เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

ปีี 2564 เปี็นอีีกปีีที่ี�สาธารณชน อีงค์์กร และปีระเที่ศที่่�วโลก ต้้อีงปีร่บต้่ว
ปีร่บกลยุุที่ธ์ในการดำเนินชีวต้ิ การดำเนินงาน และการที่ำกิจกรรมต้่าง ๆ ภายุใต้้ข้อี้ จำก่ด
ที่ีเ� กิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข้อีงเช้อี� ไวร่ส โค์วิด-19 ซึ่่ง� สร้างผลกระที่บต้่อีเน้อี� ง
ยุาวนาน ข้้ามปีี 2563
สำหร่บปีระเที่ศไที่ยุ ได้มีมาต้รการค์วบค์ุมการแพร่ระบาดข้อีงโรค์อียุ่างเข้้มข้้น
โดยุในไต้รมาส 2 และ 3 ร่ฐบาลได้ปีระกาศให้งดกิจกรรมที่ี�มีผ้ค์นรวมต้่วก่นเปี็น
จำนวนมาก ไม่ว่าจะเปี็นกิจกรรมพ้�นฐาน เช่น การเรียุน การสอีนในสถาบ่นการศ่กษา
การร่บปีระที่านอีาหารในร้านอีาหาร ไปีจนถ่ง กิจกรรมบ่นเที่ิง งานจ่ดแสดงสินค์้า
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
ต้่อีปีี งานอีีเวนต้์ยุอี่ ยุบางงานก็ต้อี้ งถ้กยุกเลิกไปี อียุ่างไรก็ต้าม บริษที่่ ได้ใช้ค์วามเชียุ� วชาญ
และค์วามร้้ด้านเที่ค์โนโลยุีดิจิที่่ล พ่ฒนาต้่อียุอีดแพลต้ฟอีร์มการจ่ดอีีเวนต้์เสม้อีนจริง
(Virtual Event Platform) ที่ี�ได้ริเริ�มข้่�นในปีี 2563 สร้างโอีกาสที่างธุรกิจใหม่ ๆ นำไปี
ส้่การจ่ดงาน “ค์อีมมาร์ต้ แบรนด์ วีค์” อีอีนไลน์ นอีกจากนี� ยุ่งได้นำเสนอีร้ปีแบบการ
จ่ดส่มมนา การจ่ดงานแสดงสินค์้า และงานอีีเวนต้์ในร้ปีแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่าง
อีอีฟไลน์ก่บอีอีนไลน์ ให้แก่ล้กค์้า 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
กำไรข้่น� ต้้นเพิม� ข้่น� จากร้อียุละ 19.53 ในปีีกอี่ น เปี็นร้อียุละ 29.84 เน้อี� งจากรายุได้จาก
การบริการแพลต้ฟอีร์มดิจที่ิ ล่ ซึ่่ง� เปี็นบริการใหม่ มีกำไรข้่น� ต้้นที่ีส� ง้ กว่า รายุได้จากบริการ
แบบเดิม
บริษที่่ ข้อีถ้อีโอีกาสนี� ข้อีบค์ุณผ้ถ้ อี้ หุน้ ล้กค์้า พ่นธมิต้รที่างธุรกิจ และผ้ม้ อีี ปีุ การค์ุณ
ทีุ่กที่่าน ที่ี�ได้ให้การสน่บสนุนการดำเนินงานข้อีงบริษ่ที่ด้วยุดีเสมอีมา และข้อีข้อีบค์ุณ
ค์ณะกรรมการ ผ้้บริหาร และพน่กงานทีุ่กที่่าน ที่ี�ทีุ่่มเที่ ร่วมแรง ร่วมใจ เพ้�อีให้บริษ่ที่
สามารถมุ่งหน้าสร้างค์ุณค์่า และพ่ฒนาอีงค์์กรอียุ่างยุ่�งยุ้นต้่อีไปี

นายมนู เลียวไพโรจน์
ปีระธานกรรมการ
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ปีระธานกรรมการบริหาร

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

Message from the
Chairman of the Board
and Executive Chairman

Mr. Min Intanate
Executive Chairman
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