2021 conducted by Thai Institute of Directors (IOD).

6.3.1 Review of policies, practices and governance systems 

The Company has regulated an annual review of corporate governance policy. In 2021, the 

policies have been reviewed and improved in order to be consistent with the ASEAN CG Scorecard 

for better adaptation for practices. Corporate governance policies were reviewed and improved 

in the 5/2564 board meeting dated 8 November 2021, communication channels, training,  

education and communication for all employees were also updated to allow important policies, 

as well as practices to be in conformity with organization’s direction and operating policies. 

6.3.2 Implementing and applying good corporate governance principles

In terms of topics that have not been exercised, the Company will then utilize them as 

guidelines for further adaptations for practices, as follows:

9. Ms. Pornpavee Sahawathanapong
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11. Mr. Thanit Klaewdetsri
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6.3.3 Other noteworthy operation information according to corporate governance to 

support assessments.

1. The Company received 100 points from ordinary shareholder meeting quality assessment 

in 2021 conducted by Thai Investors Association.

2. The Company received a score in “excellence” level in corporate governance compliance 

of Thai listed companies assessed by Thai Institute of Directors (IOD) with the support of Stock 

Exchange of Thailand (SET) and Securities and Exchange Commission (SEC). 

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

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

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

The Chairman of the Board’s qualification accordance the 
definition of independent director. But the Board has been 
appointed him as the authorized director, and The Company’s 
article no. 27: The Company’s authorized signature except 
independent directors. 
Then the Chairman was not the independent director. 
The Board considered that each director has sufficient time 
to prepare and attend the meeting of the Board and 
sub-committee. 
The Board considered and believes that independent  
directors are knowledgeable and skilled persons, and  
experiences for the long time will help such directors better 
understand the Company’s business and independently 
provides opinion to the Board.  
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7. Corporate governance structure and 

 important information about the Board of Directors, 

 Sub-Committees, Management, employees and others.

Strategy
& Support

Business Media Event
& IT Media

Board of Directors

Corporate Governance
Committee

Nomination and 
Remuneration Committee Executive Committee Audit

Committee

Internal AuditCEO

Digital Service

Accounting,
Finance and HRMCreative

7.2 Board of directors’ information

7.2.1 Composition of the Board of Directors 

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

As of 31 December 2021, The Board of Directors comprising 8 directors including 2 executive  

directors (25% of total number of directors), 3 non-executive directors (37.5% of total number  

of Directors) and 3 independent directors (37.5% total number of Directors). 

7.1 MANAGEMENT STRUCTURE
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1. To hold an annual general shareholders’ meeting within four months after the last day 

of each fiscal year.

2. To hold a meeting at least once every three months, as well as, attend a non-executive 

directors’ meeting without the management team at least once a year.

3. To prepare the statement of financial position and statement of comprehensive income 

at the end of the quarter that had already been reviewed by auditor. And the statement of financial 

position and statement of comprehensive income at the end day of the fiscal year that have 

already been audited by auditor will be presented during the Annual General Meeting for approval.

4.  To consider the qualifications required of Independent directors. Independent directors 

are able to free their opinions on the Company’s management.

5. To set up an internal audit unit that directly reports to the Audit Committee, in order for 

members to effectively monitor the Company’s operations.

6. To appoint a company secretary.

7. To designate any director(s) or any person as their proxies to act on behalf of the Board 

on specific issues for a period of time under the Board supervision. The Board may change, amend 

or cancel the proxy whenever it deems appropriate.

The Board may assign their proxy to the Executive Committee to perform certain activities. 

However, the proxy shall limit the authorized person(s) not to make decision on any transaction 

that may have any conflict of interest with the Company or its subsidiaries, except for the  

transactions, which are already or under guidelines approved by the Board.

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 

Name – Last Name

The Board of Directors comprising 8 directors as follows:

Name – Last Name Position Type of Directors

 1. Mr. Manu Leopairote
 2. Mr. Min Intanate
 3. Mr. Boonlerd Narathai
 4. Mr. Prayoon 
  Rattanachaiyanont
 5. Dr. Wilson Teo Yong Peng
 6. AVM Isaraya Sukcharoen
 

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

 8. Ms. Sunee Mattanyukul

Chairman of the Board
Director/Executive Chairman
Director/Chief Executive Officer
Director

Director
Independent Director/Chairman of Audit 
Committee/Member of Nomination and 
Remuneration Committee/
Chairman of Corporate Governance Committee
Independent Director/Member of Audit 
Committee/Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee/
Member of Corporate Governance Committee
Independent Director/Member of Audit 
Committee/Member of Nomination and 
Remuneration Committee/
Member of Corporate Governance Committee

Non- Executive Director
Executive Director
Executive Director
Non- Executive Director

Non- Executive Director
Independent Director

Independent Director

Independent Director

Definitions in accordance with the regulation of the Capital Market Supervisory Board

• Executive Director means a director who is an executive position and also an employee 

of the Company and has management responsibilities.

• Non-Executive Director means a director who is not an executive position and has no 

management responsibilities.

• Independent Director means an outside director who is not an Executive or a regular  

employee of the Company or an Executive Director or Director who is authorized to sign on behalf 

of the Company. They are independent from major shareholders, management and related  

persons, able to act to protect the interests of all shareholders equally, and can help avoid  

creating a conflict of interest between the Company and related persons.

Company’s Secretary

Mr. Thanit Klaewdetsri

7.2.2 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.

7.2.3 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:
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opinions to the Board for consideration. Most members of the Sub - Committees are Independent 

Directors except the Executive Committee.

7.3.1 Audit Committee  

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

Name - Last Name Position

1. AVM Isaraya Sukcharoen

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

3. Ms. Sunee Mattanyukul*

Independent Director/Chairman of Audit Committee

Independent Director/Member of Audit Committee 

Independent Director/Member of Audit Committee 

Remark: Ms. Sunee Mattanyukul is the member of Audit Committee who has knowledge and experiences in reviewing the  

	 Company’s	financial	statements.

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.

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.

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.

7.3 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 
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2. To approve expenditure according to the level of authorization that has been approved 

by the Board.

3.	 To	approve	major	 investments	as	specified	in	the	annual	budget	that	are	assigned	or	

approved by the Board.

4.	 To	provide	advice	to	the	management	in	the	area	of	finance,	marketing,	human	resource	

management,	and	other	operations.

5.	To	approve	the	financial	transactions	as	follows:

	 (a)	No	limit	of	authority	for	the	Execute	Committee	if	it	approved	financial	transaction	 

within	the	scope	of	the	business	plan	or	annual	budget	that	the	Board	has	already	approved.

	 (b)	In	case	that	it	is	not	prescribed	in	the	approved	budget	according	to	clause	(a),	the	 

Executive	 Committee	 has	 the	 power	 to	 approve	 financial	 transactions	 in	 an	 amount	 not	 

exceeding	20	million	baht,	whereby	such	power	to	approve	financial	transactions	shall	cover	the	

approval	of	expenditures	in	the	general	course	of	business,	investment	in	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.

7.3.3 Nomination and Remuneration Committee (NRC) 

Appointed	by	the	Board,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	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.

2.	 AVM	Isaraya	Sukcharoen

3.	 Ms.	Sunee	Mattanyukul

Independent	Director/	Chairman	of	NRC

Independent	Director/	Member	of	NRC	

Independent	Director/	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).

	 (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.

7.3.2 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	 31	December	 2021,	 The	 

Executive	Committee	comprising	6	directors	as	follows:

Name – Last Name Executive Chairman

1.	Mr.	Min	Intanate

2.	Mr.	Boonlerd	Narathai

3.	Mr.	Thanit	Klaewdetsri

4.	Mr.	Pornchai	Jantarasupasang

5.	Ms.	Pornpavee	Sahawathanapong		

6.	Mr.	Wittaya	Kitchanpaiboon

Executive Chairman

Executive	Director/Chief	Executive	Officer/	

Digital	Agency	Director

Executive	Director/Business	Media	Director

Executive	Director/IT	Media	and	Event	Director

Executive	Director/Chief	Financial	Officer

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 stituations. 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.
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2. To approve expenditure according to the level of authorization that has been approved 

by the Board.

3.	 To	approve	major	 investments	as	specified	in	the	annual	budget	that	are	assigned	or	

approved by the Board.

4.	 To	provide	advice	to	the	management	in	the	area	of	finance,	marketing,	human	resource	

management,	and	other	operations.

5.	To	approve	the	financial	transactions	as	follows:

	 (a)	No	limit	of	authority	for	the	Execute	Committee	if	it	approved	financial	transaction	 

within	the	scope	of	the	business	plan	or	annual	budget	that	the	Board	has	already	approved.

	 (b)	In	case	that	it	is	not	prescribed	in	the	approved	budget	according	to	clause	(a),	the	 

Executive	 Committee	 has	 the	 power	 to	 approve	 financial	 transactions	 in	 an	 amount	 not	 

exceeding	20	million	baht,	whereby	such	power	to	approve	financial	transactions	shall	cover	the	

approval	of	expenditures	in	the	general	course	of	business,	investment	in	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.

7.3.3 Nomination and Remuneration Committee (NRC) 

Appointed	by	the	Board,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	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.

2.	 AVM	Isaraya	Sukcharoen

3.	 Ms.	Sunee	Mattanyukul

Independent	Director/	Chairman	of	NRC

Independent	Director/	Member	of	NRC	

Independent	Director/	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).

	 (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.

7.3.2 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	 31	December	 2021,	 The	 

Executive	Committee	comprising	6	directors	as	follows:

Name – Last Name Executive Chairman

1.	Mr.	Min	Intanate

2.	Mr.	Boonlerd	Narathai

3.	Mr.	Thanit	Klaewdetsri

4.	Mr.	Pornchai	Jantarasupasang

5.	Ms.	Pornpavee	Sahawathanapong		

6.	Mr.	Wittaya	Kitchanpaiboon

Executive Chairman

Executive	Director/Chief	Executive	Officer/	

Digital	Agency	Director

Executive	Director/Business	Media	Director

Executive	Director/IT	Media	and	Event	Director

Executive	Director/Chief	Financial	Officer

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 stituations. 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.
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5. To ensure 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.

In 2021, the Board had conducted 5 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 help facilitate the meetings 

and shorten document distribution process.  For Covid’s situation, the Company has organized 

online meeting via Zoom. Directors can join the meeting at the office or online meeting. Before 

the meeting, all participants must verifying their identities and the Company will be recorded the  

meeting for reference. 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. 5/2021 on 8 November 2021, 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 Y2022. 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 221-212.

7.4 Management’s information

7.4.1 List of Management Name & structure 

As of December 31, 2021, The Executive Committee comprising 6 directors as follows: 

Name – Last Name Position

1. Mr. Min Intanate

2. Mr. Boonlerd Narathai

3. Mr. Thanit Klaewdetsri

4. Mr. Pornchai Jantarasupasang

5. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon 

6. Ms. Pornpavee Sahawathanapong 

Executive Chairman

Chief Executive Officer/Digital Agency Director

Business Media Director

IT Media and Event Director

Asst. Business Media Director

Chief Financial Officer

7.4.2 Remuneration policy for the Directors, Executive Directors and Executives

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 

Name – Last Name Position

1. AVM Isaraya Sukcharoen 

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

3. Ms. Sunee Mattanyukul 

Independent Director/ Chairman of CG

Independent Director/ Member of CG 

Independent Director/ Member of CG

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.

7.3.4 Corporate Governance Committee (CG)  

Appointed by the Board, the Corporate Governance Committee 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:

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. 
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5. To ensure 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.

In 2021, the Board had conducted 5 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 help facilitate the meetings 

and shorten document distribution process.  For Covid’s situation, the Company has organized 

online meeting via Zoom. Directors can join the meeting at the office or online meeting. Before 

the meeting, all participants must verifying their identities and the Company will be recorded the  

meeting for reference. 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. 5/2021 on 8 November 2021, 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 Y2022. 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 221-212.

7.4 Management’s information

7.4.1 List of Management Name & structure 

As of December 31, 2021, The Executive Committee comprising 6 directors as follows: 

Name – Last Name Position

1. Mr. Min Intanate

2. Mr. Boonlerd Narathai

3. Mr. Thanit Klaewdetsri

4. Mr. Pornchai Jantarasupasang

5. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon 

6. Ms. Pornpavee Sahawathanapong 

Executive Chairman

Chief Executive Officer/Digital Agency Director

Business Media Director

IT Media and Event Director

Asst. Business Media Director

Chief Financial Officer

7.4.2 Remuneration policy for the Directors, Executive Directors and Executives

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 

Name – Last Name Position

1. AVM Isaraya Sukcharoen 

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

3. Ms. Sunee Mattanyukul 

Independent Director/ Chairman of CG

Independent Director/ Member of CG 

Independent Director/ Member of CG

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.

7.3.4 Corporate Governance Committee (CG)  

Appointed by the Board, the Corporate Governance Committee 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:

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. 
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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

Type of Remuneration

Y2021 Y2020

78

53

67

58

32,143,454

743,200

30,066,107

752,653

No. of 

Persons

No. of 

Persons

Amount 

(Baht/Y)

Amount 

(Baht/Y)

Note: *Welfare such as social security tax, group health insurance, annual health check, professional  

 insurance, training fees etc.

The Company set up a registered provident fund under the Provident Fund Act B.E. 2530 

(1987). Executive select a fund manager who manages the fund responsibly, comply with good 

investment governance principles. This is an investment to ensure the long-term benefits for 

employees. 

Details of saving and contributions are as follows:

Year of service
Employee’s
contribution

Employer’s
contribution

Employee’s contribution 
(In case of termination of membership)

Less than 5 years

More than 5 years

3% of salary

5-15% of salary

3%

5%

0%

100%

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.

Salary, bonus and welfare*

Provident fund

Proportion of employees 

participating in PVF 67.95% 86.57%

T

be determined based on Balanced Scorecard principles by considering the aspects related to  

finance, customers, 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  

CEO and Executives in accordance with the operating results and ensure competitiveness 

with other companies in the same business.

7.4.3 Total remuneration of the Executive Committee and Executive

The Executive remuneration included the Executive chairman, CEO, first top 4 Executives 

and all equivalent position in the 4th Executive as at December 31.

Y2021 Y2020

Salary bonus and welfare*

Provident fund

7

7

6

6

9,831,399

357,914

9,095,618

362,207

No. of

Person

No. of

Person

Amount 

(Baht/Y)

Amount

(Baht/Y)

Remark: *Welfare: The same as the others employees, such as social security tax, Health insurance, Annual 

 health check, PI & DO and Training. 

	 Y2020,	The	Executive	Chairman,	CEO	and	all	Executives	have	no	bonus.	Other	benefits:	

Type of Remuneration

7.5 Information about employees

As at 31 December 2021, the Company employs a total of 78 employees (excluding  

Executives). They can be divided into 69 full time employees and 9 temporary employees with 

the details as follows:

Department
Full Time

Employee

Temporary

Employee
Total

Strategy and Support

Event and IT Media

Creative

Content & Media

Digital Service

Internal Audit

Accounting, Finance and Human Resource Management

Total

7

8

9

10

23

2

10

69

-

-

5

4

-

-

-

9

7

8

14

14

23

2

10

78

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, customers, 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, 
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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

Type of Remuneration

Y2021 Y2020

78

53

67

58

32,143,454

743,200

30,066,107

752,653

No. of 

Persons

No. of 

Persons

Amount 

(Baht/Y)

Amount 

(Baht/Y)

Note: *Welfare such as social security tax, group health insurance, annual health check, professional  

 insurance, training fees etc.

The Company set up a registered provident fund under the Provident Fund Act B.E. 2530 

(1987). Executive select a fund manager who manages the fund responsibly, comply with good 

investment governance principles. This is an investment to ensure the long-term benefits for 

employees. 

Details of saving and contributions are as follows:

Year of service
Employee’s
contribution

Employer’s
contribution

Employee’s contribution 
(In case of termination of membership)

Less than 5 years

More than 5 years

3% of salary

5-15% of salary

3%

5%

0%

100%

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.

Salary, bonus and welfare*

Provident fund

Proportion of employees 

participating in PVF 67.95% 86.57%

T

be determined based on Balanced Scorecard principles by considering the aspects related to  

finance, customers, 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  

CEO and Executives in accordance with the operating results and ensure competitiveness 

with other companies in the same business.

7.4.3 Total remuneration of the Executive Committee and Executive

The Executive remuneration included the Executive chairman, CEO, first top 4 Executives 

and all equivalent position in the 4th Executive as at December 31.

Y2021 Y2020

Salary bonus and welfare*

Provident fund

7

7

6

6

9,831,399

357,914

9,095,618

362,207

No. of

Person

No. of

Person

Amount 

(Baht/Y)

Amount

(Baht/Y)

Remark: *Welfare: The same as the others employees, such as social security tax, Health insurance, Annual 

 health check, PI & DO and Training. 

	 Y2020,	The	Executive	Chairman,	CEO	and	all	Executives	have	no	bonus.	Other	benefits:	

Type of Remuneration

7.5 Information about employees

As at 31 December 2021, the Company employs a total of 78 employees (excluding  

Executives). They can be divided into 69 full time employees and 9 temporary employees with 

the details as follows:

Department
Full Time

Employee

Temporary

Employee
Total

Strategy and Support

Event and IT Media

Creative

Content & Media

Digital Service

Internal Audit

Accounting, Finance and Human Resource Management

Total

7

8

9

10

23

2

10

69

-

-

5

4

-

-

-

9

7

8

14

14

23

2

10

78

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, customers, 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, 
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7.6.2 Investor Relation

The Company assigned Mr. Thanit Klaewdetsri, the Company’s secretary, as chief investor 

relations, Ms. Pornpavee Sahawathanapong, CFO, and Ms. Chanika Kitrattanakan, Executive’s  

secretary, are investor relations assistant.

E-mail address tarip@arip.co.th

Telephone no.  0-2642-3400

Fax no.  0-2641-2331

7.6.3 Audit Fee

In 2021, The Company paid the audit fee to EY Office Limited in amount of 1,200,000 Baht, 

not have any service fee. The Company has no subsidiary, therefore no auditor and audit fee. 

In 2021, The Covid-19 situation, the Company encouraged employees to Online training via 

the “Wisimo” as a KPIs in the annual employee assessment. And had planned to develop our 

human resource by improving the learning process to respond to change in technology and  

media competition. The Company had provided in average 9.50 hours per person of human 

resource development.

7.6 Other Important Information 

7.6.1 Information of Company secretary, Person Supervising Accounting, Head of  

Internal Audit and Company Secretary 

The Board of Directors appointed Mr. Thanit Klaewdetsri to be the Company’s secretary 

according to the Board’s meeting 5/2021 on 8 November 2021 (History see page 20) with main 

duties and responsibilities as follows: 

 1. Provide advice on relevant legal and regulatory issues as well as guidelines on  

operational oversight as stipulated by law

 2. Promote Knowledge and understanding on corporate oversight by providing information 

and encouraging the Board to implement

 3. Prepare meeting agenda and documents for Shareholders’ and Board’s meetings 

 4. Preparing Shareholders’ and Board’s meetings following the laws, the Company’s  

regulations and best practices

 5. Take minutes for Shareholders’ and Board’s meetings and follow up to ensure actions are 

taken following the decisions in Shareholders’ and Board’s meetings

 6. Prepare and keep the director list, annual report, Shareholders’ meeting invitation letter, 

Board’s meeting invitation letter, Shareholders’ meeting minutes, and Board’s meeting minutes

 7. Ensure that the Directors and Executives report conflict of interest report as stipulated by law

 8. Keep the report on possible conflict of interest presented by the Directors or Executives

 9. Ensure that information is disclosed and reported following the rules and regulations

 10. Coordinate and communicate with the shareholders to inform shareholders about their 

rights and corporate news as well as be an intermediary between shareholders and the Board and 

Executives

 11. Facilitate the Board’s Activities

 12. Ensure to conduct the Board and CEO Assessment, and report the results to the Board 

coordinate between the Board and Executives

The Person Supervising Accounting

The Company has appointed Ms. Pornpavee Sahawathanapong to be the person who is 

directly responsible for overseeing the accounting and financial work. (History see page 21)

Head Internal Audit Office

The Company has appointed Ms. Sadarin Chantakul, Head of Internal Audit Office, is the 

person who reviewed and assessed the of internal control system, plan the internal audit work 

by reporting directly to the Audit Committee. Ms. Sadarin Chantakul’s biography see page 222.



215215

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

214214

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7.6.2 Investor Relation

The Company assigned Mr. Thanit Klaewdetsri, the Company’s secretary, as chief investor 

relations, Ms. Pornpavee Sahawathanapong, CFO, and Ms. Chanika Kitrattanakan, Executive’s  

secretary, are investor relations assistant.

E-mail address tarip@arip.co.th

Telephone no.  0-2642-3400

Fax no.  0-2641-2331

7.6.3 Audit Fee

In 2021, The Company paid the audit fee to EY Office Limited in amount of 1,200,000 Baht, 

not have any service fee. The Company has no subsidiary, therefore no auditor and audit fee. 

In 2021, The Covid-19 situation, the Company encouraged employees to Online training via 

the “Wisimo” as a KPIs in the annual employee assessment. And had planned to develop our 

human resource by improving the learning process to respond to change in technology and  

media competition. The Company had provided in average 9.50 hours per person of human 

resource development.

7.6 Other Important Information 

7.6.1 Information of Company secretary, Person Supervising Accounting, Head of  

Internal Audit and Company Secretary 

The Board of Directors appointed Mr. Thanit Klaewdetsri to be the Company’s secretary 

according to the Board’s meeting 5/2021 on 8 November 2021 (History see page 20) with main 

duties and responsibilities as follows: 

 1. Provide advice on relevant legal and regulatory issues as well as guidelines on  

operational oversight as stipulated by law

 2. Promote Knowledge and understanding on corporate oversight by providing information 

and encouraging the Board to implement

 3. Prepare meeting agenda and documents for Shareholders’ and Board’s meetings 

 4. Preparing Shareholders’ and Board’s meetings following the laws, the Company’s  

regulations and best practices

 5. Take minutes for Shareholders’ and Board’s meetings and follow up to ensure actions are 

taken following the decisions in Shareholders’ and Board’s meetings

 6. Prepare and keep the director list, annual report, Shareholders’ meeting invitation letter, 

Board’s meeting invitation letter, Shareholders’ meeting minutes, and Board’s meeting minutes

 7. Ensure that the Directors and Executives report conflict of interest report as stipulated by law

 8. Keep the report on possible conflict of interest presented by the Directors or Executives

 9. Ensure that information is disclosed and reported following the rules and regulations

 10. Coordinate and communicate with the shareholders to inform shareholders about their 

rights and corporate news as well as be an intermediary between shareholders and the Board and 

Executives

 11. Facilitate the Board’s Activities

 12. Ensure to conduct the Board and CEO Assessment, and report the results to the Board 

coordinate between the Board and Executives

The Person Supervising Accounting

The Company has appointed Ms. Pornpavee Sahawathanapong to be the person who is 

directly responsible for overseeing the accounting and financial work. (History see page 21)

Head Internal Audit Office

The Company has appointed Ms. Sadarin Chantakul, Head of Internal Audit Office, is the 

person who reviewed and assessed the of internal control system, plan the internal audit work 

by reporting directly to the Audit Committee. Ms. Sadarin Chantakul’s biography see page 222.
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and development of Company’s business, and dedicating their times and efforts in conducting 

their duties. Then, the list will be submitted to the Board of Directors and shareholders’ meeting 

for approval.

The Company provides 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 2021 annual general meeting during the period from 1-31 December 2020. However, during 

that period, no shareholder proposed an agenda or nominated a person to be a member of the 

board in advance.

 In voting for the election of directors, Shareholders are allowed to use ballots to  

elect directors individually by allowing shareholders to cast all their votes to select the persons 

nominated as the directors one by one.

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.

8.1.2 The Attendance and Remuneration of Each Directors

Directors Meeting Attendance for the Y2021

No. of meetings
throughout the year

Director Board

(8 persons)

 5 Times

AC

(3 persons)

4 Times

NRC

(3 persons)

 2 Times

CG

(3 persons)

 1 Times
1. Mr. Manu Leopairote

2. Mr. Min Intanate

3. Mr. Boonlerd Narathai

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng

6. AVM Isaraya Sukcharoen

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

8. Ms. Sunee Mattanyukul

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

8. Corporate Governance 

 Performance Report

8.1 Summary of the Board of Directors’ performance in the past year

8.1.1 Nomination, development and performance evaluation of the Board of Directors

(1) Independent Directors

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 from 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.

(2) Nomination of Directors and Executives

Nomination of Directors and Executives

The Nomination and Remuneration Committee which consists of 3 Independent Directors 

from 3 directors have the responsibility for selection and consideration the qualified persons 

complied to the regulations and policy of the nomination of directors and executives. Moreover, 

considerations will be based on ability, experiences, knowledge and specific skill for the benefit 
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and development of Company’s business, and dedicating their times and efforts in conducting 

their duties. Then, the list will be submitted to the Board of Directors and shareholders’ meeting 

for approval.

The Company provides 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 2021 annual general meeting during the period from 1-31 December 2020. However, during 

that period, no shareholder proposed an agenda or nominated a person to be a member of the 

board in advance.

 In voting for the election of directors, Shareholders are allowed to use ballots to  

elect directors individually by allowing shareholders to cast all their votes to select the persons 

nominated as the directors one by one.

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.

8.1.2 The Attendance and Remuneration of Each Directors

Directors Meeting Attendance for the Y2021

No. of meetings
throughout the year

Director Board

(8 persons)

 5 Times

AC

(3 persons)

4 Times

NRC

(3 persons)

 2 Times

CG

(3 persons)

 1 Times
1. Mr. Manu Leopairote

2. Mr. Min Intanate

3. Mr. Boonlerd Narathai

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng

6. AVM Isaraya Sukcharoen

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

8. Ms. Sunee Mattanyukul

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

8. Corporate Governance 

 Performance Report

8.1 Summary of the Board of Directors’ performance in the past year

8.1.1 Nomination, development and performance evaluation of the Board of Directors

(1) Independent Directors

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 from 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.

(2) Nomination of Directors and Executives

Nomination of Directors and Executives

The Nomination and Remuneration Committee which consists of 3 Independent Directors 

from 3 directors have the responsibility for selection and consideration the qualified persons 

complied to the regulations and policy of the nomination of directors and executives. Moreover, 

considerations will be based on ability, experiences, knowledge and specific skill for the benefit 
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Conflict of Interest
The Company is committed to conducting business with transparency, fairness and  

accountability. Therefore, we have a policy on conflict of interest, using the principle that any 
decision to enter into a transaction must protect the best interests of the Company and its  
shareholders, and to avoid actions that may lead to conflicts of interest. In this regard, the  
directors or executives who are involved or have interests with the subject being considered must 
notify the Company of their relations or interests in the transaction and must not participate in 
the consideration. This includes having no power to approve such transactions, connected  
transactions, inter-transaction and situations that lead to conflicts of interest.

In 2021, The Company did not have cases of conflicts of interest.

Supervision of Inside Information Usage
The Company 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 Staffs are not allowed to disclose 
the Company’s confidential and/or internal information or exploit it for the benefit of themselves 
or others whether directly or indirectly and whether they will receive any benefit in return. 

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

3. The Company has notified Executives to ensure their awareness and acknowledgement 
of their obligations to report the holdings of the Company’s shares by themselves, their spouses 
and minor children. They also have an obligation to report changes in securities possession to the 
Office of SEC in pursuant to Article 59 and penalties under the Securities and Exchange Act, B.E. 
2535.

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

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

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

In 2021, The Company did not receive any report on the misuse of the Company inside 
information by Directors, Executives, Employees and Staffs.

Name
Monthly

remuneration 
for the Board

Meeting 
allowance for

the Board

Monthly
remuneration 

for AC

Meeting 
allowance for 

sub-committee

Total
remuneration

Remuneration

Directors’ remuneration Y2021 was approved by The AGM Y2021 held on 8 April 2021, details 

as follows:

Remark: (1) Mr.  Manu Leopairote, Chairman of the Board, approved monthly remuneration was 273,000 baht, 

due to the economic situation he had a reduction his remuneration to 200,000 baht per month.

  (2) Mr. Min Intanate and Mr. Boonlerd Narathai have proposed an intention not to receive the 

monthly remuneration as the Director.

  (3) Dr. Wilson Teo Yong Peng have proposed an intention not to receive the monthly remuneration 

and any other benefits as the Director. 

8.1.3 Oversight for Associated Companies and Joint Ventures
In 2021, The Company had no associated and/or subsidiary company; therefore, it did not 

provide any oversight.
8.1.4 Monitoring of the Compliance with Corporate Governance Policies and Practices
The Company pays close attention to Good Corporate Governance by defining relevant 

policies and practices that are established in the Corporate Governance Policy, Code of Conduct 
and Anti-corruption Policy handbook, as well as to promote real practices to build confidence 
among all groups of stakeholders.

At the Board of Directors’ Meeting, No. 5/2021 on November 8, 2021, the Committee  
reviewed, revised and approved the Good Corporate Governance Policy, the Code of Conduct 
and Anti-corruption Policy handbook. In the past year the company has followed up on compliance 
with good corporate governance. The Company does not receive any complaints from customers, 
partners, employees or any legal disputes affecting the Company’s business operations. 

In addition, the Company followed up to achieve Good Corporate Governance practices in 
the following areas.

1. Mr. Manu Leopairote(1)

2. Mr. Min Intanate(2)

3. Mr. Boonlerd Narathai(2)

4. Mr. Prayoon

 Rattanachaiyanont

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng(3)

6. AVM Isaraya Sukcharoen

7. Assoc. Prof. Rana

 Pongruengphant, Ph. D. 

8. Ms. Sunee Mattanyukul

Total 

2,400,000

-

-

240,000

-

240,000

240,000

240,000

3,360,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

25,000

25,000

25,000

175,000

360,000

240,000

240,000

840,000

15,000

15,000

15,000

45,000

2,425,000

25,000

25,000

265,000

-

640,000

520,000

520,000

4,420,000
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Conflict of Interest
The Company is committed to conducting business with transparency, fairness and  

accountability. Therefore, we have a policy on conflict of interest, using the principle that any 
decision to enter into a transaction must protect the best interests of the Company and its  
shareholders, and to avoid actions that may lead to conflicts of interest. In this regard, the  
directors or executives who are involved or have interests with the subject being considered must 
notify the Company of their relations or interests in the transaction and must not participate in 
the consideration. This includes having no power to approve such transactions, connected  
transactions, inter-transaction and situations that lead to conflicts of interest.

In 2021, The Company did not have cases of conflicts of interest.

Supervision of Inside Information Usage
The Company 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 Staffs are not allowed to disclose 
the Company’s confidential and/or internal information or exploit it for the benefit of themselves 
or others whether directly or indirectly and whether they will receive any benefit in return. 

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

3. The Company has notified Executives to ensure their awareness and acknowledgement 
of their obligations to report the holdings of the Company’s shares by themselves, their spouses 
and minor children. They also have an obligation to report changes in securities possession to the 
Office of SEC in pursuant to Article 59 and penalties under the Securities and Exchange Act, B.E. 
2535.

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

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

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

In 2021, The Company did not receive any report on the misuse of the Company inside 
information by Directors, Executives, Employees and Staffs.

Name
Monthly

remuneration 
for the Board

Meeting 
allowance for

the Board

Monthly
remuneration 

for AC

Meeting 
allowance for 

sub-committee

Total
remuneration

Remuneration

Directors’ remuneration Y2021 was approved by The AGM Y2021 held on 8 April 2021, details 

as follows:

Remark: (1) Mr.  Manu Leopairote, Chairman of the Board, approved monthly remuneration was 273,000 baht, 

due to the economic situation he had a reduction his remuneration to 200,000 baht per month.

  (2) Mr. Min Intanate and Mr. Boonlerd Narathai have proposed an intention not to receive the 

monthly remuneration as the Director.

  (3) Dr. Wilson Teo Yong Peng have proposed an intention not to receive the monthly remuneration 

and any other benefits as the Director. 

8.1.3 Oversight for Associated Companies and Joint Ventures
In 2021, The Company had no associated and/or subsidiary company; therefore, it did not 

provide any oversight.
8.1.4 Monitoring of the Compliance with Corporate Governance Policies and Practices
The Company pays close attention to Good Corporate Governance by defining relevant 

policies and practices that are established in the Corporate Governance Policy, Code of Conduct 
and Anti-corruption Policy handbook, as well as to promote real practices to build confidence 
among all groups of stakeholders.

At the Board of Directors’ Meeting, No. 5/2021 on November 8, 2021, the Committee  
reviewed, revised and approved the Good Corporate Governance Policy, the Code of Conduct 
and Anti-corruption Policy handbook. In the past year the company has followed up on compliance 
with good corporate governance. The Company does not receive any complaints from customers, 
partners, employees or any legal disputes affecting the Company’s business operations. 

In addition, the Company followed up to achieve Good Corporate Governance practices in 
the following areas.

1. Mr. Manu Leopairote(1)

2. Mr. Min Intanate(2)

3. Mr. Boonlerd Narathai(2)

4. Mr. Prayoon

 Rattanachaiyanont

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng(3)

6. AVM Isaraya Sukcharoen

7. Assoc. Prof. Rana

 Pongruengphant, Ph. D. 

8. Ms. Sunee Mattanyukul

Total 

2,400,000

-

-

240,000

-

240,000

240,000

240,000

3,360,000

25,000

25,000

25,000

25,000

-

25,000

25,000

25,000

175,000

360,000

240,000

240,000

840,000

15,000

15,000

15,000

45,000

2,425,000

25,000

25,000

265,000

-

640,000

520,000

520,000

4,420,000
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3. Whistleblower’s Protection 
The Company is aware of safety and damage to the whistleblower or the complainant and 

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

In 2021, 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.

  
8.2 Performance Report of the Directors and Sub-Committees

Performance Report of the Audit Committee
In 2021, the company set up 4 Audit Committee meetings and all of the Audit Committee 

had joined all the meetings, moreover everyone had reported their duties to the company  
directors each time. Anyway, there was one meeting that the auditors joined in which no any 
executives.

In addition to reporting the performance of duties as specified in the Audit Committee  
Report. The Audit Committee also provided valuable advice on management and providing advice 
and guidelines for internal audit of the company, to have more perspectives indifferent dimensions 
to give shareholders and investors’ confidence that the Audit Committee pay attention on  
inquiring about the adequacy and appropriateness of the company’s internal control system. 

Performance Report of the Nomination and Remuneration Committee
In 2021, the Corporate Governance Committee had conducted 1 meeting and all of the 

Nomination and Remuneration Committee had joined the meetings, moreover everyone had 
reported their duties to the company directors each time.

In addition to reporting the performance of duties as specified in the Nomination and  
Remuneration Committee Report. It also provided additional guidance for reviewing Succession 
plan for the development of senior management. To prepare potential persons to be able to 
succeed the position in the event of retirement, resignation, or inability to perform duties for the 
benefit of management and recruiting suitable people to take the position of top management.

Performance Report of the Corporate Governance Committee
In 2021, the Corporate Governance Committee had conducted 1 meeting and all of the 

Nomination and Remuneration Committee had joined the meetings, moreover everyone had 
reported their duties to the company directors each time.

In addition to the company compliance as specified in the Corporate Governance Committee 
Report. It also provided the priority and promotion guild line to company for following ESG model 
in order to reflect the company intention to operate with harmony to the good governance.

Performance of Executive Committee
The Executive Committee and executives have meetings every week at least once a week. 

The details of important performances were summarized as follows:
1. Made preparation, suggested and stipulated guideline on business policy, budgets,  

management structures of the Company to the Board of Directors.

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 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 2021, 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.

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.
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3. Whistleblower’s Protection 
The Company is aware of safety and damage to the whistleblower or the complainant and 

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

In 2021, 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.

  
8.2 Performance Report of the Directors and Sub-Committees

Performance Report of the Audit Committee
In 2021, the company set up 4 Audit Committee meetings and all of the Audit Committee 

had joined all the meetings, moreover everyone had reported their duties to the company  
directors each time. Anyway, there was one meeting that the auditors joined in which no any 
executives.

In addition to reporting the performance of duties as specified in the Audit Committee  
Report. The Audit Committee also provided valuable advice on management and providing advice 
and guidelines for internal audit of the company, to have more perspectives indifferent dimensions 
to give shareholders and investors’ confidence that the Audit Committee pay attention on  
inquiring about the adequacy and appropriateness of the company’s internal control system. 

Performance Report of the Nomination and Remuneration Committee
In 2021, the Corporate Governance Committee had conducted 1 meeting and all of the 

Nomination and Remuneration Committee had joined the meetings, moreover everyone had 
reported their duties to the company directors each time.

In addition to reporting the performance of duties as specified in the Nomination and  
Remuneration Committee Report. It also provided additional guidance for reviewing Succession 
plan for the development of senior management. To prepare potential persons to be able to 
succeed the position in the event of retirement, resignation, or inability to perform duties for the 
benefit of management and recruiting suitable people to take the position of top management.

Performance Report of the Corporate Governance Committee
In 2021, the Corporate Governance Committee had conducted 1 meeting and all of the 

Nomination and Remuneration Committee had joined the meetings, moreover everyone had 
reported their duties to the company directors each time.

In addition to the company compliance as specified in the Corporate Governance Committee 
Report. It also provided the priority and promotion guild line to company for following ESG model 
in order to reflect the company intention to operate with harmony to the good governance.

Performance of Executive Committee
The Executive Committee and executives have meetings every week at least once a week. 

The details of important performances were summarized as follows:
1. Made preparation, suggested and stipulated guideline on business policy, budgets,  

management structures of the Company to the Board of Directors.

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 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 2021, 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.

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.
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BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES

ON FINANCIAL DISCLOSURE 2021

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 2021 

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 2021 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 2021 

ending 31 December 2021, which has been reviewed by the audit committee, management and 

the Company’s financial auditor to be correct, complete, appropriate, in compliance with  

generally accepted accounting practices and employs appropriate accounting policies on a  

consistent basis. The financial disclosure is deemed to be transparent, provides an appropriate 

level of disclosure and is in compliance with all the relevant legal, guidelines and policies.

Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board

Mr. Min Intanate  

Executive Chairman

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.
4. Oversaw, controlled and supervised on the management in accordance with the laid 

down strategies and plans.
5. To provide advice to the management in the area of finance, marketing, human resource 

management, and other operations to achieve the goal and the company’s business policy.
The Executive Committee carefully manage and operate with full of competence and  

capacity that harmonize to the good governance policy and business ethic guides for the best 
benefits of the company, shareholders and every stakeholders in the long run.

Qualification of Head of Internal Audit
 Miss Sadarin Chantakul

Position : Assistant Internal Audit Manager
Educations :

B.Sc. in Account, Dhurakij Pundit University 
Work experience:

ARIP Public Company Limited (Mar 2016-Present)
 • Develop audit program to drive the organization’s internal control system to be continuous  

  effectiveness and to ensure that each area comply the company policies, standard and  
  work instructions as well as concerning regulations and laws.

 • Ensure work papers contain adequate evidence to support audit findings.
 • Supervise and suggest internal audit staff to achieve audit objectives and have work  

  efficiency
 • Assist internal audit section manager to review audit working paper of internal audit  

  staff to ensure that the audit process, result, and audit evidence to be accurate, clear  
  and reliable.

 • Communicate audit result, recommendations and consulting service to the auditees.
 • Prepare draft internal audit reports of each audited area.
 • Carry out other assignments from internal audit department manager

 • Other adhoc task assigned

Eighty nine cons COMPANY LIMITED (Jan 2015 – Feb 2016)
 • Responsible for company’s internal audit planning and operation
 • Communicate audit result, recommendations and consulting service to the auditees.
 • Prepare draft internal audit reports of each audited area.
 • Carry out other assignments from internal audit department manager
 • Other adhoc task assigned

P&L INTERNAL AUDIT COMPANY LIMITED, (Mar 2011 –  Oct 2014)
 • Responsible for company’s internal audit planning and operation
 • Communicate audit result, recommendations and consulting service to the auditees.
 • Prepare draft internal audit reports of each audited area.
 • Carry out other assignments from internal audit department manager
 • Other adhoc task assigned

Training
 •  IA Clinic #3/2014 “Fraud Audit”
 • The Securities and Exchange Commission, Thailand “Smart Disclosure Program (SDP)”
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BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES

ON FINANCIAL DISCLOSURE 2021

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 2021 

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 2021 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 2021 

ending 31 December 2021, which has been reviewed by the audit committee, management and 

the Company’s financial auditor to be correct, complete, appropriate, in compliance with  

generally accepted accounting practices and employs appropriate accounting policies on a  

consistent basis. The financial disclosure is deemed to be transparent, provides an appropriate 

level of disclosure and is in compliance with all the relevant legal, guidelines and policies.

Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board

Mr. Min Intanate  

Executive Chairman

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.
4. Oversaw, controlled and supervised on the management in accordance with the laid 

down strategies and plans.
5. To provide advice to the management in the area of finance, marketing, human resource 

management, and other operations to achieve the goal and the company’s business policy.
The Executive Committee carefully manage and operate with full of competence and  

capacity that harmonize to the good governance policy and business ethic guides for the best 
benefits of the company, shareholders and every stakeholders in the long run.

Qualification of Head of Internal Audit
 Miss Sadarin Chantakul

Position : Assistant Internal Audit Manager
Educations :

B.Sc. in Account, Dhurakij Pundit University 
Work experience:

ARIP Public Company Limited (Mar 2016-Present)
 • Develop audit program to drive the organization’s internal control system to be continuous  

  effectiveness and to ensure that each area comply the company policies, standard and  
  work instructions as well as concerning regulations and laws.

 • Ensure work papers contain adequate evidence to support audit findings.
 • Supervise and suggest internal audit staff to achieve audit objectives and have work  

  efficiency
 • Assist internal audit section manager to review audit working paper of internal audit  

  staff to ensure that the audit process, result, and audit evidence to be accurate, clear  
  and reliable.

 • Communicate audit result, recommendations and consulting service to the auditees.
 • Prepare draft internal audit reports of each audited area.
 • Carry out other assignments from internal audit department manager

 • Other adhoc task assigned

Eighty nine cons COMPANY LIMITED (Jan 2015 – Feb 2016)
 • Responsible for company’s internal audit planning and operation
 • Communicate audit result, recommendations and consulting service to the auditees.
 • Prepare draft internal audit reports of each audited area.
 • Carry out other assignments from internal audit department manager
 • Other adhoc task assigned

P&L INTERNAL AUDIT COMPANY LIMITED, (Mar 2011 –  Oct 2014)
 • Responsible for company’s internal audit planning and operation
 • Communicate audit result, recommendations and consulting service to the auditees.
 • Prepare draft internal audit reports of each audited area.
 • Carry out other assignments from internal audit department manager
 • Other adhoc task assigned

Training
 •  IA Clinic #3/2014 “Fraud Audit”
 • The Securities and Exchange Commission, Thailand “Smart Disclosure Program (SDP)”
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its recommendations. The committee also made sure that the Company’s protocol is compliant 
with relevant standards and suitable for the Company.

4. Regulatory compliance: The Audit Committee held meetings with the Executives who 
are directly responsible for the concerned issues and with the internal control department to 
pose questions and exchange opinions in order to ensure that the Company’s practices complied 
with the laws, regulations, rules, and international standards

5. Corporate governance: The committee reviewed the Company’s policies 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 2021, there was no report or complaint on illegal, 
unethical conduct, 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. Moveover, 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 2021, 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.

AVM Isaraya Sukcharoen
Chairman of the Audit Committee

AUDIT COMMITTEE’S REPORT

The Audit Committee of ARIP Public Company Limited is composed of three (3) independent 
directors. Each member of the Committee meets the qualification as defined by The Stock  
Exchange of Thailand regulations. The members of the Committee are as follows:

1. AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director and Chairman of Audit Committee
2. Assoc. Prof.Rana  Independent Director and Audit Committee Member
 Pongruengphant, Ph. D.   
3. Ms. Sunee Mattanyukul*  Independent Director and Audit Committee Member
*Ms. Sunee Mattanyukul is the member of Audit Committee who has knowledge and experiences in  

reviewing	the	Company’s	financial	statements.

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 and internal audit system.
• To consider disclosure of connected transactions or the transactions that may lead to 

conflict of interests with sufficiently accuracy and complettion.
• 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 2021, 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 2021 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 
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its recommendations. The committee also made sure that the Company’s protocol is compliant 
with relevant standards and suitable for the Company.

4. Regulatory compliance: The Audit Committee held meetings with the Executives who 
are directly responsible for the concerned issues and with the internal control department to 
pose questions and exchange opinions in order to ensure that the Company’s practices complied 
with the laws, regulations, rules, and international standards

5. Corporate governance: The committee reviewed the Company’s policies 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 2021, there was no report or complaint on illegal, 
unethical conduct, 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. Moveover, 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.
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To summarize, in 2021, 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  
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AVM Isaraya Sukcharoen
Chairman of the Audit Committee

AUDIT COMMITTEE’S REPORT

The Audit Committee of ARIP Public Company Limited is composed of three (3) independent 
directors. Each member of the Committee meets the qualification as defined by The Stock  
Exchange of Thailand regulations. The members of the Committee are as follows:

1. AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director and Chairman of Audit Committee
2. Assoc. Prof.Rana  Independent Director and Audit Committee Member
 Pongruengphant, Ph. D.   
3. Ms. Sunee Mattanyukul*  Independent Director and Audit Committee Member
*Ms. Sunee Mattanyukul is the member of Audit Committee who has knowledge and experiences in  

reviewing	the	Company’s	financial	statements.

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 and internal audit system.
• To consider disclosure of connected transactions or the transactions that may lead to 

conflict of interests with sufficiently accuracy and complettion.
• 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 2021, 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 2021 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 
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As at December 31, 2021 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 2021 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 

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. AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director and Member of NRC

3 Ms. Sunee Mattanyukul Independent Director and Member of NRC

In 2021 the Committee called Two meetings. The meeting was well participated with due 

care by all the members of the Committee. The Committee’s members proactively participated, 

contributed and provided recommendation that are 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 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 2021 

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 2020 which no minority shareholders propose the  

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 expire in 2021 to be re-appointed as director for another term. The Shareholders’ 

2021 Annual General Meeting approved as recommended. The second meeting, the Committee 

appointed a person to replace the director, who resigned during the year. The appointed director 

shall remain in office only for the remaining term of the director whom replacing.

2. Remuneration

The Company directors’ remuneration is based on duties, responsibilities, and performances, 

type and size of the Company.  Other factors taken into consideration are risks threatening the 

Company’s business and the general economic situation. The remuneration must be at an  

appropriate level and attractive enough to attract and retain the qualified directors. The  

remuneration is proposed to the Board for endorsement and further proposed to the shareholders’ 

2021 annual general meeting for approval.  The approved remuneration table of members of both 

the Company’s directors and sub-committee is published in the Company’s annual report.
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9. Internal Controls and 

 Related Transactions

9.1 Internal Controls

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 the Company is operation. The  

Company’s internal control system could be summarized 5 aspects 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.

- The Company recognizes the importance of honesty and business ethics. There are written 

policies and procedures for the Company’s business ethics, code of conducts of the management 

and employees.

- The Company has established a rule to prevent executives and employees from behaving 

in a manner that may cause conflict of interest with the business. It has also set a disciplinary 

action for violations of such rule as written in the working regulations. In addition, the Company 

has launched a “Whistleblower” campaign to attain complaints or leads about fraudulent  

behaviors. This help making the operation carried out by employees and executives more  

transparent, honest, fair and accountable.

2. Risk Evaluation

The Company has conducted both internal and external risks assessments that may have 

an impact on the business. The Company also analyzes and sets measures to mitigate risks, as 

well as communicates to relevant employees.

3. Control Activities

The Company has set policies and operational procedures as a guideline for business  

operation mainly to achieve goals as defined by the management. The control activities will  

suggest possible risks that may arise from normal operation. This is for employees to take  

precautions measures, which should lead to successful operation. Samples of control activities 

are listed below:

- Finance and accounting: the Company has an internal control system relating to debt 

collection, safekeeping of cash, receiving and paying, bank deposits and I.O.U. to ensure compli-

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. AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director and Chairman of the CG 

2. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. Independent Director and Member of the CG

3. Ms. Sunee Mattanyukul Independent Director and Member of the CG

The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 

2021 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 business conduction 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 Form 56-1 One Report 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.

AVM Isaraya Sukcharoen

Chairman of the Corporate Governance Committee
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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 business conduction 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 
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governance will also be implemented, as approved by the Board.
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AVM Isaraya Sukcharoen

Chairman of the Corporate Governance Committee
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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  
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9. Internal Controls and 

 Related Transactions

9.1 Internal Controls

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 the Company is operation. The  

Company’s internal control system could be summarized 5 aspects 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.

- The Company recognizes the importance of honesty and business ethics. There are written 

policies and procedures for the Company’s business ethics, code of conducts of the management 

and employees.

- The Company has established a rule to prevent executives and employees from behaving 

in a manner that may cause conflict of interest with the business. It has also set a disciplinary 

action for violations of such rule as written in the working regulations. In addition, the Company 

has launched a “Whistleblower” campaign to attain complaints or leads about fraudulent  

behaviors. This help making the operation carried out by employees and executives more  

transparent, honest, fair and accountable.

2. Risk Evaluation

The Company has conducted both internal and external risks assessments that may have 

an impact on the business. The Company also analyzes and sets measures to mitigate risks, as 

well as communicates to relevant employees.

3. Control Activities

The Company has set policies and operational procedures as a guideline for business  

operation mainly to achieve goals as defined by the management. The control activities will  

suggest possible risks that may arise from normal operation. This is for employees to take  

precautions measures, which should lead to successful operation. Samples of control activities 

are listed below:

- Finance and accounting: the Company has an internal control system relating to debt 

collection, safekeeping of cash, receiving and paying, bank deposits and I.O.U. to ensure compli-

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. AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director and Chairman of the CG 

2. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. Independent Director and Member of the CG

3. Ms. Sunee Mattanyukul Independent Director and Member of the CG

The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 

2021 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 business conduction 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 Form 56-1 One Report 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.

AVM Isaraya Sukcharoen

Chairman of the Corporate Governance Committee
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consistent with the internal control 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.

The Audit Committee supervised the internal audit to make confidence and consulting  

independently and fairly in monitoring and evaluating the sufficiency of the internal control system, 

and monitoring the results of the improvements of the operating process to be appropriate, 

covering the Company’s operation process, which are report directly to the Audit Committee. The 

purpose is to ensure that the Company’s operations maintain adequate appropriate and efficient 

internal control system along with risk management within the acceptable level and the  

Company’s good corporate governance. The Audit Committee has assigned Ms. Sadarin Chantakul, 

Head of Internal Audit, to be the primary person responsible for performing the duties of the 

Company’s internal auditors. The Audit Committee has considered Ms. Sadarin Chantakul ‘s  

qualifications and found that it was appropriate enough to perform such duties because she is 

independent and has experience in performing internal audit and has attended a course related 

to internal auditing. 

Consideration of appointment, removal and transfer of the Head of Internal Audit Department 

must be approved by the Audit Committee. 

9.2 Related Transactions

 The details of related party transactions have been disclosed in the note of the financial 

statements for the fiscal year ended of 31 December 2021. The Audit Committee has reviewed 

the Company’s related transactions and has an opinion that the related transaction in accordance 

with the commercial conditions and comply with regulations of the SET with complete evidence 

and adequate disclosure of the financial statements.

 1.  Necessity and Justification of Related Transactions 

 The Audit committee has considered related transactions and has an opinion that the  

related transactions are necessary and reasonable transparency and adequate disclosure of  

information It is considered in accordance with the general business nature 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.

with the Company’s regulations. Accounting entries are recorded accurately and consistently.  

- Procurement of goods and services: the Company has established procurement rules and 

procedures to be used as a guideline for procurement. The guideline clearly stipulates duties  

and responsibilities procurement procedures, including among others, approval authority,  

determination of requirements and acceptance of goods and services. 

- The Company has determined key performance indicators (KPI) for employees of the whole 

organization.

- The Company has determined scope of authorities and responsibilities as well as level of 

financial authorization in writing.

- The Company has devised Business Continuity Plan (BCP) to be readily prepared in case 

of the ICT system crashes.

4. Information and Communication

The Company has an information system to support business operations, financial reporting,  

policy and regulation compliances. The Company has sufficiently and adequately prepared data 

and significant information to support decision-making. Moreover, the information obtained from 

outside of the organization is communicated to executives and users within the organization in 

the format that allows the recipients to perform their duties and responsibilities effectively.

5. Monitoring and Evaluation

The Company has established an internal audit unit to inspect and assess results of internal 

control. Its main duties are to oversee and monitor to ensure that the Company’s key operations 

and financial transactions are carried out in accordance with the Company’s regulations. The  

internal audit unit will devise annual audit plan and fully perform the audit in accordance with 

the plan. To ensure that the internal audit unit can independently and freely perform its duty, 

the Board of Directors has stipulated that the internal audit unit shall report directly to the Audit 

Committee. The Audit Committee assigned to internal audit to monitor and report to the Audit 

Committee in the next meeting. 

Deficiencies in the internal control system of the Company 

The Board of Directors provides evaluating and monitoring system of the internal control 

system covering all aspects such as accounting, finance, operation, compliance with  

law/regulations, property, and corruption that has a significant effect on its reputation so it should 

be resolved immediately, arrange to regularly audit the implementation of the internal control 

system to ensure that internal controls are carried out in a complete and appropriate manner, 

timely assessment and communication of defects in internal control to the person in charge. This 

includes senior management and the Board of Directors, as appropriate. The person in charge of 

the department is responsible for overseeing the implementation of the internal control system.

In 2021, the Company did not find any significant deficiencies in the Company’s internal 

control system.

At the Board of Directors’ meeting No. 5/2021, dated 8 November 2021, with all 3 Audit 

Committee members attending the meeting. The Board of Directors has assessed the Company’s 

internal control system by asking information from the management and internal evaluation form. 

There is an opinion that at present, the Company’s internal control system is adequate and  
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consistent with the internal control 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.

The Audit Committee supervised the internal audit to make confidence and consulting  

independently and fairly in monitoring and evaluating the sufficiency of the internal control system, 

and monitoring the results of the improvements of the operating process to be appropriate, 

covering the Company’s operation process, which are report directly to the Audit Committee. The 

purpose is to ensure that the Company’s operations maintain adequate appropriate and efficient 

internal control system along with risk management within the acceptable level and the  

Company’s good corporate governance. The Audit Committee has assigned Ms. Sadarin Chantakul, 

Head of Internal Audit, to be the primary person responsible for performing the duties of the 

Company’s internal auditors. The Audit Committee has considered Ms. Sadarin Chantakul ‘s  

qualifications and found that it was appropriate enough to perform such duties because she is 

independent and has experience in performing internal audit and has attended a course related 

to internal auditing. 

Consideration of appointment, removal and transfer of the Head of Internal Audit Department 

must be approved by the Audit Committee. 

9.2 Related Transactions

 The details of related party transactions have been disclosed in the note of the financial 

statements for the fiscal year ended of 31 December 2021. The Audit Committee has reviewed 

the Company’s related transactions and has an opinion that the related transaction in accordance 

with the commercial conditions and comply with regulations of the SET with complete evidence 

and adequate disclosure of the financial statements.

 1.  Necessity and Justification of Related Transactions 

 The Audit committee has considered related transactions and has an opinion that the  

related transactions are necessary and reasonable transparency and adequate disclosure of  

information It is considered in accordance with the general business nature 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.

with the Company’s regulations. Accounting entries are recorded accurately and consistently.  

- Procurement of goods and services: the Company has established procurement rules and 

procedures to be used as a guideline for procurement. The guideline clearly stipulates duties  

and responsibilities procurement procedures, including among others, approval authority,  

determination of requirements and acceptance of goods and services. 

- The Company has determined key performance indicators (KPI) for employees of the whole 

organization.

- The Company has determined scope of authorities and responsibilities as well as level of 

financial authorization in writing.

- The Company has devised Business Continuity Plan (BCP) to be readily prepared in case 

of the ICT system crashes.

4. Information and Communication

The Company has an information system to support business operations, financial reporting,  

policy and regulation compliances. The Company has sufficiently and adequately prepared data 

and significant information to support decision-making. Moreover, the information obtained from 

outside of the organization is communicated to executives and users within the organization in 

the format that allows the recipients to perform their duties and responsibilities effectively.

5. Monitoring and Evaluation

The Company has established an internal audit unit to inspect and assess results of internal 

control. Its main duties are to oversee and monitor to ensure that the Company’s key operations 

and financial transactions are carried out in accordance with the Company’s regulations. The  

internal audit unit will devise annual audit plan and fully perform the audit in accordance with 

the plan. To ensure that the internal audit unit can independently and freely perform its duty, 

the Board of Directors has stipulated that the internal audit unit shall report directly to the Audit 

Committee. The Audit Committee assigned to internal audit to monitor and report to the Audit 

Committee in the next meeting. 

Deficiencies in the internal control system of the Company 

The Board of Directors provides evaluating and monitoring system of the internal control 

system covering all aspects such as accounting, finance, operation, compliance with  

law/regulations, property, and corruption that has a significant effect on its reputation so it should 

be resolved immediately, arrange to regularly audit the implementation of the internal control 

system to ensure that internal controls are carried out in a complete and appropriate manner, 

timely assessment and communication of defects in internal control to the person in charge. This 

includes senior management and the Board of Directors, as appropriate. The person in charge of 

the department is responsible for overseeing the implementation of the internal control system.

In 2021, the Company did not find any significant deficiencies in the Company’s internal 

control system.

At the Board of Directors’ meeting No. 5/2021, dated 8 November 2021, with all 3 Audit 

Committee members attending the meeting. The Board of Directors has assessed the Company’s 

internal control system by asking information from the management and internal evaluation form. 

There is an opinion that at present, the Company’s internal control system is adequate and  
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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 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 Audi 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.

9.2.1 Detail of Related transaction

List of related parties, nature of relationship, information of related transactions, and pricing 

policy according to types of transaction have been disclosed in the notes of financial statements for 

the fiscal year ended of 31 December 2021, under note 6 to financial statements: business  

transactions with related companies. 

Summary related transaction for the year ended of 31 December: as follows

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

1. Advanced

 Research Group 

 Co., Ltd. (ARG)

• Common director 

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder

 - Mr. Min Intanate

171

-

100

100

1,664

1,800

151

125

-

-

1,684

1,810

211

50

40

-

1,404

1,800

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party 

2. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

4. e-Conference management

 Price: Cost plus margin or similar charges  

 with third party under the same conditions.

1. ERP is a very high investment which include 

cost of software, server, and system admin. 

The Company considered and choose rental 

software from ARG. The rental fee is charge 

based on the actual no. of users at the same 

rate to other related companies. This software 

has the security level to access the Company’s 

information. 

2. ARG is an experienced company, has a team 

support in various fields i.e.: Legal, HRA and IT 

service. Their service included audit and  

consulting about contract, power of attorney, 

recruitment, HR software and management, 

and IT maintenance. From a variety of service, 

outsourcing was more beneficial to the  

Company. The monthly fixed rate fee is 

charged based on the average no. of service 

hours. This is a reasonable rate which  

compared with the service rate of other  

practitioners. 

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Sale Goods 

 - New year’s Gift sets 

  and calendar

2. Advertising income

3. Event income

4. Other income 

 - (e-Conference)

Expenditures

1. Accounting Software

2. Management and 

 Consultant Fee 

 – Finance & IT 

 - Human resource 

  management

 - Legal

 - Other management 

  i.e.: e-mail server 

  and mail hosting 

  service
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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 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 Audi 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.

9.2.1 Detail of Related transaction

List of related parties, nature of relationship, information of related transactions, and pricing 

policy according to types of transaction have been disclosed in the notes of financial statements for 

the fiscal year ended of 31 December 2021, under note 6 to financial statements: business  

transactions with related companies. 

Summary related transaction for the year ended of 31 December: as follows

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

1. Advanced

 Research Group 

 Co., Ltd. (ARG)

• Common director 

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder

 - Mr. Min Intanate

171

-

100

100

1,664

1,800

151

125

-

-

1,684

1,810

211

50

40

-

1,404

1,800

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party 

2. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

4. e-Conference management

 Price: Cost plus margin or similar charges  

 with third party under the same conditions.

1. ERP is a very high investment which include 

cost of software, server, and system admin. 

The Company considered and choose rental 

software from ARG. The rental fee is charge 

based on the actual no. of users at the same 

rate to other related companies. This software 

has the security level to access the Company’s 

information. 

2. ARG is an experienced company, has a team 

support in various fields i.e.: Legal, HRA and IT 

service. Their service included audit and  

consulting about contract, power of attorney, 

recruitment, HR software and management, 

and IT maintenance. From a variety of service, 

outsourcing was more beneficial to the  

Company. The monthly fixed rate fee is 

charged based on the average no. of service 

hours. This is a reasonable rate which  

compared with the service rate of other  

practitioners. 

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Sale Goods 

 - New year’s Gift sets 

  and calendar

2. Advertising income

3. Event income

4. Other income 

 - (e-Conference)

Expenditures

1. Accounting Software

2. Management and 

 Consultant Fee 

 – Finance & IT 

 - Human resource 

  management

 - Legal

 - Other management 

  i.e.: e-mail server 

  and mail hosting 

  service
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

2. A.R. Accounting 

 Consultant

 Co., Ltd.

 (ARAC)

3. Business online 

 Public Co., Ltd 

 (BOL)

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

18,095

246

-

-

13

1,100

471

450

1,183

1,486

-

4,200

239

-

-

11

350

440

300

355

-

-

-

78

1,500

30

12

1,400

1,037

-

2,847

1,486

5

3. Development system for the Company’s 

 business.

 Price: Agree upon basis

4. Service incurred in business operations

 Price: Agree upon basis

5. Implement the new accounting software to 

 replace the old software, which old version 

 and high upgrade cost.

 Price: Agree upon basis

6. Marketing cost in business operation

 Price: Market price and compare with 

 the other vendors according to purchasing 

 process.

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

 price for third party

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

2. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

3. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with 

third party under the same conditions. 

4. Other service income

 Price: Cost plus basic, market price or similar 

charges with third party under the same 

conditions.

1. Customized and analysis financial data.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

2. Old office equipment is reasonable 

 transaction.

 Price: Agree on basis

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

3. Develop Digital

 Platform Mobile App, 

 eCommerce Platform

4. Other income 

 - Government and 

  registration fee 

5. Implement costs

6. Other service 

 - Outbound call

Revenue

1. Sale Goods 

 - New year’s Gift sets 

  and calendar

Revenue

1. Advertising income

2. Sale Goods 

 - New year’s Gift sets 

  and calendar

3. Event income

4. Other income 

 - Digital Marketing, 

  VDO production and 

  ICT’s courseware

Expenditures

 1. Financial Data

 

 2. Office equipment

 – Table, chair, sofa

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

4. Anet Co., Ltd. 

 (ANET)

5. ARIT Co. Ltd.

 (ARIT) 

6. Core & Peak 

 Co., Ltd. (C&P) 

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common director

  -  Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

  (Until 28 October 

 2021)

25

-

-

644

231

-

30

-

-

900

140

-

-

21

-

-

660

84

21

30

-

150

50

18

18

35

20

1

685

345

72

200

300

10

33

  -

164

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

 price for third party

2. Exhibition space and event management

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Domain name registration fee

 Price: Market price

1. Price: Market price, The Company compares 

price and services with other service providers. 

2. The service used in the Company’s opera-

tions. Price: Market price and compare with the 

other vendors according to purchasing process.

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

2. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

3. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

4. Wisimo and CSENTO-S’ Price: Market price

VDO Production: Cost plus margin or similar 

charges with third party under the same  

conditions.

1. Price: Market price or agree upon basis or 

similar charges with third party under the same 

conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

2. Rental e-Bookshelf fee 

 Price: Agree upon basis

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Sale Goods 

 - New year’s Gift 

 sets and calendar

2. Event income

3. Other income 

 – Domain name

Expenditures

1. Internet service 

 - Leased Line, Media

2. Other expenditures 

 - Host and 

  maintenance 

  Server, and domain 

  registration fee.

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Advertising income

3. Event income

4. Other income – VDO 

Production, eLearning 

Platform “Wisimo”, and 

CSENTO_S application

Expenditures

1. Other costs - Speakers’ 

fee and coordinate 

contestants for Minecraft 

Red cross Fair Idea  

challenge.

Revenue

1. Advertising income

2. Other income

- e-Bookshelf Multimedia
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

2. A.R. Accounting 

 Consultant

 Co., Ltd.

 (ARAC)

3. Business online 

 Public Co., Ltd 

 (BOL)

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

18,095

246

-

-

13

1,100

471

450

1,183

1,486

-

4,200

239

-

-

11

350

440

300

355

-

-

-

78

1,500

30

12

1,400

1,037

-

2,847

1,486

5

3. Development system for the Company’s 

 business.

 Price: Agree upon basis

4. Service incurred in business operations

 Price: Agree upon basis

5. Implement the new accounting software to 

 replace the old software, which old version 

 and high upgrade cost.

 Price: Agree upon basis

6. Marketing cost in business operation

 Price: Market price and compare with 

 the other vendors according to purchasing 

 process.

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

 price for third party

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

2. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

3. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with 

third party under the same conditions. 

4. Other service income

 Price: Cost plus basic, market price or similar 

charges with third party under the same 

conditions.

1. Customized and analysis financial data.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

2. Old office equipment is reasonable 

 transaction.

 Price: Agree on basis

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

3. Develop Digital

 Platform Mobile App, 

 eCommerce Platform

4. Other income 

 - Government and 

  registration fee 

5. Implement costs

6. Other service 

 - Outbound call

Revenue

1. Sale Goods 

 - New year’s Gift sets 

  and calendar

Revenue

1. Advertising income

2. Sale Goods 

 - New year’s Gift sets 

  and calendar

3. Event income

4. Other income 

 - Digital Marketing, 

  VDO production and 

  ICT’s courseware

Expenditures

 1. Financial Data

 

 2. Office equipment

 – Table, chair, sofa

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

4. Anet Co., Ltd. 

 (ANET)

5. ARIT Co. Ltd.

 (ARIT) 

6. Core & Peak 

 Co., Ltd. (C&P) 

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common directors

  - Mr. Min Intanate

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common director

  -  Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

  (Until 28 October 

 2021)

25

-

-

644

231

-

30

-

-

900

140

-

-

21

-

-

660

84

21

30

-

150

50

18

18

35

20

1

685

345

72

200

300

10

33

  -

164

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

 price for third party

2. Exhibition space and event management

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Domain name registration fee

 Price: Market price

1. Price: Market price, The Company compares 

price and services with other service providers. 

2. The service used in the Company’s opera-

tions. Price: Market price and compare with the 

other vendors according to purchasing process.

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

2. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

3. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

4. Wisimo and CSENTO-S’ Price: Market price

VDO Production: Cost plus margin or similar 

charges with third party under the same  

conditions.

1. Price: Market price or agree upon basis or 

similar charges with third party under the same 

conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

2. Rental e-Bookshelf fee 

 Price: Agree upon basis

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Sale Goods 

 - New year’s Gift 

 sets and calendar

2. Event income

3. Other income 

 – Domain name

Expenditures

1. Internet service 

 - Leased Line, Media

2. Other expenditures 

 - Host and 

  maintenance 

  Server, and domain 

  registration fee.

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Advertising income

3. Event income

4. Other income – VDO 

Production, eLearning 

Platform “Wisimo”, and 

CSENTO_S application

Expenditures

1. Other costs - Speakers’ 

fee and coordinate 

contestants for Minecraft 

Red cross Fair Idea  

challenge.

Revenue

1. Advertising income

2. Other income

- e-Bookshelf Multimedia
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

7. Dataone Asia 

 (Thailand)

 Co., Ltd. (D1)

8. SVOA Public 

 Co., Ltd. (SVOA)

• Common director  

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

 (Until March 2020)

• Common 

 shareholder  

 -  Mr. Min Intanate

• Common directors  

 - Mr. Manu

  Leopairote 

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

• Common 

 shareholder  

 - Mr. Min Intanate 

389

282

550

169

386

-

-

220

1,394

491

155

-

1,016

-

50

300

198

 

-

-

1,040

1,770

436

1,625

-

1,619

319

400

750

1,540

389

83

1,910

850

652

1,698

759

1. Agency fee

Price:  Market price was reasonable, compare 

with the other vendors according to purchasing 

process.

1. New year gift 

Price: Cost plus margin which is the same price 

for third party

2. Advertising is normal business transaction.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

3. Booth in seminar.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

4. Price: Cost plus margin and/or market price 

or similar charges with third party under the 

same conditions.

1. MA firewall and Network equipment

Price: Market price and compare with the 

other vendors according to purchasing process.

1. Rental room is in business operation.

Price: The price is not different from third 

parties under the same conditions.

1.Exhibition space and event management

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

2. Advertising is normal business transaction.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

3. New year gift 

Price: Cost plus margin which is the same price 

for third party

4. Seminar, VDO production and eLearning 

Price: Cost plus margin and/or market price 

which similar charges with third party under 

the same conditions.

1. IT equipment use in business operation

Price: Market price and compare with the 

other vendors according to purchasing process. 

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Expenditures

1. PR Agency

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Advertising income

3. Event income

4. Other income - VDO 

Production, eLearning 

and ICT courseware

Expenditures

1. MA firewall and Net-

work equipment.

2. Other service - Rental 

meeting room

Revenue

1. Event income 

2. Advertising income

3. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

4. Other income - Seminar, 

VDO production and  

eLearning

Expenditures

1. IT equipment 

- Computer and OEM

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

9. IT City Public 

 Co., Ltd.

10. SPVI Public 

 Co., Ltd. (SPVI)

• Common director   

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

193

5,441

125

150

30

768

87

821

100

18

105

407

82

163

8,399

105

250

30

732

294

1,250

50

17

30

131

75

528

7,700

129

50

131

291

 

57

950

50

22

206

101

-

2. Photo copy service and rental TV

 Price: Market price and compare with the 

 other vendors according to purchasing  

 process.

1. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party

3. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

4. Digital Marketing and eLearning 

 Price: Cost plus margin or similar charges 

 with third party under the same conditions.

1. Computer, Notebook and IT product

 Price: Market price and compare with the  

 other vendors according to purchasing process.

2. Marketing campaign for all of vendors in IT 

 event “Commart”

1. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with 

 third party under the same conditions.

2. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

 third party under the same conditions.

3. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party

4. Digital Marketing and eLearning 

 Price: Cost plus margin or similar charges  

 with third party under the same conditions.

1. Computer, Notebook and IT product

 Price: Market price and compare with the other 

vendors according to purchasing process.

2. Marketing campaign for all of vendors in IT 

event “Commart”.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

2. Other service – Dairy, 

Photo copy service and 

rental TV.

Revenue 

1. Event income 

2. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

3.  Advertising income

4. Other income - Digital 

Marketing and eLearning

Expenditure

1. Computer and IT 

Product 

2. Marketing campaign 

– Gift voucher use at 

“Commart”

Revenue 

1. Event income

2. Advertising income

3. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

4. Other income - Digital 

Marketing and eLearning

Expenditure

1. Computer and IT 

Product

2. Marketing campaign 

– Gift voucher use at 

“Commart”
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

7. Dataone Asia 

 (Thailand)

 Co., Ltd. (D1)

8. SVOA Public 

 Co., Ltd. (SVOA)

• Common director  

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

 (Until March 2020)

• Common 

 shareholder  

 -  Mr. Min Intanate

• Common directors  

 - Mr. Manu

  Leopairote 

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

• Common 

 shareholder  

 - Mr. Min Intanate 

389

282

550

169

386

-

-

220

1,394

491

155

-

1,016

-

50

300

198

 

-

-

1,040

1,770

436

1,625

-

1,619

319

400

750

1,540

389

83

1,910

850

652

1,698

759

1. Agency fee

Price:  Market price was reasonable, compare 

with the other vendors according to purchasing 

process.

1. New year gift 

Price: Cost plus margin which is the same price 

for third party

2. Advertising is normal business transaction.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

3. Booth in seminar.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

4. Price: Cost plus margin and/or market price 

or similar charges with third party under the 

same conditions.

1. MA firewall and Network equipment

Price: Market price and compare with the 

other vendors according to purchasing process.

1. Rental room is in business operation.

Price: The price is not different from third 

parties under the same conditions.

1.Exhibition space and event management

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

2. Advertising is normal business transaction.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

3. New year gift 

Price: Cost plus margin which is the same price 

for third party

4. Seminar, VDO production and eLearning 

Price: Cost plus margin and/or market price 

which similar charges with third party under 

the same conditions.

1. IT equipment use in business operation

Price: Market price and compare with the 

other vendors according to purchasing process. 

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Expenditures

1. PR Agency

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Advertising income

3. Event income

4. Other income - VDO 

Production, eLearning 

and ICT courseware

Expenditures

1. MA firewall and Net-

work equipment.

2. Other service - Rental 

meeting room

Revenue

1. Event income 

2. Advertising income

3. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

4. Other income - Seminar, 

VDO production and  

eLearning

Expenditures

1. IT equipment 

- Computer and OEM

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

9. IT City Public 

 Co., Ltd.

10. SPVI Public 

 Co., Ltd. (SPVI)

• Common director   

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

193

5,441

125

150

30

768

87

821

100

18

105

407

82

163

8,399

105

250

30

732

294

1,250

50

17

30

131

75

528

7,700

129

50

131

291

 

57

950

50

22

206

101

-

2. Photo copy service and rental TV

 Price: Market price and compare with the 

 other vendors according to purchasing  

 process.

1. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party

3. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

4. Digital Marketing and eLearning 

 Price: Cost plus margin or similar charges 

 with third party under the same conditions.

1. Computer, Notebook and IT product

 Price: Market price and compare with the  

 other vendors according to purchasing process.

2. Marketing campaign for all of vendors in IT 

 event “Commart”

1. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with 

 third party under the same conditions.

2. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

 third party under the same conditions.

3. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party

4. Digital Marketing and eLearning 

 Price: Cost plus margin or similar charges  

 with third party under the same conditions.

1. Computer, Notebook and IT product

 Price: Market price and compare with the other 

vendors according to purchasing process.

2. Marketing campaign for all of vendors in IT 

event “Commart”.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

2. Other service – Dairy, 

Photo copy service and 

rental TV.

Revenue 

1. Event income 

2. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

3.  Advertising income

4. Other income - Digital 

Marketing and eLearning

Expenditure

1. Computer and IT 

Product 

2. Marketing campaign 

– Gift voucher use at 

“Commart”

Revenue 

1. Event income

2. Advertising income

3. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

4. Other income - Digital 

Marketing and eLearning

Expenditure

1. Computer and IT 

Product

2. Marketing campaign 

– Gift voucher use at 

“Commart”
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

11. Bangkok Union 

 Insurance Public 

 Co., Ltd.

12. National Credit 

 Bureau Co., Ltd.

13. Lease IT Public 

 Co., Ltd.

14. Siam Steel 

 International 

 Public Co., Ltd.

15. Jubilee 

 Enterprise Public 

 Co., Ltd.

• Common director

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder     

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director    

 - Mr. Manu 

  Leopairote

100

89

130

1,842

1,820

-

-

43

307

50

-

-

117

50

1,689

1,218

630

-

42

764

50

50

50

121

50

1,392

1,357

600

450

52

700

50

50

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

1.  Vehicle’s Insurance premium

 Price: Reasonable price and compare with  

 the other vendors according to purchasing  

 process.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Digital Marketing

 Price: Cost plus margin and/or market price  

 which similar charges with third party under  

 the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party

4. eLearning

 Price: Cost plus margin and/or market price 

 which similar charges with third party under 

 the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

 third party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Advertising income

Expenditures

1. Other service 

- Car insurance 

 premium

Revenue

1. Advertising income

2. Event income

3. Other income - Digital 

Marketing

Revenue

1. Advertising income

2. Event income

3. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

4. Other income 

– eLearning

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1.  Advertising income

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

16. Asys Computer 

 Co., Ltd. (ASYS)

17. Khon Kaen Sugar 

 Industry Public 

 Co., Ltd.

18. UBM Asia 

 (Thailand) 

 Co., Ltd.

19. AR Elastomer 

 Co., Ltd.

20. Ares International 

(Thailand) Co., Ltd.

21. BOL Digital 

 Co., Ltd.

• Common director   

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

• Common director  

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director  

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director    

 - Mr. Min Intanate

• Common shareholder  

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder  

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

-

-

6

50

-

50

100

-

120

-

-

297

150

70

-

50

-

50

100

-

-

440

-

-

-

126

-

50

50

50

-

200

-

-

200

1,003

1. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. eLearning

 Price: Cost plus margin and/or market price 

 which similar charges with third party under  

 the same conditions.

1. Repairing projector

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. Exhibition space and event management

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Digital Marketing 

 Price: Cost plus margin and/or market price  

 which similar charges with third party under  

 the same conditions.

1. Modify report to support accounting. The 

fee was charges based on actual man-days.

1. Exhibition space and event management

Price: Market price or similar charges with  

third party under the same conditions.

2. Seminar income and Digital Marketing 

Price: Cost plus margin and/or market price  

which similar charges with third party under  

the same conditions.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Event income

2. Other income 

– eLearning 

Expenditures

1. Other service – 

repaired projector

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1. Advertising income

2. Event income

3. Other income - Digital 

Marketing

Expenditures

1. Modify Accounting 

report

Revenue

1. Event income

2. O t h e r  i n c o m e  -   

Seminar income and 

Digital Marketing
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

11. Bangkok Union 

 Insurance Public 

 Co., Ltd.

12. National Credit 

 Bureau Co., Ltd.

13. Lease IT Public 

 Co., Ltd.

14. Siam Steel 

 International 

 Public Co., Ltd.

15. Jubilee 

 Enterprise Public 

 Co., Ltd.

• Common director

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder     

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director    

 - Mr. Manu 

  Leopairote

100

89

130

1,842

1,820

-

-

43

307

50

-

-

117

50

1,689

1,218

630

-

42

764

50

50

50

121

50

1,392

1,357

600

450

52

700

50

50

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

1.  Vehicle’s Insurance premium

 Price: Reasonable price and compare with  

 the other vendors according to purchasing  

 process.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Digital Marketing

 Price: Cost plus margin and/or market price  

 which similar charges with third party under  

 the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same  

 price for third party

4. eLearning

 Price: Cost plus margin and/or market price 

 which similar charges with third party under 

 the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with 

 third party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Advertising income

Expenditures

1. Other service 

- Car insurance 

 premium

Revenue

1. Advertising income

2. Event income

3. Other income - Digital 

Marketing

Revenue

1. Advertising income

2. Event income

3. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

4. Other income 

– eLearning

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1.  Advertising income

ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

16. Asys Computer 

 Co., Ltd. (ASYS)

17. Khon Kaen Sugar 

 Industry Public 

 Co., Ltd.

18. UBM Asia 

 (Thailand) 

 Co., Ltd.

19. AR Elastomer 

 Co., Ltd.

20. Ares International 

(Thailand) Co., Ltd.

21. BOL Digital 

 Co., Ltd.

• Common director   

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

• Common director  

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director  

 - Mr. Manu 

  Leopairote

• Common director    

 - Mr. Min Intanate

• Common shareholder  

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder  

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

-

-

6

50

-

50

100

-

120

-

-

297

150

70

-

50

-

50

100

-

-

440

-

-

-

126

-

50

50

50

-

200

-

-

200

1,003

1. Exhibition space and event management

 Price:  Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. eLearning

 Price: Cost plus margin and/or market price 

 which similar charges with third party under  

 the same conditions.

1. Repairing projector

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

Price: Market price or similar charges with third 

party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

1. Advertising is normal business transaction.

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

2. Exhibition space and event management

 Price: Market price or similar charges with  

 third party under the same conditions.

3. Digital Marketing 

 Price: Cost plus margin and/or market price  

 which similar charges with third party under  

 the same conditions.

1. Modify report to support accounting. The 

fee was charges based on actual man-days.

1. Exhibition space and event management

Price: Market price or similar charges with  

third party under the same conditions.

2. Seminar income and Digital Marketing 

Price: Cost plus margin and/or market price  

which similar charges with third party under  

the same conditions.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Revenue

1. Event income

2. Other income 

– eLearning 

Expenditures

1. Other service – 

repaired projector

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1. Advertising income

Revenue

1. Advertising income

2. Event income

3. Other income - Digital 

Marketing

Expenditures

1. Modify Accounting 

report

Revenue

1. Event income

2. O t h e r  i n c o m e  -   

Seminar income and 

Digital Marketing
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

22. Bioborne 

 Co., Ltd.

23. Digitech One 

 Co., Ltd. 

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common director  

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

-

5

-

1

41

-

1,450

17

90

1

32

300

-

13

-

5

-

-

1. Customized and analysis financial data.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

2. Digital Marketing and VDO Production 

 Price: Cost plus margin and/or market price  

which similar charges with third party under 

the same conditions.

1. Market price

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

2. Digital Marketing

 Price: Cost plus margin and/or market price  

which similar charges with third party under 

the same conditions.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Expenditures

1. Financial Data

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Other income - Digital 

Market ing and VDO 

Production

Expenditures

1. Good

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Other income - Digital 

Marketing

Name of Directors

Name of Company M
r
. 
M

a
n
u
 

L
e
o
p
a
ir
o
te

M
r
. 
M

in
 

In
ta

n
a
te

M
r
. 
B
o
o
n
le

r
d
 

N
a
r
a
th

a
i

M
r
. 
P
r
a
y
o
o
n

R
a
tt
a
n
a
c
h
a
iy
a
n
o
n
t

D
r
. 
W

il
s
o
n

T
e
o
 
Y
o
n
g
 
P
e
n
g

A
V
M

 
Is

a
r
a
y
a

S
u
k
c
h
a
r
o
e
n

A
s
s
o
c
. 
P
r
o
f.
 
R
a
n
a
 

P
o
n
g
r
u
e
n
g
p
h
a
n
t,
 
P
h
.D

.

M
s
. 
S
u
n
e
e
 

M
a
tt
a
n
y
u
k
u
l

M
r
. 
T
h
a
n
it
 

K
la

e
w

d
e
ts

r
i

M
r
. 
P
o
r
n
c
h
a
i 

J
a
n
ta

r
a
s
u
p
a
s
a
n
g

M
s
. 
P
o
r
n
p
a
v
e
e
 

S
a
h
a
w

a
th

a
n
a
p
o
n
g

M
r
. 
W

it
ta

y
a

K
it
c
h
a
n
p
a
ib

o
o
n

ARIP PCL

JUBILEE ENTERPRISE PCL 

SVOA PCL

SIAM STELL INTERNATIONAL PCL

BANGKOK UNION INSURANCE PCL 

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL

SPVI PCL

IT CITY PCL

BOL PCL 

BOL Digital 

NCB

ADVANCED RESEARCH GROUP

A.R.ACCOUNTING CONSULTANT

BIOBORNE

AR ELASTOMER

ARIT

ANET

ASYS COMPUTER

ARES INTERNATIONAL (THAILAND) 

DIGITECH ONE

X

X

X

A

X

X

D,C 

 

 

 

 

 

D,C 

 

D,C 

D 

D 

D 

 

D 

D 

 

 

 

D

D,E D 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

D 

D 

 

 

D 

D

D 

 

D 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

D

D,A D,A D,A E E E E

Note:

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

LIST OF DIRECTORS AND CONTROLLING PERSONS IN THE COMPANY

as of 31 December 2021
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ความสััมพัันธ์์ ลัักษณะรายการ มูลัค่ารายการ (พัันบาท)

22. Bioborne 

 Co., Ltd.

23. Digitech One 

 Co., Ltd. 

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

• Common 

 shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common director  

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

-

5

-

1

41

-

1,450

17

90

1

32

300

-

13

-

5

-

-

1. Customized and analysis financial data.

 Price: Market price or similar charges with 

third party under the same conditions.

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

2. Digital Marketing and VDO Production 

 Price: Cost plus margin and/or market price  

which similar charges with third party under 

the same conditions.

1. Market price

1. New year gift 

 Price: Cost plus margin which is the same 

price for third party

2. Digital Marketing

 Price: Cost plus margin and/or market price  

which similar charges with third party under 

the same conditions.

ปีี 2564   ปีี 2563  ปีี 2562
Name Relationship Description

Amount (Thousand Baht)
Necessity and Rationale

2021     2020     2019

Expenditures

1. Financial Data

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Other income - Digital 

Market ing and VDO 

Production

Expenditures

1. Good

Revenue

1. Sale Goods - New 

year’s Gift sets and 

calendar

2. Other income - Digital 

Marketing

Name of Directors

Name of Company M
r
. 
M

a
n
u
 

L
e
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p
a
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o
te

M
r
. 
M

in
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r
. 
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r
. 
P
r
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o
o
n

R
a
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a
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a
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h
a
iy
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n
o
n
t

D
r
. 
W

il
s
o
n

T
e
o
 
Y
o
n
g
 
P
e
n
g

A
V
M

 
Is

a
r
a
y
a

S
u
k
c
h
a
r
o
e
n

A
s
s
o
c
. 
P
r
o
f.
 
R
a
n
a
 

P
o
n
g
r
u
e
n
g
p
h
a
n
t,
 
P
h
.D

.

M
s
. 
S
u
n
e
e
 

M
a
tt
a
n
y
u
k
u
l

M
r
. 
T
h
a
n
it
 

K
la

e
w

d
e
ts

r
i

M
r
. 
P
o
r
n
c
h
a
i 

J
a
n
ta

r
a
s
u
p
a
s
a
n
g

M
s
. 
P
o
r
n
p
a
v
e
e
 

S
a
h
a
w

a
th

a
n
a
p
o
n
g

M
r
. 
W

it
ta

y
a

K
it
c
h
a
n
p
a
ib

o
o
n

ARIP PCL

JUBILEE ENTERPRISE PCL 

SVOA PCL

SIAM STELL INTERNATIONAL PCL

BANGKOK UNION INSURANCE PCL 

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL

SPVI PCL

IT CITY PCL

BOL PCL 

BOL Digital 

NCB

ADVANCED RESEARCH GROUP

A.R.ACCOUNTING CONSULTANT

BIOBORNE

AR ELASTOMER

ARIT

ANET

ASYS COMPUTER

ARES INTERNATIONAL (THAILAND) 

DIGITECH ONE

X

X

X

A

X

X

D,C 

 

 

 

 

 

D,C 

 

D,C 

D 

D 

D 

 

D 

D 

 

 

 

D

D,E D 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

D 

D 

 

 

D 

D

D 

 

D 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

D

D,A D,A D,A E E E E

Note:

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

LIST OF DIRECTORS AND CONTROLLING PERSONS IN THE COMPANY

as of 31 December 2021
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ARIP Public Company Limited

Report and financial statements

31 December 2021 

 

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 2021, 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 2021, 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.

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.
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ARIP Public Company Limited

Report and financial statements

31 December 2021 

 

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 2021, 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 2021, 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.

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.
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Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial 

reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 

as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 

auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but 

is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will 

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error 

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be  

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial  

statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional 

judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,  

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk 

of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 

override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 

opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 

related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to  

continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw 

attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such 

disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence 

obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause 

the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,  

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying  

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant  

deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with 

relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all  

relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, 

and where applicable, related safeguards.

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.

Kirdsiri Kanjanaprakasit

Certified Public Accountant (Thailand) No. 6014

EY Office Limited

Bangkok: 22 February 2022



245245

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

244244

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial 

reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 

as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 

auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but 

is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will 

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error 

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be  

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial  

statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional 

judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,  

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk 

of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 

override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 

opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 

related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to  

continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw 

attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such 

disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence 

obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause 

the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,  

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying  

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant  

deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with 

relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all  

relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, 

and where applicable, related safeguards.

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.

Kirdsiri Kanjanaprakasit

Certified Public Accountant (Thailand) No. 6014

EY Office Limited

Bangkok: 22 February 2022
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ARIP Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2021

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 

Trade and other receivables

Inventories 

Deferred service costs

Other current financial assets

Withholding tax deducted at source

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposits

Property, building and equipment 

Intangible assets

Withholding tax deducted at source

Deposits

Deferred tax assets

Total non-current assets

Total assets

(Unit: Bath)

Note

7

6, 8, 21

9

10

14

11

12, 17

13

14

15

2021

 39,226,126 

 63,607,415 

 67,451 

 12,854,064 

 61,742,201 

 - 

 2,664,974 

 180,162,231 

 11,500,000 

 45,164,697 

 17,011,302 

 1,958,683 

 218,200 

 1,773,328 

 77,626,210 

 257,788,441

2020

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 

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

Trade and other payables

Current portion of lease liability

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Lease liability - net of current portion

Provision 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

   Unappropriated

Total shareholders’ equity 

Total liabilities and shareholders’ equity

Note

6, 16

17

21

17

18

19

2021

30,063,258 

 315,823 

 5,484,042 

 35,863,123 

 - 

 8,521,664 

 8,521,664 

 44,384,787 

 116,500,000 

116,500,000 

 83,464,677 

 11,650,000 

 1,788,977 

 213,403,654 

 257,788,441

2020

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

(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2021

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.
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ARIP Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2021

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 

Trade and other receivables

Inventories 

Deferred service costs

Other current financial assets

Withholding tax deducted at source

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposits

Property, building and equipment 

Intangible assets

Withholding tax deducted at source

Deposits

Deferred tax assets

Total non-current assets

Total assets

(Unit: Bath)

Note

7

6, 8, 21

9

10

14

11

12, 17

13

14

15

2021

 39,226,126 

 63,607,415 

 67,451 

 12,854,064 

 61,742,201 

 - 

 2,664,974 

 180,162,231 

 11,500,000 

 45,164,697 

 17,011,302 

 1,958,683 

 218,200 

 1,773,328 

 77,626,210 

 257,788,441

2020

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 

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

Trade and other payables

Current portion of lease liability

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Lease liability - net of current portion

Provision 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

   Unappropriated

Total shareholders’ equity 

Total liabilities and shareholders’ equity

Note

6, 16

17

21

17

18

19

2021

30,063,258 

 315,823 

 5,484,042 

 35,863,123 

 - 

 8,521,664 

 8,521,664 

 44,384,787 

 116,500,000 

116,500,000 

 83,464,677 

 11,650,000 

 1,788,977 

 213,403,654 

 257,788,441

2020

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

(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2021

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.
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 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 206,807,556 

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 208,330,436 

 

208,330,436 

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 213,403,654 

 (4,807,121)

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 (3,284,241)

 (3,284,241)

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 1,788,977 

 11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

 

83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

 Issued and 
 fully paid

capital 
 Share

premium 

 Appropriated - 
 statutory 
reserve  Unappropriated  Total 

Retained earnings (deficit)

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 

Balance as at 1 January 2021 

Profit for the year 

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2021

(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited 

Statement of changes in shareholders’ equity  

For the year ended 31 December 2021(Unit: Baht)

Note

20

15

15, 18

24

2020

 

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 

ARIP Public Company Limited 

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2021 

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

2021

167,730,256 

 1,490,925 

 169,221,181 

117,684,740 

 1,370,655 

 43,970,425 

 163,025,820 

 6,195,361 

 421,116 

 (50,998)

 6,565,479 

 (1,363,827)

 5,201,652 

 (128,434)

 (128,434)

5,073,218 

0.011 

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.
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 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 116,500,000 

 - 

 - 

 - 

 116,500,000 

 206,807,556 

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 208,330,436 

 

208,330,436 

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 213,403,654 

 (4,807,121)

 3,562,640 

 (2,039,760)

 1,522,880 

 (3,284,241)

 (3,284,241)

 5,201,652 

 (128,434)

 5,073,218 

 1,788,977 

 11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 11,650,000 

 - 

 - 

 - 

 11,650,000 

 83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

 

83,464,677 

 - 

 - 

 - 

 83,464,677 

 Issued and 
 fully paid

capital 
 Share

premium 

 Appropriated - 
 statutory 
reserve  Unappropriated  Total 

Retained earnings (deficit)

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 

Balance as at 1 January 2021 

Profit for the year 

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2021

(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited 

Statement of changes in shareholders’ equity  

For the year ended 31 December 2021(Unit: Baht)

Note

20

15

15, 18

24

2020

 

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 

ARIP Public Company Limited 

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2021 

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

2021

167,730,256 

 1,490,925 

 169,221,181 

117,684,740 

 1,370,655 

 43,970,425 

 163,025,820 

 6,195,361 

 421,116 

 (50,998)

 6,565,479 

 (1,363,827)

 5,201,652 

 (128,434)

 (128,434)

5,073,218 

0.011 

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.
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ARIP Public Company Limited 

Cash flows statement (continued) 

For the year ended 31 December 2021

2021

 (60,019,385)

 (1,570,897)

 (8,557,775)

 16,547 

 366,273 

 (69,765,237)

 (399,044)

 (32,956)

 (432,000)

(43,234,944)

 82,461,070 

 39,226,126 

 

299,998 

 160,542 

2020

 (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 

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited 

Cash flows statement 

For the year ended 31 December 2021

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 expected credit losses

   Reduction of inventories to net realisable value (reversal)

   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 operating activities

   Cash received from witholding income tax refundable

   Cash paid for income tax

Net cash flows from operating activities

2021

6,565,479 

 6,489,281 

 (609,578)

 (308,531)

 (12,540)

 - 

 40,588 

 721,658 

 32,956 

 (421,116)

 12,498,197 

 12,858,644 

 345,996 

 (12,850,064)

 (526,669)

 - 

 1,441,213 

 377,127 

 - 

 14,144,444 

 15,818,935 

 (3,001,086)

 26,962,293 

2020

 4,617,124 

 3,795,649 

 (178,556)

 5,191 

 (17,408)

 7 

 - 

 1,145,967 

 56,779 

 (335,122)

 9,089,631 

 (19,275,307)

 58,387 

 14,638,417 

 680,020 

 326,250 

 10,251,849 

 2,502,987 

 (2,206,007)

 16,066,227 

 - 

 (2,374,330)

 13,691,897 

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

Cash flows from investing activities

Increase in fixed deposits

Acquisitions of equipment

Acquisitions of intangible assets

Proceeds from sales of equipment

Interest income

Net cash flows used in investing activities

Cash flows from financing activities

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 7)

Supplemental cash flows information

Non-cash item

   Increase in accounts payable from acquisition of equipment

   Actuarial loss
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(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited 

Cash flows statement (continued) 

For the year ended 31 December 2021

2021

 (60,019,385)

 (1,570,897)

 (8,557,775)

 16,547 

 366,273 

 (69,765,237)

 (399,044)

 (32,956)

 (432,000)

(43,234,944)

 82,461,070 

 39,226,126 

 

299,998 

 160,542 

2020

 (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 

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

(Unit: Baht)

ARIP Public Company Limited 

Cash flows statement 

For the year ended 31 December 2021

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 expected credit losses

   Reduction of inventories to net realisable value (reversal)

   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 operating activities

   Cash received from witholding income tax refundable

   Cash paid for income tax

Net cash flows from operating activities

2021

6,565,479 

 6,489,281 

 (609,578)

 (308,531)

 (12,540)

 - 

 40,588 

 721,658 

 32,956 

 (421,116)

 12,498,197 

 12,858,644 

 345,996 

 (12,850,064)

 (526,669)

 - 

 1,441,213 

 377,127 

 - 

 14,144,444 

 15,818,935 

 (3,001,086)

 26,962,293 

2020

 4,617,124 

 3,795,649 

 (178,556)

 5,191 

 (17,408)

 7 

 - 

 1,145,967 

 56,779 

 (335,122)

 9,089,631 

 (19,275,307)

 58,387 

 14,638,417 

 680,020 

 326,250 

 10,251,849 

 2,502,987 

 (2,206,007)

 16,066,227 

 - 

 (2,374,330)

 13,691,897 

The accompanying note are an integral part of the finalcial statements.

Cash flows from investing activities

Increase in fixed deposits

Acquisitions of equipment

Acquisitions of intangible assets

Proceeds from sales of equipment

Interest income

Net cash flows used in investing activities

Cash flows from financing activities

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 7)

Supplemental cash flows information

Non-cash item

   Increase in accounts payable from acquisition of equipment

   Actuarial loss
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reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial  

Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment 

and, for some standards, providing temporary reliefs or temporary exemptions for users.

The management of the Company believes that adoption of these amendments will not 

have any significant impact on the Company’s financial statements.

4. Significant accounting policies

4.1 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).   

4.2 Cost to fulfill a contract

The Company recognised costs that relate to the satisfaction of performance obligations 

under the contract as asset, when the costs generate or enhance resources of the entity that will 

be used in satisfying performance obligations in the future and are expected to be recovered. The 

costs are amortised on a systematic basis that is consistent with the nature of the revenue  

recognition. The Company recognised impairment loss to the extent that the carrying amount of 

an asset exceeds the amount of the consideration less related cost. 

ARIP Public Company Limited 

Notes to financial statements

For the year ended 31 December 2021

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 Coronavirus disease 2019 pandemic is 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, 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

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year

During the year, the Company has adopted the 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 adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on 

the Company’s financial statements.

3.2 Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on 

or after 1 January 2022

The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting 

standards, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2022. These financial 
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reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial  

Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment 

and, for some standards, providing temporary reliefs or temporary exemptions for users.

The management of the Company believes that adoption of these amendments will not 

have any significant impact on the Company’s financial statements.

4. Significant accounting policies

4.1 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).   

4.2 Cost to fulfill a contract

The Company recognised costs that relate to the satisfaction of performance obligations 

under the contract as asset, when the costs generate or enhance resources of the entity that will 

be used in satisfying performance obligations in the future and are expected to be recovered. The 

costs are amortised on a systematic basis that is consistent with the nature of the revenue  

recognition. The Company recognised impairment loss to the extent that the carrying amount of 

an asset exceeds the amount of the consideration less related cost. 

ARIP Public Company Limited 

Notes to financial statements

For the year ended 31 December 2021

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 Coronavirus disease 2019 pandemic is 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, 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

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year

During the year, the Company has adopted the 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 adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on 

the Company’s financial statements.

3.2 Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on 

or after 1 January 2022

The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting 

standards, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2022. These financial 
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4.3 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid  

investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal  

restrictions.

4.4 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and net 

realisable value.

4.5 Property, building and equipment/ depreciation

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated  

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over the following estimated useful lives: 

Building  - 20  years

Building improvements - 5, 10, 20  years

Computer equipment - 3, 5  years

Office equipment and furniture - 5  years

Motor vehicles - 5  years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land and assets under installation.

An item of property, building and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on  

disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.

4.6 Leases

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-us 

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.

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.

4.7 Intangible assets/amortisation

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following 

initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any 

accumulated impairment losses. 

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible assets 

may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for such intangible assets 

are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.

A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:

      Useful lives

Computer softwares   3, 5 years

E-course       3 years

4.8 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include individuals or enterprises which directly or indirectly own a voting interest 

in the Company that gives them significant influence over the Company, key management  

personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s 

operations.
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4.3 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid  

investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal  

restrictions.

4.4 Inventories 

Inventories are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and net 

realisable value.

4.5 Property, building and equipment/ depreciation

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated  

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over the following estimated useful lives: 

Building  - 20  years

Building improvements - 5, 10, 20  years

Computer equipment - 3, 5  years

Office equipment and furniture - 5  years

Motor vehicles - 5  years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land and assets under installation.

An item of property, building and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on  

disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.

4.6 Leases

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-us 

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.

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.

4.7 Intangible assets/amortisation

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following 

initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any 

accumulated impairment losses. 

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible assets 

may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for such intangible assets 

are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.

A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:

      Useful lives

Computer softwares   3, 5 years

E-course       3 years

4.8 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include individuals or enterprises which directly or indirectly own a voting interest 

in the Company that gives them significant influence over the Company, key management  

personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s 

operations.
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4.9 Foreign currencies

The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional 

currency. 

Transactions in foreign currency are translated into Baht at the exchange rate ruling at the 

date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.10 Impairment of 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 assets and other intangible assets whenever 

events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss 

is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair 

value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining value 

in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax  

discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 

specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model 

is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information 

available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in 

an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of 

disposal. 

An impairment loss is recognised in profit or loss. 

4.11 Employee benefits

Short-term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred.

Post-employment benefits 

Defined contribution plans

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate 

trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.

Defined benefit plans 

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to  

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment 

obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 

independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

Actuarial gains and losses arising from defined benefits plans are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the date of the plan 

amendment or curtailment and the date that the Company recognises restructuring-related costs.

4.12 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. 

4.13 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rate 

enacted at the end of the reporting period. 

The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while 

it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried 

forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which 

such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred 

tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available 

to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items 

that are recorded directly to shareholders’ equity. 

4.14 Financial instruments

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. 

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.



257257

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

256256

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

4.9 Foreign currencies

The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional 

currency. 

Transactions in foreign currency are translated into Baht at the exchange rate ruling at the 

date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.10 Impairment of 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 assets and other intangible assets whenever 

events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss 

is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair 

value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining value 

in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax  

discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 

specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model 

is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information 

available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in 

an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of 

disposal. 

An impairment loss is recognised in profit or loss. 

4.11 Employee benefits

Short-term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred.

Post-employment benefits 

Defined contribution plans

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate 

trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.

Defined benefit plans 

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to  

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment 

obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 

independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

Actuarial gains and losses arising from defined benefits plans are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the date of the plan 

amendment or curtailment and the date that the Company recognises restructuring-related costs.

4.12 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. 

4.13 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rate 

enacted at the end of the reporting period. 

The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while 

it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried 

forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which 

such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred 

tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available 

to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items 

that are recorded directly to shareholders’ equity. 

4.14 Financial instruments

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. 

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.
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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. 

Recognition and derecognition of financial instruments

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised or derecognised on the 

settlement date, i.e., the date on which an asset is delivered to or by the Company.

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 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 credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since 

initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are 

possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there 

has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required 

for credit losses expected over the remaining life of the exposure (a lifetime ECL).

The Company considers a significant increase in credit risk to have occurred when contractual 

payments are more than 30 days past due and considers a financial asset as credit impaired or 

default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company 

may also consider a financial asset to have a significant increase in credit risk and to be in default 

using other internal or external information, such as credit rating of issuers.

For trade receivables and contract assets, 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. 

ECLs are calculated 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.

4.15 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. 

The Company apply a quoted market price in an active market to measure their assets and  

liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. 

Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price 

is not available, the Company measure fair value using valuation technique that are appropriate 

in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and 

liabilities that are required to be measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial  

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise 

of input to be used in fair value measurement as follows:

Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

   liabilities 

Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly 

   or indirectly

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

At the end of each reporting period, the Company determine whether transfers have occurred 

between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the  

reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that 

are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; 

and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as 

follows:

Estimated stage of completion 

The Company recognises service revenue over the period for which service is rendered 

taking into account the stage of completion. The management is required to use judgement based 

on the best information available in the current situation and business experience to measure 

progress towards complete satisfaction of a performance obligation (output method), based on 

information provided by the project managers.

Allowance for 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 
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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. 

Recognition and derecognition of financial instruments

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised or derecognised on the 

settlement date, i.e., the date on which an asset is delivered to or by the Company.

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 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 credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since 

initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are 

possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there 

has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required 

for credit losses expected over the remaining life of the exposure (a lifetime ECL).

The Company considers a significant increase in credit risk to have occurred when contractual 

payments are more than 30 days past due and considers a financial asset as credit impaired or 

default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company 

may also consider a financial asset to have a significant increase in credit risk and to be in default 

using other internal or external information, such as credit rating of issuers.

For trade receivables and contract assets, 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. 

ECLs are calculated 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.

4.15 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. 

The Company apply a quoted market price in an active market to measure their assets and  

liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. 

Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price 

is not available, the Company measure fair value using valuation technique that are appropriate 

in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and 

liabilities that are required to be measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial  

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise 

of input to be used in fair value measurement as follows:

Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

   liabilities 

Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly 

   or indirectly

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

At the end of each reporting period, the Company determine whether transfers have occurred 

between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the  

reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that 

are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; 

and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as 

follows:

Estimated stage of completion 

The Company recognises service revenue over the period for which service is rendered 

taking into account the stage of completion. The management is required to use judgement based 

on the best information available in the current situation and business experience to measure 

progress towards complete satisfaction of a performance obligation (output method), based on 

information provided by the project managers.

Allowance for 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 
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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. 

6. Related party transactions

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

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
Lease It Public Company Limited Common shareholders
Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. Common shareholders
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 
Bangkok Union Insurance Public Company Limited Common directors 
Siam Steel International 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 

 (Unit: Million Baht)

  

Transactions with related parties

Revenue   

Sales of goods 2 1 Cost plus margin

Advertising income 4 4 Market price

Revenue from management of event 9 13 Market price

Other service income 5 5 Cost plus margin

Expenses   

Purchases of goods 1 1 Market price

Advertising and marketing expenses 1 1 Agreed upon basis

Internet fee 1 1 Market price

Management fee 2 2 Agreed upon basis

Service fee for accounting software 2 2 Agreed upon basis

Product and development online media fee  7 - Agreed upon basis

Other service fee 13 7 Cost plus margin

 2020
 
 

7,032

 4,955

 2021
 
 

9,340

 
 6,950

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Trade and other receivables - related parties (Note 8)

Related companies (related by common shareholders

and directors)

Trade and other payables - related parties (Note 16)

Related companies (related by common shareholders

and directors)

Directors and management’s benefits

During the years ended 31 December 2021 and 2020 the Company had employee benefit 

expenses payable to its directors and management as below.

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

 2020

 13,653

 233

 13,886

 2021

 14,609

 272

 14,881

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.

 2021 2020 Pricing policy

As at 31 December 2021 and 2020, the balances of the accounts between the Company 

and those related parties are as follows:
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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. 

6. Related party transactions

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

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
Lease It Public Company Limited Common shareholders
Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. Common shareholders
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 
Bangkok Union Insurance Public Company Limited Common directors 
Siam Steel International 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 

 (Unit: Million Baht)

  

Transactions with related parties

Revenue   

Sales of goods 2 1 Cost plus margin

Advertising income 4 4 Market price

Revenue from management of event 9 13 Market price

Other service income 5 5 Cost plus margin

Expenses   

Purchases of goods 1 1 Market price

Advertising and marketing expenses 1 1 Agreed upon basis

Internet fee 1 1 Market price

Management fee 2 2 Agreed upon basis

Service fee for accounting software 2 2 Agreed upon basis

Product and development online media fee  7 - Agreed upon basis

Other service fee 13 7 Cost plus margin

 2020
 
 

7,032

 4,955

 2021
 
 

9,340

 
 6,950

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Trade and other receivables - related parties (Note 8)

Related companies (related by common shareholders

and directors)

Trade and other payables - related parties (Note 16)

Related companies (related by common shareholders

and directors)

Directors and management’s benefits

During the years ended 31 December 2021 and 2020 the Company had employee benefit 

expenses payable to its directors and management as below.

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

 2020

 13,653

 233

 13,886

 2021

 14,609

 272

 14,881

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.

 2021 2020 Pricing policy

As at 31 December 2021 and 2020, the balances of the accounts between the Company 

and those related parties are as follows:
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7. Cash and cash equivalents

As at 31 December 2021, bank deposits carried interests between 0.05% and 0.40% per 

annum (2020: between 0.05% and 0.50% per annum). 

8. Trade and other receivables

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Cash
Bank deposits
Total

 2020

 130

 82,331

 82,461

 2021

 280

 38,946

 39,226

Trade receivables - related parties (Note 6 and 21)
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
 Up to 3 months 
Total trade receivables - related parties
Trade receivables - unrelated parties (Note 21)
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
 Up to 3 months 
   3 - 6 months
   6 - 12 months
   Over 12 months
Total
Less: Allowance for expected credit losses
Total trade receivables - unrelated parties - net
Total trade receivables - net
Other receivables
Accrued income - related parties (Note 6 and 21)
Accrued income - unrelated parties (Note 21)
Retention receivables (Note 21)
Others
Total other receivables
Trade and other receivables - net

 2021

 5,646

 3,117

 8,763

 23,375

 6,700

 -

 -

 -

 30,075

 (30)

 30,045

 38,808

 577

 21,046

 3,107

 69

 24,799

 63,607

 2020

 5,194

 868

 6,062

 20,436

 11,005

 12,534

 -

 605

 44,580

 (640)

 43,940

 50,002

 970

 22,896

 1,920

 14

 25,800

 75,802

The normal credit term is 30 days to 90 days

 2020

 1,027

 696

 1,723

 2021

 61,046

 696

 61,742

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Debt instruments at amortised cost

  Fixed deposits

  Other deposits

Total other current financial assets

Set out below is the movement in the allowance for expected credit losses of trade and 

other receivables:

Accrued income

As at 31 December 2021, the balance of accrued income of Baht 21.6 million (2020: Bath 

23.9 million) was expected to be billed within one year.

9. Inventories
 (Unit: Thousand Baht)

Inventories - net

 2021 2020

Reduce cost to net  
realisable valueCost

 2021 2020  2021 2020

During the current year, the Company did not reduced cost of inventories (2020: Baht 0.012 

million), to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the write-down of 

cost of inventories by Baht 0.308 million (2020: Baht 0.007 million), and reduced the amount of 

inventories recognised as expenses during the year.

10. Other current financial assets

As at 31 December 2021, the Company had invested in fixed deposits with a maturity of 

more than 3 months totalling Baht 61.0 million. (2020: Baht 1.0 million) The fixed deposits carried 

interest at rates of 0.15% - 0.55% per annum (2020: 0.20% - 0.30% per annum).

11. Restricted bank deposits

 As at 31 December 2021 and 2020, 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.

 2020

 819

 35

 (214)

 -

 640

 2021

 640

 -

 -

 (610)

 30

Beginning balance

Increase during the year

Amount recovered

Amount written off/reversal of expected credit losses

Ending balance

Finished goods
Raw materials
Total

319
63

382

(315)
-

(315)

4
63
67

657
71

728

(623)
-

(623)

34
71

105
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7. Cash and cash equivalents

As at 31 December 2021, bank deposits carried interests between 0.05% and 0.40% per 

annum (2020: between 0.05% and 0.50% per annum). 

8. Trade and other receivables

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Cash
Bank deposits
Total

 2020

 130

 82,331

 82,461

 2021

 280

 38,946

 39,226

Trade receivables - related parties (Note 6 and 21)
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
 Up to 3 months 
Total trade receivables - related parties
Trade receivables - unrelated parties (Note 21)
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
 Up to 3 months 
   3 - 6 months
   6 - 12 months
   Over 12 months
Total
Less: Allowance for expected credit losses
Total trade receivables - unrelated parties - net
Total trade receivables - net
Other receivables
Accrued income - related parties (Note 6 and 21)
Accrued income - unrelated parties (Note 21)
Retention receivables (Note 21)
Others
Total other receivables
Trade and other receivables - net

 2021

 5,646

 3,117

 8,763

 23,375

 6,700

 -

 -

 -

 30,075

 (30)

 30,045

 38,808

 577

 21,046

 3,107

 69

 24,799

 63,607

 2020

 5,194

 868

 6,062

 20,436

 11,005

 12,534

 -

 605

 44,580

 (640)

 43,940

 50,002

 970

 22,896

 1,920

 14

 25,800

 75,802

The normal credit term is 30 days to 90 days

 2020

 1,027

 696

 1,723

 2021

 61,046

 696

 61,742

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Debt instruments at amortised cost

  Fixed deposits

  Other deposits

Total other current financial assets

Set out below is the movement in the allowance for expected credit losses of trade and 

other receivables:

Accrued income

As at 31 December 2021, the balance of accrued income of Baht 21.6 million (2020: Bath 

23.9 million) was expected to be billed within one year.

9. Inventories
 (Unit: Thousand Baht)

Inventories - net

 2021 2020

Reduce cost to net  
realisable valueCost

 2021 2020  2021 2020

During the current year, the Company did not reduced cost of inventories (2020: Baht 0.012 

million), to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the write-down of 

cost of inventories by Baht 0.308 million (2020: Baht 0.007 million), and reduced the amount of 

inventories recognised as expenses during the year.

10. Other current financial assets

As at 31 December 2021, the Company had invested in fixed deposits with a maturity of 

more than 3 months totalling Baht 61.0 million. (2020: Baht 1.0 million) The fixed deposits carried 

interest at rates of 0.15% - 0.55% per annum (2020: 0.20% - 0.30% per annum).

11. Restricted bank deposits

 As at 31 December 2021 and 2020, 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.

 2020

 819

 35

 (214)

 -

 640

 2021

 640

 -

 -

 (610)

 30

Beginning balance

Increase during the year

Amount recovered

Amount written off/reversal of expected credit losses

Ending balance

Finished goods
Raw materials
Total

319
63

382

(315)
-

(315)

4
63
67

657
71

728

(623)
-

(623)

34
71

105



265265

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

264264

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

 2020

 43,855

 1,087

 44,942

 2021

 44,675

 489

 45,164

 (Unit: Thousand Baht)

Net book value:

Property, building and equipment

Right-of-use assets (Note 17)

Total  

-  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 Com-

pany.

12. Property, building and equipment 

Movements of property, building and equipment for the years ended 31 December 2021 

and 2020 are summarised below.

 (Unit: Thousand Baht)

Building
improvementsBuilding TotalLand

Computer
equipment

Motor
vehicles

Furniture
fixtures

and office
equipment

8,640
497

(421)
8,716

620
(780)
8,556

8,207
250

(415)
8,042

241
(776)
7,507

674
1,049

22,398
216

(1,939)
20,675
1,251

(1,663)
20,263

20,904
821

(1,938)
19,787

671
(1,662)
18,796

888
1,467

10,000
-
-

10,000
-
-

10,000

9,918
82

-
10,000

-
-

10,000

-
-

102,984
713

(2,360)
101,337

1,871
(2,443)

100,765

58,469
1,366

(2,353)
57,482
1,046

(2,438)
56,090

43,855
44,675

1,366
1,046

15,202
-
-

15,202
-
-

15,202

13,770
213

-
13,983

134
-

14,117

1,219
1,085

41,074
-
-

41,074
-
-

41,074

-
-
-
-
-
-
-

41,074
41,074

5,670
-
-

5,670
-
-

5,670

5,670
-
-

5,670
-
-

5,670

-
-

Cost:
1 January 2020
Additions
Disposal
31 December 2020
Additions
Disposal
31 December 2021

Accumulated depreciation:
1 January 2020
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2020
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2021
Net book value:
31 December 2020
31 December 2021
Depreciation for the year     
2020 (All included in administrative expenses)
2021 (All included in administrative expenses)

As at 31 December 2021, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The 

gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately 

Baht 53.9 million (2020: Baht 51.9 million).

13. Intangible assets

 (Unit: Thousand Baht)

E-course Total
Computer
softwares

E-course and software
under development

Cost:
1 January 2020
Additions
Disposals
Transfer in (out)
31 December 2020
Additions
Disposals
Transfer in (out)
31 December 2021
Accumulated amortisation:
1 January 2020
Amortisation for the year
Disposals
31 December 2020
Amortisation for the year
Disposals
31 December 2021
Net book value:
31 December 2020
31 December 2021

2,554
-
-

991
3,545

-
-
-

3,545

1,254
986

-
2,240

772
-

3,012

1,305
533

33,872
3,223

(45)
-

37,050
8,558

(12,339)
-

33,269

21,965
1,832

(45)
23,752
4,845

(12,339)
16,258

13,298
17,011

1,832
4,845

10,488
3,208

-
(8,571)
5,125
2,355

-
(3,300)
4,180

-
-
-
-
-
-
-

5,125
4,180

20,830
15

(45)
7,580

28,380
6,203

(12,339)
3,300

25,544

20,711
846
(45)

21,512
4,073

(12,339)
13,246

6,868
12,298

Amortisation for the year
2020 (Baht 1.0 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)
2021 (Baht 1.4 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)

As at 31 December 2021, certain computer software has been fully amortised but is still in 

use. The gross carrying amount before deducting accumulated amortisation of those assets 

amounted to approximately Baht 10.6 million (2020: Baht 21.3 million).

14. Withholding tax deducted at source

 (Unit: Thousand Baht)

Year 2016
Year 2017
Year 2018
Year 2019
Year 2020
Year 2021
Total 
Current assets
Non-current assets
Total 

 2020

 2,966

 3,868

 3,190

 3,456

 2,380

 -

 15,860

 9,983

 5,877

 15,860

 2021

 -

 -

 -

 -

 -

 1,959

 1,959

 -

 1,959

 1,959
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 2020

 43,855

 1,087

 44,942

 2021

 44,675

 489

 45,164

 (Unit: Thousand Baht)

Net book value:

Property, building and equipment

Right-of-use assets (Note 17)

Total  

-  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 Com-

pany.

12. Property, building and equipment 

Movements of property, building and equipment for the years ended 31 December 2021 

and 2020 are summarised below.

 (Unit: Thousand Baht)

Building
improvementsBuilding TotalLand

Computer
equipment

Motor
vehicles

Furniture
fixtures

and office
equipment

8,640
497

(421)
8,716

620
(780)
8,556

8,207
250

(415)
8,042

241
(776)
7,507

674
1,049

22,398
216

(1,939)
20,675
1,251

(1,663)
20,263

20,904
821

(1,938)
19,787

671
(1,662)
18,796

888
1,467

10,000
-
-

10,000
-
-

10,000

9,918
82

-
10,000

-
-

10,000

-
-

102,984
713

(2,360)
101,337

1,871
(2,443)

100,765

58,469
1,366

(2,353)
57,482
1,046

(2,438)
56,090

43,855
44,675

1,366
1,046

15,202
-
-

15,202
-
-

15,202

13,770
213

-
13,983

134
-

14,117

1,219
1,085

41,074
-
-

41,074
-
-

41,074

-
-
-
-
-
-
-

41,074
41,074

5,670
-
-

5,670
-
-

5,670

5,670
-
-

5,670
-
-

5,670

-
-

Cost:
1 January 2020
Additions
Disposal
31 December 2020
Additions
Disposal
31 December 2021

Accumulated depreciation:
1 January 2020
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2020
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2021
Net book value:
31 December 2020
31 December 2021
Depreciation for the year     
2020 (All included in administrative expenses)
2021 (All included in administrative expenses)

As at 31 December 2021, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The 

gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately 

Baht 53.9 million (2020: Baht 51.9 million).

13. Intangible assets

 (Unit: Thousand Baht)

E-course Total
Computer
softwares

E-course and software
under development

Cost:
1 January 2020
Additions
Disposals
Transfer in (out)
31 December 2020
Additions
Disposals
Transfer in (out)
31 December 2021
Accumulated amortisation:
1 January 2020
Amortisation for the year
Disposals
31 December 2020
Amortisation for the year
Disposals
31 December 2021
Net book value:
31 December 2020
31 December 2021

2,554
-
-

991
3,545

-
-
-

3,545

1,254
986

-
2,240

772
-

3,012

1,305
533

33,872
3,223

(45)
-

37,050
8,558

(12,339)
-

33,269

21,965
1,832

(45)
23,752
4,845

(12,339)
16,258

13,298
17,011

1,832
4,845

10,488
3,208

-
(8,571)
5,125
2,355

-
(3,300)
4,180

-
-
-
-
-
-
-

5,125
4,180

20,830
15

(45)
7,580

28,380
6,203

(12,339)
3,300

25,544

20,711
846
(45)

21,512
4,073

(12,339)
13,246

6,868
12,298

Amortisation for the year
2020 (Baht 1.0 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)
2021 (Baht 1.4 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)

As at 31 December 2021, certain computer software has been fully amortised but is still in 

use. The gross carrying amount before deducting accumulated amortisation of those assets 

amounted to approximately Baht 10.6 million (2020: Baht 21.3 million).

14. Withholding tax deducted at source

 (Unit: Thousand Baht)

Year 2016
Year 2017
Year 2018
Year 2019
Year 2020
Year 2021
Total 
Current assets
Non-current assets
Total 

 2020

 2,966

 3,868

 3,190

 3,456

 2,380

 -

 15,860

 9,983

 5,877

 15,860

 2021

 -

 -

 -

 -

 -

 1,959

 1,959

 -

 1,959

 1,959
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 (Unit: Thousand Baht)

Deferred tax assets
 Allowance for expected credit losses
 Allowance for diminution in value of inventories
 Provision for long-term employee benefits
 Tax losses
Total

 2020

 128

 125

 1,528

 282

 2,063

 2021

 

 6

 63

 1,704

 -

 1,773

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences  
Income tax expense reported in profit or loss

Deferred income tax relating to:
Actuarial loss

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied 
 by applicable tax rate
Reversal deferred tax assets as previously recorded
Effects of:
 Non-deductible expenses
 Additional expense deductions allowed
Total
Income tax expense reported in profit or loss 

 2020

 -

 1,054

 1,054

 2020

510

 2021

 

 1,042

 322

 1,364

 2021

32

The Company requested for refunds of the withholding tax deducted at source from the 

Revenue Department. However, its net realisable value is subject to the result of tax audits by 

the Revenue officials. The management believes that the Company will receive the refund in full 

amount in the future.

15. Income tax 

Income tax expense for the years ended 31 December 2021 and 2020 were made up as follows:

The reconciliations between accounting profit and income tax expense were shown below:

 2020

4,617

 20%

 

 923

 100

 198

 (167)

 31

 1,054

 2021

 6,565

 20%

 

1,313

 -

 

 304

 (253)

 51

 1,364

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income 

for the years ended 31 December 2021 and 2020 were as follows:

The components of deferred tax assets are as follows:

16. Trade and other payables
 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

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

 2020

 1,917

 13,469

 3,038

 9,898

 28,322

 2021

 6,934

 11,706

 16

 11,407 

 30,063

17. 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 years ended 31 December 2021 and 2020 are  

summarised below:

b) Lease liability

Lease liability
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Lease liability - net of current portion

 2020

 756

 (41)

 715

 (399)

 316

 2021

 324

 (8)

 316

 (316)

 -

Movements of the lease liability account during the years ended 31 December 2021 and 

2020 are summarised below:

A maturity analysis of lease payments is disclosed in Note 28 under the liquidity risk.

1 January 2020
Depreciation for the year
31 December 2020
Depreciation for the year
31 December 2021

Motor vehicle

1,685

(598)

1,087

(598)

489

Balance at beginning of year
Accretion of interest
Repayments
Balance at end of year

 2020

 1,090

 57

 (432)

 715

 2021

 715

 33

 (432)

 316
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 (Unit: Thousand Baht)

Deferred tax assets
 Allowance for expected credit losses
 Allowance for diminution in value of inventories
 Provision for long-term employee benefits
 Tax losses
Total

 2020

 128

 125

 1,528

 282

 2,063

 2021

 

 6

 63

 1,704

 -

 1,773

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences  
Income tax expense reported in profit or loss

Deferred income tax relating to:
Actuarial loss

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied 
 by applicable tax rate
Reversal deferred tax assets as previously recorded
Effects of:
 Non-deductible expenses
 Additional expense deductions allowed
Total
Income tax expense reported in profit or loss 

 2020

 -

 1,054

 1,054

 2020

510

 2021

 

 1,042

 322

 1,364

 2021

32

The Company requested for refunds of the withholding tax deducted at source from the 

Revenue Department. However, its net realisable value is subject to the result of tax audits by 

the Revenue officials. The management believes that the Company will receive the refund in full 

amount in the future.

15. Income tax 

Income tax expense for the years ended 31 December 2021 and 2020 were made up as follows:

The reconciliations between accounting profit and income tax expense were shown below:

 2020

4,617

 20%

 

 923

 100

 198

 (167)

 31

 1,054

 2021

 6,565

 20%

 

1,313

 -

 

 304

 (253)

 51

 1,364

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income 

for the years ended 31 December 2021 and 2020 were as follows:

The components of deferred tax assets are as follows:

16. Trade and other payables
 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

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

 2020

 1,917

 13,469

 3,038

 9,898

 28,322

 2021

 6,934

 11,706

 16

 11,407 

 30,063

17. 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 years ended 31 December 2021 and 2020 are  

summarised below:

b) Lease liability

Lease liability
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Lease liability - net of current portion

 2020

 756

 (41)

 715

 (399)

 316

 2021

 324

 (8)

 316

 (316)

 -

Movements of the lease liability account during the years ended 31 December 2021 and 

2020 are summarised below:

A maturity analysis of lease payments is disclosed in Note 28 under the liquidity risk.

1 January 2020
Depreciation for the year
31 December 2020
Depreciation for the year
31 December 2021

Motor vehicle

1,685

(598)

1,087

(598)

489

Balance at beginning of year
Accretion of interest
Repayments
Balance at end of year

 2020

 1,090

 57

 (432)

 715

 2021

 715

 33

 (432)

 316
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 (Unit: Thousand Baht)

c) Expenses relating to leases that are recognised in profit or loss
 (Unit: Thousand Baht)

Depreciation expense of right-of-use assets
Interest expense on lease liabilities
Expense relating to short-term leases

 2020

 598

 57

 138

 2021

 598

 33

 120

For the years ended 31 December

d) Others

The Company had total cash outflows for leases for the year ended 31 December 2021 of 

Baht 0.6 million, including the cash outflow related to short-term lease (2020: Baht 0.6 million).

18. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2021 and 2020, which is  

compensations on employees’ retirement, was as follows:

Provision for long-term employee benefits 
   at beginning of year
Included in profit or loss:
   Current service cost 
   Interest cost 
Included in other comprehensive income:
   Actuarial (gain) loss arising from:
      Demographic assumptions changes
      Financial assumptions changes
      Experience adjustments
Benefit paid during the year
Provision for long-term employee benefits at end of year
   

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

 2021

 7,639

 606

 116

 716

 (1,187)

 632

 -

 8,522

2021

(%per annum)

 2.24

 2.5 - 5.0

 0 - 25.0

 2020

 

 6,150

 921

 224

 (42)

 410

 2,182

 (2,206)

 7,639

2020

(%per annum)

 1.5

 3.5 - 5.5 

 0 - 25.0

The Company expects no payment to be made for long-term employee benefits during the 

next year (2020: Nil).

As at 31 December 2021, the weighted average duration of the liabilities for long-term 

employee benefit is 11 years (2020: 12 years).

Significant actuarial assumptions are summarised below:

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2021 and 2020 are summarised 

below:

31 December 2021

31 December 2020

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

(%)

 (730)
 724
 (351)

 (708)
 701
 (409)

 1
 1
 10

 1
 1
 10

 1
 1
 10

 1
 1
 10

 827
 (657)
 385

 806
 (634)
 452

19. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its profit for the year 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.

20. Revenue from contracts with customers 

20.1 Disaggregated revenue information 

 
 (Unit: Thousand Baht)

 

 

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

 2020

 2,141

 68,775

 153,819

 224,735

 109,706

 115,029

 224,735

 2021

 3,429

 79,808

 84,493

 167,730

 115,459

 52,271

 167,730

20.2  Revenue recognised in relation to contract balances
 (Unit: Thousand Baht)

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

 2020

 182

 2021

 703

20.3 Revenue to be recognised for the remaining performance obligations 

As at 31 December 2021, revenue aggregating to Baht 38.6 million is expected to be  

recognised in the future relating to performance obligations that are unsatisfied of contracts with 

customers (2020: Baht 17.3 million).
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 (Unit: Thousand Baht)

c) Expenses relating to leases that are recognised in profit or loss
 (Unit: Thousand Baht)

Depreciation expense of right-of-use assets
Interest expense on lease liabilities
Expense relating to short-term leases

 2020

 598

 57

 138

 2021

 598

 33

 120

For the years ended 31 December

d) Others

The Company had total cash outflows for leases for the year ended 31 December 2021 of 

Baht 0.6 million, including the cash outflow related to short-term lease (2020: Baht 0.6 million).

18. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2021 and 2020, which is  

compensations on employees’ retirement, was as follows:

Provision for long-term employee benefits 
   at beginning of year
Included in profit or loss:
   Current service cost 
   Interest cost 
Included in other comprehensive income:
   Actuarial (gain) loss arising from:
      Demographic assumptions changes
      Financial assumptions changes
      Experience adjustments
Benefit paid during the year
Provision for long-term employee benefits at end of year
   

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

 2021

 7,639

 606

 116

 716

 (1,187)

 632

 -

 8,522

2021

(%per annum)

 2.24

 2.5 - 5.0

 0 - 25.0

 2020

 

 6,150

 921

 224

 (42)

 410

 2,182

 (2,206)

 7,639

2020

(%per annum)

 1.5

 3.5 - 5.5 

 0 - 25.0

The Company expects no payment to be made for long-term employee benefits during the 

next year (2020: Nil).

As at 31 December 2021, the weighted average duration of the liabilities for long-term 

employee benefit is 11 years (2020: 12 years).

Significant actuarial assumptions are summarised below:

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2021 and 2020 are summarised 

below:

31 December 2021

31 December 2020

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

(%)

 (730)
 724
 (351)

 (708)
 701
 (409)

 1
 1
 10

 1
 1
 10

 1
 1
 10

 1
 1
 10

 827
 (657)
 385

 806
 (634)
 452

19. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its profit for the year 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.

20. Revenue from contracts with customers 

20.1 Disaggregated revenue information 

 
 (Unit: Thousand Baht)

 

 

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

 2020

 2,141

 68,775

 153,819

 224,735

 109,706

 115,029

 224,735

 2021

 3,429

 79,808

 84,493

 167,730

 115,459

 52,271

 167,730

20.2  Revenue recognised in relation to contract balances
 (Unit: Thousand Baht)

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

 2020

 182

 2021

 703

20.3 Revenue to be recognised for the remaining performance obligations 

As at 31 December 2021, revenue aggregating to Baht 38.6 million is expected to be  

recognised in the future relating to performance obligations that are unsatisfied of contracts with 

customers (2020: Baht 17.3 million).
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21. Contract balances

 

 

 

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Million Baht)

Contract assets (Note 8)
Contract liabilities

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

Profit for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht/share)

 2020

 75,788

 721

 2020

 44

 155

 4

 3

 2020

 3,563

 466,000

 0.008

 2021

 63,538

 2,116

 2021

 46

 91

 6

 3

 2021

 5,202

 466,000

 0.011

22. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

23. 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 2021, the Company has no operating revenue derived from promoted  

operation (2020: Baht 0.02 million).

 

24. 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:

25. 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 events

- 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 2021 and 2020, respectively.

Media and 
contents

Management                  
of events

Digital 
service

Total
segments

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Total

167,730
-

167,730

4,704

65,856
-

65,856

1,308

45,789
-

45,789

2,669

167,730
-

167,730

4,704
(51)

1,912
6,565

(1,363)
5,202

56,085
-

56,085

727

-
-
-

-

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

For the year ended 31 December 2021
 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Media and 
contents

Management                  
of events

Digital 
service

Total
segments

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Total

224,735
-

224,735

4,433

132,376
-

132,376

1,891

30,381
-

30,381

2,338

224,735
-

224,735

4,433
(189)
373

4,617
(1,054)
3,563

61,978
-

61,978

204

-
-
-

-

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

For the year ended 31 December 2020
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21. Contract balances

 

 

 

 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Million Baht)

Contract assets (Note 8)
Contract liabilities

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

Profit for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht/share)

 2020

 75,788

 721

 2020

 44

 155

 4

 3

 2020

 3,563

 466,000

 0.008

 2021

 63,538

 2,116

 2021

 46

 91

 6

 3

 2021

 5,202

 466,000

 0.011

22. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

23. 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 2021, the Company has no operating revenue derived from promoted  

operation (2020: Baht 0.02 million).

 

24. 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:

25. 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 events

- 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 2021 and 2020, respectively.

Media and 
contents

Management                  
of events

Digital 
service

Total
segments

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Total

167,730
-

167,730

4,704

65,856
-

65,856

1,308

45,789
-

45,789

2,669

167,730
-

167,730

4,704
(51)

1,912
6,565

(1,363)
5,202

56,085
-

56,085

727

-
-
-

-

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

For the year ended 31 December 2021
 (Unit: Thousand Baht)

 (Unit: Thousand Baht)

Media and 
contents

Management                  
of events

Digital 
service

Total
segments

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Total

224,735
-

224,735

4,433

132,376
-

132,376

1,891

30,381
-

30,381

2,338

224,735
-

224,735

4,433
(189)
373

4,617
(1,054)
3,563

61,978
-

61,978

204

-
-
-

-

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

For the year ended 31 December 2020
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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 2021, the Company has revenue from 1 major customer in amount of Baht 20.2 

million, arising from digital service and media and contents segments (2020: 2 major customers 

in amount of Baht 73 million and Baht 24 million, arising from digital service and media and  

contents segments).

26. 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. Employees are entitled to  

contribute to the fund up to 15 percent of their basic salary.

During the year 2021, the Company contributed Baht 1.1 million (2020: Baht 1.1 million) to 

the fund.

27. Commitments and contingent liabilities

27.1 Capital commitments

As at 31 December 2021, the Company had capital commitments relating to development 

of operating system software of Baht 1.2 million (2020: Baht 6.0 million). 

27.2 Product and development online media commitments

As at 31 December 2021, the Company had commitments relating to product and  

development online media of Baht 11.5 million (2020: Baht 12.2 million). 

27.3 Lease and service commitments

The Company has entered into short-term lease agreements in respect of the lease of  

motor vehicles, which term of the lease agreements are 1 year, and service agreements, which 

term of the service agreements are generally 1 and 2 years. These agreements are non-cancellable. 

As at 31 December 2021 and 2020, minimum short-term lease payments and service fees, 

required under these non-cancellable agreements are as follows:

 
 (Unit: Million Baht)

Payable:
 In up to 1 year
 In over 1 and up to 2 years

 2020

 

 7.5

 0.4

 2021

 

 4.9

 0.3

27.4 Bank guarantees

As at 31 December 2021, there were outstanding bank guarantee of approximately Baht 2.3 

million issued by bank on behalf of the Company to guarantee for performance obligation (2020: 

Baht 4.6 million)  

 

28. Financial instruments

28.1 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, 

contract assets, 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.

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 currency risk and interest rate 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.



273273

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

272272

แบบ 56-1 One Report 2021

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

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 2021, the Company has revenue from 1 major customer in amount of Baht 20.2 

million, arising from digital service and media and contents segments (2020: 2 major customers 

in amount of Baht 73 million and Baht 24 million, arising from digital service and media and  

contents segments).

26. 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. Employees are entitled to  

contribute to the fund up to 15 percent of their basic salary.

During the year 2021, the Company contributed Baht 1.1 million (2020: Baht 1.1 million) to 

the fund.

27. Commitments and contingent liabilities

27.1 Capital commitments

As at 31 December 2021, the Company had capital commitments relating to development 

of operating system software of Baht 1.2 million (2020: Baht 6.0 million). 

27.2 Product and development online media commitments

As at 31 December 2021, the Company had commitments relating to product and  

development online media of Baht 11.5 million (2020: Baht 12.2 million). 

27.3 Lease and service commitments

The Company has entered into short-term lease agreements in respect of the lease of  

motor vehicles, which term of the lease agreements are 1 year, and service agreements, which 

term of the service agreements are generally 1 and 2 years. These agreements are non-cancellable. 

As at 31 December 2021 and 2020, minimum short-term lease payments and service fees, 

required under these non-cancellable agreements are as follows:

 
 (Unit: Million Baht)

Payable:
 In up to 1 year
 In over 1 and up to 2 years

 2020

 

 7.5

 0.4

 2021

 

 4.9

 0.3

27.4 Bank guarantees

As at 31 December 2021, there were outstanding bank guarantee of approximately Baht 2.3 

million issued by bank on behalf of the Company to guarantee for performance obligation (2020: 

Baht 4.6 million)  

 

28. Financial instruments

28.1 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, 

contract assets, 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.

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 currency risk and interest rate 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.
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The table below summarises the maturity profile of the Company’s non-derivative financial 

liabilities as at 31 December 2021 and 2020 based on contractual undiscounted cash flows:

31 December 2021

31 December 2020

> 5 years

> 5 years

Total

Total

1 to 5
years

1 to 5
years

Less than
1 year

Less than
1 year

On
demand

On
demand

 (Unit: Million Baht)

 (Unit: Million Baht)

28.2 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.

29. 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 2021, the Company’s debt-to-equity ratio was 0.21:1 (2020: 0.20:1).

30. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 22 February 2022.

Non-derivatives
Trade and other payables
Lease liability
Total non-derivatives

 30.0
 0.3
 30.3

-
-
-

-
-
-

-
-
-

 
 30.0
 0.3
 30.3

Non-derivatives
Trade and other payables
Lease liability
Total non-derivatives

 
 28.3
 0.4
 28.7

-
-
-

-
0.3
0.3

-
-
-

 
 28.3
 0.7
 29.0






