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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นท่้กท่่าน

ในปีี 2565 ที่่�ผ่่านมา ถึึงแม้ผ่ลกระที่บจากการแพร่ระบาดของเชื้้�อโควิิดได้เริ�ม 
มแ่นวิโนม้คล่�คลาย แต่ส่ถึานการณ์ค์วิามขัดแยง้ที่างเศรษฐกิจ การเมอ้ง ต่ลอดจนปีญัหา
เงินเฟ้้อ ในหลายภููมิภูาคที่ั�วิโลก ได้ส่งผ่ลกระที่บต่่อการเจริญเต่ิบโต่ที่างเศรษฐกิจของ
ปีระเที่ศต่่าง ๆ ที่ั�วิโลก รวิมถึึงปีระเที่ศไที่ย

นอกจากผ่ลกระที่บจากปัีญหาเงินเฟ้้อ และปีมควิามขัดแย้งที่างภููมิรัฐศาสต่ร์ 
ปีระเที่ศไที่ย ยงัมป่ีญัหาหน่�ภูาคครวัิเรอ้น และหน่�สาธารณ์ะที่่�อยูใ่นระดบัสงู ปีญัหาการ
ฟ้้�นต่วัิของภูาคที่อ่งเที่่�ยวิซึ่ึ�งเปีน็รายไดส้ำคญัแมจ้ำนวินนกัที่อ่งเที่่�ยวิจะเพิ�มมากขึ�น แต่ก่็
ยงัไม่เที่ย่บเท่ี่ากบัชื้ว่ิงกอ่นสถึานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของเชื้้�อโควิดิ ปีจัจยัเหล่าน่�ต่ลอด
จนปีจัจยัอ้�น ๆ  ได้กดดนักำลังซ้ึ่�อของปีระชื้าชื้นที่ั�วิไปี รวิมถึงึควิามสามารถึในการใชื้จ้า่ย
ของภูาครัฐ จึงนับเปี็นสภูาวิการณ์์ที่่�ยากลำบากสำหรับภูาคเอกชื้น ที่่�จะดำเนินธุรกิจ 
ให้เต่ิบโต่ และม่ผ่ลปีระกอบการที่่�ด่

บริษัที่ เออาร์ไอพ่ จำกัด (มหาชื้น) ได้เฝ้้าต่ิดต่ามสถึานการณ์์ที่างเศรษฐกิจมา
อยา่งต่อ่เน้�อง และไดด้ำเนนิการปีรบัเปีล่�ยนรปูีแบบธรุกจิเร้�อยมา รวิมถึงึนำจดุเดน่ดา้น 
แพลต่ฟ้อร์มการจัดแสดงสินค้า สัมมนา และการมอบรางวิัลออนไลน์ ที่่�พัฒนาขึ�นต่าม
ควิามต่อ้งการของลกูคา้ หรอ้ที่่�บริษทัี่รเิริ�มพฒันาดว้ิยต่วัิเองมาต่อ่ยอด เพ้�อสรา้งบริการ
ในรูปีแบบใหม่ ๆ ซึ่ึ�งเปี็นที่่�ต่้องการของต่ลาด นอกจากน่� บริษัที่ยังคงมุ่งมั�นพัฒนา
แพลต่ฟ้อร์มดา้น social enterprise และการเรย่นรู ้365 วินั ที่ั�งดา้นรูปีแบบ และคอนเที่นต์่ 
เพ้�อให้สามารถึต่อบสนองควิามต่้องการของลูกค้าองค์กร และเปี็นส้�อกลางให้องค์กร 
ที่ั�งหลายเข้าถึึงกลุ่มลูกค้าเปี้าหมาย ภูายใต่้วิิถึ่ชื้่วิิต่แบบใหม่

ด้วิยควิามมุ่งมั�น ทีุ่่มเที่ของคณ์ะกรรมการ ฝ้่ายบริหาร และพนักงานทีุ่กคน 
ที่ำให้บริษทัี่มผ่่ลการดำเนินงานที่่�น่าพอใจในระดับหนึ�ง สามารถึพลกิฟ้้�น ลา้งขาดที่นุสะสม 
และที่ำกำไรต่่อเน้�องมา 5 ไต่รมาส งบกำไรขาดทุี่นเบ็ดเสร็จสำหรับปีีสิ�นสุดวัินที่่�  
31 ธันวิาคม 2565 แสดงวิ่าบริษัที่ม่รายได้รวิม 226.54 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีที่่�แล้วิ 
ร้อยละ 33.88 และม่กำไรสุที่ธิ 12.10 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นร้อยละ 132.68 

บริษัที่ขอถึ้อโอกาสน่� ขอบคุณ์ผู่้ถึ้อหุ้น ลูกค้า พันธมิต่รที่างธุรกิจ และผู่้ม่อุปีการ
คณุ์ที่กุที่า่น ที่่�ได้ใหค้วิามไวิว้ิางใจ และให้การสนบัสนุนการดำเนินกจิการของบริษทัี่ด้วิย
ด่เสมอมา อ่กที่ั�งขอขอบคุณ์คณ์ะกรรมการ ผู่้บริหาร และพนักงานทีุ่กที่่าน ที่่�ร่วิมแรง 
ร่วิมใจ เพ้�อให้บริษัที่สามารถึมุ่งหน้าสร้างคุณ์ค่า และพัฒนาองค์กรอย่างยั�งย้นต่่อไปี

สารีจากปรีะธานกรีรีมการี
และปรีะธานเจ�าหุ้น�าท่่�บรีิหุ้ารี

	 นายมนู	เลีียวไพโรจน์	 นายบุุญเลีิศ	นราไท
 ปีระธานกรรมการ ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร
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Dear All Shareholders
In 2022, although the impact of the COVID-19 pandemic has begun to 

subside, economic and political conflicts and rising inflation in many regions 
has affected economic growth of countries around the world, including Thailand.

Apart from the mentioned inflation issue and geopolitical conflicts, 
Thailand is also grappling with other issues at hand, such as the elevated 
household and public debt. The tourism sector, which is an important source 
of income, has gradually recovered with increasing number of tourists, but has 
yet to reach the pre-Covid levels. These factors along with others have restrained 
the purchasing power of the general public and the ability of the government 
to spend. It is therefore a challenging situation for the private sector to grow 
and perform well.

ARIP Public Company Limited has closely monitored the economic 
situation, and has continued to adjust its business model. We have leveraged 
the strengths of our tradeshows, seminars and awards, presenting online 
platforms, which were either made to order or self-initiated, to create new and 
in-demand services. Moreover, the Company is dedicated to enhance social 
enterprises and 365-day learning platforms, with focus on both functionality 
and content. These efforts aim to fulfill the needs of our corporate customers 
and serve as a means for organizations to connect with their target audience 
under the so-called “new-normal” era.

With commitment of the board of directors, management and all  
employees, the year 2022 has seen ARIP achieving a satisfactory operating 
performance. It has cleared accumulated loss and has been profitable for five 
consecutive quarters. The Company’s Statement of Comprehensive Income for 
the Year ended December 31, 2022, shows that the Company has a total  
revenue of 226.54 million baht and a net profit of 12.10 million baht, an increase 
of 33.88% and 132.68% from the previous year respectively.

The Company would like to take this opportunity to thank each of our 
shareholders, customers, business partners and patrons who has always  
entrusted and supported ARIP’s operations. In addition, we would like to thank 
all board members, executives and employees for their relentless contribution, 
which has enabled the Company to keep on creating value and achieving  
sustainable growth.
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อายุ 80 ปี
ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)  

 ทางตรง 0.17%
 ทางอ้อม - ไม่มี -

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

การีศึกษา : 
•	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	ปริญญาโท M.Sc.(Econ.) University of Kentucky, USA
•	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
•	ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ประกาศนียบัตร/โครงการ : 
•	Directors Certification Program (DCP) (30/2003) 
•	The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001)
 
ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน : (จำานวน 8 แห่ง)
•	บมจ. เออาร์ไอพี  ประธานกรรมการ ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
•	บมจ. เอสวีโอเอ ประธานกรรมการ  2559 - ปัจจุบัน
•	บมจ. ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  2559 - ปัจจุบัน
•	บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ  2554 - ปัจจุบัน
•	บมจ. ยูบิลล่ีเอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ  2553 - ปัจจุบัน
•	บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ  2547 - ปัจจุบัน
•	บมจ. บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ  2547 - ปัจจุบัน
•	บมจ. น้ำาตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ  2547 - ปัจจุบัน
 
บริษัททั่วไป :  (- ไม่มี -)

นายมนู เลียวไพโรจน์นายมนู เลียวไพโรจน์
Mr. Manu LeopairoteMr. Manu Leopairote
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Age 80 Years 
Chairman of the Board  
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022)  

 direct 0.17%
 indirect - None - 

Duration of Directorship 13 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  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 -)
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
Mr. Min IntanateMr. Min Intanate

อายุ 68 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 

 ทางตรง 54.33%
 ทางอ้อม 10%

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 34 ปี (10 มี.ค. 2532 - ปัจจุบัน)

การีศึกษา :
•	ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
•	ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ, Dominican University of California, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•	ปริญญาตรีกิตติมศักด์ิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
•	ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน
 
ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
•	Thailand Insurance Leadership Program (2011)
•	Director Accreditation Program (DAP) (2005)
•	The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
 
ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน : (จำ�นวน 3 แห่ง) 
•	บมจ. เออาร์ไอพี ผู้ก่อต้ังและ ม.ค.2566 -  ปัจจุบัน 
  ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  
  กรรมการและ มี.ค.2532 - ม.ค.2566 
  ประธานกรรมการบริหาร 
•	บมจ.เอสพีวีไอ กรรมการและ  2554 - ปัจจุบัน 
  ประธานกรรมการบริหาร
•	บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการและ  2546 - ปัจจุบัน 
  ประธานกรรมการบริหาร 
•	บมจ. ไอที ซิต้ี กรรมการและ  2539 - 2562 
  ประธานกรรมการบริหาร
•	บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการและ  2556 - 2560 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
บริษัททั่วไป : (จำ�นวน  4 แห่ง)
•	บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551 - ปัจจุบัน
•	บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบัน
•	บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543 - ปัจจุบัน
•	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530 - ปัจจุบัน

Age 68 Years
Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 

 Direct 54.33%
 Indirect 10%

Duration of Directorship 34 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. Founder & 2023 - Present  

 Chief Advisor of the Board  
 Director &  Mar 1989 - Jan 202 
 Executive Chairman 

•	SPVI PCL. Director &  2011 - Present 
 Executive Chairman 

•	Business Online PCL. Director &  2003 - Present 
 Executive Chairman 

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

•	SVOA PCL. Director &  2013 - 2017 
 Chief Architect

 
Company Limited : (4 EA.)
•	ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008 - Present
•	D&B (Thailand) Co., Ltd. Chairman  2006 - Present
•	National Credit Bureau Co., Ltd. Director 2000 - Present
•	Advanced Research Group Co., Ltd. Director 1987 - Present      
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* นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารเนื่องจากติดภารกิจอื่นตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566
* Mr. Min Intanate resigned from the Director and Executive Chairman due to another business engagement since January 17, 2023.
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อายุ 45 ปี
กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
•	ทางตรง 0.00%
•	ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร  4 ปี (5 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน)  

การีศึกษา : 
•	ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
•	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี : 
•	Director Accreditation Program Class161/2019
•	Microsoft Certificate Professional(MCP)
•	Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
•	Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
•	Microsoft Certificate Trainer (MCT)
 
ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน (จำานวน 1 แห่ง)
•	บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส.ค.2562 - ปัจจุบัน 
   - ผู้อำานวยการฝ่ายดิจิทัล 2559 - ปัจจุบัน 
   - ผู้จัดการฝ่ายไอที 2554 - 2559
 
บริษัททั่วไป  (- ไม่มี -)

Age 45 Years
Director& Chief Executive Officer 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
•	direct  0.00%
•	indirect - None - 
Duration of Executive 4 Years (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 & CEO Aug 2019 - Present 
   - Digital Solution Director May 2016 - Present 
   - IT Manager   2011 - 2016
 
Company Limited  (- None -)
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นายบุญเลิศ นราไทนายบุญเลิศ นราไท
Mr. Boonlerd NarathaiMr. Boonlerd Narathai
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อายุ 57 ปี
กรรมการ 
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง  - ไม่มี -
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 13 ปี (13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน) 

การีศึกษา :
• DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester(U.K.)
• ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of  Management (U.S.A.)  
• MBA, 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.)

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี
• Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
• Company Secretary Program, Thai Institute of Directors     
• CFO’s Refresher Course, The Stock Exchange of Thailand     
• Creating An Innovation Culture, Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University 
• WSQ Display Critical Thinking & Analytical Skills, Institute of S’pore Chartered Accountants 
• Unlocking the Power of AI in the Digital Age, The University of Manchester   
• Cyber Security and Board/Audit and Risk Committee Responsibility, CPA Australia

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จำ�นวน  3 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี กรรมก�ร ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• บมจ. ไอที ซิตี้ กรรมก�ร  2561 - ปัจจุบัน
• บมจ. เอสวีโอเอ กรรมก�ร  2545 - ปัจจุบัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมก�ร  2549 - 2563

บริษัททั่วไป:  (จำ�นวน  3 แห่ง) 
• บจ. ดิจิเทค วัน กรรมก�ร  2563 - ปัจจุบัน
• บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมก�ร  2551 - ปัจจุบัน
• บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมก�ร  2547 - ปัจจุบัน
• บจ. ด�ต้�วัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมก�ร  2549 - 2563
• บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมก�ร  2549 - 2562
• บจ. เอเซิร์ทส์  กรรมก�ร  2543 - 2563

Age 57 Years
Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct  - None -
• indirect  - None -
Duration of Directorship 13 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, 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.)

Certificate
• Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
• Company Secretary Program, Thai Institute of Directors     
• CFO’s Refresher Course, The Stock Exchange of Thailand     
• Creating An Innovation Culture, Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University 
• WSQ Display Critical Thinking & Analytical Skills, Institute of S’pore Chartered Accountants 
• Unlocking the Power of AI in the Digital Age, The University of Manchester   
• Cyber Security and Board/Audit and Risk Committee Responsibility, CPA Australia

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
• Anew Corporation Ltd. Director 2006 - 2019
• Acerts Co., Ltd. Director 2000 -  2020

อายุ 59 ปี
กรรมการ 
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 0.23%
• ท�งตรง  0.23% 
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 13 ปี (13 ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน)
 

การีศึกษา :
• ปริญญ�โท MBA (Operation Management), University of Scranton ประเทศสหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน (จำ�นวน 2 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี กรรมก�ร ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมก�ร  2540 - ปัจจุบัน

บริษัททั่วไป: (จำ�นวน 8 แห่ง)
• บจ.เนเชอร์ คอนเซพท์ กรรมก�ร  2559 - ปัจจุบัน
• บจ. เอ.อ�ร์.แอ็คเค�นติ้ง คอนซัลแตนท์ กรรมก�ร  2555 - ปัจจุบัน
• บจ. เฮลท์ ออนไลน์ กรรมก�ร  2555 - ปัจจุบัน
• บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมก�ร  2551 - ปัจจุบัน
• บจ. ดีทู ซิสเต็มส์ กรรมก�ร  2551 - ปัจจุบัน
• บจ. เออ�ร์ไอที กรรมก�ร  2542 - ปัจจุบัน
• บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมก�ร  2538 - ปัจจุบัน
• บจ. เอเน็ต กรรมก�ร  2538 - ปัจจุบัน
• บจ. คอร์แอนด์พีค กรรมก�ร  2542 - 2564
• บจ. กลุ่มแอดว�นซ์ รีเสิร์ช - กรรมก�ร  2559 - 2564 
  - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 2537 - 2561

Age 59 Years
Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct  0.23%
• indirect  - None -
Duration of Directorship 13 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 Ltd. Director  1995 - Present
• Anet Co., Ltd. Director  1995 - Present 
• Core & Peak Co., Ltd. Director  1999 - 2021 
• Advanced Research Group Co., Ltd. - Director  2018 - 2021 
  - Financial Controller  1994 - 2018
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ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็งดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
Dr. Wilson Teo Yong Peng Dr. Wilson Teo Yong Peng 

นายประยูร รัตนไชยานนท์นายประยูร รัตนไชยานนท์
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 
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อาย้ 60 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง 0.20%
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 14 ปี (16 ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน)

การีศึกษา :
• แพทยศ�สตร์บัณฑิต คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
• Mini MBA ม�ตรฐ�นบริก�รสุขภ�พส�กลกับก�รบริห�รจัดก�รโรงพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยรังสิต

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี
• 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)

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี กรรมก�รอิสระ  ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน 
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
  ประธ�นกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล  2561 - ปัจจุบัน
  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมก�รตรวจสอบ  2552 - 2563
  
บริษัททั่วไป: (จำ�นวน  2 แห่ง)
• สำ�นักง�นร�งวัลคุณภ�พ - ผู้ตรวจประเมินร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ 2557 - ปัจจุบัน 
 แห่งช�ติ 
• รพ.ภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ
  - ผู้อำ�นวยก�ร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 2564 - ปัจจุบัน
   - หัวหน้�สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร  2559 - ปัจจุบัน
   พัฒน�ระบบร�ชก�ร 
                                    - เลข�นุก�ร คณะกรรมบริห�รคว�มเสี่ยง 2559 - ปัจจุบัน
  - รองผู้อำ�นวยก�ร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 2562 - 2564
  - รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปฏิบัติก�ร  2561 - 2562
   แพทย์ทห�รอ�ก�ศ 
        - ผู้อำ�นวยก�รกองวิทย�ก�ร   2560 - 2561
  - หัวหน้�ศูนย์พัฒน�คุณภ�พ  2558 - 2560
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พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญพล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ
(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)
AVM Isaraya SukcharoenAVM Isaraya Sukcharoen
(Maiden Name ; Srivichit)

Age 60 Years
Independent Director, Chairman of AC, & Member of NRC & 
Chairman of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct 0.20%
• indirect - None -
Duration of Directorship 14 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
  Chairman of the CG  2018 - Present
  Member of NRC  2014 - Present
  Member of AC  2009 - 2020

Company Limited : (2 EA.)
• Office of Thailand Quality  2014 - Present 
 Thailand Award Assessor
 Quality Award
• Bhumibol Directorate of Medical services, RTAF
 Adulyadej   - Director, Bhumibol Adulyadej Hospital 2021 - Present   
 Hospital - Head, Office of Public Sector Development 2016 - Present            
   Committee 
  - Secretary of Risk Management Committee 2016 - Present 
             - Deputy Director, Bhumibol Adulyadej Hospital 2019 - 2021   
  - Deputy Director, Medical Operations Center 2018 - 2019   
  - Director, Department of technical Division 2017 - 2018 
  - Head, Quality Improvement Center 2015 - 2017
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง - ไม่มี -
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 3 ปี (10 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 

การีศึกษา :
• Bachelor of Accounting, Thammasat University 2524 

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
• Director Accreditation Program (DAP) (178/2020)

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี - กรรมก�รอิสระ, กรรมก�รตรวจสอบ  พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
  - กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล  พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
  - กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน 
บริษัททั่วไป: (- ไม่มี -)
• สำ�นักง�นสรรพ�กร นักตรวจสอบภ�ษีชำ�น�ญก�รพิเศษ 2549 - 2560 

 พื้นที่ชลบุรี 1

Age 65 Years
Independent Director, Member of AC, Member of NRC and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct  - None -
• indirect - None -
Duration of Directorship 3 Years (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 -)
• Chonburi Area 1 - Tax Audit Office, Senior Professional Level 2006 - 2017 
Revenue Office

อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง - ไม่มี -
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร 4 ปี (21 ก.พ. 2562 -ปัจจุบัน) 

การีศึกษา :
• Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 
• ค.ม. (ก�รบริห�รก�รพย�บ�ล ) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
• วท.บ. (พย�บ�ล) มห�วิทย�ลัยมหิดล 

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
• Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี - กรรมก�รอิสระ, กรรมก�รตรวจสอบ   ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
  - ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
  - กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล   2562 - ปัจจุบัน
  - กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  2562 - 2563

บริษัททั่วไป: (จำ�นวน 3 แห่ง)
• มห�วิทย�ลัยบูรพ� - กรรมก�รบริห�รประจำ�วิทย�ลัยน�น�ช�ต ิ    2563 - ปัจจุบัน
  - กรรมก�รบริห�รประจำ�บัณฑิตวิทย�ลัย  2561 - ปัจจุบัน
  - คณบดีวิทย�ลัยน�น�ช�ติ   2552 - 2560
• มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี - กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย   2562 - ปัจจุบัน 
 พระจอมเกล้�พระนครเหนือ - กรรมก�รสภ�วิช�ก�ร   2556 - 2562 
• โรงเรียนน�น�ช�ติ - กรรมก�รอำ�นวยก�ร     2562 - 2565
 ภ�คตะวันออก

Age 76 Years
Independent Director, Member of AC, Chairman of NRC and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct  - None -
• indirect - None -
Duration of Directorship 4 Years (Feb 21, 2019 - Present)

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

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

5 Years’ work experience :
Listed Company : ( 1 EA)
• ARIP PCL - Independent Director, Member of AC  Feb 2019 - Present 
  - Chairman of NRC  Nov 2020 - Present
  - Member of CG  2019 - Present 
  - Member of NRC  2019 - 2020             

Company Limited : (3 EA)
• Burapha University - Executive Board Committee of the International College 2020 - Present
  - Executive Board Committee of the Graduate School  2018 - Present
  - Dean of the International College         2009 - 2017
• King Mongkut’s - University Council Committee   2019 - Present
 University of  - Academic Council Committee                                    2013 - 2019
 Technology 
 North Bangkok     
• International School - Board of Director Committee  2019 - 2022
 Eastern Seaboard 
 (ISE)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

นางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุลนางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุล
Miss Sunee MattanyukulMiss Sunee Mattanyukul  

รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ 
Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph.D.Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph.D.
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2020

อายุ 52 ปี
ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อไอซีที และการจัดงาน
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง 0.01%
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นผู้บริห�ร  8 ปี (23 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน) 

การีศึกษา : 
• วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์, 2535

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี : 
- ไม่มี -

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน : (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อไอซีที และก�รจัดง�น 2558 - ปัจจุบัน
  - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อไอซีที   2547 - 2558

บริษัททั่วไป :  (- ไม่มี -)

Age 52 Years
ICT Media & Event Director
Shareholding Proportion direct (As of Dec 30, 2022)
• direct   0.01%
• indirect - None -
Duration of Executive 8 Year (Feb 23, 2015 - Present)

Education :
• B.Sc. Kasetsart University, 1992

Certificate :
- None -

After 5 years experience :
Listed Company : (1 EA.)
• ARIP PCL. - IT Media & Event Director  2004 - Present
  - IT Media  2004 - 2015

Company Limited : (- None -)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2020

นายพรชัย จันทรศุภแสงนายพรชัย จันทรศุภแสง
MR.  Porchai  Jantarasupasang

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
Miss Pornpavee Sahawathanapong 

อายุ 55 ปี
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง 0.09%
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นผู้บริห�ร 18 ปี (1 ก.ค. 2548 -ปัจจุบัน) 

การีศึกษา :
• ปริญญ�โท  บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยบูรพ�
• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ (ก�รบัญชี) / คณะศิลปศ�สตร์  
 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒประส�นมิตร

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
- ไม่มี -

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี และก�รเงิน ก.ค. 2548 - ปัจจุบัน

บริษัททั่วไป: (-ไม่มี-)

Age 55 Years
Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct   0.09%
• indirect - None -
Duration of Executive 18 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 -)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

อายุ 50 ปี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
สัดส่วนก�รถือหุ้น(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)
• ท�งตรง - ไม่มี -
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นผู้บริห�ร 4 ปี (13 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน)
 

การีศึกษา :
• ปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎจันทรเกษม 

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
- ไม่มี -

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน : (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี - ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อธุรกิจ พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
  - บรรณ�ธิก�รบริห�ร นิตยส�รบิสิเนส พลัส  2558 - ปัจจุบัน
  - ผู้สื่อข่�วอ�วุโส 2545 - 2558  
 
บริษัททั่วไป: (- ไม่มี -)

Age 50 Years
Asst. Business Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct  - None -
• indirect - None -
Duration of Executive 4 Years (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 -)

อายุ 51 ปี
ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ และเลขานุการบริษัท
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) 
• ท�งตรง - ไม่มี -
• ท�งอ้อม - ไม่มี -
จำ�นวนปีที่เป็นผู้บริห�ร  8 ปี (10 ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน) 

การีศึกษา :
• ปริญญ�ตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� 
 เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

ปรีะกาศน่ยบัตรี/โครีงการี :
• Company Secretary  Program (CSP 122/2021)

ปรีะสบการีณ์ย�อนหุ้ลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน : (จำ�นวน 1 แห่ง)
• บมจ. เออ�ร์ไอพี - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อธุรกิจ ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน
  - เลข�นุก�รบริษัท ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
  - ผู้จัดก�รอ�วุโส ก.พ. 2552 - ม.ค. 2556

บริษัททั่วไป: (- ไม่มี -)

Age 51 Years
Business Media Director & Company Secretary 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2022) 
• direct  - None -
• indirect - None -
Duration of Executive 8 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. - Business Media Director Feb 2013 - Present
  - Company Secretary Jan 2022 - Present
  - Senior Manager  2009 - 2013

Company Limited : (- None -)
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นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์
Mr. Wittaya Kitchanpaiboon 

นายธนิต แกล้วเดชศรี นายธนิต แกล้วเดชศรี 
Mr. Thanit Klaewdetsri



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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การีเปรีียบเท่่ยบตัวเลขท่างการีเงินสำาหุ้รีับปี 2561 – 2565
FINANCIAL COMPARISON FOR THE Y2018-2022

51%

21%

28%

บร�การดิจิทัล
Digital service
115.38 Mb.

บร�การดิจิทัล
Digital service
65.86 Mb.

2565
2022

รายได�รวม
Total Revenue

สื่อและคอนเทนต
Media & contents

48.06 Mb.

226.54

169.22 164.55
135.72

หนวย : ลานบาท
Unit : MB

สินทรัพย�รวม
Total Assets

หนวย : ลานบาท
Unit : MB

สัดส�วนผู�ถือหุ�น
Shareholders' Equity

หนวย : ลานบาท
Unit : MB

กำไรสุทธิ
Net Profit

หนวย : ลานบาท
Unit : MB

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

224.77

สื่อและคอนเทนต
Media & contents

45.79Mb.

การจัดนิทรรศการ
Event

62.79 Mb.

การจัดนิทรรศการ
Event

56.08 Mb.
2564
2021

27%

39%

225.51
213.40

208.33 206.81 205.48

250.11

232.72

12.10

5.20
3.56

1.33

3.40

269.34
257.79

234.72

34%
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(หน่วิย : ล้านบาที่)

งบุการเงินเฉพาะบุริษััท

2565 2564 2563

ข�อม้ลท่างการีเงินโดยสรี้ป
สำาหุ้รีับปี ส้�นส้ดวันท่่� 31 ธันวาคม

* เม้�อวิันที่่� 23 กุมภูาพันธ์ 2566 ที่่�ปีระชืุุ้มคณ์ะกรรมการบริษัที่ม่มต่ิอนุุมัต่ิให้เสนอจ่ายเงินปีันผ่ลสำหรับปีี 2565 ในอัต่ราหุ้นละ 0.0215 บาที่  
 เปี็นจำนวินเงินที่ั�งสิ�น 10.02 ล้านบาที่ ที่ั�งน่� บริษัที่จะนำเสนอเพ้�อขออนุมัต่ิจากผู่้ถึ้อหุ้น ในการปีระชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2566

ฐานะการเงิน

• สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยน 176.88 180.16 172.22

• สินที่รัพย์รวิม 269.34 257.79 250.11

• หน่�สินหมุนเวิ่ยน 33.80 35.86 33.83

• หน่�สินรวิม 43.83 44.38 41.78

• ส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น 225.51 213.40 208.33

• ทีุ่นจดที่ะเบ่ยนและชื้ำระแล้วิ 116.50 116.50 116.50

ผลีการดำเนินงาน	 	 	

• รายได้รวิม 226.54 169.22 224.77

• รายได้จากสัญญาที่่�ที่ำกับลูกค้า 226.23 167.73 224.74

• ต่้นทีุ่นขาย บริการ และค่าสิที่ธิ 166.63 117.68 180.84

• กำไรขั�นต่้น 59.60 50.05 43.89

• กำไรก่อนภูาษ่เงินได้ 15.06 6.57 4.62

• กำไรสำหรับปีี 12.10 5.20 3.56

• กำไรเบ็ดเสร็จรวิม สำหรับปีี 12.10 5.07 1.52

อััตราส่่วนทางการเงิน

• อัต่รากำไรขั�นต่้น (%)  26.35  29.84 19.53

• อัต่รากำไรจากการดำเนินงาน (%)  6.20  2.80 1.97

• อัต่รากำไรก่อนดอกเบ่�ยจ่ายและภูาษ่ (%)  6.33  3.66 1.99

• อัต่รากำไรสุที่ธิ (%)  5.34  3.07 1.58

• อัต่ราผ่ลต่อบแที่นต่่อสินที่รัพย์ (%)  5.44  2.44 1.84

• อัต่ราผ่ลต่อบแที่นต่่อส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น (%)  5.52  2.47 1.72

• อัต่ราส่วินสภูาพคล่อง (เที่่า)  5.23  5.02 5.09

• อัต่ราส่วินหน่�สินต่่อส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น (เที่่า)  0.19  0.21 0.20

ข้้อัมูลีต่อัหุุ้้น

• กำไรต่่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน (บาที่) 0.026 0.011 0.008

• จำนวินหุ้นสามัญ-ทีุ่นที่่�ออกและเร่ยกชื้ำระแล้วิ (ล้านหุ้น) 466.00 466.00 466.00

• มูลค่าต่ามบัญชื้่ต่่อหุ้น (บาที่) 0.48 0.45 0.44

• มูลค่าที่่�ต่ราไวิ้ต่่อหุ้น (บาที่) 0.25 0.25 0.25

• เงินปีันผ่ลต่่อหุ้น (บาที่)* 0.0215 - -

• เงินปีันผ่ลจ่าย (ล้านบาที่)* 10.02 - -
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ข�อม้ลบรีิษัท่ท่ั�วไป

ชื้้�อบริษัที่ บริษัที่ เออาร์ไอพ่ จำกัด (มหาชื้น)

ชื้้�อย่อหลักที่รัพย์ ARIP

สถึานที่่�ต่ั�ง 99/16-20 ถึนนรัชื้ดาภูิเษก แขวิงดินแดง เขต่ดินแดง 

    กรุงเที่พมหานคร 10400

ปีระเภูที่ธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 1. ธุรกิจส้�อและคอนเที่นต่์

 2. ธุรกิจการจัดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค้า 

  และกิจกรรมที่างการต่ลาด 

 3. ธุรกิจบริการดิจิที่ัล

เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ 0107553000051

โที่รศัพที่์ +66 (0) 2642 3400

โที่รสาร +66 (0) 2641 2331

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

E-mail address tarip@arip.co.th

ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 116,500,000 บาที่

แบ่งเปี็นทีุ่นที่่�ออกและชื้ำระแล้วิ 116,500,000 บาที่

มูลค่าหุ้นที่่�ต่ราไวิ้หุ้นละ 0.25 บาที่

ชื้นิดและจำนวินหุ้นที่่�จำหน่ายแล้วิ หุ้นสามัญ จำนวิน 466,000,000 หุ้น

วิัต่ถึุปีระสงค์ในการใชื้้เงินระดมทีุ่นและการใชื้้ไปี  บริษัที่มิได้ม่การระดมทีุ่นแต่่อย่างใด

ข้อผู่กพันที่่�บริษัที่ให้คำมั�นไวิ้ในแบบแสดงรายการข้อมูล - ไม่ม่ -
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ส่วนท่่� 1 การีปรีะกอบธ้รีก้จและผู้ลการีดำาเน้นงาน

1. โครีงสรี�างและการีดำาเน้นงานของบรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
1.1	นโยบุายแลีะภาพรวมการประกอับุธุุรกิจ

บริษัที่ เออาร์ไอพ่ จำกัด (มหาชื้น) ปีระกอบธุรกิจผ่ลิต่คอนเที่นต่์ ส้�อสิ�งพิมพ์ ส้�อออนไลน์ งานแสดงและจัดจำหน่าย

สินค้า งานสัมมนา ต่ลอดจนกิจกรรมที่างการต่ลาดเพ้�อส่งเสริมการปีระกอบธุรกิจขององค์กรต่่าง ๆ โดยอาศัยควิามคิด

สร้างสรรค์ในการดำเนินงาน เพ้�อชื้่วิยขับเคล้�อนภูาคธุรกิจของไที่ยให้ก้าวิที่ันการเปีล่�ยนแปีลงของโลกยุคใหม่ ที่่�เที่คโนโลย่

ดิจิที่ัลม่บที่บาที่สำคัญในการเพิ�มศักยภูาพการปีระกอบธุรกิจขององค์กรทุี่กขนาดและทุี่กอุต่สาหกรรม โดยม่ผู่้บริโภูคเป็ีน

ศนูยก์ลาง ดว้ิยเคร้�องมอ้ เที่คโนโลย ่และนวิตั่กรรมที่่�ทัี่นสมยั รวิมถึงึการพฒันาเคร้�องมอ้และแพลต่ฟ้อรม์ดจิทิี่ลัที่่�ต่อบโจที่ย์

ควิามต่้องการในการดำเนินงานของภูาคธุรกิจที่่�ต่้องเผ่ชื้ิญกับควิามที่้าที่ายและควิามเส่�ยงจากข้อกำหนด กฎหมายต่่าง ๆ 

บริษัที่ได้กำหนดวิิสัยทัี่ศน์และเป้ีาหมายในการดำเนินงาน เพ้�อการเติ่บโต่อย่างยั�งย้น ด้วิยควิามรับผิ่ดชื้อบต่่อสังคม ใส่ใจ 

สิ�งแวิดล้อมและชืุ้มชื้น ต่ามแนวิคิด ESG (Environmental, Social and Governance)

 

1.1.1	วิส่ัยทัศน์วัตถุุประส่งค์์	เป้าหุ้มาย	กลียุทธุ์

วิส่ัยทัศน์

เปีน็ผู่น้ำในการผ่ลติ่ดิจทิี่ลัคอนเที่นต่ท์ี่่�สรา้งสรรค ์และจำเปีน็ต่อ่การดำเนนิธรุกจิ เป็ีนส้�อที่่�มอ่ทิี่ธพิลต่อ่ผู่บ้รโิภูค และ 

สามารถึเข้าถึึงกลุ่มเปี้าหมายได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ รวิมทัี่�งเปี็นผู่้ให้คำปีรึกษา และบริการที่างการส้�อสารการต่ลาดที่่�ม่ 

ผู่้บริโภูคเปี็นศูนย์กลาง ด้วิยเคร้�องม้อ เที่คโนโลย่ และนวิัต่กรรมท่ี่�ที่ันสมัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจการให้เต่ิบโต่ได้ 

อย่างยั�งย้น

พันธุกิจ

• ผ่ลิต่เน้�อหาด้านธุรกิจ ไอที่่ การศึกษา และอ้�น ๆ ที่่�เปี็นปีระโยชื้น์ ม่ควิามถึูกต่้องและน่าเชื้้�อถึ้อ 

• พัฒนาส้�อรูปีแบบใหม่ ๆ ที่่�ม่คุณ์ภูาพและสามารถึเข้าถึึงกลุ่มเปี้าหมายได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ  

• ให้บริการส้�อสารการต่ลาดแบบบูรณ์าการเพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการของลูกค้าอย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ

 ด้วิยควิามเปี็นม้ออาชื้่พ 

• พัฒนาเคร้�องม้อที่างดิจิที่ัลเพ้�อต่อบสนองควิามเปีล่�ยนแปีลงด้วิยนวิัต่กรรมที่างด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 

• มุ่งมั�นในการดำเนินธุรกิจให้เต่ิบโต่อย่างยั�งย้นต่ามแนวิที่าง ESG

เป้าหุ้มายการดำเนินธุุรกิจ

บริษัที่ม่เปี้าหมายการดำเนินธุรกิจในด้านต่่าง ๆ ดังน่�

1.	ด้านค์อันเทนต์

เปีน็ผู้่นำด้านการผ่ลิต่เน้�อหา ดา้นบริหารจัดการธุรกจิ การต่ลาดไอที่ ่การศึกษา และเน้�อหาอ้�นที่่�เก่�ยวิขอ้ง โดยมุง่เน้น

ข้อมูลในเชื้ิงลึก การวิิเคราะห์เชื้ิงธุรกิจในรายอุต่สาหกรรม สำหรับกลุ่มผู่้บริหารเจ้าของกิจการ และเน้�อหาในเชื้ิงกวิ้าง หร้อ

ภูาพรวิมสำหรับผู้่อ่านที่ั�วิไปี รวิมถึงึเน้�อหาเพ้�อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้กา้วิทัี่นกระแสการเปีล่�ยนแปีลงที่างด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เที่คโนโลย่ ในยุคโลกาภูิวิัฒน์
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2.	ด้านส่่�อั

เปี็นผู่้นำด้านส้�อที่่�ม่อิที่ธิพลต่่อผู่้บริโภูค สามารถึเข้าถึึงกลุ่มเปี้าหมายได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ โดยนำเสนอเน้�อหาผ่่าน

ส้�อต่า่ง ๆ  ที่่�มอ่ทิี่ธพิลต่่อการรบัรู้และการเขา้ถึงึขา่วิสารของกลุม่เปีา้หมาย ไมว่ิา่จะเปีน็ส้�อสิ�งพมิพ ์ส้�อออนไลน ์งานนทิี่รรศการ 

สัมมนา กิจกรรมที่างการต่ลาดรูปีแบบต่่าง ๆ หร้อส้�อสังคมออน์ไลน์อ้�น ๆ เพ้�อเพิ�มศักยภูาพในการส้�อสารและการเข้าถึึง

กลุ่มเปี้าหมายได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ

3.	ด้านบุริการส่่�อัส่ารทางการตลีาดค์รบุวงจร

เปี็นผู่้นำด้านการให้บริการส้�อสารที่างการต่ลาดครบวิงจร เพ้�อสร้างการรับรู้ ควิามเข้าใจ และการเป็ีนท่ี่�ยอมรับใน 

วิงกวิ้าง ซึ่ึ�งครอบคลุมต่ั�งแต่่การให้คำปีรึกษาที่างการต่ลาด การฝ้ึกอบรม การโฆษณ์า การปีระชื้าสัมพันธ์ การส่งเสริม 

การขาย การต่ลาดที่างต่รง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการปีระชุื้มสัมมนา และกิจกรรมการต่ลาดในรูปีแบบต่่าง ๆ 

ให้กลุ่มลูกค้าภูาคธุรกิจ เอกชื้น และหน่วิยงานภูาครัฐ   

4.	ด้านพัฒนาเค์ร่�อังม่อัดิจิทัลี

บริษัที่ม่เปี้าหมายที่่�จะพัฒนาซึ่อฟ้ต่์แวิร์ ที่ั�งในส่วินแพลต่ฟ้อร์ม เคร้�องม้อ และแอปีพลิเคชื้ัน ผ่่านคอมพิวิเต่อร์ และ

อุปีกรณ์์ส้�อสารเคล้�อนที่่�ต่่าง ๆ เพ้�อเปี็นเคร้�องม้อในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรสมัยใหม่ ท่ี่�ต่้องรับม้อกับ 

การเปีล่�ยนแปีลงอย่างรวิดเร็วิ รวิมถึึงพัฒนาเคร้�องม้อที่างการต่ลาดที่่�ช่ื้วิยในการส้�อสารด้วิยรูปีแบบที่่�ทัี่นสมัย เพ้�อช่ื้วิยให้ 

การส้�อสารการต่ลาดปีระสบควิามสำเร็จ และสามารถึวิัดผ่ลได้อย่างแม่นยำ 

5.	ด้านการดำเนินธุุรกิจอัย่างยั�งย่น	(ESG)

บริษัที่ม่เปี้าหมายการดำเนินธุรกิจเพ้�อการเต่ิบโต่อย่างยั�งย้น (ESG) ด้วิยควิามรับผ่ิดชื้อบต่่อสังคม ใส่ใจสิ�งแวิดล้อม

และชืุ้มชื้น ม่บรรษัที่ภูิบาลที่่�ด่ในการดำเนินธุรกิจ บริหารงานอย่างม่คุณ์ธรรมจริยธรรม ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย ยึดหลักควิาม

ซึ่้�อสัต่ย์ ควิามยุต่ิธรรม ควิามโปีร่งใส มุ่งเน้นการสร้างปีระโยชื้น์ที่่�ด่ให้แก่ผู่้ถึ้อหุ้น และคำนึงถึึงผู่้ที่่�ม่ส่วินได้เส่ย ต่ลอดจนม่

ควิามรับผ่ิดชื้อบต่่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวิม

1.1.2	การเปลีี�ยนแปลีงแลีะพัฒนาการที�ส่ำค์ัญในช่่วง	3	ปีที�ผ่านมา
บริษัที่ปีรับเปีล่�ยนองค์กรสู่ยุคดิจิที่ัล เริ�มจากการพัฒนาระบบ eLearning Solution “WISIMO” ระบบการบริหาร

การเร่ยนรู้ และเน้�อหาบที่เรย่นที่่�นำไปีใชื้ง้านไดจ้รงิ สำหรบัองคก์รท่ี่�ต่อ้งการเพิ�มศกัยภูาพ ควิามรู ้ควิามสามารถึของบคุลากร 

และได้ม่การพัฒนาเคร้�องม้อวิัดสมรรถึนะสำหรับการที่ำงานในโลกอนาคต่ (Future Competency Assessment Test) 

เพ้�อเสริมให้ระบบ Wisimo แข็งแกร่งขึ�น โดยม่การวัิดสมรรถึนะบุคคลพร้อมวิิเคราะห์ชื้่องวิ่าง (Gap Analysis) ในการ 

จัดหลักสูต่รให้ต่รงกับควิามต้่องการพัฒนาของแต่่ละบุคคล และพัฒนาการย้นยันตั่วิต่นผ่่านการเช้ื้�อมต่่อระบบต่รวิจสอบ

ใบหน้า (Face Recognition) เพ้�อย้นยันต่ัวิต่นของผู่้ใชื้้ระบบ Wisimo อย่างถึูกต่้องแม่นยำ สร้างควิามมั�นใจให้องค์กรที่่�ม่

ควิามต่้องการต่รวิจสอบต่ัวิต่นผู่้ใชื้้ นอกจากน่� ยังได้พัฒนาแพลต่ฟ้อร์มการจัดงานเสม้อนจริง (Virtual Event Platform) 

เพ้�อรองรับการจัดงานแบบไฮบริด (ที่ั�งออฟ้ไลน์และออนไลน์) และการจัดงานออนไลน์เต่็มรูปีแบบ รองรับกับสถึานการณ์์

ฉุุกเฉุิน พัฒนาระบบ e-Commerce และพัฒนาแพลต่ฟ้อร์มสำหรับการจัดการควิามยินยอม (Consent Management 

Platform) รองรับการเก็บ รวิบรวิม ใชื้้ และเผ่ยแพร่ข้อมูลส่วินบุคคลต่ามพระราชื้บัญญัต่ิคุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล 

ที่่�ม่ผ่ลบังคับใชื้้ในปีี 2565

บริษัที่ได้พยายามเชื้้�อมโยงภูาควิิชื้าการเข้ากับภูาคธุรกิจ ด้วิยควิามร่วิมม้อกับสถึาบันการศึกษาชื้ั�นนำของปีระเที่ศ 

เพ้�อร่วิมกันคัดเล้อกองค์กร สินค้าและบริการที่่�ม่ควิามโดดเด่น และจัดงานมอบรางวิัลมาอย่างต่่อเน้�อง ต่ั�งแต่่ปีี 2556 

รางวิัลสำหรับสุดยอดองค์กร THAILAND TOP COMPANY AWARDS ปีี 2563 การคัดเล้อกสินค้าและบริการที่่�ม่นวิัต่กรรม 

ในงานมอบรางวัิล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS และการคัดเล้อกสินค้าและบริการท่ี่�อยู่ในใจของ 

ผู่้บริโภูค BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS และในปีี 2565 ม่การคัดเล้อกสุดยอดผู่้บริหารสูงสุดของ 

แต่่ละองค์กร THAILAND TOP CEO AWARDS 
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1.2.	การประกอับุธุุรกิจข้อังแต่ลีะส่ายผลีิตภัณฑ์์
บริษัที่ปีระกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ปีระกอบด้วิย

1. ธุรกิจส้�อและคอนเที่นต่์

2. ธุรกิจจัดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมที่างการต่ลาดครบวิงจร

3. ธุรกิจบริการการต่ลาดดิจิที่ัล

1.2.1	โค์รงส่ร้างรายได้

2565 2564 2563

ล้านบาที่ ร้อยละ ล้านบาที่ ร้อยละ ล้านบาที่ ร้อยละ
ประเภทข้อังรายได้

(1)	ลีักษัณะผลีิตภัณฑ์์หุ้ร่อับุริการ

(1.1)	ส่่�อัแลีะค์อันเทนต์

บริษัที่ผ่ลิต่ จำหน่าย ให้บริการพ้�นที่่�โฆษณ์าบนส้�อสิ�งพิมพ์ ส้�อดิจิที่ัล และส้�อสังคมออนไลน์ ท่ี่�ม่เน้�อหาด้าน

ธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ สามารถึแบ่งออกเปี็น 2 กลุ่ม ดังน่� 

1.1.1	 ส่่�อัทางด้านธุุรกิจ

• “Business+” นิต่ยสารรายเด้อน เชื้ิงวิิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุที่ธ์บริหาร การจัดการ และ 

การต่ลาด รายงานควิามเคล้�อนไหวิในแวิดวิงธุรกิจ บที่สัมภูาษณ์์ผู่้บริหารที่่�ปีระสบควิามสำเร็จ เพ้�อให้ผู่้อ่านได้รับที่ราบถึึง

กลยุที่ธ์และแนวิโน้มธุรกิจ เปี็นกรณ์่ศึกษาสามารถึนำมาปีระยุกต่์ใชื้้กับธุรกิจเพ้�อเพิ�มข่ดควิามสามารถึขององค์กร 

• “Business+ Top 1000 Companies” หนังส้อรายปีีที่่�รวิบรวิมข้อมูลผ่ลปีระกอบการของทีุ่ก

บริษัที่ที่่�จดที่ะเบ่ยนในปีระเที่ศ เพ้�อจัดอันดับบริษัที่ที่่�ม่รายได้รวิมสูงสุดของปีระเที่ศจำนวิน 1,000 บริษัที่ ม่บที่วิิเคราะห์

บริษทัี่ที่่�มผ่่ลต่อบแที่นสูงสุด (Top Gain) ในแต่่ละอุต่สาหกรรม และการจัดอันดับ 50 บริษทัี่สูงสุด (Top 50) ของปีระเที่ศไที่ย 

ที่ั�งในแง่การเต่ิบโต่ของรายได้ ผ่ลกำไร และอัต่ราผ่ลต่อบแที่น

•	งานส่ัมมนา	แลีะงานมอับุรางวัลี

-	 งานส่ัมมนา กองบรรณ์าธิการได้พิจารณ์า วิิเคราะห์ กลั�นกรองปีระเด็นที่่�น่าสนใจ จัดเปี็นหัวิข้อ

สัมมนา เพ้�อนำเสนอเน้�อหาให้กลุ่มเปี้าหมาย ซึ่ึ�งส่วินใหญ่เปี็นฐานผู่้อ่าน และเปี็นการขยายขอบเขต่ธุรกิจนอกเหน้อจากบน

สิ�งพมิพม์าสูง่านกจิกรรมที่่�เปีดิโอกาสใหผู้่บ้ริหารไดพ้บปีะแลกเปีล่�ยนควิามคดิเหน็ รวิมถึงึการไดร้บัคำแนะนำจากผู่ใ้หบ้รกิาร

ที่างธุรกิจหลากหลายด้านที่่�เปี็นผู่้สนับสนุนการจัดงาน 

1. ส้�อและคอนเที่นต่์

2. จัดนิที่รรศการ

3. บริการดิจิที่ัล

รายได้จากส่ัญญาที�ทำกับุลีูกค์้า

รายได้อ้�น

รวมรายได้

 48.06 21.21

 62.79 27.72

 115.38 50.93

 226.23 99.86

 0.32 0.14

 226.54 100.00

 45.79 27.06

 56.08 33.14

 65.86 38.92

 167.73 99.12

 1.49 0.88

 169.22 100.00

 30.38 13.52

 61.98 27.57

 132.38 58.89

 224.74 99.98

 0.04 0.02

 224.77 100.00



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

2828

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

จากนิต่ยสาร Business+ Top 1000 ผ่นวิกกับควิามร่วิมม้อกับพันธมิต่รท่ี่�เปี็นผู่้ให้บริการข้อมูล และสถึาบันการศึกษา 

กำหนดเกณ์ฑ์์การคัดเล้อกองค์กรชื้ั�นนำ และพิธ่มอบรางวิัล “TOP AWARDS” ที่่�เริ�มต่้นมาต่ั�งแต่่ปีี 2556 โดยม่การคัดเล้อก

องค์กรที่่�ม่ควิามโดดเด่นในด้านผ่ลการดำเนนิงาน กลยุที่ธ์ที่างธรุกจิ ต่ลอดจนควิามใส่ใจต่่อสังคมและสิ�งแวิดล้อม ธรรมาภิูบาล 

สู่การพัฒนาอย่างยั�งย้นขององค์กร 

-	งาน	“THAILAND	TOP	SME	AWARDS” งานที่่�นำแนวิคิดจากงาน TOP AWARDS มาขยาย

ขอบเขต่เพ้�อให้ครอบคลุมองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ที่่�ม่แนวิคิดและผ่ลการดำเนินงานที่่�โดดเด่น เพ้�อนำเสนอควิาม

สำเร็จและแนวิที่างการบริหารจัดการของบริษัที่เหล่าน่�ให้สาธารณ์ชื้นได้รับที่ราบ

-	งาน	 “BUSINESS+	 PRODUCT	 INNOVATION	 AWARDS” งานคัดเล้อกสินค้าและบริการ 

ที่่�มน่วิตั่กรรมปีระจำปี ีโดยรว่ิมมอ้กบัสถึาบนัการศกึษา ในการสำรวิจสนิคา้และบรกิารที่่�มน่วิตั่กรรมที่่�โดดเดน่ในดา้นต่า่ง ๆ  

เข้าสู่การคัดเล้อกสินค้าและบริการที่่�ม่นวิัต่กรรมที่่�ต่อบสนองควิามต่้องการของต่ลาดมากที่่�สุด 

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

รับควิามนิยมแห่งปีี โดยการสำรวิจควิามนิยมของผู่้บริโภูคที่่�ม่ต่่อสินค้าและบริการปีระเภูที่ต่่าง ๆ เกิดขึ�นจากควิามร่วิมม้อ

ระหวิ่างนิต่ยสาร BUSINESS+ กับสถึาบันการศึกษาชื้ั�นนำ

-	งาน	“THAILAND	DIGITAL	TRANSFORMATION	SYMPOSIUM” งานสัมมนาดา้นการปีระยุกต่์

ใชื้้เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลกับกระบวินการที่างธุรกิจ และมอบรางวิัลให้แก่องค์กร ที่ั�งภูาครัฐและภูาคเอกชื้นที่่�สามารถึปีรับต่ัวิโดย

อาศัยเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลมาใชื้้ได้สำเร็จ

-	งาน	“THAILAND	TOP	CEO	OF	THE	YEAR”	งานมอบรางวิัลให้กับผู่้บริหารสูงสุดขององค์กร

ที่ั�งภูาครัฐและภูาคเอกชื้น โดยผ่่านการโหวิต่จากปีระชื้าชื้นที่างออนไลน์ และพิจารณ์าคัดเล้อกโดยกรรมการผู่้ที่รงคุณ์วิุฒิ  

จากสถึาบันการศึกษาชื้ั�นนำ

1.1.2	ส่่�อัที�นำเส่นอัด้านเทค์โนโลียี

• techhub.in.th ส้�อไอที่่ที่่�ได้รับการยอมรับในเร้�องควิามน่าเชื้้�อถึ้อและเปี็นกลางอันดับต่้น ๆ ของ

ไที่ย นำเสนอเน้�อหาที่่�ต่อบโจที่ย์รูปีแบบการใชื้้ช่ื้วิิต่ของคนในยุคดิจิที่ัล เน้นการนำเที่คโนโลย่ไปีใชื้้ในชื้่วิิต่ปีระจำวิัน 

การที่ำงาน และองค์กรธุรกิจ โดยม่ชื้่องที่างในการนำเสนอที่่�หลากหลาย ได้แก่

- Website: www.techhub.in.th แหล่งข้อมูลควิามรู้ที่างด้านไอที่่ และคอนซึู่เมอร์อิเล็กที่รอนิกส์  

และม่คนต่ิดต่ามมากกวิ่า 5 แสนคนต่่อเด้อน 

- Facebook: techhub.arip ย้นยันด้วิยยอดผู่้ต่ิดต่ามกวิ่า 3 แสนคน

- Twitter: @techhub_arip ย่อยข้อมูลให้กระชื้ับเอาใจคนรักไอที่่ที่่�ชื้อบต่ิดต่ามข่าวิสารสั�น ๆ

- IG: techhub.arip เล่าเร้�องเที่คโนโลย่ด้วิยภูาพที่่�เข้าใจง่าย

- Youtube @Techhub_arip นำเสนอเที่คโนโลยท่ี่่�นา่สนใจในรปูีแบบคลปิีวิดิโ่อ ต่ลอดจนรว่ิวิิสนิคา้

ใหม่ล่าสุด และ How to ด้านไอที่่ที่่�สั�น เข้าใจง่าย และนำไปีใชื้้งานได้จริง

- Podcast: TechITEasy นำเสนอเน้�อหาในรูปีแบบเส่ยง เปี็นการเผ่ยแพร่บนแพลต่ฟ้อร์มออนไลน์  

นำเสนอเที่คนิคการใชื้้งาน ต่ลอดจนการแก้ปีัญหา และข่าวิสารน่ารู้ในแวิดวิงดิจิที่ัล ดำเนินรายการโดยบรรณ์าธิการของ 

techhub

- TikTok ชื้่องคลิปีวิิด่โอสั�น เน้นการนำเสนออัปีเดต่เที่คโนโลย่ใหม่ล่าสุด ได้รับการต่อบรับจาก 

ผู่้บริโภูคจนขึ�นอันดับ 1 ในกลุ่มเน้�อหาด้านไอที่่เที่คโนโลย่ของไที่ย ปีัจจุบันม่ผู่้ต่ิดต่ามมากกวิ่า 5 แสนคน

- BlockDit อ่กหนึ�งชื้่องที่างใหม่ล่าสุดท่ี่�เปีิดต่ัวิในปีี 2564 นำเสนอเน้�อหาท่ี่�แต่กต่่างจากบนส้�อ 

Facebook เน้นกลุ่มที่่�ชื้อบเน้�อหาสาระเข้มข้น
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•	 COMMART	(www.commartthailand.com และ Facebook:/commartthailand) ส้�อออนไลน์

ที่่�เนน้นำเสนอเน้�อหาในแนวิ Buyer Guide ชื้ว่ิยการต่ดัสนิใจเลอ้กซึ่้�อสนิคา้ในกลุม่เที่คโนโลย ่ที่ั�งในดา้นเที่คนคิและโปีรโมชื้นั 

นอกจากน่� ในช่ื้วิงงานแสดงสนิค้า COMMART กจ็ะนำเสนอข้อมลูของงาน โปีรโมชื้นั ไฮไลต์่ และกิจกรรมต่่าง ๆ ภูายในงาน 

รวิมถึงึรายชื้้�อผู้่ปีระกอบการ ต่ลอดจนสินค้าและบริการต่า่ง ๆ  ที่่�เขา้รว่ิมแสดงในงาน พร้อมเพิ�มชื้อ่งที่างในการติ่ดต่อ่ส้�อสาร

ที่่�ครอบคลุม ดังน่�

- Website: www.commartthailand.com แหลง่รวิมขอ้มลูสำหรบัการเลอ้กซึ่้�อสนิคา้ไอที่ ่และใน

ชื้่วิงงาน Commart จะนำเสนอข้อมูลงาน โดยเฉุพาะ อาที่ิ ชื้้�อบูธ ราคาโปีรโมชื้ัน กิจกรรมไฮไลต่์ในงาน

- Facebook: Commartthailand ชื้อ่งที่างสงัคมออนไลน์สำหรับคนที่่�สนใจเร้�องการเลอ้กซ้ึ่�อสินคา้

ไอที่่ และโปีรโมชื้ันพิเศษสำหรับสินค้าไอที่่

- twitter: Commart ชื้่องที่างข่าวิสั�น และโปีรโมชื้ันสำหรับผู่้ที่่�สนใจ

- LINE@: Commart ไลน์ออฟ้ฟ้ิเชื้่ยลของงานที่่�เน้นส่งต่รงโปีรโมชื้ันและกิจกรรมที่่�น่าสนใจถึึงกลุ่ม

เปี้าหมาย

- Open Chat : คอมมาร์ต่บอกโปีร กลุ่มคอมมูน่ต่่�ของคนเล้อกซ้ึ่�อสินค้าไอที่่ ที่่�เน้นการอัปีเดที่ 

พูดคุย แลกเปีล่�ยนปีระสบการณ์์ในการซึ่้�อจากกลุ่มผู่้ที่่�สนใจ

(1.2)	การจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวรจร	

1.2.1 การจัดงานแสดงสินค้าไอที่่ ภูายใต่้ชื้้�องาน “COMMART” โดยเน้นนำเสนอสินค้าเที่คโนโลย่ใหม่ล่าสุด 

พร้อมกิจกรรมเสริมควิามรู้ต่่าง ๆ ในงานให้กับผู่้ร่วิมงาน จัดงาน 3 ครั�งต่่อปีี ในชื้่วิงปีลายปีีม่การมอบรางวิัลสินค้าไอที่่ 

ยอดนิยม “COMMART Award” ผ่่านการโหวิต่จากผู่้ใชื้้ที่ั�วิปีระเที่ศ และ Influencer ด้านไอที่่ลำดับต่้น ๆ ของไที่ย

ช่่�อังาน

COMMART Comverse

COMMART Crazy Offer

COMMART Game On

COMMART AWARD

ช่่วงเวลีาจัดงาน	

ม่นาคม 

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

พ่�นที�ใหุ้้เช่่า

ปีระมาณ์ 14,000 ต่ร.ม.

ปีระมาณ์ 14,000 ต่ร.ม.

ปีระมาณ์ 14,000 ต่ร.ม.

Online

รายลีะเอัียดข้อังงาน

งานแสดงสินค้าไอที่่เพ้�อการใชื้้ชื้่วิิต่ในยุคดิจิที่ัล 

เน้นเที่คโนโลย่ใหม่ท่ี่�ต่อบโจที่ย์การใชื้้ชื้่วิิต่และการ

ที่ำงาน

งานแสดงสินค้าไอที่่เพ้�อการใชื้้ชื้่วิิต่ในยุคดิจิที่ัล 

เน้นเที่คโนโลย่ใหม่ พร้อมโปีรโมชื้ันที่่�ร้อนแรง

งานแสดงนวิัต่กรรมและเที่คโนโลย่ที่างด้านไอที่่  

เน้นเที่คโนโลย่ที่ั�งด้านฮาร์ดแวิร์และซึ่อฟ้ต่์แวิร์

รางวิัล Popular Vote ที่่�มอบให้กับสินค้าไอที่ ่

ที่่�ได้รบัควิามนยิมจากเสย่งของลกูค้าและ Influencer 

ชื้ั�นนำ

1.2.2 รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้า งานนิที่รรศการ ต่ั�งแต่่เสนอแนวิคิด รูปีแบบงาน จัดหาสถึานที่่� 

จัดหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเปี้าหมาย ปีระชื้าสัมพันธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพ้�อให้สอดคล้องและต่รงต่ามวิัต่ถึุปีระสงค์ของลูกค้า

ที่ั�งภูาครัฐและเอกชื้นในยุคดิจิที่ัล ที่ั�งในรูปีแบบออฟ้ไลน์ ออนไลน์ และผ่สมผ่สานระหวิ่างออฟ้ไลน์และออนไลน์ (ไฮบริด)

1.2.3 รบัจดัการและบรหิารกจิกรรมที่างการต่ลาดครบวิงจรต่ามควิามต้่องการของลกูคา้ เริ�มจากการวิางกลยทุี่ธ์

จนถึงึการปีระเมินวิดัผ่ล เพ้�อให้บรรลเุป้ีาหมายที่างการต่ลาด โดยอาศัยควิามเชื้่�ยวิชื้าญในการผ่ลิต่เน้�อหาคอนเที่นต์่ การสร้างสรรค์

ส้�อ ฐานข้อมูลผู่้บริโภูค และปีระสบการณ์์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงานนิที่รรศการ

1.2.4 บรกิารแพลต่ฟ้อร์มการจดังานเสมอ้นจรงิ (Virtual Event Platform) เพ้�อต่่อยอดการจดังานแบบออฟ้ไลน์ 

เดมิใหม้ส่ส่นั สามารถึขยายการเขา้ถึงึงานไดอ้ยา่งไรข้อบเขต่ที่ั�งดา้นเวิลาและสถึานที่่� โดยมบ่รกิารที่ั�งการจดังานแบบไฮบรดิ 

และการจัดงานออนไลน์เต่็มรูปีแบบที่่�สามารถึเชื้้�อมต่่อกับระบบชื้ำระเงิน และระบบขนส่งสินค้า ต่อบโจที่ย์การใชื้้ชื้่วิิต่ 
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ในยุค New Normal ด้วิยหลากหลายบริการ ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูลสมาชื้ิก ระบบการจำหน่ายสินค้า ระบบสร้างและ

จัดการอวิต่าร เกม และกิจกรรมต่่าง ๆ ระบบการปีระชืุ้มสัมมนาออนไลน์ ระบบการถึ่ายที่อดสดออนไลน์ ระบบจองเวิลา

การเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ระบบการโหวิต่หร้อจัดปีระกวิดออนไลน์ เปี็นต่้น

(1.3)	ธุุรกิจบุริการดิจิทัลี	

1.3.1 การให้บริการส้�อสารการต่ลาดดิจิที่ัลครบวิงจร (Digital Marketing Service) เพ้�อต่อบโจที่ย์การต่ลาด

ของลูกค้าองค์กรที่ั�งระยะสั�นและระยะยาวิ ได้แก่

• การวิางกลยุที่ธ์การต่ลาด (Online Marketing Strategy) 

• การส้�อสาร (Online Communication Strategy) 

• การสร้างแบรนด์ผ่่านส้�อดิจิที่ัล (Branding) 

• กลยุที่ธ์การต่ลาดผ่่านเน้�อหา (Content Marketing Strategy) 

• การสร้างสรรค์เน้�อหาที่่�สร้างคุณ์ค่าให้กับแบรนด์ (Creative Content)  

• การบริหารส้�อออนไลน์ (Online Content Management) 

• การวิางแผ่น และซึ่้�อส้�อดิจิที่ัล (Online Media Plan and Buy) 

• การส้�อสารการต่ลาดแบบบูรณ์าการ (Integrated Marketing and Communication) 

รวิมถึึงการวัิดผ่ล วิิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพ้�อนำไปีสู่การที่ำการต่ลาดอย่างต่่อเน้�อง ต่รงกลุ่ม 

เปี้าหมาย และสอดคล้องกับควิามต่้องการที่างธุรกิจขององค์กร 

1.3.2 แพลต่ฟ้อร์มเพ้�อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สำหรับองค์กรท่ี่�

ต่้องการพัฒนาที่ักษะและศักยภูาพของบุคลากร เป็ีนโซึ่ลูชัื้นท่ี่�ปีระกอบด้วิยแพลต่ฟ้อร์มการฝึ้กอบรมออนไลน์ผ่่านคลาวิด์

เที่คโนโลย ่โดยรวิมเอาระบบที่ดสอบสมรรถึนะที่่�จำเปีน็สำหรบัการที่ำงานในอนาคต่ เพ้�อสรา้งเสน้ที่างการเรย่นต่ามสมรรถึนะ

ของบุคลากรต่ามต่ำแหน่งที่่�องค์กรต้่องการ ที่ั�ง IDP, KPI และ Self-Enrollment ระบบการปีระเมินผ่ลที่ั�งกอ่นและหลังเร่ยน 

รองรับการเร่ยนรู้หลากหลายรูปีแบบที่ั�ง eLearning, Live Broadcast, Webinar และ Virtual Conference สามารถึ 

เชื้้�อมต่อ่กับระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรเพ้�อจัดการข้อมูลท่ี่�เดย่วิ พร้อมส้�อการสอน และคอนเที่นต์่ท่ี่�ทัี่นสมัย มค่ณุ์ภูาพ 

ในรูปีแบบการนำเสนอแบบผ่สมผ่สานของส้�อปีระเภูที่ต่่าง ๆ โดยม่ควิามร่วิมม้อที่างวิิชื้าการจากสถึาบันการศึกษาชื้ั�นนำ

(2)	การตลีาดแลีะภาวะการแข้่งข้ัน

(2.1)	กลีุ่มลีูกค์้าเป้าหุ้มาย

2.1.1	ส่่�อัแลีะค์อันเทนต์	ส่ามารถุแบุ่งอัอักเป็น	2	กลีุ่มใหุ้ญ่	ดังนี�

• กลุ่มลูกค้าเปี้าหมายที่างต่รง เชื้่น ผู่้อ่าน ผู่้เข้าร่วิมงาน ดังน่�

ส่่�อัแลีะงานกิจกรรม กลีุ่มเป้าหุ้มาย

นิต่ยสาร Business+

หนังส้อ “Business+ Top 1000 Companies”

งานสัมมนาที่างวิิชื้าการ

งาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS”

งาน “THAILAND TOP SME AWARDS”

เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู่้บริหารระดับสูงขององค์กร ที่ั�งด้านบริหาร
จัดการ การต่ลาด และกลยุที่ธ์องค์กร รวิมถึึงผู้่บริหารระดับกลางที่่�
เต่ร่ยมก้าวิสู่ระดับสูง
เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู่้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ซึึ่�งม่ 
หน้าที่่�ดูแลด้านกลยุที่ธ์ และการต่ลาดขององค์กร
กลุ่มผู้่อ่านนิต่ยสาร ผู้่บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กร 
ในขอบเขต่งานด้านต่่าง ๆ
องค์กรที่่�ม่ผ่ลการดำเนินงานที่่�ด่เย่�ยม และม่การดำเนินงานที่่�โดดเด่น 
ในทีุ่กอุต่สาหกรรม
องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมที่่�ม่ผ่ลการดำเนินงานที่่�ด่เย่�ยม และม่
การดำเนินงานที่่�โดดเด่น
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ส่่�อัแลีะงานกิจกรรม กลีุ่มเป้าหุ้มาย

งาน “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 
AWARDS” 
งาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR 
AWARDS” 
งานสัมมนา “THAILAND DIGITAL 
TRANSFORMATION SYMPOSIUM”
งาน “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR”

Techhub

CommartThailand.com

องค์กรที่่�ม่สินค้าหร้อบริการที่่�ม่นวิัต่กรรมที่่�โดดเด่นในด้านต่่าง ๆ และ
ต่อบสนองควิามต่้องการของต่ลาดมากที่่�สุด
องค์กรที่่�จำหน่ายสินค้าหร้อให้บริการที่่�ได้รับควิามนิยมแห่งปีี 

องค์กรที่่�มก่ารปีระยุกต์่ใชื้เ้ที่คโนโลยด่จิทิี่ลั เพ้�อปีรบัเปีล่�ยนกระบวินการ
ที่างธุรกิจ 
ผู้่บริหารสูงสุดขององค์กรที่ั�งภูาครัฐและภูาคเอกชื้น ท่ี่�ม่ควิามโดดเด่น 
ในการบริหารองค์กรให้ปีระสบควิามสำเร็จ
บคุคลที่ั�วิไปีที่่�สนใจในเร้�องของเที่คโนโลย ่ดจิทิี่ลัไลฟ้ส์ไต่ลย์คุใหม ่อาที่ิ 
Notebook, Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber Security พรอ้ม
การนำไปีใชื้้งานอย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพคุ้มค่าและปีลอดภูัย
บุคคลที่ั�วิไปีที่่�สนใจข้อมูลในการเล้อกซึ่้�อสินค้าไอที่่ และข้อมูลการ 
จดังานคอมมาร์ต่ รายละเอย่ดและโปีรโมชัื้นสนิคา้ภูายในงาน เพ้�อเป็ีน
ชื้่องที่างส้�อสารระหวิ่างผู่้ออกบูธและบุคคลที่่�สนใจสินค้าไอที่่โดยต่รง

• กลุ่มผู่้ลงโฆษณ์า (Advertiser) แบ่งเปี็น 2 กลุ่ม ดังน่�

- กลุ่มองค์กร เจ้าของสินค้า หร้อหน่วิยงานที่่�ต้่องการนำเสนอสินค้าหร้อบริการไปียังกลุ่มลูกค้า 

เปี้าหมาย รวิมถึึงการปีระชื้าสัมพันธ์ การส่งเสริมภูาพลักษณ์์องค์กรไปียังองค์กรเปี้าหมาย

- กลุ่มบริษัที่โฆษณ์า (Agency) โดยบริษัที่โฆษณ์าจะซึ่้�อเน้�อท่ี่�โฆษณ์าจากบริษัที่ และจะเปี็น 

ผู่้เสนอการจัดสรรและวิางแผ่นการใชื้้ส้�อโฆษณ์ากับลูกค้าผู่้เปี็นเจ้าของสินค้าเอง

ในระยะปีีที่่�ผ่่านมา กลุ่มธุรกิจส้�อและคอนเที่นต่์ไม่ม่สัดส่วินการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ�งเกินกวิ่า 

ร้อยละ 30 ของรายได้รวิมของกลุ่มธุรกิจส้�อและคอนเที่นต่์

2.1.2	การจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวงจร

•	 การจัดงานแส่ดงส่ินค์้า	COMMART ม่กลุ่มเปี้าหมาย 2 ปีระเภูที่ ค้อ 

- กลุม่ผู่แ้สดงสนิคา้ (Exhibitions) ไดแ้ก ่ผู่ผ้่ลติ่ เจา้ของเที่คโนโลย ่ต่วัิแที่นจำหนา่ย และผู่พ้ฒันาโซึ่ลูชัื้น 

ที่่�ต่อ้งการจำหนา่ยสนิคา้และบรกิาร หร้อต่อ้งการสรา้งภูาพลกัษณ์ส์นิคา้สูก่ลุ่มลกูคา้ผู่เ้ดนิงานซึ่ึ�งสนใจสนิคา้เที่คโนโลยส่ำหรบั

ใชื้้งานที่ั�งส่วินบุคคล และองค์กร

- กลุ่มผู่้เข้าชื้มงาน (Visitors) บุคคลที่ั�วิไปีที่่�สนใจสินค้าเที่คโนโลย่ ซึ่ึ�งจะได้รับข้อมูลสินค้า คุณ์สมบัต่ิ 

ต่ลอดจนสามารถึซึ่้�อสินค้าที่่�ม่ควิามหลากหลายและครบถึ้วินได้ภูายในงาน 

•	 การรับุจ้างจัดงานทั�วไป	กลุม่เปีา้หมาย ปีระกอบดว้ิย หนว่ิยงานภูาครฐัหรอ้เอกชื้นท่ี่�ต่อ้งการที่ำกจิกรรม

การต่ลาดผ่่านรูปีแบบการจัดงาน การจัดปีระชืุ้ม หร้องานสัมมนา นิที่รรศการต่่าง ๆ ที่ั�งรูปีแบบออฟ้ไลน์และออนไลน์

•	 บุริการแพลีตฟอัร์มการจัดงานแส่ดงส่ินค์้าเส่ม่อันจริง	(Virtual	Event	Platform)	กลุ่มเปี้าหมาย 

ปีระกอบด้วิย หน่วิยงานภูาครัฐหร้อเอกชื้นที่่�ต่้องการจัดงานนิที่รรศการ หร้องานแสดงสินค้าออนไลน์ หร้อแบบผ่สมผ่สาน 

(Hybrid Event) 

2.1.3	บุริการดิจิทัลี

• การให้บริการการต่ลาดดิจิที่ัล (Digital Marketing Service) กลุ่มเปี้าหมาย ได้แก่ องค์กรธุรกิจ หร้อ

บริษัที่ต่ัวิแที่นโฆษณ์าที่่�ต่้องการที่ำการต่ลาดสินค้าหร้อบริการผ่่านส้�อดิจิที่ัล

• การใหบ้รกิารผ่ลติ่ส้�อดจิทิี่ลั และผ่ลติ่เน้�อหาเพ้�อการส้�อสารในโลกดจิทิี่ลัออนไลน ์(Digital Media and 

Digital Content Production) กลุ่มเปี้าหมาย ได้แก่ องค์กรภูาครัฐ ธุรกิจ หร้อบริษัที่ต่ัวิแที่นโฆษณ์าท่ี่�ต่้องการที่ำ 

การต่ลาดสินค้าหร้อบริการผ่่านส้�อดิจิที่ัล
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• แพลต่ฟ้อรม์เพ้�อการพฒันาบคุลากรในองคก์ร (Enterprise Learning Platform) กลุม่เปีา้หมาย ไดแ้ก่ 

องค์กรขนาดกลางหร้อขนาดใหญ่ที่่�ต่้องการระบบพัฒนาบุคลากร และระบบรวิบรวิมองค์ควิามรู้ขององค์กร

• การพัฒนาแอปีพลิเคชื้ัน และแพลต่ฟ้อร์ม ที่่�สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานและการต่ลาด องค์กร  

ภูาครัฐหร้อเอกชื้นที่่�ต่้องการพัฒนาแอปีพลิชื้ัน

(2.2)	กลียุทธุ์ในการแข้่งข้ัน

2.2.1	ส่่�อัแลีะค์อันเทนต์	ประกอับุด้วย

•	 กลียุทธุ์ด้านผลีิตภัณฑ์์

ส้�อแต่่ละปีระเภูที่ม่จุดเด่นของเน้�อหาที่่�แต่กต่่างกัน เพ้�อรองรับกลุ่มผู่้อ่านที่่�แต่กต่่างกัน บริษัที่ได้ม่การ

พัฒนา ปีรับปีรุงรูปีแบบเน้�อหาที่ั�งนิต่ยสาร หนังส้อพิเศษและส้�อออนไลน์อย่างต่่อเน้�อง เพ้�อให้สามารถึต่อบสนองควิาม

ต่้องการของกลุ่มผู่้อ่านที่่�ม่การเปีล่�ยนแปีลงต่ลอดเวิลา และรองรับกระแสการเต่ิบโต่ของส้�อออนไลน์ต่ามพฤต่ิกรรมของ 

ผู่้บริโภูค นอกจากน่� ยังเปี็นการเพิ�มชื้่องที่างรายได้ และยังสร้างโอกาสในการขายพ้�นที่่�โฆษณ์าเพิ�มขึ�น ที่ั�งแบบส้�อสิ�งพิมพ์ 

คลิปีวิิด่โอ ส้�อดิจิที่ัล และ Social Network

นิต่ยสาร Business+ ได้ม่การต่่อยอดจากเน้�อหาที่่�ผ่ลิต่ไปีสู่กิจกรรมที่างการต่ลาดอ้�น เพ้�อสร้างการรับ

รู้ในต่ราสินค้า และสร้างรายได้ใหม่ เชื้่น การจัดที่ำหนังส้อฉุบับพิเศษ “Business+ Top 1000 Companies”  

ม่การนำข้อมูลบริษัที่ที่่�ม่รายได้ 1,000 อันดับแรกของปีระเที่ศไที่ย นำไปีสู่การจัดงานมอบรางวิัล “THAILAND TOP  

COMPANY AWARDS” และ “THAILAND TOP SME AWARDS” ซึ่ึ�งได้ร่วิมม้อกับสถึาบันการศึกษาในการพิจารณ์า 

คดัเลอ้กผู่ท่้ี่�เหมาะสมไดร้บัรางวิลั โดยจดัขึ�นเปีน็ปีระจำที่กุปีี และไดข้ยายไปีสูก่ารมอบรางวิลัสนิคา้และบรกิารที่่�มน่วิตั่กรรม 

“BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” และสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปีี “BUSINESS+ PRODUCT OF 

THE YEAR” และในปีี 2565 ได้จัดให้ม่งาน “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR” เพ้�อมอบรางวิัลให้แก่ผู่้บริหารสูงสุด

ขององค์กรที่่�ม่ผ่ลงานที่่�โดดเด่น 

สำหรับส้�อในกลุ่มเที่คโนโลย่ไอที่่ เปี็นปีีที่่�เน้นเพิ�มควิามเข้มข้นของเน้�อหาในชื้่องที่างใหม่ ๆ ที่่�ต่อบรับ

ไลฟ้์สไต่ล์ของคนรุ่นใหม่ที่่�เปีล่�ยนไปี พร้อมสร้างควิามสัมพันธ์อันด่กับแบรนด์สินค้า เพ้�อจะได้ข้อมูลเชื้ิงลึกมานำเสนอให้กับ

ผู่้บริโภูคได้ลุ่มลึกและต่รงใจมากขึ�น

•	 กลียุทธุ์ด้านราค์า

ราคานิต่ยสารและหนังส้อรวิบรวิมข้อมูลรายปีี: 

กลุ่มผู่้อ่าน ม่นโยบายในการต่ั�งราคาที่่�เหมาะสม และสามารถึแข่งขันกับผู่้ผ่ลิต่รายอ้�นได้ โดยม่การ

วิางแผ่นกระจายนิต่ยสารไปียังร้านหนังส้อชื้ั�นนำที่ั�วิปีระเที่ศ และร้าน Online Bookstore ชื้ั�นนำทีุ่กแห่ง  

กลุม่ผู่ล้งโฆษณ์า บรษิทัี่มน่โยบายในการขายโฆษณ์าเปีน็แพก็เกจ เพ้�อใหล้กูคา้สามารถึเลอ้กลงโฆษณ์า

ในส้�อชื้่องที่างต่่าง ๆ ของบริษัที่ ที่ั�งในรูปีส้�อสิ�งพิมพ์ และส้�อดิจิที่ัล 

งานรบัจ้างออกแบบ บรษัิที่พิจารณ์าราคาให้สอดคล้องราคาต่ลาด สามาถึแข่งขันได้ รวิมทัี่�งต้่องคำนงึถึงึ 

ต่้นทีุ่นการผ่ลิต่ให้ม่ควิามเหมาะสมกับคุณ์ภูาพและเที่คโนโลย่ที่่�ใชื้้ในการผ่ลิต่

•	 การตลีาดแลีะการส่่งเส่ริมการข้าย

บริษัที่มุ่งเน้นที่ำการต่ลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเน้นส่งเสริมการม่ส่วินร่วิมของลูกค้าและ

สมาชื้กิ ที่ั�งยงัเปีน็การสรา้งควิามนา่สนใจใหก้บันติ่ยสาร โดยบรษิทัี่ไดส้รา้งชื้อ่งที่างส้�อสารในแบบที่่�เขา้ถึงึกบัผู่บ้รโิภูคต่ลอด 

24 ชื้ั�วิโมง ผ่า่นที่างเวิบ็ไซึ่ต่แ์ละส้�อสงัคมออนไลน์ ที่ำใหส้ามารถึต่ดิต่อ่ส้�อสารกับผู่อ้า่นไดต้่ลอดเวิลา บริษทัี่จดัขอ้เสนอพเิศษ

ที่างด้านราคา และของสมนาคุณ์ต่่าง ๆ เพ้�อเปี็นสิ�งจูงใจในการสมัครสมาชื้ิกนิต่ยสาร

ด้านการต่ลาด บริษัที่ได้จัดส่งนิต่ยสารไปียังกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ เพ้�อสร้างควิามสัมพันธ์อันด่กับ 

กลุม่เปีา้หมาย สรา้งการรบัรู ้และเปีน็การเผ่ยแพรน่ติ่ยสารใหเ้ปีน็ที่่�รูจ้กัในองคก์รขนาดใหญ ่ซึ่ึ�งสามารถึต่อ่ยอดไปียงักจิกรรม

อ้�น ๆ 
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•	 กอังบุรรณาธุิการ

กองบรรณ์าธกิารของบรษิทัี่ เปีน็ผู่ท้ี่่�มค่วิามเชื้่�ยวิชื้าญ โดยเฉุพาะดา้นธรุกจิ การบรหิารจดัการ และดา้น

ไอที่่มายาวินาน เฉุล่�ยมากกวิ่า 10 ปีี ที่ำให้ม่ควิามรู้ควิามเข้าใจในด้านธุรกิจ การต่ลาด ผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์ไอที่่ และแนวิโน้มการ

เปีล่�ยนแปีลงเศรษฐกิจและเที่คโนโลย่ใหม่ ๆ รวิมถึึงยังสามารถึใชื้้ส้�อในรูปีแบบใหม่ อาที่ิ Facebook, twitter, YouTube 

ชื้่วิยให้บริษัที่สามารถึแข่งขันกับคู่แข่งรายอ้�นในอุต่สาหกรรมได้เปี็นอย่างด่ 

2.2.2	การจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวงจร

การจัดงานแส่ดงส่ินค์้า	COMMART	

•	 กลียุทธุ์ด้านผลีิตภัณฑ์์

บริษัที่วิางกลยุที่ธ์และต่ำแหน่ง (Positions) ให้งาน COMMART เปี็นงานแสดงสินค้าด้านเที่คโนโลย่ที่่� 

ใหญท่ี่่�สดุของไที่ย มส่นิคา้ครบที่กุกลุม่ และเปีน็งานที่่�รวิมรา้นคา้สนิคา้เที่คโนโลยร่ายใหญไ่วิใ้นงานเด่ยวิกนั พรอ้มกนันั�นยงั

มุ่งสร้างให้ COMMART เปี็นคอมมูนิต่่�ของคนรักเที่คโนโลย่ ได้ใชื้้เปี็นพ้�นที่่�ในการโชื้วิ์ และแลกเปีล่�ยนปีระสบการณ์์

- การเล้อกสถึานที่่�ในการจัดงาน

บริษัที่เน้นใชื้้สถึานที่่�จัดงานท่ี่�เดินที่างสะดวิก สามารถึเดินที่างโดยรถึสาธารณ์ะ จึงเล้อกไบเที่ค     

บางนา เป็ีนสถึานที่่�จัดงาน เน้�องจากที่ำเลที่่�ต่ั�งอยู่ติ่ดสถึาน่รถึไฟ้ฟ้้าบางนา สามารถึเดินที่างได้สะดวิก พร้อมทัี่�งยังรองรับ

กลุ่มลูกค้าบริเวิณ์สมุที่รปีราการ ชื้ลบุร่ และจังหวิัดใกล้เค่ยง ที่ั�งน่� ยังได้จับม้อกับพันธมิต่รที่่�เปี็นแอปีพลิเคชื้ันให้บริการ 

เปี็นผู่้ชื้่วิยซึ่้�อสินค้า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่่�ไม่สะดวิกเดินในงาน COMMART 

- การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย

การที่่�จะที่ำให้งานแสดงสินค้าม่ควิามน่าสนใจที่่�จะเข้าร่วิมงาน จำเปี็นต่้องม่การวิางแผ่นการต่ลาด

และกิจกรรมที่่�น่าสนใจท่ี่�เหมาะกับคนในยุคดิจิที่ัล โดยแต่่ละครั�งที่่มผู่้จัดจะต่้องหาควิามแปีลกใหม่ที่่�แต่กต่่างกันไปีใน 

แต่่ละครั�ง โดยกิจกรรมแต่่ละอย่างที่่�เล้อกมานั�น จะต่้องม่การให้ควิามรู้และปีระสบการณ์์ใหม่ ๆ ที่างด้านเที่คโนโลย่ให้กับ 

ผู่้เข้าร่วิมงาน นอกจากน่�ก็ยังเติ่มเต็่มด้วิยกิจกรรมส่งเสริมการขายต่่าง ๆ เชื้่น การจับรางวัิลให้กับผู่้โชื้คด่ท่ี่�ซ้ึ่�อสินค้า 

ภูายในงานทีุ่กวิัน  ต่ลอดจนบริการให้คำแนะนำในการเล้อกซึ่้�อสินค้าอุปีกรณ์์ไอที่่ผ่่านที่าง Open Chat ของ COMMART

-  ควิามสัมพันธ์กับลูกค้า

บรษัิที่มน่โยบายในการที่ำงานรว่ิมกบัลกูคา้ เพ้�อสรา้งมลูคา่เพิ�มใหก้บังานแสดงสนิคา้ของบรษิทัี่ และ

ผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์ของลูกค้า โดยบริษัที่ได้ใชื้้ข้อมูลจากการส้�อสารผ่่านส้�อดิจิที่ัลของบริษัที่ พร้อมการสำรวิจแบบออนไลน์  

มาวิิเคราะห์พฤต่ิกรรมของผู่้บริโภูคและควิามต่้องการของต่ลาด ที่ำให้ที่ราบถึึงแนวิโน้มและที่ิศที่างของต่ลาดไอท่ี่ และ 

คอนซึู่เมอร์อิเล็กที่รอนิกส์ เพ้�อวิางแผ่นในการจัดงานร่วิมกับลูกค้า เชื้่น การวิางแผ่นเปีิดต่ัวิผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์รุ่นใหม่ล่าสุด 

ในงาน รวิมที่ั�งแผ่นการจัดโปีรโมชื้ันต่่าง ๆ

- การปีระชื้าสัมพันธ์

ปีัจจุบันพฤต่ิกรรมการเข้าถึึงส้�อเปีล่�ยนไปี บริษัที่จึงได้ปีรับรูปีแบบการใชื้้ส้�อเปี็นรูปีแบบผ่สมผ่สาน 

ค้อม่ที่ั�งส้�อใหม่ เชื้่น เวิ็บไซึ่ต่์, Influencer, LINE, Facebook, twitter, EDM, Google, TikTok ร่วิมกับส้�อเดิม อาทิี่  

บิลบอร์ด ที่่วิ่ วิิที่ยุ สิ�งพิมพ์ และยังคงใชื้้กลยุที่ธ์ในการหาส้�อพันธมิต่ร เพ้�อชื้่วิยให้ผู่้บริโภูคได้รับข้อมูลที่างการต่ลาด 

และโปีรโมชื้ันที่่�ต่รงกับควิามต่้องการมากที่่�สุด จากปีัจจัยดังกล่าวิข้างต่้น ที่ำให้งาน COMMART เปี็นที่่�รู้จักในวิงกวิ้าง และ

ได้รับควิามนิยมมาโดยต่ลอด 

•	 การรับุจ้างจัดงานงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวงจร

-	 กลียุทธุ์ในการใหุ้้บุริการ	

บรษัิที่ใหบ้รกิารจดังานในรปูีแบบต่า่ง ๆ  ที่ั�งงานปีระชื้มุสมัมนา งานนทิี่รรศการ งานแสดงสนิคา้ และ

กิจกรรมที่างการต่ลาดต่่าง ๆ ให้แก่ภูาครัฐและเอกชื้น โดยเน้นการจัดงานท่ี่�ม่คุณ์ภูาพ และครบวิงจร ท่ี่มงานของบริษัที่ 

จะรว่ิมที่ำงานกับลกูคา้อยา่งใกล้ชื้ดิ เพ้�อใหเ้ขา้ใจถึงึวัิต่ถึปุีระสงค์ และควิามต้่องการของลูกคา้ หลังจากนั�นที่ม่งานจะกำหนด
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รูปีแบบกิจกรรม รูปีแบบการจัดงาน สถึานที่่�ในการจัดงาน การจัดหาวิิที่ยากรรับเชื้ิญผู่้ที่รงคุณ์วุิฒิที่่�ม่ปีระสบการณ์์ เพ้�อ 

ให้เหมาะสมกับวิัต่ถึุปีระสงค์ในการจัดงานของลูกค้าแต่่ละราย ทัี่�งน่� บริษัที่จะม่การควิบคุมคุณ์ภูาพในทีุ่กขั�นต่อน 

การที่ำงาน เพ้�อสร้างสรรค์งานให้บรรลุต่รงต่ามวิัต่ถึุปีระสงค์ของการจัดงาน 

-	 กลียุทธุ์ด้านบุุค์ลีากร	

บคุลากรเปีน็สว่ินสำคญัในการผ่ลิต่และสรา้งสรรคง์าน เพ้�อใหไ้ดผ้่ลงานที่่�มคุ่ณ์ภูาพและปีระสบควิาม

สำเรจ็ต่ามวัิต่ถึปุีระสงค์ของการจัดงาน บริษทัี่มน่โยบายในการส่งเสริมการพัฒนาควิามรูแ้ละควิามคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร

อยา่งต่อ่เน้�อง โดยบคุลากรของบรษัิที่ไดร้บัการฝ้กึอบรมอยา่งสม�ำเสมอ ที่ั�งภูายในบรษิทัี่ การเขา้รว่ิมงานสมัมนาต่า่ง ๆ  รวิม

ที่ั�งการไปีศึกษาดูงานที่ั�งในและต่่างปีระเที่ศ ที่ำให้บริษัที่ม่ที่่มงานที่่�ม่ควิามชื้ำนาญ ม่ควิามคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ซึ่ึ�งเปี็นปีัจจัย

สำคัญในการสร้างสรรค์งานที่่�ม่คุณ์ภูาพ

-	 กลียุทธุ์ในการเข้้าถุึงกลีุ่มเป้าหุ้มาย	

การจัดงานในแต่่ละครั�งจะม่กลุ่มเป้ีาหมายของงาน (ผู่้เข้าชื้มงาน) ท่ี่�แต่กต่่างกัน ดังนั�น การเข้าถึึง

กลุ่มเปีา้หมายดงักลา่วิจำเปีน็จะต้่องมส่้�อการปีระชื้าสมัพนัธท์ี่่�ด ่ที่ั�งน่� บริษทัี่มช่่ื้องที่างในการปีระชื้าสมัพนัธง์านสมัมนาหรอ้

งานกิจกรรมต่่าง ๆ ได้อย่างครบวิงจร โดยสามารถึใชื้้ส้�อภูายในบริษัที่ ได้แก่ นิต่ยสาร รายการวิิที่ยุ อ่เมล เวิ็บไซึ่ต่์และ 

ส้�อโซึ่เชื้่ยลในการปีระชื้าสัมพันธ์ ที่ำให้เข้าถึึงผู่้บริโภูคได้อย่างกวิ้างขวิางและม่ควิามหลากหลาย นอกจากน่� บริษัที่ยังม่ฐาน

ขอ้มูลของผู้่บริโภูคจากส้�อ และการจัดงาน ที่ำให้บริษทัี่มข้่อได้เปีรย่บในการเขา้ถึงึกลุม่เป้ีาหมาย การจัดหาส้�อภูายนอกจาก

การจัดงานของบริษัที่ ที่ำให้บริษัที่ต้่องที่ำการเสาะหาส้�อใหม่ ๆ ต่ลอดเวิลา จึงม่ข้อมูลส้�อภูายนอก ที่ำให้สะดวิกต่่อการ 

คัดเล้อกส้�อให้ต่รงกับงาน

•	 บุริการแพลีตฟอัร์มการจัดงานเส่ม่อันจริง	(Virtual	Event	Platform)

-	 กลียุทธุ์ด้านบุุค์ลีากรด้านเทค์โนโลียี

เน้�องจากแพลต่ฟ้อร์มจำเป็ีนต้่องอาศัยท่ี่มพัฒนาท่ี่�มป่ีระสบการณ์์ แพลต่ฟ้อร์มการจัดงานเสมอ้นจริง 

(Virtual Event Platform) จึงเล้อกใชื้้ที่่มนักพัฒนา (Technology Developers) ที่่�ม่ปีระสบการณ์์และควิามรู้ที่ั�งใน

แพลต่ฟ้อร์มเสม้อน (Virtual Event) พร้อมกับการพัฒนาควิบคู่ไปีกับแพลต่ฟ้อร์มอ่คอมเมิร์ซึ่ (e-Commerce)

-	 กลียุทธุ์ด้านการบุริหุ้ารจัดการ

ในการจัดงานอ่เวินต่์รูปีแบบไฮบริด จำเปี็นต่้องอาศัยท่ี่มงานท่ี่�ม่ปีระสบการณ์์ในการบริหาร 

จัดงานอ่เวินต่์ จากปีระสบการณ์์การจัดงาน COMMART และรับบริหารจัดการอ่เวินต่์ต่่าง ๆ สามารถึนำมาต่่อยอดช่ื้วิย

ให้การบริหารหน้างานควิบคู่กับการบริหารแพลต่ฟ้อร์มม่ควิามลงต่ัวิ

-	 กลียุทธุ์	Social	Enterprise	

ที่างบริษทัี่ได้รว่ิมกบัหนว่ิยงานที่างการกศุล อาที่ ิสภูากาชื้าดไที่ย ในการแบง่รายไดบ้างสว่ินจากการ

ขายสินค้าผ่่านแพลต่ฟ้อร์ม เพ้�อมอบให้องค์กรการกุศลไปีใชื้้ปีระโยชื้น์เพ้�อสังคม ที่ำให้ผู่้บริโภูคที่่�เข้ามาใชื้้งานแพลต่ฟ้อร์ม 

นอกจากจะได้สินค้าราคาพิเศษแล้วิยังได้ร่วิมเปี็นผู่้ให้สิ�งด่ ๆ กับสังคมอ่กด้วิย

2.2.3	ส่่�อัดิจิทัลีแลีะส่่�อัอั่�น

•	 เวบ็ุไซต์แลีะส่่�อัส่งัค์มอัอันไลีน์	(Social	Media)	เช่่น	เฟช่บุุ�ก	(Facebook),	ทวิตเตอัร์	(Twitter)	

-		กลียุทธุ์ด้านเน่�อัหุ้า

บริษัที่เน้นการนำเสนอเน้�อหาที่่�ม่คุณ์ภูาพ น่าสนใจ และที่ันเหตุ่การณ์์ ในการดึงดูดจำนวินผู่้เข้าชื้ม

และสร้างควิามนิยมให้แก่เวิ็บไซึ่ต่์และส้�อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบริษัที่ ซึ่ึ�งเปี็นปีัจจัยที่่�ผู่้ปีระกอบการเล้อกใน

การใชื้้งบโฆษณ์า ที่ั�งน่� บริษัที่เปี็นผู่้ม่ปีระสบการณ์์ในการสร้างสรรค์ส้�อสิ�งพิมพ์มายาวินาน ที่ำให้ม่ข้อได้เปีร่ยบในด้าน 
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ฐานขอ้มลูที่่�สามารถึนำมาใชื้ ้และไดร้บัควิามน่าเชื้้�อถึอ้ในเชื้งิของเน้�อหาที่่�นำเสนอ บริษทัี่มน่โยบายในการสร้างสรรคเ์น้�อหา 

ที่่�ม่คุณ์ภูาพและม่ควิามถูึกต้่อง นอกจากน่� ยังม่การนำเสนอเน้�อหาข่าวิสารที่่�รวิดเร็วิและทัี่นเหตุ่การณ์์ ครอบคลุมเน้�อหา

หลากหลาย โดยเน้นนำเสนอข่าวิสาร บที่ควิามที่่�น่าสนใจ เที่คนิคต่่าง ๆ ที่่�นำไปีใชื้้ได้จริง รวิมถึึงเน้นการต่อบโต่้ (Interact) 

กับผู่้เข้าชื้มอยู่ต่ลอด ซึ่ึ�งเปี็นการสร้างควิามปีระที่ับใจและแรงจูงใจในการต่ิดต่ามเวิ็บไซึ่ต่์และข่าวิสารจากบริษัที่

-		กลียุทธุ์ด้านรูปแบุบุแลีะประส่ิทธุิภาพข้อังเว็บุไซต์

บริษัที่ยังคงพัฒนาเวิ็บไซึ่ต์่ www.techhub.in.th และ www.commartthailand.com ให้ม่ 

รูปีลักษณ์์และการใชื้้งานที่่�ที่ันสมัย สามารถึรองรับการเข้าถึึงจากอุปีกรณ์์พกพา เชื้่น สมาร์ต่โฟ้น และแที่็บเล็ต่ เปี็นต่้น 

รวิมถึงึการที่ำเน้�อหาให้ต่รงกับควิามต้่องการของคนรุน่ใหม่ ต่ลอดจนเน้นสร้างพลังส้�อผ่า่น Social Media ต่า่ง ๆ  กบักจิกรรม

ที่างการต่ลาด เพ้�อต่่อยอดธุรกิจไปีสู่การเปี็นผู่้นำที่างด้านส้�อออนไลน์ของไที่ย ทัี่�งน่� บริษัที่ม่การเก็บรวิบรวิมสถึิต่ิจำนวิน 

ผู่้เข้าชื้มเวิ็บไซึ่ต่์ และข้อคิดเห็นจากผู่้เข้าชื้มเวิ็บไซึ่ต่์ รวิมทัี่�งสมาชิื้กเวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ เพ้�อปีระเมินควิามนิยมของ 

แต่่ละเวิ็บไซึ่ต่์ และใชื้้เปี็นแนวิที่างในการพัฒนาเวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ต่่อไปี

•	 บุรกิารด้านการตลีาดดิจิทลัี	

เน้�องจากการเปีล่�ยนแปีลงของเที่คโนโลยก่ารส้�อสาร การเติ่บโต่ของส้�อออนไลน์ ที่ำใหพ้ฤติ่กรรมผู่บ้ริโภูค

เปีล่�ยนไปี โดยเฉุพาะกับกลุ่มผู่้บริโภูคส่วินใหญ่ในสังคมไที่ยที่่�อยู่ในกลุ่ม Gen Y และ Gen X และกลุ่มผู่้บริโภูคในอนาคต่ 

Gen Z  ที่่�ปีรับต่วัิต่อบรบัส้�อดจิทิี่ลัมากขึ�น บรษิทัี่จงึเปีดิใหบ้รกิารการต่ลาดดจิทิี่ลัเพ้�อขยายบรกิารที่่�ต่อบสนองควิามต่อ้งการ

ส้�อสารในยุคน่� ไปียังองค์กรเอกชื้นและภูาครัฐ ที่่�ต่้องการส้�อสารข้อมูลสินค้าและบริการ ภูาพลักษณ์์องค์กร หร้อกิจกรรม

ที่างการต่ลาดไปียังผู่้บริโภูคผ่่านชื้่องที่างดิจิที่ัล ซึ่ึ�งสามารถึวิัดผ่ลสำเร็จที่างการต่ลาดได้แม่นยำ ชื้ัดเจน และรวิดเร็วิ ที่ำให้

สามารถึปีรับเปีล่�ยนกลยุที่ธ์การต่ลาดได้ที่ันที่่วิงที่่

-	 กลียุทธุ์ด้านการบุุค์ลีากร	

จากควิามเชื้่�ยวิชื้าญด้านเน้�อหา ต่่อยอดสู่การให้บริการให้คำปีรึกษา และบริการการต่ลาด 

ดิจิที่ัล ด้วิยบุคลากรที่่�ม่ปีระสบการณ์์ด้านการต่ลาดดิจิทัี่ล รวิมถึึงท่ี่มบุคลากรท่ี่�ม่ควิามสามารถึในการพัฒนา ส้�อออนไลน์ 

ที่ั�งเวิ็บไซึ่ต่์ และโมบายแอปีพลิเคชื้ัน เพ้�อต่อบโจที่ย์ด้านการต่ลาดออนไลน์แบบครบวิงจร ต่ั�งแต่่การโฆษณ์าปีระชื้าสัมพันธ์ 

แผ่นส่งเสริมการขาย ไปีจนถึึงการปีิดการขาย หร้อสร้าง Conversion เพ้�อจุดปีระสงค์ที่างการต่ลาดที่่�ต่ั�งไวิ้

-		กลียุทธุ์ด้านเน่�อัหุ้า

ไม่วิ่าสินค้าหร้อบริการใด ๆ วิิธ่การ และข้อมูลเพ้�อส้�อสารการต่ลาดถึ้อเป็ีนสิ�งที่่�สำคัญลำดับต่้น ๆ 

เสมอ บรษิทัี่เนน้การบรกิารสรา้งเน้�อหานำเสนอที่่�นา่สนใจ เขา้ใจงา่ย เขา้กบัสถึานการณ์ ์เลา่เร้�อง (Story Telling) เชื้้�อมโยง

กับผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์ หร้อบริการของลูกค้า เพ้�อส้�อสารกับกลุ่มเปี้าหมายได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ และต่รงใจ 

-		กลียุทธุ์ด้านรูปแบุบุส่่�อั

ด้วิยควิามก้าวิหน้าในเที่คโนโลย่ด้านการส้�อสาร ที่ำให้ส้�อออนไลน์ม่หลากหลายรูปีแบบต่าม

แพลต่ฟ้อร์มที่่�พัฒนาขึ�น และได้รับควิามนิยมมากกว่ิาส้�ออ้�น ซึ่ึ�งบริษัที่ม่บุคลากรและเคร้�องม้อพร้อมสำหรับการพัฒนา 

ส้�อออนไลน์ในรูปีแบบต่่าง ๆ เชื้่น ส้�อวิ่ดิที่ัศน์ ส้�อเสม้อนจริง เพ้�อให้เหมาะกับแพลต่ฟ้อร์มออนไลน์ ปีระกอบกับกลยุที่ธ์ 

ด้านเน้�อหา เพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการขององค์กรธุรกิจ และผู่้บริโภูคให้มากที่่�สุด

•	 บุรกิารแพลีตฟอัร์มเพ่�อัการพฒันาบุคุ์ลีากรในอังค์์กร	(Enterprise	Learning	Platform)

-		กลียุทธุ์ด้านผลีิตภัณฑ์์	

ระบบฝ้กึอบรมส่วินใหญ่ในต่ลาดถูึกสรา้งขึ�นเพ้�อใชื้ใ้นสถึาบันการศึกษา ซึึ่�งไมเ่หมาะกับการใชื้ง้านใน

องค์กร เชื้่น การควิบคุมการเร่ยนการสอนและดูผ่ลการเร่ยนโดยผู่้สร้างบที่เร่ยนเที่่านั�น ซึ่ึ�งเหมาะกับอาจารย์ที่่�สอนในวิิชื้า

นั�น ๆ แต่่ในองค์กร พนักงานจะเปี็นผู่้ควิบคุมการเร่ยนของต่ัวิเอง และผ่ลการเร่ยนจะต่้องส่งไปียังหัวิหน้างานของพนักงาน

แต่่ละคน รวิมถึึงฝ้่ายพัฒนาบุคลากรที่่�ม่หน้าที่่�ดูแลภูาพรวิมของการเร่ยนรู้ บริษัที่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแพลต่ฟ้อร์มเพ้�อการ
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พัฒนาบุคลากรที่่�เหมาะกับการใชื้้งานในองค์กร พร้อมที่ั�งพัฒนาระบบปีระเมินผ่ลควิามสามารถึ การสร้างเส้นที่างการเร่ยน

ต่ามสมรรถึนะของบุคลากรต่ามต่ำแหน่งที่่�องค์กรต่้องการ และสามารถึเชื้้�อมต่่อกับระบบบริหารงานบุคคลได้ รวิมถึึงระบบ

สร้างและส้บค้นองค์ควิามรู้ภูายในองค์กร ระบบเกมมิฟ้ิเคชื้ัน (Gamification) เพ้�อสร้างแรงจูงใจในการเร่ยนรู้ เชื้่น ระบบ

ใหม้ค่ะแนนสะสมระดบัสำหรบัผู่ใ้ชื้ง้าน และสามารถึใชื้ค้ะแนนสะสมเพ้�อแลกของรางวิลัต่า่ง ๆ  เพ้�อต่อบสนองควิามต่อ้งการ

ของผู่้ม่ส่วินได้เส่ยทีุ่กส่วิน ไม่วิ่าจะเปี็นผู่้บริหารขององค์กร ฝ้่ายพัฒนาบุคลากร และพนักงาน

-	 กลียุทธุ์ด้านเน่�อัหุ้า

นอกจากควิามร่วิมม้อกับสถึาบันการศึกษาชัื้�นนำเพ้�อสร้างเน้�อหาหลักสูต่รท่ี่�ถูึกต่้องต่ามที่ฤษฎ่แล้วิ 

บริษัที่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเน้�อหาให้สามารถึนำไปีปีฏิิบัต่ิงานได้จริง และนำเสนอในรูปีแบบ Motion Graphic 

(Animation) และละครจำลองสถึานการณ์์ เพ้�อเพิ�มควิามน่าสนใจให้กับการเร่ยนรู้เร้�องยาก ๆ ที่ำให้ผู่้เร่ยนเข้าใจเน้�อหา 

ต่่าง ๆ ได้ง่ายยิ�งขึ�น นอกจากน่�บริษัที่จะพัฒนาเน้�อหาที่่�ต่อบโจที่ย์เน้�อหาใหม่ ๆ ที่่�สั�นกระชื้ับ (Micro Course) สามารถึ 

เร่ยนรู้ได้เร็วิ รวิมถึึงสามารถึปีรับโครงสร้างหลักสูต่รใหม่ได้ โดยนำเน้�อหารูปีแบบใหม่มารวิมกันเปี็นหลักสูต่รที่่�ย้ดหยุ่น 

ต่่อควิามต่้องการของต่ลาดมากยิ�งขึ�น

(2.3)	ภาวะอัุตส่าหุ้กรรม

เน้�องจากธุรกิจของบริษัที่ม่ส่วินเอ้�อธุรกิจระหวิ่างกัน ดังนั�น อุต่สาหกรรมจึงม่ส่วินสัมพันธ์กัน โดยสามารถึแบ่ง

ต่ามธุรกิจหลักของบริษัที่ ดังน่�

1.  ส้�อและคอนเที่นต่์ ปีระกอบด้วิย อุต่สาหกรรมสิ�งพิมพ์ ส้�อโฆษณ์า และไอที่่ ส่งผ่ลกระที่บต่่อการอ่าน และ 

การลงโฆษณ์า ซึ่ึ�งเปี็นรายได้หลัก

2.  งานแสดงสินค้าและกจิกรรมที่างการต่ลาดครบวิงจร ปีระกอบดว้ิย อตุ่สาหกรรมไอที่ ่ซึ่ึ�งสง่ผ่ลกระที่บโดยต่รง

ต่่อควิามสนใจของผู่้เข้าชื้มงานแสดงสินค้า รวิมที่ั�งผู่้เชื้่าพ้�นที่่�ในงานแสดงสินค้าของบริษัที่

3.  บรกิารที่างการต่ลาดดจิทิี่ลั ปีระกอบดว้ิย อตุ่สาหกรรมโฆษณ์า ออนไลน ์และการศกึษา สง่ผ่ลกระที่บโดยต่รง

ต่่อรายได้โฆษณ์าในส้�อดิจิที่ัล 

ภาวะอัุตส่าหุ้กรรมส่ิ�งพิมพ์	

อุต่สาหกรรมสิ�งพิมพ์ได้รับผ่ลกระที่บจากควิามก้าวิหน้าของเที่คโนโลย่มาอย่างต่่อเน้�อง รวิมถึึงพฤติ่กรรมของ 

ผู่้อ่านที่่�เปีล่�ยนแปีลง ที่ำให้สํานักพิมพ์และนิต่ยสารหลายฉุบับต่้องปีิดต่ัวิลงเปี็นจำนวินมาก และคู่แข่งที่างการค้าลดลงไปี

อยา่งมาก ปีจัจบุนัมนิ่ต่ยสารที่่�พิมพ์จำหน่ายไม่มาก บริษทัี่จงึต่อ้งปีรับต่วัิในการผ่ลิต่เน้�อหาที่่�ต่อบโจที่ย์กบัวิถิึช่ื้ว่ิติ่และลักษณ์ะ

การใชื้้ชื้่วิิต่ของผู่้อ่านในยุคปีัจจุบัน รวิมถึึงต่้องม่เน้�อหาแต่กต่่างจากคู่แข่ง และม่ควิามโดดเด่นหลากหลายในการเข้าถึึง

ภาวะอัุตส่าหุ้กรรมโฆษัณา 

บริษัที่ เดอะน่ลเส็นคอมปีะน่ (ปีระเที่ศไที่ย) จำกัด เปีิดเผ่ยถึึงมูลค่าภูาพรวิมของเม็ดเงินโฆษณ์าต่ลอดปีี 2565 

ม่มูลค่ารวิม 118,678 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�น 9.12% จากปีีก่อนที่่�ม่มูลค่า 108,757 ล้านบาที่ เม้�อแยกต่ามปีระเภูที่ส้�อพบวิ่า 

ส้�อที่่วิ่ (แอนะล็อก/ดิจิที่ัล) ม่เม็ดเงินโฆษณ์าสูงที่่�สุดอยู่ที่่� 53% ม่มูลค่า 62,664 ล้านบาที่ ลดลงจากปีีก่อน 1.55% ส้�อที่่�ม่

การเต่ิบโต่เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน ได้แก่ ส้�อโรงภูาพยนต่ร์ ส้�อนอกบ้าน ส้�อ ณ์ จุดขาย ส้�ออินเที่อร์เน็ต่ และส้�อสิ�งพิมพ์ อัต่รา 

เพิ�มขึ�นที่่� 117.44%, 47.01%, 32.26%, 7.50%, และ 4.95% ต่ามลำดับ ส้�อที่่�ม่อัต่ราลดลงจากปีีก่อน ได้แก่ ส้�อวิิที่ยุ และ

ส้�อที่่วิ่ อัต่ราลดลงที่่� 2.15% และ 1.55% ต่ามลำดับ
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ตารางเปรียบุเทียบุเม็ดเงินโฆษัณาปี	2565 หน่วิย : ล้านบาที่

ปี	2565 ปี	2564 การเติบุโต	(%)

62,664

26,623

14,254

7,730

3,456

3,049

902

118,678

63,649

24,766

9,696

3,555

3,293

3,116

682

108,757

-1.55%

7.50%

47.01%

117.44%

4.95%

-2.15%

32.26%

9.12%

ภาวะอัุตส่าหุ้กรรมตลีาดไอัที		

ในส่วินของต่ลาดไอที่่ บริษัที่ การ์ที่เนอร์ จำกัด บริษัที่วิิจัยและให้คำปีรึกษาระดับโลก คาดการณ์์มูลค่า 

การใชื้้จ่ายด้านไอที่่ที่ั�วิโลกในปีี 2566 จะเต่ิบโต่เพิ�มขึ�น 2.4% จากปีี 2565 คิดเปี็นมูลค่ารวิม 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ขณ์ะที่่�เงนิเฟ้อ้ที่ำให้กำลงัซ้ึ่�อของผู่บ้รโิภูคลดลง ซึึ่�งจะสง่ผ่ลให้การใชื้จ้า่ยดา้นอปุีกรณ์ไ์อที่เ่ต่บิโต่ลดลงต่ามไปีดว้ิย แต่ค่าดว่ิา

มูลค่าการใชื้้จ่ายไอที่่ขององค์กรในภูาพรวิมจะยังเต่ิบโต่ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณ์ะที่่�ยอดการใชื้้จ่ายด้านไอที่่ของปีระเที่ศไที่ย

ในปีี 2566 คาดวิ่าจะอยู่ที่่� 934.9 พันล้านบาที่ เต่ิบโต่ขึ�น 4.2% จากปีี 2565 โดยในกลุ่มซึ่อฟ้ต่์แวิร์และกลุ่มบริการด้านไอที่่

จะเต่ิบโต่ได้ในระดับเลขสองหลัก เน้�องจากองค์กรต่่าง ๆ เพิ�มการใชื้้จ่ายกับโครงการดิจิที่ัลมากขึ�น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิที่ัล (ด่ปี้า) ได้เปีิดเผ่ยผ่ลสำรวิจดัชื้น่ควิามเชื้้�อมั�นอุต่สาหกรรมดิจิที่ัล ไต่รมาส 3  

ปีี 2565 ปีรับตั่วิด่ขึ�นจากไต่รมาสก่อนหน้า แต่่ยังไม่อยู่ในระดับเช้ื้�อมั�น แม้ภูาวิะเศรษฐกิจในปีระเที่ศเริ�มฟ้้�นต่ัวิจาก 

โควิดิ-19 ที่่�เริ�มคล่�คลาย แต่ผ่่ลกระที่บจากปีจัจยัภูายนอก ไมว่ิา่จะเปีน็ควิามขดัแยง้ระหวิา่งปีระเที่ศ ภูาวิะสงคราม เงนิบาที่

ที่่�ออ่นคา่ และผ่ลกระที่บจากนโยบาย Zero-Covid ของจน่ยังสง่ผ่ลใหค้วิามเชื้้�อมั�นผู่ป้ีระกอบการในภูาคอุต่สาหกรรมยงัไม่

ด่เที่่าที่่�ควิร โดยดัชื้น่ควิามเชื้้�อมั�นฯ อยู่ที่่�ระดับ 48.6 ปีรับต่ัวิด่ขึ�นจาก 46.0 ในไต่รมาส 2 ของปีี และปีรับขึ�นในเก้อบทีุ่กด้าน 

ไม่วิ่าจะเปี็นด้านผ่ลปีระกอบการ ปีริมาณ์การผ่ลิต่ คำสั�งซึ่้�อ การจ้างงาน การลงทีุ่นเพ้�อปีระกอบการ แต่่ควิามเชื้้�อมั�นฯ ด้าน

ต่้นทีุ่นปีระกอบการ ยังคงลดลงอย่างต่่อเน้�อง

ภาวะอัุตส่าหุ้กรรมธุุรกิจอัอันไลีน์

สมาคมโฆษณ์าดิจิที่ัล (ปีระเที่ศไที่ย) หร้อ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) 

ร่วิมกับ คันที่าร์ (ปีระเที่ศไที่ย) คาดการณ์์วิ่ายอดเงินลงทีุ่นผ่่านส้�อดิจิที่ัลจะเพิ�มมากขึ�นปีระมาณ์ 9% ในปีี 2565 เปี็น 

27,040 ลา้นบาที่ โดยการเพิ�มขึ�นของเมด็เงนิลงทุี่นในส้�อดจิทัิี่ลมาจากปีจัจัยหลกั ได้แก ่พฤติ่กรรมในการเสพส้�อของผู่บ้รโิภูค

ที่่�เปีล่�ยนไปี แพลต่ฟ้อร์มออนไลน์ใหม่ ๆ ที่่�เข้ามาในต่ลาด เที่คโนโลย่ท่ี่�ก้าวิหน้าเพิ�มมากขึ�น การเข้าถึึงอินเที่อร์เน็ต่ของ 

ผู่บ้รโิภูคที่่�เพิ�มมากขึ�น และควิามเรว็ิของอนิเที่อรเ์นต็่ที่่�แรงขึ�น ซึ่ึ�งที่ั�งหมดน่�สง่ผ่ลใหส้้�อดจิทิี่ลัเปีน็ส้�อที่่�คุม้คา่แกก่ารลงที่นุและ

ม่ปีระสิที่ธิภูาพเพ้�อจะเชื้้�อมต่่อกับผู่้บริโภูค

ภาวะอัุตส่าหุ้กรรมส่่�อัดิจิทัลีเพ่�อัการอับุรม	แลีะการประชุ่มส่ัมมนาอัอันไลีน์

World Economic Forum ได้ปีระเมินวิ่าเด็กกวิ่า 1.2 พันล้านคนใน 186 ปีระเที่ศได้รับผ่ลกระที่บจากการปีิด

โรงเร่ยนเน้�องจากการแพร่ระบาด แม้สถึานการณ์์จะยากลำบาก การเร่ยนออนไลน์อาจให้ปีระโยชื้น์มากมายแก่นักเร่ยน 

การวิจิยัแสดงใหเ้หน็วิา่โดยเฉุล่�ยแลว้ิ นกัเรย่นที่่�เรย่นออนไลนส์ามารถึเกบ็เน้�อหาได ้25-60% เม้�อเที่ย่บกบัเพย่ง 8-10% ใน

ห้องเร่ยน นอกจากน่� การเร่ยนรู้ออนไลน์ยังชื้่วิยให้นักเร่ยนสามารถึเร่ยนรู้ด้วิยต่นเอง โดยใชื้้เวิลาเร่ยนน้อยกวิ่าการเร่ยนใน

ที่่�มา : บริษัที่ เดอะน่ลเส็น คอมปีะน่ (ปีระเที่ศไที่ย) จำกัด

ที่่วิ่ (แอนะล็อก/ดิจิที่ัล)

อินเที่อร์เน็ต่ (DAAT)

ส้�อนอกบ้าน

โรงภูาพยนต่ร์

ส้�อสิ�งพิมพ์

วิิที่ยุ

ส้�อ ณ์ จุดขาย

รวม
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ห้องเร่ยนแบบเดิมถึึง 40-60% ในขณ์ะที่่�ปีระมาณ์ 90% ของบริษัที่ในสหรัฐฯ นำเสนอการเร่ยนรู้แบบดิจิที่ัล จากรายงาน

การเร่ยนรู้ในสถึานที่่�ที่ำงานปีี 2018 ของ LinkedIn นอกจากน่� 72% ขององค์กร เชื้้�อวิ่าการเร่ยนรู้ออนไลน์ที่ำให้พวิกเขาได้

เปีร่ยบในการแข่งขัน จากข้อมูลสถึิต่ิพบวิ่า การลงทีุ่น 1,500 ดอลลาร์ในการฝ้ึกอบรมต่่อพนักงานหนึ�งคนต่่อปีีสามารถึ 

นำไปีสู่อัต่รากำไรที่่�เพิ�มขึ�น 24% สำหรับทีุ่ก ๆ 680 เหร่ยญสหรัฐที่่�ลงทีุ่นในการฝ้ึกอบรมพนักงานผ่ลต่อบแที่นของผู่้ถึ้อหุ้น 

จะเพิ�มขึ�น 6% สำหรับทีุ่ก ๆ ดอลลาร์ที่่�ใชื้้ไปีกับการเร่ยนรู้ออนไลน์ บริษัที่ต่่าง ๆ สามารถึรับรายได้ 30 ดอลลาร์จากการ

ปีรับปีรุงปีระสิที่ธิภูาพการที่ำงาน ผ่ลปีระโยชื้น์อ้�น ๆ ขององค์กร ได้แก่ การเร่งการฝ้ึกอบรมพนักงาน โดยลดเวิลาการ 

ฝ้ึกอบรมลง 40-60% เพิ�มการรักษาควิามรู้ 25-60% และรายได้เพิ�มขึ�น 218% ต่่อพนักงานหนึ�งคน

ที่ั�งน่� ปีระโยชื้น์ของการเร่ยนรู้ออนไลน์ม่มากกวิ่าการเพิ�มผ่ลกำไร การเร่ยนรู้ออนไลน์ชื้่วิยให้นักเร่ยนได้เร่ยนรู้

เน้�อหามากขึ�น 5 เที่่าสำหรับการฝ้ึกอบรมทีุ่ก ๆ ชื้ั�วิโมงเม้�อเที่่ยบกับการฝ้ึกอบรมแบบต่ัวิต่่อต่ัวิ และเม้�อเที่่ยบกับการเร่ยนรู้

แบบดั�งเดมิ การเรย่นรูอ้อนไลนช์ื้ว่ิยลดการใชื้พ้ลงังานไดถึ้ึง 90% และปีลอ่ยกา๊ซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ดไ์ดถึ้ึง 85% ผ่ลปีระโยชื้น์

ส่วินรวิมเหล่าน่�กระตุ่้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ ใชื้้จ่าย 2.59 พันล้านดอลลาร์สำหรับผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์การเร่ยนรู้ออนไลน์ด้วิยต่นเอง 

(2.4)	ภาวะการแข้่งข้ัน

2.4.1	ส่่�อัแลีะค์อันเทนต์

ควิามก้าวิหน้าของเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลและควิามสามารถึในการเข้าถึึงอินเที่อร์เน็ต่ ที่ำให้การบริการดิจิที่ัล 

ไดรั้บควิามนยิมมาก รวิมถึงึคอนเที่นต่บ์นส้�อดจิทิี่ลั จงึที่ำใหเ้กดิส้�อใหม ่ๆ  ไดง้า่ย อยา่งไรกต็่าม ส้�อของบรษิทัี่กย็งัไดร้บัควิาม

น่าเชื้้�อถึ้อในแง่ควิามถึูกต่้องของกองบรรณ์าธิการที่่�มากปีระสบการณ์์ และม่การดำเนินการมาอย่างต่่อเน้�อง 

สำหรับนิต่ยสารธุรกิจครอบคลุมเน้�อหาค่อนข้างกว้ิาง ทัี่�งด้านเศรษฐกิจ ข่าวิสารทัี่�งในและต่่างปีระเที่ศ 

บที่สัมภูาษณ์์ผู่้บริหาร การบริหารจัดการ การเงินและการต่ลาด โดยแต่่ละหัวินิต่ยสารจะม่การเจาะกลุ่มลูกค้าเปี้าหมาย 

ที่่�แต่กต่่างกัน จึงที่ำให้ม่จุดเด่นที่่�แต่กต่่าง โดยคู่แข่งของ Business+ ที่่�เปี็นนิต่ยสารเชื้ิงบริหารและจัดการ ได้แก่ Forbes 

ไที่ยแลนด์ คู่แข่งที่างอ้อม เชื้่น นิต่ยสารเฉุพาะด้านการต่ลาด ได้แก่ BrandAge และ Marketeer นิต่ยสารเฉุพาะด้าน 

การเงินและการธนาคาร ได้แก่ การเงินธนาคาร และ Money & Wealth ทัี่�งน่� คู่แข่งส่วินใหญ่เริ�มหันไปีให้ควิามสำคัญ 

กับส้�อออนไลน์มากขึ�น ซึ่ึ�งเปี็นไปีในที่ิศที่างเด่ยวิกันกับส้�อของบริษัที่

2.4.2	การจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวงจร

•	งานแส่ดงส่ินค์้า	COMMART

ปีัจจุบันผู่้ผ่ลิต่สินค้าไอที่่ หร้อเจ้าของผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์ม่การปีรับกลยุที่ธ์ด้านชื้่องที่างการจัดจำหน่ายเพ้�อ 

ต่อบสนองต่อ่ควิามต่อ้งการของผู่บ้รโิภูค โดยผู่บ้รโิภูคสามารถึซึ่้�อสนิคา้ผ่า่นชื้อ่งที่างต่า่ง ๆ  เชื้น่ ต่วัิแที่นจำหนา่ย รา้นคา้ปีลก่

รายยอ่ย ซึ่เูปีอรส์โต่ร์ หา้งสรรพสนิคา้ การซึ่้�อสนิคา้ผ่า่นอนิเที่อรเ์นต็่ ซึึ่�งชื้อ่งที่างการจดัจำหนา่ยต่า่ง ๆ  จะเนน้ที่่�ควิามสะดวิก

สบายของผู่้บริโภูค ในส่วินของงานแสดงสินค้าไอที่่ของบริษัที่ ค้อ งาน COMMART จุดขายอยู่ที่่�ควิามครบถึ้วินของสินค้า 

หลากชื้นิด ข้อเสนอที่างด้านราคา และโปีรโมชื้ันต่่าง ๆ เชื้่น ของแถึม รางวิัลชื้ิงโชื้ค กิจกรรมให้ควิามรู้และควิามบันเที่ิง 

ต่ลอดจนคำแนะนำในการเล้อกซึ่้�อสินค้า 
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งานแสดงสินค้าปีระเภูที่ไอที่่ และ/หร้อเคร้�องใชื้้ไฟ้ฟ้้าและอุปีกรณ์์อิเล็กที่รอนิกส์ที่่�สำคัญ สรุปีได้ดังน่�

ช่่�อังานผู้จัดงาน ส่ถุานที� ประเภทส่ินค์้า

กลุ่มบริษัที่ เซึ่็นที่รัล ร่เที่ล
คอร์ปีอเรชื้ั�น จำกัด
กลุ่มบริษัที่เซึ่็นที่รัล ร่เที่ล
คอร์ปีอเรชื้ั�น จำกัด

บริษัที่ โฮม โปีรดักส์ 
เซึ่็นเต่อร์ จำกัด (มหาชื้น)

บริษัที่ เอ็มวิิชื้ั�น จำกัด 

Powerbuy EXPO

HomeWorks EXPO

HomePro EXPO

Thailand Mobile Expo

ไบเที่ค บางนา 
ห้างสรรพสินค้าเซึ่็นที่รัล
ไบเที่ค บางนา
ศูนย์ราชื้การแจ้งวิัฒนะ

อิมแพค เม้องที่องธาน่

ศูนย์การปีระชืุ้มแห่งชื้าต่ิ
สิริกิต่ิ�

สนิค้าเคร้�องใช้ื้ไฟ้ฟ้้าและอปุีกรณ์์ 
อิเล็กที่รอนิกส์ รวิมถึึงสินค้าไอที่่
อุปีกรณ์์ต่กแต่่งบ้านรวิมถึึงเคร้�อง 
ใชื้้ไฟ้ฟ้้าและอุปีกรณ์์
อิเล็กที่รอนิกส์
อุปีกรณ์์ต่กแต่่งบ้านรวิมถึึงเคร้�อง
ใช้ื้ไฟ้ฟ้้าและอปุีกรณ์์
อเิลก็ที่รอนิกส์
โที่รศัพที่์ม้อถึ้อและสินค้าไอที่่

•	การรับุจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะงานประชุ่มส่ัมมนา

ธุรกิจการจัดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค้า การจัดปีระชืุ้มสัมมนา และการบริหารการจัดงาน เปี็น

ธุรกิจที่่�ม่แนวิโน้มเต่ิบโต่อย่างต่่อเน้�อง โดยองค์กรต่่าง ๆ ให้ควิามสำคัญในการจัดงานต่่าง ๆ มากขึ�น เน้�องจากการจัดงาน 

ดังกล่าวิสามารถึเข้าถึึงกลุ่มเปี้าหมายได้อย่างชื้ัดเจน และยังสามารถึสร้างควิามสัมพันธ์ รวิมถึึงปีระสบการณ์์ร่วิมกับกลุ่ม 

เปี้าหมายได้เปี็นอย่างด่ จึงที่ำให้ได้ผ่ลลัพธ์ท่ี่�คุ้มค่า หลากหลายมิต่ิ ทัี่�งในด้านการให้ควิามรู้ การโฆษณ์าปีระชื้าสัมพันธ์  

รวิมที่ั�งการขาย ที่ำให้ผู่้ปีระกอบการหลายรายเปีล่�ยนมาใชื้้การจัดสัมมนาและกิจกรรมต่่าง ๆ ในการที่ำการต่ลาดมากขึ�น

สำหรับผู่้ปีระกอบการในธุรกิจการรับจัดสัมมนาและการบริหารการจัดงานนั�นม่การแข่งขันค่อนข้างสูง 

และม่ผู่้ปีระกอบการจำนวินมาก เน้�องจากการเข้าสู่ธุรกิจไม่ได้ยากนัก โดยม่ที่ั�งบริษัที่ขนาดใหญ่ เชื้่น บริษัที่ผู่้ผ่ลิต่รายการ

วิทิี่ยโุที่รที่ศันแ์ละรายการบนัเที่งิ รวิมถึงึเอเจนซึ่่�โฆษณ์า และบรษิทัี่ขนาดเลก็ที่ั�วิไปีที่่�มบ่คุลากรไมม่าก เปีน็ต่น้ อยา่งไรกต็่าม 

การจัดงานยังจำเป็ีนต้่องอาศัยปีระสบการณ์แ์ละควิามเชื้่�ยวิชื้าญในการที่ำงานในระดับสูง เน้�องจากธุรกิจการจัดสัมมนาและ

การบริหารการจดังานเปีน็ธรุกจิที่่�มค่วิามหลากหลาย มล่กูคา้หลายปีระเภูที่ และมเ่น้�อหาที่่�แต่กต่า่งกนั ที่ำใหผู้่ป้ีระกอบการ

แต่่ละรายม่ควิามเชื้่�ยวิชื้าญและสายสัมพันธ์ที่่�ต่่างกันออกไปี 

บริษัที่ม่ควิามเชื้่�ยวิชื้าญและปีระสบการณ์์ที่่�หลากหลาย โดยเฉุพาะการจัดงานสัมมนาและการบริหาร

การจัดงานที่่�เก่�ยวิข้องกับด้านธุรกิจและด้านไอที่่ ปีัจจุบันบริษัที่ได้ต่่อยอดธุรกิจจากเดิมที่่�เน้นที่างด้านไอที่่ไปีสู่การรับจ้าง 

จัดงานให้หน่วิยงานรัฐและเอกชื้น โดยบริษัที่ม่ควิามพร้อมทัี่�งในด้านระบบงานและบุคลากร ม่ฐานข้อมูลท่ี่�เก่�ยวิข้องกับ 

ภูาคธุรกิจและด้านไอที่่ที่่�ครบวิงจร อ่กที่ั�งยังม่การนำเสนอกิจกรรมในรูปีแบบท่ี่�แปีลกใหม่และม่ควิามแต่กต่่างโดยเน้น 

ควิามคิดสร้างสรรค์

2.4.3	 ส่่�อัดิจิทัลีแลีะส่่�อัอั่�น

ส่่�อัดิจิทัลี

เปี็นที่่ที่ราบด่วิ่าต่ลอดระยะเวิลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ส้�อดิจิที่ัลถึ้อเปี็นส้�อที่่�ม่การเต่ิบโต่สูงที่่�สุด และหลังการ

ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด 19 จึงที่ำให้วิิถึ่ชื้่วิิต่ของผู่้บริโภูคเปีล่�ยนไปี เปี็นการที่ำงานจากทีุ่กที่่�ทีุ่กเวิลา โดยบริษัที่ม่กลยุที่ธ์

การส้�อสารในปีี 2565 ดังน่�

Prioritization ต่ดิต่ามสถึานการณ์อ์ย่างใกล้ชิื้ดผ่า่นเคร้�องมอ้ Social Listening เพ้�อดูแนวิโน้มสิ�งท่ี่�คนใน

สังคมสนใจ แล้วินำมาวิิเคราะห์เพ้�อสร้างกลยุที่ธ์การส้�อสารที่่�เหมาะสม ต่อบโจที่ย์พฤต่ิกรรมที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี

Audience นำข้อมูลที่่�ได้จากส้�อออนไลน์ที่่�ม่อยู่ เพ้�อการวิิเคราะห์สถึานการณ์์ ข้อมูล และคาดการณ์์ถึึง

การปีรับต่ัวิของกลุ่มผู่้บริโภูคเพ้�อที่ำให้เกิดการขาย

Media เลอ้กใชื้ส้้�อที่่�หลากหลาย โดยเลอ้กใหถ้ึกูต่อ้งและต่รงกบักลุม่เปีา้หมายของแบรนดอ์ยา่งสม�ำเสมอ

Agile Communication ปีรับการส้�อสารที่่�จะที่ำให้ผู่้บริโภูคเกิดการรับรู้
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สรุปีคู่แข่งเวิ็บไซึ่ต่์ไอที่่

สรุปีคู่แข่งส้�อดิจิที่ัล

ผู่้ปีระกอบการคู่แข่ง 

ช่่�อัเว็บุไซต์ บุริษััท

บุริษััท

บุริษััท

เน่�อัหุ้า

เน่�อัหุ้า

ผลีิตภัณฑ์์

บจ. โน๊ต่บุคสเปีก 

บจ. โชื้วิ์ไร้ข่ด 

Extreme IT

www.notebookspec.com

www.beartai.com

www.extremeit.com

บมจ. อมรินที่ร์พริ�นต่ิ�งแอนด์พับลิชื้ชื้ิ�ง 

บมจ. จ่เอ็ม มัลต่ิม่เด่ย กรุ๊ปี 

บจ. โคนิเคิล 

บจ. ฟ้ร็อกดิจิต่อล กรุ๊ปี 

รายงานขา่วิสาร บที่ควิาม และการที่ดสอบคอมพวิิเต่อรพ์กพา

รายงานข่าวิสาร บที่ควิาม และการที่ดสอบเที่คโนโลย่ใหม่

รายงานข่าวิสาร บที่ควิาม และการที่ดสอบเที่คโนโลย่ใหม่

ส้�อครบวิงจร

ส้�อสาระและบันเที่ิง

โซึ่ลูชื้ันด้านการศึกษา

ระบบการเร่ยนการสอนและจัดการเร่ยนออนไลน์

ธุรกิจแพลต่ฟ้อร์มดิจิที่ัลเพ้�อการอบรม และการปีระชืุ้มสัมมนาออนไลน์ “Edutainment” หร้อ “การอบรม

ออนไลน์” ในปีัจจุบันจะม่โอกาสที่างธุรกิจมากขึ�น เน้�องจากม่ควิามต่้องการใชื้้บริการแพลต่ฟ้อร์มดิจิที่ัลเพ้�อการอบรมและ

การปีระชืุ้มสัมมนาออนไลน์สำหรับพัฒนาทัี่กษะควิามรู้เพิ�มขึ�น รวิมถึึงหลักสูต่รท่ี่�ก้าวิทัี่นและเปี็นที่่�ต้่องการของต่ลาดที่่� 

มุง่เน้นใหเ้กิดที่กัษะ ควิามคดิสรา้งสรรค ์และกระบวินการคดิวิเิคราะหท่์ี่�สามารถึแกปั้ีญหาไดอ้ยา่งเปีน็ระบบ ซึ่ึ�งเปีน็หลกัสตู่ร

พ้�นฐานทัี่กษะเพ้�อการที่ำงานในอนาคต่ ขณ์ะเด่ยวิกันการแขง่ขันในธุรกิจแพลต่ฟ้อร์มดิจทิี่ลัเพ้�อการอบรมก็จะม่ควิามรุนแรง

มากขึ�น การแย่งชื้ิงส่วินแบ่งการต่ลาดเพ้�อควิามเปี็นท่ี่�หนึ�งในอุต่สาหกรรมการให้บริการแพลต่ฟ้อร์มดิจิทัี่ล ดังนั�น การใชื้้

นวิัต่กรรมที่ันสมัย การปีระยุกต่์ใชื้้เที่คโนโลย่การปีระชืุ้มถึ่ายที่อดสด ม่ส่วินในการเสริมข้อบกพร่องของการอบรม ปีระชืุ้ม

สมัมนาออนไลน ์ให้มค่วิามหลากหลายและมรู่ปีแบบที่่�สร้างสรรคม์ากยิ�งขึ�น เพ้�อไดร้บัควิามนยิมและเป็ีนที่่�รูจ้กัจากผู่บ้รโิภูค 

เพ้�อต่อบโจที่ย์การใชื้้ชื้่วิิต่ รองรับการปีรับเปีล่�ยนพฤต่ิกรรมของคนในสังคมท่ี่�เริ�มต่ระหนักและระมัดระวิังต่ัวิมากขึ�นในการ

รักษาระยะห่างที่างสังคม (Social Distancing) เพ้�อลดโอกาสการต่ิดไวิรัส COVID-19 และสร้างปีระสบการณ์์การเร่ยนรู้ที่่�

ที่ันสมัยให้สอดคล้องกับรูปีแบบควิามต่้องการใชื้้ชื้่วิิต่ของสังคมยุค New Normal 

(3)	การจัดหุ้าผลีิตภัณฑ์์หุ้ร่อับุริการ

(3.1)	ส่่�อัแลีะค์อันเทนต์	

ข้ั�นตอันการผลีิตส่่�อัส่ิ�งพิมพ์

- การจัดเต่ร่ยมเน้�อเร้�อง (Content)

นิตยส่าร	

ในการจัดที่ำนิต่ยสารแต่่ละเล่ม จะม่บรรณ์าธิการบริหารเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบ เพ้�อวิางแผ่นในการจัดที่ำเน้�อหา 

โดยจะม่การปีระชืุ้มที่่มงานที่ั�งหมดเพ้�อวิางกรอบในการผ่ลิต่เน้�อหาและวิิธ่การผ่ลิต่ให้ครอบคลุม  ซึ่ึ�งสามารถึนำไปีใชื้้กับส้�อ

ในหลากหลายรูปีแบบ ที่ั�งสิ�งพิมพ์ ส้�อออนไลน์ ส้�อวิิที่ยุโที่รที่ัศน์ รวิมถึึงกิจกรรมต่่าง ๆ โดยบที่ควิามจะม่ทัี่�งเข่ยนขึ�นเอง 

โดยกองบรรณ์าธิการ และอาจม่การวิ่าจ้างนักเข่ยนอิสระร่วิมด้วิย โดยเน้นเน้�อหาท่ี่�อยู่ในกระแสที่างด้านธุรกิจ ได้แก่  

ควิามเปี็นผู่้นำ การบริหารจัดการ การต่ลาด การบริหารที่รัพยากรมนุษย์ การปีรับเปีล่�ยนองค์กรสู่ยุคดิจิที่ัล เปี็นต่้น

หุ้นังส่่อัรวบุรวมข้้อัมูลีรายปี

บรษิทัี่เปีน็ผู่ร้วิบรวิมขอ้มลู บรรณ์าธกิารบรหิารจดัที่ำเน้�อหาของหนงัสอ้ โดยมผู่่เ้ชื้่�ยวิชื้าญพเิศษในแต่ล่ะธรุกจิ

เปีน็ที่่�ปีรึกษา เพ้�อควิามถึกูต่อ้งและครบถึว้ินของเน้�อหาและบที่ควิามต่า่ง ๆ  โดยเฉุพาะเน้�อหาที่่�เปีน็ที่่�สนใจของที่ั�งผู่อ่้านและ

ผู่้ลงโฆษณ์าในปีีนั�น ๆ
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- การจัดพิมพ์

บริษัที่ไม่ได้ม่โรงพิมพ์เป็ีนของต่นเอง เพ้�อลดภูาระในการดูแลรักษาเคร้�องจักร การสต็่อคสินค้า รวิมถึึง 

เจ้าหน้าที่่�ในการผ่ลิต่ โดยบริษัที่จะที่ำการวิ่าจ้างโรงพิมพ์ที่ำหน้าที่่�จัดพิมพ์ รวิมที่ั�งการจัดหากระดาษ เปี็นระยะเวิลาปีีต่่อปีี 

เพ้�อควิบคุมมาต่รฐาน และต่้นทีุ่นการผ่ลิต่ โดยในแต่่ละเด้อนจะม่การวิางแผ่นการจัดส่งเน้�อหา รูปีแบบ เที่คนิคการพิมพ์ 

จำนวินพิมพ์ และกำหนดวิันส่งของ เพ้�อจะได้สินค้าต่รงต่ามสเปีกและภูายในเวิลาที่่�กำหนด

- การจัดส่ง

เม้�อโรงพิมพ์ดำเนินการพิมพ์เสร็จเร่ยบร้อย โรงพิมพ์จะจัดส่งไปียังผู่้จัดจำหน่ายและไปีรษณ์่ย์ส่งให้สมาชื้ิก

นิต่ยสารบริษัที่โดยต่รง เพ้�อลดระยะเวิลาและค่าขนส่งซึ่�ำซึ่้อน

ผลีกระทบุต่อัส่ิ�งแวดลี้อัม 

บริษัที่คำนึงถึึงเร้�องสิ�งแวิดล้อมเป็ีนหลัก จึงคัดเล้อกโรงพิมพ์ท่ี่�ผ่ลิต่ด้วิยนวัิต่กรรมการพิมพ์ส่เข่ยวิ พิมพ์บน

กระดาษถึนอมสายต่า รวิมถึึงการใชื้้หมึกพิมพ์ธรรมชื้าต่ิจากถัึ�วิเหล้อง ม่ส่วินชื้่วิยในการลดอันต่รายจากสารเคม่ท่ี่�ม่ผ่ลต่่อ

สุขภูาพของผู้่อ่าน และสามารย่อยสลายได้ในธรรมชื้าต่ิ เป็ีนมิต่รต่่อสิ�งแวิดล้อม ชื้่วิยลดปีริมาณ์ก๊าซึ่เร้อนกระจกจาก

กระบวินการผ่ลิต่ เที่่ยบเที่่ากับการปีิดไฟ้ 1,392 ดวิงใน 1 วิัน 

งานที�ยังไม่ส่่งมอับุ

- ไม่ม่ - 

(3.2)	การจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวงจร

3.2.1	การจัดงานแส่ดงส่ินค์้า	

ขั�นต่อนในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัที่

1.	การอัอักแบุบุแลีะวางแผนการจัดงาน

เริ�มจากการกำหนดวิันจัดงาน วิางรูปีแบบและเน้�อหาการจัดงาน พร้อมทัี่�งขออนุมัต่ิงบปีระมาณ์ในการ 

จดังานจากคณ์ะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) โดยการวิางแผ่นงานจะครอบคลมุกลยทุี่ธ์ในการจดังานต่่าง ๆ  ดงัน่�

- การจัดเต่ร่ยมพ้�นที่่�: วิางแผ่นเร้�องสถึานที่่�จัดงาน ระบบสาธารณ์ูปีโภูค การต่กแต่่งพ้�นที่่�จัดงาน และ

มาต่รการด้านควิามปีลอดภูัย ต่ลอดจนการดูแลเร้�องสุขอนามัยและมาต่รการปี้องกัน COVID-19

- การกำหนดแนวิคิด (Concept) และเน้�อหาของงาน: ที่ม่ Content จะปีระชุื้มร่วิมกับฝ่้าย Creative และ

ฝ้่ายการต่ลาด เพ้�อระดมควิามคิดในการคัดสรรเที่คโนโลย่และนวิัต่กรรมใหม่ ๆ ที่่�จะจัดแสดงในงาน รวิมถึึงรูปีแบบการจัด

กิจกรรมต่่าง ๆ เพ้�อให้ควิามรู้ สร้างควิามสนใจและดึงดูดผู่้เข้าชื้มงาน

- การขายพ้�นที่่�: ฝ้่ายการจัดงานแสดงสินค้าเปี็นผู่้จัดเต่ร่ยมและจัดแบ่งการขายพ้�นที่่�

- การโฆษณ์าปีระชื้าสัมพันธ์: จัดที่ำกลยุที่ธ์และแนวิที่างการโฆษณ์าปีระชื้าสัมพันธ์ เพ้�อพิจารณ์ารูปีแบบ

กิจกรรมและส้�อที่่�จะใชื้้ในการปีระชื้าสัมพันธ์งาน 

- การปีระเมินผ่ล: ออกแบบและจัดที่ำแบบสอบถึามสำหรับการเก็บข้อมูล เพ้�อนำไปีใชื้้ในการวิิเคราะห์

ต่ลาดและปีรับปีรุงงานครั�งต่่อไปี

2.	การเตรียมการก่อันการจัดงาน

ระยะเวิลาปีระมาณ์ 3 เด้อนก่อนเริ�มงาน 

- เริ�มขายพ้�นท่ี่�ในงาน โดยม่การต่ิดต่ามผ่ลการขายพ้�นท่ี่�ทีุ่กวิัน และรายงานให้ผู่้บริหารที่ราบทีุ่กอาที่ิต่ย์ 

เพ้�อปีรับปีรุงกลยุที่ธ์ในการบริหารจัดการให้บรรลุเปี้าหมายที่่�กำหนด 

- ผ่ลิต่ส้�อโฆษณ์าและปีระชื้าสัมพันธ์งาน

- จัดหาสินค้าที่่�ใชื้้ในการที่ำโปีรโมชื้ัน จัดหาอุปีกรณ์์ที่่�ใชื้้ในงาน 

- คัดสรรสินค้าและนวิัต่กรรมใหม่ ๆ เพ้�อมาจัดแสดงในงาน รวิมถึึงใชื้้ปีระชื้าสัมพันธ์กับส้�อต่่าง ๆ

- ต่ิดต่่อผู่้รับเหมาก่อสร้าง  (Supplier) เร้�องการต่กแต่่งพ้�นที่่�จัดงาน 

- จดัเต่ร่ยมเวิบ็ไซึ่ต์่ของงาน เพ้�อให้ข้อมลูรายละเอ่ยดงาน และจดัเต่รย่มการลงที่ะเบ่ยนก่อนงานและในงาน
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3.	ภายหุ้ลีังการจัดงาน

บริษัที่จะที่ำการปีระเมินผ่ลการจัดงาน วิิเคราะห์ผ่ลจากแบบสอบถึาม และสรุปีข้อปีรับปีรุงงานเพ้�อการ

จัดงานในครั�งต่่อไปี

3.2.2	การรับุจัดงานนิทรรศการ	งานแส่ดงส่ินค์้า	แลีะกิจกรรมทางการตลีาดค์รบุวงจร	

ขั�นต่อนในการจัดงานนิที่รรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมที่างการต่ลาดครบวิงจร

1.	การอัอักแบุบุแลีะวางแผนการจัดงาน

บริษัที่จะม่การปีระชืุ้มร่วิมกับลูกค้าเพ้�อรับที่ราบวิัต่ถึุปีระสงค์และเปี้าหมายของการจัดงาน นำมาวิางกลยุที่ธ์ 

รูปีแบบการจัดงาน และจัดที่ำข้อเสนอ (Proposal) พร้อมรายละเอ่ยดของการจัดงาน งบปีระมาณ์ และแผ่นการปีฏิิบัต่ิงาน 

เพ้�อให้สอดคล้องกับควิามต่้องการของลูกค้า

2.	การเตรียมการก่อันการจัดงาน

เม้�อโครงการได้รับอนุมัติ่จากผู่้ว่ิาจ้างแล้วิ บริษัที่จะจัดเต่ร่ยมการปีระชุื้มวิางแผ่นการที่ำงานกับทีุ่กฝ้่ายที่่�

เก่�ยวิข้อง จัดเต่ร่ยมสถึานที่่�และอุปีกรณ์์ ออกหนังส้อเชื้ิญวิิที่ยากร เร่ยนเชื้ิญกลุ่มเปี้าหมายเข้าร่วิมงาน และจัดเต่ร่ยม 

ชื้่องที่างการสมัคร โดยการรับลงที่ะเบ่ยนผ่่านเวิ็บไซึ่ต่์หร้อชื้่องที่างออนไลน์ รวิมถึึงโที่รศัพที่์ ขึ�นอยู่กับควิามต่้องการของ

ลูกค้า รวิมถึึงจัดเต่ร่ยมส้�อโฆษณ์าและชื้่องที่างในการปีระชื้าสัมพันธ์

3.	ภายหุ้ลีังการจัดงาน

ภูายหลังจากการจดังาน บรษัิที่จะจัดที่ำสรปุีรายงานผ่ลการดำเนนิงาน และปีระชื้มุสรปุีผ่ลงานร่วิมกับผู่ว่้ิาจ้าง

ผลีกระทบุต่อัส่ิ�งแวดลี้อัม

- ไม่ม่ -

งานที�ยังไม่ส่่งมอับุ

- ไม่ม่ - 

ผลีงานการจัดงานส่ำค์ัญที�ผ่านมา

ปี	2565 - Prime Minister’s Insurance Awards 2022

 - Thailand InsurTech Fair 2022

 - Thailand Digital Transformation Symposium 2022

 - Epson Sustainability Thailand Summit 2022

 - โครงการกระจายควิามรู้สู่ผู่้ปีระกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ปีระจำปีี 2565

ปี	2564 - TAT Empowering Tech Tourism 2021

 - Prime Minister’s Insurance Awards 2021

 - Red cross Minecraft idea Challenge 

ปี	2563 - OIC Premium Gift set 

ปี	2562 - e-Tax Symposium

3.2.3	บุริการแพลีตฟอัร์มการจัดงานแส่ดงส่ินค์้าเส่ม่อันจริง	(Virtual	Event	Platform)

ขั�นต่อนในการบริการแพลต่ฟ้อร์มการจัดงานแสดงสินค้าเสม้อนจริง (Virtual Event Platform)

1.	การอัอักแบุบุแลีะวางแผนการจัดงาน

บรษิทัี่จะมก่ารปีระชุื้มร่วิมกบัลกูค้าเพ้�อรบัที่ราบวิตั่ถึปุีระสงคแ์ละเปีา้หมายของการจัดงานนำมาเพ้�อวิางกลยุที่ธ์ 

รูปีแบบการจัดงาน และจัดที่ำข้อเสนอ (Proposal) พร้อมรายละเอ่ยดของการที่ำแพลต่ฟ้อร์ม งบปีระมาณ์ และแผ่นการ

ปีฏิิบัต่ิงาน เพ้�อให้สอดคล้องกับควิามต่้องการของลูกค้า
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2.	การเตรียมการก่อันการจัดงาน

เม้�อโครงการได้รับอนุมัติ่จากผู่้ว่ิาจ้างแล้วิ บริษัที่จะจัดเต่ร่ยมการปีระชุื้มวิางแผ่นการที่ำงานกับทีุ่กฝ้่ายที่่�

เก่�ยวิข้อง จัดเต่ร่ยมการออกแบบแพลต่ฟ้อร์ม พร้อมที่ดสอบระบบก่อนการใชื้้งานจริง ต่ลอดจนการที่ำระบบปี้องกันการ

โดนโจมต่่จากแฮกเกอร์ รวิมถึึงจัดเต่ร่ยมส้�อโฆษณ์าและชื้่องที่างในการปีระชื้าสัมพันธ์ไปียังกลุ่มเปี้าหมาย

3.	ภายหุ้ลีังการจัดงาน

ภูายหลังจากการจดังาน บรษัิที่จะจัดที่ำสรปุีรายงานผ่ลการดำเนนิงาน และปีระชื้มุสรปุีผ่ลงานร่วิมกับผู่ว่้ิาจ้าง

ผลีกระทบุต่อัส่ิ�งแวดลี้อัม

- ไม่ม่ -

งานที�ยังไม่ส่่งมอับุ

- งานกาชื้าดออนไลน์ ปีระจำปีี 2565 

ผลีงานการจัดงานส่ำค์ัญที�ผ่านมา

ปี	2565	 - งานออกร้านคณ์ะภูริยาทีู่ต่ ครั�งที่่� 54 

 - งานนิที่รรศการข้าราชื้การพลเร้อน (Virtual Exhibition) ปีระจำปีี 2565

 - โครงการจัดที่ำพิพิธภัูณ์ฑ์์เสม้อน (Virtual Museum) ระยะท่ี่� 1 ด้านการเร่ยนรู้ปีระวัิต่ิศาสต่ร์ 

  ปีระกันภูัย

 - Ted Fund Open House 2022

ปี	2564 - งานออกร้านคณ์ะภูริยาทีู่ต่ ครั�งที่่� 53 

 - งานกาชื้าดออนไลน์ ปีระจำปีี 2564

ปี	2563 - งานกาชื้าดออนไลน์ ปีระจำปีี 2563

(3.3)	ส่่�อัดิจิทัลีแลีะส่่�อัอั่�น

3.3.1	การผลีิตเว็บุไซต์	

 ขั�นต่อนในการผ่ลิต่เวิ็บไซึ่ต่์

1.	ฝ่่ายผลีิต

 - พัฒนาเวิ็บไซึ่ต่์ ปีระกอบด้วิย Webmaster และ Content Creator ที่ำหน้าท่ี่�วิางโครงสร้างของเวิบ็ไซึ่ต์่ 

Web Designer ที่ำหน้าที่่�ออกแบบเวิ็บไซึ่ต่์ และกราฟ้ิกต่่าง ๆ  จากนั�น Programmer จะที่ำหน้าที่่�เข่ยนโปีรแกรม ออกแบบ

และพัฒนาฐานข้อมูล และการใชื้้งาน (Application) บนเวิ็บไซึ่ต่์ Content Creator ที่ำหน้าที่่�รับผ่ิดชื้อบข้อมูล ข่าวิสาร 

บนเวิ็บไซึ่ต่์ให้ที่ันต่่อเหตุ่การณ์์ และ Webmaster ผู่้ดูแลเวิ็บไซึ่ต่์ในภูาพรวิม

 - คลิปีวิิด่โอ ปีระกอบด้วิย Producer ที่ำหน้าที่่�ควิบคุมรายละเอ่ยดการผ่ลิต่ Script Writer ที่ำหน้าที่่�

เข่ยนและแก้ไขบที่สนที่นาที่่�ใชื้้ในการผ่ลิต่รายการ ที่ั�งในส่วินรายการของที่างเวิ็บไซึ่ต่์เอง และลูกค้า Creative ที่ำหน้าที่่�

สร้างสรรค์รูปีแบบการนำเสนอ เพ้�อให้วิิด่โอที่่�ผ่ลิต่ออกมาสามารถึส้�อสารต่รงต่ามควิามต่้องการ 

2.	เน่�อัเร่�อัง

ในการผ่ลิต่เน้�อหาในเวิ็บไซึ่ต่์ บริษัที่ม่ข้อได้เปีร่ยบ เน้�องจากสามารถึรวิบรวิมเน้�อเร้�องจากฐานข้อมูลและ

เน้�อหาที่่�บริษัที่ม่อยู่จากส้�อสิ�งพิมพ์ต่่าง ๆ มาใชื้้ให้เกิดปีระโยชื้น์เพิ�มขึ�น อย่างไรก็ต่าม เน้�อหาที่่�ใชื้้ในการผ่ลิต่นิต่ยสารและ

เน้�อหาที่่�นำขึ�นเวิ็บไซึ่ต่์ยังคงม่ควิามแต่กต่่างกันอยู่มาก เน้�องจากม่กลุ่มลูกค้าเปี้าหมายท่ี่�แต่กต่่าง ที่ำให้ข้อมูลข่าวิสาร 

ที่่�ต่้องการรับรู้ม่ควิามแต่กต่่างเชื้่นกัน โดยรายละเอ่ยดเน้�อหาในเวิ็บไซึ่ต่์จะเน้นข้อมูลข่าวิสารท่ี่�รวิดเร็วิ การเกาะกระแส 

ในเร้�องที่่�แปีลกใหม่ เร้�องผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์ที่่�คนที่ั�วิไปีให้ควิามสนใจ และม่การอัปีเดต่ข่าวิสารให้ที่ันต่่อเหตุ่การณ์์ โดย Content  

Creator จะเป็ีนผู่้คิดรายละเอ่ยดเน้�อหาข้อมูลข่าวิสารท่ี่�นำเสนอ ซึึ่�งม่ควิามจำเป็ีนต่้องใชื้้ควิามรวิดเร็วิในการนำเสนอและ

การโต่ต้่อบกบัผู้่เขา้ชื้ม สำหรบัการผ่ลติ่วิดิโ่อคลปิี จะเปีน็ผู่ใ้หน้โยบายโดยรวิมในการจดัที่ำเน้�อหาของรายการ และฝ้า่ยผ่ลติ่

จะเปี็นผู่้ดำเนินการจัดที่ำ
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3.3.2	การผลีิตแพลีตฟอัร์มดิจิทัลี

ขั�นต่อนการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 

1. รเิริ�มและเข้าใจปัีญหา โดยเริ�มจากควิามคดิรเิริ�มที่่�จะพฒันาระบบหรอ้ผ่ลติ่ภูณั์ฑ์์ เพ้�อแก้ไขปัีญหาท่ี่�องค์กร 

ต่่าง ๆ ปีระสบ หร้อเริ�มจากควิามต้่องการของต่ลาด แนวิโน้มที่างธุรกจิ ท่ี่ม Business Development จะที่ำการศึกษาปัีญหา

อย่างละเอ่ยด เพ้�อค้นหาระบบ แนวิที่างที่่�สามารถึแก้ปัีญหา และต่อบสนองควิามต้่องการขององค์กรต่่าง ๆ หรอ้ต่ลาดได้

2. วิิเคราะห์ควิามต้่องการและศึกษาควิามเป็ีนไปีได้ในการพัฒนาระบบหร้อผ่ลิต่ภัูณ์ฑ์์จากข้อมูลควิาม

ต้่องการ ที่ั�งจากการวิเิคราะห์ต่ลาด ฐานลกูค้า คูแ่ข่ง โอกาสและควิามเส่�ยงที่างธรุกจิ โดยที่ม่ Business Development 

จะเป็ีนผู่ส้รปุีควิามต้่องการเป็ีนเอกสารตั่�งต้่นเพ้�อใช้ื้ในการออกแบบต่่อไปี

3. ออกแบบระบบ โดย System Analyst จะเป็ีนผู่อ้อกแบบการที่ำงานของระบบอย่างละเอย่ด เช่ื้น ขอบเขต่ 

และการที่ำงานของระบบ รปูีแบบการรับส่งข้อมูล ฐานข้อมลูท่ี่�ใช้ื้เวิลาและกำลงัคนในการพฒันาระบบตั่�งแต่่เริ�มต้่นจนจบ และ

ค่าใช้ื้จ่ายที่่�เกดิขึ�นจากการพฒันาระบบ โดยจดัที่ำเอกสารที่างเที่คนคิเพ้�อส้�อสารกบั Software Developer และ Graphic  

Designer ในการออกแบบ User Interface ให้เหมาะสมกับระบบนั�น ๆ

4. พฒันาระบบจากเอกสารที่างเที่คนคิ สร้างข้อมูลต่วัิอย่าง และที่ดสอบระบบเบ้�องต้่น พร้อมที่ำเอกสาร

ปีระกอบการพฒันาอย่างละเอย่ด หากมก่ารเปีล่�ยนแปีลงที่่�กระที่บต่่อการออกแบบ จะใช้ื้ขั�นต่อนของการบรหิารการเปีล่�ยนแปีลง 

(Change Management) ในการจดัการการเปีล่�ยนแปีลงนั�น

5. ที่ดสอบระบบโดย Tester โดยใช้ื้ข้อมลูต่วัิอย่าง พร้อมที่ำเอกสารเพ้�อปีระสานงานกับ Developer 

ในการแก้ไขปัีญหาที่่�เกดิขึ�น พร้อมที่ำคู่มอ้การใช้ื้งานและคู่มอ้อบรม พร้อมส่งมอบระบบให้กบัลกูค้า

6. ส่งมอบระบบ ที่ำการติ่ดตั่�งระบบ อบรมการใช้ื้งาน และเริ�มใช้ื้งานจรงิ 

7. ต่รวิจสอบและดูแลรักษาระบบ รวิบรวิมปัีญหาท่ี่�เกิดขึ�นจากการใช้ื้งาน พร้อมเข่ยนแผ่นในการแก้ปัีญหา

เพ้�อกลบัสูข่ั�นต่อนที่่� 4 ในการพฒันาระบบให้ด่ยิ�งขึ�นไปี

ผลีกระทบุต่อัสิ่�งแวดล้ีอัม	

- ไม่ม ่-

งานที�ยังไม่ส่่งมอับุ

ปี	2565 - โครงการเชื้่าระบบการเร่ยนรู้ผ่่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ (E-Learning) สถึาบันการบินพลเร้อน

 - โครงการจัดที่ำระบบให้ควิามรู้ที่างการเงิน Financial Literacy System

 - โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Online Financial Literacy

 - โครงการจ้างเหมาบริการ ให้บริการดูแลบริหารจัดการระบบ GSB WISDOM

ผลีงานส่ำค์ัญที�ผ่านมา	

ปี	2565 - NCB Facebook & Website management

 - โครงการจ้างเหมาพัฒนาสมรรถึนะดิจิที่ัล (Digital Competency) 

 - OIC โครงการจัดที่ำระบบ Platform e-Learning

 - โครงการจ้างผ่ลิต่ในรูปีแบบ Viral Video การให้บริการด้านดิจิที่ัลของธนาคารอาคารสงเคราะห์

 - โครงการพัฒนาระบบ Learning Platform สภูากาชื้าดไที่ย

 - โครงการจัดที่ำระบบ Platform e-Learning สำนักงาน คปีภู.

ปี	2564	 - TED Market Scaling Up Program

 - RMUTT New S-Curve competency test 

 - GHB VDO Viral

 - NCB Facebook & Website management
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ปี	2563	 - OIC จ้างผ่ลิต่และเผ่ยแพร่ส้�อรณ์รงค์สร้างควิามต่ระหนักรู้เก่�ยวิกับการปีระกันภูัยในสถึานการณ์์ 

  โควิิด

 - โครงการจ้างพัฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application : Prompt PLEARN 

  (Wisdom on Mobile)

 - The Power Digital service management

 - NCB Facebook & Website management

 - GHB VDO Viral

 - RMUTT พัฒนาส้�อ Interactive

 - โครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบงานให้ควิามรู้ที่างการเงินออนไลน์ 

ปี	2562 - GHB Digital Learning Platform & VDO Viral

 - โครงการงานจ้างที่่�ปีรึกษาพัฒนาระบบ KMS/LMS ของธนาคารออมสิน

 - The Power Digital service management

 - NCB Facebook & Website management
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ประเภท/ลีักษัณะทรัพย์ส่ิน ลีักษัณะกรรมส่ิทธุิ� มูลีค์่าสุ่ทธุิทางบุัญช่ี ภาระผูกพัน

หน่วิย : ล้านบาที่

(4)	ทรัพย์ส่ินที�ใช่้ในการประกอับุธุุรกิจ

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่ที่รัพย์สินหลักที่่�ใชื้้ในการปีระกอบธุรกิจ ดังน่�

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

41.07

0.99

3.98

1.46

-

47.51

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่มี

ที่่�ดิน

99/16-20 ถึนนรัชื้ดาภูิเษก แขวิงดินแดง

เขต่ดินแดง กรุงเที่พมหานคร 

อาคารและส่วินปีรับปีรุงอาคาร

99/16-20 ถึนนรัชื้ดาภูิเษก แขวิงดินแดง

เขต่ดินแดง กรุงเที่พมหานคร 10400

อาคารสำนักงานสงู 5 ชื้ั�น พรอ้มชื้ั�นลอยและดาดฟ้า้ 

จำนวิน 5 ห้อง

อุปีกรณ์์คอมพิวิเต่อร์

อุปีกรณ์์สำนักงานและเคร้�องต่กแต่่ง

ยานพาหนะ

รวม

การจดแจ้งการพมิพ์	เค์ร่�อังหุ้มายการค้์าแลีะบุรกิาร

บริษัที่ม่การจดแจ้งการพิมพ์หัวินิต่ยสารทุี่กเล่มของบริษัที่ต่ามพระราชื้บัญญัต่ิจดแจ้งการพิมพ์พุที่ธศักราชื้ 2550 

กบักระที่รวิงวัิฒนธรรม เช่ื้น Business+ และเพ้�อป้ีองกันไม่ให้มบุ่คคลอ้�นนำชื้้�อผ่ลิต่ภัูณ์ฑ์์และ/หรอ้บริการของบริษทัี่ไปีใช้ื้ 

นอกจากน่� บริษทัี่มก่ารจดที่ะเบย่นเคร้�องหมายการค้าและบริการกับสำนักเคร้�องหมายการค้า กรมที่รัพย์สนิที่างปัีญญา กระที่รวิง

พาณ์ชิื้ย์เพิ�มเต่มิ ปัีจจบุนับรษิทัี่ได้มก่ารจดที่ะเบย่นเคร้�องหมายการค้าปีระเภูที่ต่่าง ๆ ดงัน่�

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

- การจดัที่ำรายการโที่รทัี่ศน์และวิทิี่ยุ ได้แก่ ARIP, C Cyber City และ TechOnTime 

- การจดังานแสดงสนิค้า ได้แก่ ARiP, COMMART, COMTECH และ CEMART 

- การให้บรกิารพาณ์ชิื้ย์อเิลก็ที่รอนกิส์ บรกิารให้ข้อมลูเก่�ยวิกบัสนิค้า เพ้�อการต่ดัสนิใจของผู่ซ้ึ่้�อผ่่านที่างคอมพวิิเต่อร์  

 ภูายใต้่เคร้�องหมายการค้า “COMMART” 

- การจดัการพาณ์ชิื้ย์อิเลก็ที่รอนิกส์ ได้แก่ SENT

- การให้ข้อสนเที่ศที่างการต่ลาดเก่�ยวิกบัสถิึต่ ิได้แก่ Datadive

- การผ่ลิต่ซึ่อฟ้ต์่แวิร์ ได้แก่ Tada และ Enwise 

- ชุื้ดคำสั�งซึ่อฟ้ต์่แวิร์ ได้แก่ Enwise และ WISIMO

- การจดัฝึ้กอบรม ได้แก่ WISIMO 

- การให้ข้อมูล การส่งข่าวิสารข้อมูลโดยส้�ออเิลก็ที่รอนกิส์ ได้แก่ iToon, ITSnack

รายลีะเอัยีดข้อังส่ญัญาเช่่า

บรษิทัี่มก่ารต่กลงที่ำสญัญาเช่ื้ายานพาหนะกบับรษิทัี่แห่งหนึ�ง (กจิการที่่�ไม่เก่�ยวิข้องกนั) สำหรบัขนส่งสนิค้าและอปุีกรณ์์

ในกิจการของบรษิทัี่ โดยบรษิทัี่ต่กลงชื้ำระค่าเช่ื้าเป็ีนรายเดอ้น มอ่ายสุญัญาเช่ื้า 5 ปีี เริ�มต่ั�งแต่่วัินท่ี่� 4 มน่าคม 2565 ถึึงวัินที่่�  

3 มน่าคม 2570
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1.3	โค์รงส่ร้างการถุ่อัหุุ้้นข้อังกลีุ่มบุริษััท
	 1.3.1	โค์รงส่ร้างการถุ่อัหุุ้้นข้อังกลีุ่มบุริษััท

 - ไม่ม่ -

	 1.3.2	บุุค์ค์ลีที�อัาจมีค์วามข้ัดแย้งถุ่อัหุุ้้นในบุริษััทย่อัยรวมกันเกินกว่าร้อัยลีะ	10	ข้อังจํานวนหุุ้้นที�มีส่ิทธุิอัอักเส่ียง

ข้อังบุริษััทดังกลี่าว	

 - ไม่ม่ -

	 1.3.3	ค์วามส่ัมพันธุ์กับุกลี่มธุุรกิจข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้นใหุ้ญ่

 - ไม่ม่ -

	 1.3.4	รายช่่�อัผู้ถุ่อัหุุ้้น	

รายชื้้�อผู่้ถึ้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ข้อมูลปีิดสมุดที่ะเบ่ยน ณ์ วิันที่่� 30 ธันวิาคม 2565

	 รายช่่�อัผู้ถุ่อัหุุ้้น	 จำนวนหุุ้้น	 ร้อัยลีะ

 1. นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ  253,170,000 54.33

 2. บริษัที่ กลุ่มแอดวิานซึ่์ ร่เสิร์ชื้ จำกัด 46,600,000 10.00

 3. นายฉุัต่รชื้ัย ส่องแสงเจริญ 12,500,000 2.68

 4. นายเสริมวิิที่ย์ โอสถึศิลปี์ 8,400,000 1.80

 5. นายกวิิน สู่พานิชื้  5,100,000 1.09

 6. นางสาวิพัชื้รา เก่ยรต่ินันที่วิิมล 4,229,300 0.91

 7. นายเกร่ยงไกร ศาสต่รศิริภููมิ 4,050,000 0.87

 8. นางสาวิสิริพิม พูลสมบัต่ิ 3,500,000 0.75

 9. นางสาวิรัชื้น่พร บุญหนุน 3,204,200 0.69

 10. บริษัที่ ไที่ยเอ็นวิ่ด่อาร์ จำกัด 3,009,401 0.65

  ผู่้ถึ้อหุ้นรายย่อยอ้�นๆ  122,237,099 26.23

รวมทั�งส่ิ�น	 	 466,000,000	 100.00

ปีระเภูที่ผู่้ถึ้อหุ้น – การกระจายหุ้นต่ามสัญชื้าต่ิ

	 ผู้ถุ่อัหุุ้้นแบุ่งตามส่ัญช่าติ	 จำนวนราย	 จำนวนหุุ้้น	 ร้อัยลีะ

 

  ผู่้ถึ้อหุ้นสัญญาไที่ย  2,643 465,700,000 99.94

  ผู่้ถึ้อหุ้นสัญญาต่่างด้าวิ  1 300,000 0.06

รวม	 	 2,644	 466,000,000	 100.00

ขอ้บังคับบริษทัี่ ขอ้ 11 กำหนดว่ิา “คนต่า่งด้าวิมสิ่ที่ธิถึอ้หุน้ในบริษทัี่ได้ไม่เกินกว่ิาร้อยละ 30 ของหุน้ที่่�ได้ออกจำหน่ายแล้วิที่ั�งหมดของบริษทัี่”

1.4		จํานวนทุนจดทะเบุียนแลีะทุนช่ําระแลี้ว	
	 1.4.1	ทุนจดทะเบุียน/ทุนช่ําระแลี้ว/จํานวนหุุ้้น

 บริษัที่ม่ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 116.5 ล้านบาที่ เร่ยกชื้ำระแล้วิ 116.5 ล้านบาที่ แบ่งเป็ีนหุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาที่

	 1.4.2	หุุ้้นประเภทอั่�นที�มีส่ิทธุิหุ้ร่อัเง่�อันไข้แตกต่างจากหุุ้้นส่ามัญ	    - ไม่ม่ - 

 1.4.3	หุุ้้นหุ้ร่อัหุ้ลีักทรัพย์แปลีงส่ภาพข้อังบุริษััท		    - ไม่ม่ - 
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อัต่รากำไรสุที่ธิต่่อหุ้น (บาที่) 0.026 0.011 0.008อัต่รากำไรสุที่ธิต่่อหุ้น (บาที่) 0.026 0.011 0.008

1.5	การอัอักหุ้ลีักทรัพย์อั่�น	
	 1.5.1	หุ้ลีักทรัพย์แปลีงส่ภาพ		   - ไม่ม่ -

	 1.5.2	ตราส่ารหุ้นี�				     - ไม่ม่ -

1.6	นโยบุายการจ่ายเงินปันผลี
 บริษัที่ม่นโยบายการจ่ายเงินปีันผ่ล ไม่น้อยกวิ่าร้อยละ 50 ของกำไรสุที่ธิภูายหลังการหักภูาษ่เงินได้นิต่ิบุคคล อย่างไร

กต็่าม บรษิทัี่อาจกำหนดใหก้ารจา่ยเงนิปีนัผ่ลมอ่ตั่รานอ้ยกวิา่อตั่ราที่่�กำหนดขา้งต่น้ได ้หากบรษิทัี่มค่วิามจำเปีน็ที่่�จะต่อ้งนำ

เงินกำไรสุที่ธิจำนวินดังกล่าวิมาใชื้้เพ้�อขยายการดำเนินงานของบริษัที่ต่่อไปี

 ในปีี 2565 ที่่�ปีระชุุมคณะกรรมการบริษััที่ม่มติิอนุมัติิให้้เสนอจ่่ายเงิินปีันผลสำห้รับปีี 2565 ในอัติราหุ้้นละ 0.0215 

บาที่ คิดเปี็นจ่ำนวนเงิิน 10.02 ล้านบาที่ ห้รือร้อยละ 82.78 ของิกำไรสุที่ธิิภายห้ลังิการห้ักภาษั่เงิินได้นิติิบุคคล ที่ั�งิน่� บริษััที่

จ่ะนำเสนอเพื่ื�อขออนุมัติิจ่ากผ้้ถืือหุ้้น ในการปีระชุุมสามัญผ้้ถืือหุ้้นปีระจ่ำปีี 2566

ข้อมูลเปีร่ยบเที่่ยบอัต่ราการจ่ายเงินปีันผ่ล สำหรับผ่ลปีระกอบการในชื้่วิงระยะเวิลา 3 ปีีที่่�ปี่านมา

	 ปี	2565	 ปี	2564	 ปี	2563	

อัต่รากำไรสุที่ธิต่่อหุ้น (บาที่) 0.026 0.011 0.008

อัต่ราเงินปีันผ่ลต่่อหุ้น (บาที่) 0.0215 - -

อัต่ราการจ่ายเงินปีันผ่ลต่่อกำไรสุที่ธิ (%) 82.78% - -
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2. การีบรีิหุ้ารีจัดการีความเส่�ยง

นโยบุายการประเมินค์วามเส่ี�ยง
บริษัที่กำหนดให้คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบที่ำหน้าที่่�กำกับดูแลการปีฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการปีระเมินควิามเส่�ยง และ

มอบหมายให้ฝ้่ายต่รวิจสอบภูายในที่ำการปีระเมินควิามเส่�ยงท่ี่�อาจจะเกิดขึ�น โดยปีระเมินควิามเส่�ยงการทุี่จริต่คอร์รัปีชัื้น

ออกจากควิามเส่�ยงด้านอ้�น ๆ และรายงานควิามเส่�ยงต่่อคณ์ะกรรมการเพ้�อหาแนวิที่างแก้ไข ปีรับปีรุงต่่อไปี ม่การกำหนด

แผ่นการเขา้ต่รวิจสอบระบบการที่ำงาน โดยเฉุพาะระบบการจดัซึ่้�อจดัจา้ง การรบั-จา่ยเงนิที่่�ต่อ้งต่รวิจเปีน็ปีระจำที่กุปีอียา่ง

สม�ำเสมอ เพ้�อต่ิดต่าม ปีระเมินผ่ลปีฏิิบัต่ิงานและการควิบคุมภูายในให้เกิดปีระสิที่ธิผ่ลต่ามระบบการบริหารควิามเส่�ยงของ

บริษัที่

ในปีี 2565 ฝ้่ายต่รวิจสอบภูายในได้พิจารณ์าแล้วิเห็นว่ิา บริษัที่บริหารควิามเส่�ยงดำเนินการอย่างเป็ีนระบบ และ 

สอดรบักบัการกำกบัดแูลกจิการที่่�ด ่รวิมถึงึการควิบคมุภูายในที่่�เพย่งพอและเหมาะสมกบัธรุกจิ พรอ้มที่ั�งมก่ารต่ดิต่ามควิาม

เส่�ยงอย่างใกล้ชื้ิด ซึ่ึ�งเปี็นส่วินหนึ�งที่่�ที่ำให้บริษัที่สามารถึบรรลุวิัต่ถึุปีระสงค์ในการดำเนินธุรกิจต่ามแผ่นธุรกิจที่่�กำหนดไวิ้ 

ต่ลอดจนสามารถึสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับบริษัที่ เพ้�อส่งมอบให้ผู่้ถึ้อหุ้น และผู่้ม่ส่วินได้เส่ยของบริษัที่ได้อย่างยั�งย้น นอกจากน่� 

บริษัที่ยังได้จัดอบรมให้ควิามรู้แก่พนักงานทีุ่กคน และจัดปีฐมนิเที่ศอบรมพนักงานใหม่ทีุ่กเด้อน เพ้�อรับที่ราบระเบ่ยบ 

ข้อบังคับ จริยธรรม นโยบายการต่่อต่้านคอร์รัปีชื้ัน แนวิปีฏิิบัต่ิการที่ำงาน ระเบ่ยบการจัดซึ่้�อจัดจ้าง และสวิัสดิการต่่าง ๆ 

ของบริษัที่ พร้อมแนวิที่างการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเร่ยน

ปัจจัยค์วามเส่ี�ยงต่อัการดำเนินธุุรกิจข้อังบุริษััทแลีะแผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง

ปีจัจยัควิามเส่�ยงที่ั�งจากภูายในและภูายนอก ที่่�อาจสง่ผ่ลกระที่บต่อ่การดาํเนนิงานของบรษิทัี่ที่ั�งที่างต่รงและที่างออ้ม 

อยา่งไรก็ต่าม บริษัที่มแ่ผ่นการปีระเมินควิามเส่�ยงและแผ่นบริหารจดัการควิามเส่�ยงที่่�อาจเกิดขึ�น ที่ั�งน่� อาจมค่วิามเส่�ยงและ

ควิามไม่แน่นอนอ้�นที่่�บริษัที่มิได้จัดเปี็นควิามเส่�ยงที่่�ม่นัยสำคัญ หร้อเปี็นควิามเส่�ยงที่่�บริษัที่ไม่อาจคาดการณ์์ได้ โดยม่ปีัจจัย

ควิามเส่�ยงต่่าง ๆ ดังน่�

1.	ปัจจัยค์วามเส่ี�ยงทางตรง

1.1	ค์วามเส่ี�ยงทางด้านทรัพยากรบุุค์ค์ลี

ธรุกจิหลักของบรษิทัี่เปีน็การใหบ้รกิาร บคุลากรจงึถึอ้เปีน็ปีจัจยัแหง่ควิามสำเรจ็ ศกัยภูาพและคณุ์ภูาพของที่รพัยากร

บุคคลจึงเปี็นเร้�องที่่�บริษัที่ให้ควิามสำคัญ โดยเฉุพาะอย่างยิ�งการพัฒนาศักยภูาพของพนักงาน เน้�องจากเปี็นกำลังสำคัญใน

การขับเคล้�อนธุรกิจของบริษัที่  อ่กที่ั�งควิามชื้ำนาญและเชื้่�ยวิชื้าญในด้านพัฒนาและจัดที่ำเน้�อหา ข่าวิสาร ข้อมูลด้านธุรกิจ 

การต่ลาด และไอที่่ (IT) ต่ลอดจนการพัฒนาบริการด้านดิจิที่ัลต่่าง ๆ ของบุคลากรจะชื้่วิยสร้างคุณ์ค่าให้กับบริษัที่ อย่างไร

ก็ต่าม การเปีล่�ยนแปีลงบุคลากรเปี็นสิ�งที่่�หล่กเล่�ยงได้ยาก เน้�องจากม่ปีัจจัยหลายปีระการ และเปี็นควิามเส่�ยงที่่�อาจม่ผ่ลต่่อ

การดำเนินธุรกิจ

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ได้วิางแผ่นการบริหารควิามเส่�ยงด้านที่รัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาศักยภูาพ

ของบุคลากรให้ม่องค์ควิามรู้ที่่�ทัี่นสมัยอย่างต่่อเน้�อง ต่ลอดจนสร้างระบบการจัดการควิามรู้ในองค์กร (Knowledge  

Management) ในรูปีแบบต่่าง ๆ  เชื้่น การจัดเก็บองค์ควิามรู้ การถึ่ายที่อดองค์ควิามรู้ การพัฒนาหัวิหน้างาน การสอนงาน 

การกำกับดูแล การสร้างวิัฒนธรรม และบรรยากาศการเร่ยนรู้ในองค์กร โดยม่จุดมุ่งหมายในการเปี็นองค์กรแห่งการเร่ยนรู้ 

(Learning Organization) รวิมที่ั�งการสร้างสิ�งแวิดล้อมในการที่ำงานที่่�ด่ ที่ั�งที่างกายภูาพ การสร้างขวิัญกำลังใจ และแรง

จูงใจในการที่ำงาน การส่งเสริมให้พนักงานม่ส่วินร่วิมในการดำเนินงาน เพ้�อจูงใจให้บุคลากรของบริษัที่ที่ำงานกับบริษัที่ 

อย่างต่่อเน้�อง นอกจากน่� ยังม่การกำหนดแผ่นการเติ่บโต่ที่างอาชื้่พของบุคลากร เพ้�อสร้างควิามก้าวิหน้าให้แก่พนักงาน 

รวิมถึึงพัฒนาบุคลากรให้สามารถึที่ดแที่นงานได้ในทีุ่กระดับ เพ้�อบริษัที่สามารถึดำเนินธุรกิจได้อย่างต่่อเน้�อง
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1.2	ค์วามเส่ี�ยงทางด้านการเปลีี�ยนแปลีงพฤติกรรมแลีะวัยข้อังผู้บุริโภค์	

ปีจัจบุนัควิามกา้วิหนา้ที่างเที่คโนโลยส่มยัใหมส่ง่ผ่ลใหพ้ฤต่กิรรมผู่บ้รโิภูคเปีล่�ยนแปีลงไปี โดยเฉุพาะอยา่งยิ�งพฤต่กิรรม

การบรโิภูคส้�อสมยัใหม ่และวิยัของผู่บ้รโิภูครุน่ใหม ่สง่ผ่ลใหก้ารบรโิภูคส้�อสิ�งพมิพล์ดลงอยา่งต่อ่เน้�อง บรษิทัี่จงึไดม้ก่ารปีรบั

กลยุที่ธ์ในการผ่ลิต่ส้�อสิ�งพิมพ์ผ่สมผ่สานกับส้�อสมัยใหม่ เพ้�อสร้างการเข้าถึึงผู่้บริโภูคทีุ่กกลุ่ม อย่างไรก็ด่ ส้�อสิ�งพิมพ์ยังคงม่

ควิามน่าเชื้้�อถึ้อและจับต่้องได้มากกวิ่าในมุมมองของผู่้ลงโฆษณ์าในการสร้างภูาพลักษณ์์องค์กร 

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ได้ให้ควิามสำคัญกับแนวิโน้มการเปีล่�ยนแปีลงของพฤต่ิกรรมผู่้บริโภูค จึงมุ่งผ่ลิต่

ส้�อที่่�ม่คุณ์ภูาพ ม่เน้�อหาสาระที่่�น่าสนใจเพ้�อเข้าถึึงกลุ่มผู่้อ่านเป้ีาหมาย บริษัที่ได้ปีรับเปีล่�ยนกลยุที่ธ์ในการดำเนินธุรกิจ 

โดยเน้นเน้�อหาบนส้�อออนไลน์ และผ่ลิต่หนังส้อฉุบับพิเศษที่่�เจาะลึกเน้�อหาเฉุพาะด้าน ซึึ่�งม่กลุ่มเป้ีาหมายผู่้อ่านที่่�ชัื้ดเจน 

และวิางแผ่งได้ยาวินานขึ�น ซึ่ึ�งเปี็นปีระโยชื้น์ต่่อผู่้อ่านและผู่้ลงโฆษณ์า 

นอกจากน่� บริษัที่ยังได้จัดที่ำนิต่ยสารอิเล็กที่รอนิกส์ และส้�อออนไลน์ เพ้�อรองรับพฤต่ิกรรมผู่้บริโภูคที่่�เปีล่�ยนแปีลง

ไปีต่ามกระแสนยิมดา้นเที่คโนโลยแ่ละนวิตั่กรรมสมยัใหม ่สง่ผ่ลใหบ้รษิทัี่ต่อ้งพฒันารปูีแบบการนำเสนอเน้�อหาใหม้ค่ณุ์ภูาพ

สอดคลอ้งกบัควิามสนใจของผู่บ้รโิภูคอยา่งต่อ่เน้�อง ต่ลอดจนการพฒันาต่า่ง ๆ  เพ้�อใหเ้กดิควิามหลากหลายในการใหบ้รกิาร

ของส้�อในหลาย ๆ ด้าน

ด้านธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไอท่ี่ บริษัที่ได้ปีรับเปีล่�ยนกลยุที่ธ์ โดยร่วิมม้อกับพันธมิต่รที่างธุรกิจในการร่วิม 

จัดงาน เพ้�อสร้างควิามแต่กต่่างและดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ส่งผ่ลให้ยอดขายและผู่้เข้าชื้มงานให้เพิ�มมากขึ�น

1.3	ค์วามเส่ี�ยงจากค์วามนิยมในส่่�อัส่มัยใหุ้ม่	

ปีจัจบุนัรปูีแบบของส้�อโฆษณ์ามก่ารเปีล่�ยนแปีลง ถึึงแมว้ิา่บรษิทัี่สว่ินใหญซ่ึ่ึ�งเปีน็ลกูคา้ยงัมก่ารโฆษณ์าในรปูีแบบของ

ส้�อสิ�งพิมพ์ แต่่ก็ให้ควิามสำคัญกับรูปีแบบส้�อโฆษณ์าใหม่ ๆ มากขึ�น เชื้่น ส้�อสังคมออนไลน์ และส้�อออนไลน์ ส่งผ่ลให้ 

ส่วินแบ่งการต่ลาดของส้�อเดิมถึดถึอยลง 

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: ถึึงแม้วิ่าส้�อสมัยใหม่จะก่อให้เกิดผ่ลกระที่บกับส้�อเดิมของบริษัที่ แต่่บริษัที่ได้ใชื้้โอกาส

จากการใหบ้รกิารดา้นการโฆษณ์าบนส้�อสงัคมออนไลน ์เม้�อผ่นวิกรวิมส้�อเดมิและส้�อใหมเ่ขา้ดว้ิยกนั ที่ำใหบ้รษิทัี่มส่้�อที่่�ครบ

วิงจรมากกวิ่าเดิม โดยบริษัที่ได้วิางกลยุที่ธ์ในการขยายต่ลาดของส้�อออนไลน์มากขึ�น

1.4	ค์วามเส่ี�ยงจากค์วามส่ะดวกแลีะส่ภาวะการไม่มีอัุปส่รรค์ในการเข้้าสู่่ตลีาดการแข้่งข้ันทางการค์้า

ดว้ิยรปูีแบบของส้�อสมยัใหม ่ที่ำใหท้ี่กุคนสามารถึปีฏิบิตั่ติ่วัิเปีน็ส้�อไดด้ว้ิยต่วัิเอง ซึ่ึ�งอาจเปีน็บคุคลคนเดย่วิ หรอ้องคก์ร 

โดยที่่�ส้�อเหล่านั�นสามารถึนำเสนอเน้�อหาได้ต่รงใจผู่้บริโภูค ก็อาจได้รับควิามนิยมจากที่ั�งผู่้อ่าน และดึงดูดผู่้ลงโฆษณ์าหร้อ 

ผู่้สนับสนุนได้ ที่ำให้เกิดเปี็นคู่แข่งที่างการค้ากับบริษัที่  

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ต่ระหนักถึึงควิามง่ายในการเปี็นคู่แข่งที่างการค้าสำหรับส้�อยุคใหม่ เพราะไม่ว่ิา

บุคคลใดก็สามารถึที่ำหน้าที่่�เปี็นส้�อได้ แต่่สิ�งหนึ�งที่่�ม่ผ่ลต่่อผู่้บริโภูค ค้อ ควิามเช้ื้�อมั�นและควิามถึูกต่้อง รวิมทัี่�งควิามเปี็น 

มอ้อาชื้พ่  เน้�องจากบริษัที่เปีน็องค์กรที่่�มค่วิามนา่เชื้้�อถึอ้ จงึต่อ้งรบัผ่ดิชื้อบต่อ่สิ�งที่่�นำเสนอ ดงันั�น เน้�อหาที่่�บรษิทัี่ไดน้ำเสนอ

จึงต่้องผ่่านการต่รวิจสอบควิามถึูกต่้องแม่นยำ เพ้�อสร้างควิามเชื้้�อมั�นให้แก่ผู่้บริโภูค  

1.5	ค์วามเส่ี�ยงเร่�อังส่ถุานที�จัดงานแส่ดงส่ินค์้า

ในการจัดงานแสดงสินค้า จำเปี็นต่้องใชื้้สถึานที่่�ขนาดใหญ่ รองรับปีริมาณ์ผู่้ออกบูธและผู่้เข้าชื้มงาน สถึานที่่�จอดรถึ 

การคมนาคมสะดวิก โดยที่กุปีบีรษิทัี่จะที่ำการคดัเลอ้กสถึานที่่�จดังาน และที่ำการจองวินัจดังานลว่ิงหนา้ที่ั�งปี ีอยา่งไรกต็่าม 

อาจม่ควิามเส่�ยงเร้�องสถึานที่่� หากเกิดเหตุ่การณ์์ไม่คาดคิดกับสถึานที่่�จัดงานที่่�คัดเล้อกไวิ้

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง:	บรษัิที่ไดเ้ต่รย่มแผ่นบรหิารควิามเส่�ยง โดยจดัต่ั�งคณ์ะกรรมการเพ้�อศกึษาและวิางกลยทุี่ธ์ 

โดยได้จัดที่ำแผ่นการบริหารการเปีล่�ยนแปีลง (Change Management) ที่ั�งในส่วินการจัดหาสถึานที่่�ใหม่เพิ�มเต่ิม รูปีแบบ

การจัดงาน ต่ลอดจนแผ่นปีระชื้าสัมพันธ์ในรูปีแบบใหม่ ๆ เพ้�อชื้่�แจงและขยายฐานกลุ่มผู่้ชื้มงานเพิ�มขึ�น 

1.6	ค์วามเส่ี�ยงเร่�อังการแพร่ระบุาดข้อังเช่่�อัโรค์

การแพร่ระบาดของเชื้้�อโรคก่อให้เกิดผ่ลกระที่บทัี่�งด้านการเข้ามาปีฏิิบัต่ิงานของพนักงาน รวิมถึึงผ่ลกระที่บต่่อการ

จัดงานของบริษัที่ เน้�องจากต่้องเฝ้้าระวิังการแพร่ระบาด ต่้องรักษาระยะห่าง Social distancing ส่งผ่ลให้พ้�นที่่�การจัดงาน

ลดลง และการจำกัดจำนวินผู่้เข้าชื้มงานอันม่ผ่ลต่่อผ่ลการดำเนินงานของบริษัที่
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แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง:	ด้านการปีฏิิบัต่ิงาน - บริษัที่ได้จัดกลุ่มพนักงานต่ามควิามเส่�ยง กำหนดการปีฏิิบัต่ิงาน 

ที่่�บ้าน (Work from Home) และจัดการเหล้�อมเวิลาการที่ำงาน เพ้�อลดควิามแออัดในการเดินที่าง ส่งผ่ลให้บริษัที่สามารถึ

ปีฏิิบัต่ิงานได้อย่างปีกต่ิ 

 ด้านการจัดงาน - บริษัที่ได้กำหนดข้อปีฏิิบัต่ิ รูปีแบบ และข้อกำหนดต่่าง ๆ  เพ้�อให้การ

จัดงานเปี็นไปีต่ามคำสั�งของภูาครัฐ โดยใชื้้เที่คโนโลย่เข้ามาชื้่วิย และสร้างควิามมั�นใจต่่อผู่้บริโภูคด้านสุขอนามัย รวิมถึึงการ

ปีรบัเปีล่�ยนผ่งัพ้�นที่่�ใหเ้หมาะสมกบัสภูาวิการณ์ท์ี่่�เกดิขึ�น การจดัพ้�นที่่�แสดงรายละเอย่ดสนิคา้ของคูค่า้โดยรอบ เพ้�อใหล้กูคา้

ได้พิจารณ์าสินค้าก่อนเข้างาน เพ้�อลดระยะเวิลาการเดินชื้มภูายในงาน 

นอกจากน่� บริษัที่ยังได้วิางแผ่นพัฒนาแพลต่ฟ้อร์มท่ี่�สามารถึรองรับการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์  

เพ้�อลดควิามเส่�ยงในการแพร่ระบาดของเชื้้�อโรคของทัี่�งผู่้จำหน่ายสินค้าและผู่้ซ้ึ่�อสินค้า อ่กทัี่�งยังสามารถึต่่อยอดพัฒนา

แพลต่ฟ้อร์มเพ้�อให้บริการแก่ผู่้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ารายอ้�น ๆ ต่่อไปี 

1.7	ค์วามเส่ี�ยงจากการใช่้แพลีตฟอัร์มส่ังค์มอัอันไลีน์ที�ไม่ส่ามารถุค์วบุค์ุมนโยบุายได้	

จากควิามนยิมของส้�อสงัคมออนไลนส์มยัใหม ่ที่ำใหเ้กดิชื้อ่งที่างใหมใ่นการส้�อสารไปียงักลุม่เปีา้หมายของผู่ล้งโฆษณ์า 

แต่่ชื้่องที่างดังกล่าวิเปี็นแพลต่ฟ้อร์มที่่�บริษัที่ไม่ได้เปี็นเจ้าของ จึงไม่สามารถึกำหนดหร้อควิบคุมนโยบายต่่าง ๆ ได้ ซึ่ึ�งการ

เปีล่�ยนแปีลงนโยบายที่่�เกิดขึ�นอาจกระที่บต่่อต่้นทีุ่นการบริหารส้�อของผู่้ลงโฆษณ์า

แผนบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ต่ระหนักถึึงควิามเส่�ยงดังกล่าวิ จึงสร้างท่ี่มงานท่ี่�ม่ควิามเชื้่�ยวิชื้าญเพ้�อศึกษาควิาม

เปีล่�ยนแปีลงต่่าง ๆ ที่่�เกิดขึ�นกับแพลต่ฟ้อร์มที่่�บริษัที่ไม่ได้เปี็นเจ้าของ เพ้�อปีรับรูปีแบบเน้�อหาให้สอดคล้องกับการ

เปีล่�ยนแปีลง และลดผ่ลกระที่บต่่อต้่นทุี่นการบริหารส้�อให้มากที่่�สุด รวิมไปีถึึงนำเสนอส้�อที่่�หลากหลายให้กับผู่้ลงโฆษณ์า 

เพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการและกระจายควิามเส่�ยงไม่ให้ขึ�นอยู่กับส้�อใดส้�อหนึ�ง 

1.8	ค์วามเส่ี�ยงจากพระราช่บุัญญัติค์ุ้มค์รอังข้้อัมูลีส่่วนบุุค์ค์ลี

พระราชื้บัญญัต่ิคุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคลม่ผ่ลบังคับใชื้้ต่ามกฎหมายในปีี 2565 ซึ่ึ�งม่ผ่ลต่่อบริการหลาย ๆ ด้านของ

บริษัที่ เชื้่น การบริการข้อมูลบนเวิ็บไซึ่ต่์ การส่งจดหมายอิเล็กที่รอนิกส์เพ้�อส่งข้อมูล หร้อเชื้ิญร่วิมงานสัมมนาต่่าง ๆ  จะต่้อง

แจ้งเจ้าของข้อมูลถึึงสิ�งที่่�ถึูกบันที่ึกไวิ้ และได้รับควิามยินยอม 

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ได้ศึกษา พัฒนาแอปีพลิเคชื้ัน และกำหนดแผ่นปีฏิิบัต่ิการ เพ้�อรองรับพระราชื้

บัญญัต่ิดังกล่าวิ และกำหนดแนวิที่างเพ้�อให้ธุรกิจดำเนินต่่อไปีได้อย่างราบร้�น

1.9	ค์วามเส่ี�ยงจากการค์ุกค์ามทางข้้อัมูลีข้อังบุริษััท

เน้�องจากข้อมูลลูกค้า ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอ้�น ๆ เปี็นสิ�งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัที่ อย่างไรก็ต่าม 

อาจม่ผู่้ไม่ปีระสงค์ด่ที่ำการคุกคามข้อมูลขององค์กรต่่าง ๆ ทัี่�วิโลก และม่แนวิโน้มจะเข้าถึึงข้อมูลสำคัญขององค์กรธุรกิจ 

ต่่าง ๆ ดังนั�น บริษัที่อาจได้รับผ่ลกระที่บจากการคุกคามจากภูายนอก ซึ่ึ�งจะส่งผ่ลกระที่บต่่อการดำเนินงานของบริษัที่ 

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ได้บริหารควิามเส่�ยงด้านการคุกคามข้อมูลด้วิยการต่ิดต่ั�งระบบปี้องกันการเข้าถึึง

ขอ้มลูจากผู่ไ้ม่ไดร้บัอนุญาต่ รวิมถึึงการกำหนดกฎระเบย่บในการเขา้ถึงึข้อมลูสำคัญของพนักงาน เพ้�อให้เกิดควิามปีลอดภัูย

ของข้อมูล 

2.	ปัจจัยค์วามเส่ี�ยงทางอั้อัม

2.1	ค์วามเส่ี�ยงจากการถุูกฟ้อังร้อัง	

เน้�องจากบริษัที่ปีระกอบธุรกิจด้านส้�อ ไม่วิ่าจะเป็ีนส้�อสิ�งพิมพ์ หร้อส้�อดิจิที่ัล โดยเน้�อหาที่่�ใชื้้ในการผ่ลิต่ส้�อมาจาก

แหล่งข่าวิ หนังส้อ และบที่ควิามที่่�เข่ยนโดยกองบรรณ์าธิการและนักเข่ยนอิสระ รวิมที่ั�งการแปีลจากบที่ควิามต่่างปีระเที่ศ  

ที่ำให้อาจม่ควิามเส่�ยงจากการถึูกฟ้้องร้อง ที่ั�งในเร้�องการละเมิดลิขสิที่ธิ� หร้อบที่วิิเคราะห์ที่่�ส่งผ่ลกระที่บต่่อบุคคลอ้�น
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แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง:	บริษัที่ได้ม่การจัดที่ำข้อบังคับวิ่าด้วิยจริยธรรมแห่งวิิชื้าชื้่พหนังส้อพิมพ์ เพ้�อเปี็นกรอบ

ใหพ้นักงานยดึถึอ้ปีฏิบิตั่ ิและมก่ารจดัฝ้กึอบรม โดยเชื้ญิวิทิี่ยากรท่ี่�มค่วิามเชื้่�ยวิชื้าญมาใหค้วิามรูแ้กก่องบรรณ์าธกิาร เพ้�อให้

รับรู้ควิามเส่�ยง รวิมถึึงกรณ์่ที่่�อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิที่ธิ�หร้อหมิ�นปีระมาที่ เพ้�อเป็ีนการป้ีองกันในระดับหนึ�ง สำหรับ 

นักเข่ยนอิสระ บริษัที่ม่การระบุในสัญญาหร้อเอกสารให้นักเข่ยนอิสระที่ราบถึึงควิามเส่�ยง และย้นยันวิ่าผ่ลงานของต่นมิได้

ละเมิดลิขสิที่ธิ�ผู่้หนึ�งผู่้ใด หากม่ปีัญหาการละเมิดลิขสิที่ธิ�เกิดขึ�น ผู่้เข่ยนยินด่ท่ี่�จะเข้าร่วิมต่่อสู้คด่ควิามและรับผ่ิดชื้อบ 

ค่าเส่ยหายถึ้าเกิดการละเมิดจริง นอกจากน่� บริษัที่ยังได้ซึ่้�อปีระกันภูัยที่างวิิชื้าชื้่พเพ้�อลดผ่ลกระที่บหากโดนฟ้้องร้อง

2.2	ค์วามเส่ี�ยงจากการที�บุริษััทมีผู้ถุ่อัหุุ้้นรายใหุ้ญ่ถุ่อัหุุ้้นในบุริษััท	อัย่างมีนัยส่ำค์ัญ

ที่ะเบ่ยนรายชื้้�อผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัที่ ณ์ วิันที่่� 30 ธันวิาคม 2565 ปีรากฏิรายชื้้�อผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัที่ ปีระกอบ

ด้วิย นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ ถึ้อหุ้นในสัดส่วินร้อยละ 54.33 และบริษัที่กลุ่มแอดวิานซ์ึ่  ร่เสร์ชื้ จำกัด ซึ่ึ�งเป็ีนนิต่ิบุคคลท่ี่� 

นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ ม่อำนาจควิบคุมเบ็ดเสร็จ (ถึ้อหุ้นไม่น้อยกวิ่าร้อยละ 90) ถึ้อหุ้นในสัดส่วินร้อยละ 10 จึงที่ำให้ผู่้ถึ้อหุ้น

รายใหญ่ดังกล่าวิ สามารถึควิบคุมมต่ิที่่�ปีระชืุ้มผู่้ถึ้อหุ้นได้ในเร้�องที่่�กฎหมายกำหนด หร้อข้อบังคับของบริษัที่ กำหนดให้ต่้อง

ได้รับคะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ิา 3 ใน 4 ของจำนวินเส่ยงของผู่้ถ้ึอหุ้นท่ี่�มาปีระชืุ้ม และม่สิที่ธิ�ออกเส่ยง เน้�องจากผู่้ถ้ึอหุ้น 

รายใหญ่สามารถึใชื้้เส่ยงซึ่ึ�งเกินกวิ่าร้อยละ 25 สำหรับการใชื้้สิที่ธิในการคัดค้านในมต่ิต่่าง ๆ ได้ ส่งผ่ลให้ผู่้ถึ้อหุ้นรายอ้�น 

ไม่อาจถึ่วิงดุลการออกเส่ยงของผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ได้ 

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง: บริษัที่ได้ม่การแต่่งต่ั�งกรรมการอิสระเข้ามาที่ำหน้าที่่�คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ 

เพ้�อต่รวิจสอบ พจิารณ์า และกลั�นกรองมใิหเ้กดิรายการที่่�อาจกอ่ใหเ้กดิควิามขดัแยง้ที่างผ่ลปีระโยชื้น ์และกำหนดใหป้ีระธาน

กรรมการ ปีระธานกรรมการบริหาร และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร มิให้เปี็นบุคคลเด่ยวิกัน เพ้�อให้เกิดควิามโปีร่งใสในการ

ดำเนินงานของบริษัที่ 

2.3	ค์วามเส่ี�ยงจากการจลีาจลี	แลีะภัยพิบุัติทางธุรรมช่าติ

การจลาจลและภูัยพิบัต่ิที่างธรรมชื้าต่ิ เปี็นสิ�งที่่�ไม่สามารถึกำหนดหร้อคาดการณ์์ได้ ผ่ลกระที่บที่่�เกิดขึ�นอาจส่งผ่ลต่่อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัที่ที่ั�งที่างต่รงและที่างอ้อม อย่างไรก็ด่ ถึ้าม่การเต่ร่ยมพร้อมและวิางแผ่นล่วิงหน้า อาจสามารถึหา

วิิธ่ลดควิามรุนแรง หร้อบรรเที่าผ่ลกระที่บและควิามสูญเส่ยที่่�จะเกิดได้

แผนการบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยง:	บริษัที่ได้จัดที่ำแผ่นดำเนินธุรกิจในภูาวิะฉุุกเฉุินที่ั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ โดยแผ่น

ระยะสั�นคอ้การจดัหาสถึานที่่�ปีฏิบิติั่งานสำรองในกรณ์ท่ี่่�ไมส่ามารถึเขา้มาปีฏิบิตั่งิานที่่�บรษิทัี่ได ้สว่ินแผ่นระยะยาวินั�น บรษิทัี่

ได้ลงทีุ่นในระบบไอที่่สำหรับการสำรองข้อมูลของบริษัที่ ในกรณ์่ที่่�ไม่สามารถึปีฏิิบัต่ิงาน ณ์ ที่่�ที่ำการของบริษัที่ จะสามารถึ

ย้ายการที่ำงานไปียังสถึานที่่�อ้�น หร้อสามารถึให้พนักงานปีฏิิบัต่ิงานที่่�บ้านต่่อเน้�องได้ที่ันที่่
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26

5 3

4

การจัดการ
สิ�งแวดล�อม

การร�วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

การร�วมรับผ�ดชอบ
ต�อผู�บร�โภค

การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

การประกอบธุรกิจ
ด�วยความเป�นธรรม

การปฏิบัติต�อแรงงาน
ด�วยความเป�นธรรม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อน
ธุรกิจ

เพ�่อความยั่งยืน

3. การีขับเคลื�อนธ้รีก้จเพี่�อความยั�งยืน

3.1	นโยบุายแลีะเป้าหุ้มายการจัดการด้านค์วามยั�งย่น
นโยบุายการจัดการด้านค์วามยั�งย่น

บริษัที่กำหนดนโยบายการจัดการด้านควิามยั�งย้นสอดคล้องกับที่ิศที่างและกลยุที่ธ์การดำเนินธุรกิจ เพ้�อสะที่้อนถึึง

ควิามมุ่งมั�นที่่�จะขับเคล้�อนธุรกิจ โดยคำนึงถึึงปีระเด็นต่่าง ๆ ดังน่�

(1) ดำเนินงานต่ามหลักกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ ด้วิยควิามสุจริต่ โปีร่งใส เปี็นธรรม และสามารถึต่รวิจสอบได้ โดยคำนึง

ถึึงควิามรับผิ่ดชื้อบต่่อผู่้ม่ส่วินได้เส่ย เพ้�อการเติ่บโต่อย่างยั�งย้น ด้วิยควิามรับผิ่ดชื้อบต่่อสังคม ใส่ใจสิ�งแวิดล้อมและชุื้มชื้น 

ต่ามแนวิคิด ESG (Environmental, Social and Governance)

(2) ดำเนินธุรกิจภูายใต่้กต่ิกาการแข่งขันที่่�สุจริต่ เปี็นธรรม ไม่ขัดต่่อกฎหมายใด ๆ 

(3) ดำเนินธุรกจิภูายใต้่กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ปีฏิบัิต่ติ่อ่แรงงานทุี่กระดับด้วิยควิามเสมอภูาค เป็ีนธรรม และ

เคารพสิที่ธิมนุษยชื้น

(4) ผ่ลิต่สินค้าและบริการที่่�ม่คุณ์ภูาพ เพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการ และสร้างควิามพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

(5) สนับสนุนให้ม่การดำเนินกิจกรรมเพ้�อสาธารณ์ปีระโยชื้น์ สังคม ชืุ้มชื้น และสิ�งแวิดล้อม 

(6) รณ์รงค์ให้ควิามรู้ และให้ควิามสำคัญคุณ์ภูาพสิ�งแวิดล้อมแก่พนักงาน ผู่้บริหาร คู่ค้า เพ้�อให้ทีุ่กฝ้่ายต่ระหนักถึึง

ควิามสำคัญและแนวิที่างในการจัดการสิ�งแวิดล้อม
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การจัดการผ่ลกระที่บต่่อผู่้ม่ส่วินได้เส่ยในห่วิงโซึ่่คุณ์ค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่่วนได้เส่ีย

ผู่้ถึ้อหุ้น/นักลงทีุ่น

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า/เจ้าหน่�

คู่แข่ง

ค์วามค์าดหุ้วัง

- สร้างมูลค่าเพิ�มให้ผู่้ถึ้อหุ้น

- มผ่่ลปีระกอบการที่่�ด ่ธรุกจิเต่บิโต่อยา่งต่อ่เน้�อง

- ที่ราบถึึงแนวิโน้มธุรกิจและทิี่ศที่างการดำเนิน 

 ธุรกิจ

- ควิามมั�นคง และม่คุณ์ภูาพชื้่วิิต่ที่่�ด่

- ส่งเสริมศักยภูาพ และควิามก้าวิหน้าของ 

 พนักงาน

- ควิามปีลอดภูัยในการที่ำงาน

- การกำหนดราคาที่่�เปี็นธรรม

- คุณ์ภูาพสินค้าและบริการต่อบสนองควิาม 

 ต่้องการของลูกค้า

- การรักษาข้อมูลของลูกค้า

- การให้ข้อเสนอแนะ

- การรับฟ้ังควิามคิดเห็น และข้อร้องเร่ยนต่่าง ๆ

- การปีฏิิบัต่ิต่่อคู่ค้าด้วิยควิามเปี็นธรรม 

- การปีฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขที่างการค้า

- การต่่อต่้านการทีุ่จริต่คอรัปีชื้ัน

- การดำเนินธุรกจิอย่างมห่ลักการและวินัิยต่่อเจ้าหน่�

- การปีฏิิบัต่ิต่ามกต่ิกาการแข่งขันที่างการค้า

แนวทางปฏิิบุัติต่อัผู้มีส่่วนได้เส่ีย

- การบริหารและพัฒนาองค์กรเพ้�อการเต่ิบโต่อย่าง 

 ยั�งย้น

- การปีระชืุ้มสามัญปีระจําปีีผู่้ถึ้อหุ้น 

- การจ่ายเงินปีันผ่ล

- เผ่ยแพร่ข้อมูลบริษัที่อย่างครบถึ้วินบนเวิ็บไซึ่ต่์  

 รวิมที่ั�งเอกสารเผ่ยแพร่ต่่าง ๆ 

- สง่เสริม พฒันาทัี่กษะ และควิามรูข้องพนักงานอย่าง 

 ต่่อเน้�อง เพ้�อควิามก้าวิหน้าของพนักงานทุี่กระดับ 

 ด้วิยควิามเสมอภูาค

- กำหนดค่าต่อบแที่นและสวิัสดิการให้เปี็นไปีอย่าง 

 ยุต่ิธรรม ต่ามกฎหมายแรงงาน

- ปีฏิิบัต่ิต่่อพนักงานทีุ่กคนด้วิยควิามเที่่าเที่่ยม และ 

 เคารพในสิที่ธิมนุษยชื้นขั�นพ้�นฐาน

- ดแูลและใหค้ำแนะนำดา้นควิามปีลอดภัูยสุขอนามยั  

 และสภูาพแวิดล้อมในการที่ำงาน

- กองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พ

- ผ่ลติ่สนิค้าและบรกิารที่่�มค่ณุ์ภูาพในราคาที่่�เหมาะสม 

 เพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการของลูกค้า เปีิดเผ่ยและ 

 แนะนำข้อมูลเก่�ยวิกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้ึวิน 

 ถึูกต่้อง

- ไม่เปีิดเผ่ยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต่ และ 

 ม่การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเปี็นระบบ ปีลอดภูัย  

 ไม่นำข้อมูลไปีใชื้้ในที่างไม่ถึูกต้่อง ต่ามนโยบาย 

 คุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล

- ม่ชื้่องที่างสำหรับร้องเร่ยน

- เล้อกคู่ค้าที่่�ม่การดำเนินธุรกิจด้วิยควิามโปีร่งใส 

- ปีฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการจัดซึ่้�อจัดจ้าง

- ไม่รับสินบนทีุ่กชื้นิด

- ไม่ซึ่้�อสินค้าที่่�คู่ค้าละเมิดสิที่ธิมนุษยชื้น หร้อละเมิด 

 ที่รัพย์สินที่างปีัญญา หร้อขัดต่่อกฎหมาย

- ปีฏิบิตั่ติ่ามสัญญาหรอ้เง้�อนไขกับคูค่า้อยา่งเคร่งครดั  

 ถึ้าไม่สามารถึปีฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขได้ จะแจ้งคู่ค้าเพ้�อ 

 หาแนวิที่างแก้ไขปีัญหาร่วิมกัน

- มก่ารแข่งขนัที่างการค้าอย่างเป็ีนธรรมต่ามกฎระเบย่บ 

 ข้อบังคับ และกฎหมายที่่�เก่�ยวิข้อง

- ไม่ผู่กขาด หร้อกำหนดให้คู่ค้าต่้องขายสินค้าของ 

 บริษัที่เที่่านั�น
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ผู้มีส่่วนได้เส่ีย	

สาธารณ์ชื้นและสังคม

ค์วามค์าดหุ้วัง

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่างสังคมที่่�เปี็น 

 ปีระโยชื้น์ต่่อชืุ้มชื้นและสังคม

- อยู่ร่วิมกับชืุ้มชื้นรอบข้างด้วิยควิามสงบสุข

แนวทางปฏิิบุัติต่อัผู้มีส่่วนได้เส่ีย

- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ์ปีระโยชื้น์แก่ชืุ้มชื้น 

- ที่ำกิจกรรมร่วิมกับองค์กรเพ้�อสังคมต่่าง ๆ ในการ 

 พัฒนาการศึกษาและชืุ้มชื้น

- ม่ชื้่องที่างร้องเร่ยน

การจัดการด้านค์วามยั�งย่นในมิติส่ิ�งแวดลี้อัม

ธุรกิจของบริษัที่ มิได้ส่งผ่ลกระที่บต่่อสิ�งแวิดล้อมโดยต่รง อย่างไรก็ต่าม บริษัที่ต่ระหนักถึึงควิามสำคัญของคุณ์ภูาพ

สิ�งแวิดล้อม เราสามารถึร่วิมเปี็นหนึ�งในการดูแลสิ�งแวิดล้อมโลก โดยเริ�มที่่�ต่ัวิเราเอง ครอบครัวิ บริษัที่ และสังคมโดยรอบ 

จงึไดร้ณ์รงค์และให้ควิามรูแ้ก่พนักงานในบริษัที่ผ่า่นที่างอเ่มล บอร์ดปีระชื้าสัมพนัธ ์และท่ี่�ปีระชุื้มรวิม ให้พนกังานได้ต่ระหนัก

ถึึงควิามสำคัญและแนวิที่างในการจัดการสิ�งแวิดล้อม ดังน่�

การบุริหุ้ารจัดการด้านการใช่้พลีังงาน

เปี้าหมาย : เพ้�อสร้างควิามต่ระหนักและลดการใชื้้พลังงาน 

ด้านที่รัพยากรพลังงาน ลดการใชื้้ที่รัพยากรอย่างสิ�นเปีล้อง เชื้่น ใชื้้เคร้�องปีรับอากาศปีระหยัดไฟ้เบอร์ 5 

เปีล่�ยนใชื้้หลอดไฟ้ฟ้้า LED ที่ั�งในและนอกอาคาร รณ์รงค์ลดการใชื้้ลิฟ้ต่์ ปีิดไฟ้ ปีิดน�ำเม้�อไม่ใชื้้

ผ่ลจากการรณ์รงค์และสร้างควิามต่ระหนักถึึงควิามสำคัญของคุณ์ภูาพสิ�งแวิดล้อม ที่ั�งในด้านที่ัศนคต่ิและจิต่สำนึกที่่�

ม่ต่่อการใชื้้พลังงานอย่างคุ้มค่าภูายในองค์กร ด้วิยการปีิดไฟ้ต่อนพักเที่่�ยง และถึอดปีลั�กหลังเลิกใชื้้อุปีกรณ์์ไฟ้ฟ้้า ใชื้้เคร้�อง

ปีรับอากาศปีระหยัดไฟ้เบอร์ 5 เปีล่�ยนใชื้้หลอดไฟ้ฟ้้า LED  และม่การปีระหยัดน�ำเพ้�อการอุปีโภูค บริโภูค ม่การต่รวิจสอบ

อุปีกรณ์์และระบบปีระปีาอย่างสม�ำเสมอเพ้�อปี้องกันการรั�วิไหลของน�ำ บริษัที่ได้ม่การเก็บข้อมูลการใชื้้ไฟ้ฟ้้าและน�ำ ในปีี 

2565 เพ้�อใชื้้เปี็นแนวิที่างในการลดใชื้้พลังงานไฟ้ฟ้้า ดังน่�

ข้อมูลการใชื้้ไฟ้ฟ้้าและน�ำ ปีี 2565

	 ส่ถุานที�	 ปริมาณการใช่้ไฟฟ้า (หน่วิย)  ปริมาณการใช่้น�ำ (หน่วิย)

 สำนักงานใหญ่ 247,767             1,270

การบุริหุ้ารจัดการด้านส่ิ�งแวดลี้อัม

เปี้าหมาย : เพ้�อรณ์รงค์การจัดการขยะและลดปีริมาณ์ของเส่ย ต่ามแนวิคิด 3R

- Reduce ลดการใชื้้ (คิดก่อนใชื้้) เชื้่น การแก้ไขบนหน้าจอไม่ใชื้่บนกระดาษ การใชื้้อ่เมลรับ-ส่งข้อมูล Soft file 

ที่ั�งในและนอกบริษัที่ หมุนเวิ่ยนเอกสารแที่นการที่ำสำเนาเฉุพาะสำหรับทุี่กคน เม้�อต่้องพิมพ์งานให้ที่ำสำเนาที่ั�งสองด้าน 

รณ์รงค์และสนับสนุนการใชื้้ถึุงผ่้าเพ้�อลดการใชื้้ถึุงพลาสต่ิกที่ั�งในองค์กรและชื้่วิิต่ปีระจำวิัน

- Reuse นำกลับมาใชื้้ซึ่�ำ โดยการนำวิัสดุสิ�นเปีล้องมาใชื้้ซึ่�ำ เชื้่น กระดาษใชื้้สองหน้า หร้อนำมาที่ำเปี็นกระดาษโน้ต่ 

ถึ่านไฟ้ฉุายใชื้้แบบชื้าร์จได้ 

- Recycle นำกลับมาใชื้ใ้หม่ รณ์รงค์ใหม้ก่ารคัดแยกขยะมูลฝ้อยแต่ล่ะปีระเภูที่ที่่�สามารถึนำกลับมาใชื้ใ้หม่ หมุนเวิย่น

กลับเข้าสู่กระบวินการผ่ลิต่ของแต่่ละปีระเภูที่ได้ เชื้่น กระดาษที่่�ใชื้้สองหน้า ขวิดแก้วิพลาสต่ิก โลหะ

ผ่ลจากการรณ์รงค์ นอกจากจะเปี็นการใชื้้ที่รัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วิ ยังที่ำให้ต่้นทีุ่นในการซึ่้�อกระดาษลดลง และ 

ที่างบริษัที่ยังม่การส่งเสริมการนำขยะกลับมาหมุนเวิ่ยนใชื้้ใหม่ (Recycle) โดยให้ม่การรณ์รงค์คัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะที่ั�วิไปี 

ขยะร่ไซึ่เคิล และขยะอันต่ราย เพ้�อสะดวิกในการที่ำลายหร้อย่อยสลายต่่อไปี และสามารถึนำไปีใชื้้ Recycle ได้ เชื้่น ปีฏิิที่ิน

ต่ั�งโต่๊ะ ขวิดน�ำที่่�ใชื้้แล้วิ เพ้�อนำไปีบริจาคให้กับหน่วิยงานที่่�ม่ควิามต่้องการใชื้้ต่่อไปี
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การบุริหุ้ารจัดการลีดปัญหุ้าก�าซเร่อันกระจก

เปี้าหมาย : เพ้�อลดปีัญหาก๊าซึ่เร้อนกระจก และลดโลกร้อน

บริษัที่ให้ควิามสำคัญกับการจัดการเพ้�อลดปัีญหาก๊าซึ่เร้อนกระจก ทัี่�งน่� กิจกรรมของบริษัที่ท่ี่�อาจม่ผ่ลกระที่บ 

ต่อ่ปีรมิาณ์การปีลอ่ยกา๊ซึ่เรอ้นกระจกเก่�ยวิกบัการใชื้พ้ลงังาน เชื้น่ การใชื้ไ้ฟ้ฟ้า้จากเคร้�องปีรบัอากาศ การจดังานนทิี่รรศการ

ต่่าง ๆ 

งานแสดงสินค้า 

บรษิทัี่จดังานแสดงสินค้าที่่�ชื้ว่ิยลดโลกร้อนอยา่งเปีน็รปูีธรรม เริ�มจากการคัดเลอ้กสถึานที่่�จัดงานที่่�มร่ถึสาธารณ์ะผ่่าน 

โดยม่การรณ์รงค์ให้ผู่้เข้าร่วิมงานเดินที่างมาโดยรถึไฟ้ฟ้้า หร้อรถึสาธารณ์ะเพ้�อลดการใชื้้พลังงานจากการเดินที่าง ม่การใชื้้

เที่คโนโลยใ่นการลงที่ะเบย่นผ่า่นระบบ QR Code เพ้�อชื้ว่ิยลดปีรมิาณ์กระดาษจากการลงที่ะเบย่น งดใชื้ก้ลอ่งโฟ้มใสอ่าหาร

ภูายในงาน ซึึ่�งถึอ้เป็ีนการชื้ว่ิยลดโลกร้อน และภูาวิะเรอ้นกระจก รณ์รงคใ์หคู้ค้่าใชื้ ้e-Brochure เพ้�อชื้ว่ิยลดปีริมาณ์กระดาษ

จากการพิมพ์ใบปีลิวิโฆษณ์า โดยคู่ค้าสามารถึส่ง e-Brochure ให้บริษัที่ เพ้�อเผ่ยแพร่ให้ลูกค้าผ่่านชื้่องที่างการส้�อสารของ

บริษัที่ฟ้ร่ จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ Recycle และจุดรับขยะอิเล็กที่รอนิกส์เพ้�อส่งไปีหน่วิยงานที่่�รับกำจัดขยะอิเล็กที่รอนิกส์

โดยถึูกวิิธ่ บริษัที่เคยใชื้้บริการ care the bear ในการคำนวิณ์การลดค่าก๊าซึ่เร้อนกระจก และใชื้้แนวิที่างในการจัดงาน

ปีัจจุบัน

การจัดงานกิจกรรมต่่าง ๆ บริษัที่กำหนดนโยบายนการคัดเล้อกสถึานท่ี่�จัดงานควิรจะม่รถึสาธารณ์ะ และรถึไฟ้ฟ้้า

ผ่่าน เพ้�อควิามสะดวิกในการเดินที่าง และรณ์รงค์ให้ผู่้เข้าร่วิมงานเดินที่างมาโดยรถึสาธารณ์ะ หร้อรถึไฟ้ฟ้้า

บริษัที่เข้าร่วิมกิจกรรมปีลูกต่้นไม้ให้ผ่้นปี่านำไปีสู่การพัฒนาระบบนิเวิศจากต่้นที่างเพ้�อลดภูาวิะโลกร้อนอย่างยั�งย้น 

รวิมถึึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชืุ้มชื้นกวิ่า 390 ครัวิเร้อน เพิ�มพ้�นที่่�ส่เข่ยวิฟ้้�นฟู้ระบบนิเวิศแหล่งต่้นน�ำ 

ภูายใต่้โครงการ Care the Wild

ส้�อสิ�งพิมพ์ 

บริษัที่ไม่ม่โรงพิมพ์เปี็นของต่ัวิเอง จึงที่ำการคัดเล้อกโรงพิมพ์ที่่�ผ่ลิต่ด้วิยนวิัต่กรรมการพิมพ์ส่เข่ยวิเล้อกใชื้้กระดาษที่่�

ผ่ลิต่ด้วิยนวิัต่กรรมรักษาสิ�งแวิดล้อม รวิมถึึงการใชื้้หมึกพิมพ์ธรรมชื้าต่ิจากถัึ�วิเหล้อง ม่ส่วินชื้่วิยในการลดอันต่รายจาก 

สารเคมท่ี่่�มผ่่ลต่อ่สขุภูาพของผู่อ้า่น และสามารถึยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชื้าต่ ิเปีน็มติ่รต่อ่สิ�งแวิดลอ้ม ชื้ว่ิยลดปีรมิาณ์กา๊ซึ่เรอ้น

กระจกจากกระบวินการผ่ลิต่ เที่ย่บเที่า่กบัการปีดิไฟ้ 1,392 ดวิงใน 1 วินั (ดขูอ้มลูเพิ�มเต่มิที่่� www.greenlifeprinting.com) 

การจัดการค์วามยั�งย่นในมิติส่ังค์ม

บริษัที่ดำเนินธุรกิจภูายใต่้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และม่ระเบ่ยบการบริหารงานบุคคลที่่�ส่งเสริมหลักสิที่ธิมนุษยชื้น 

และสนับสนุนการพัฒนา เพ้�อควิามก้าวิหน้าของพนักงานทุี่กระดับด้วิยควิามเสมอภูาคและเป็ีนธรรม ไม่ม่การเล้อกปีฏิิบัต่ิ 

ที่ั�งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าต่อบแที่น การเล้�อนต่ำแหน่ง การฝ้ึกอบรม โดยไม่แบ่งแยกควิามแต่กต่่างที่างเพศ อายุ 

สถึาบนัการศึกษา เชื้้�อชื้าติ่ ศาสนา ครอบคลุมผู่พิ้การและกลุม่ผู่ด้้อยโอกาส บริษทัี่ส่งเสริมและรับฟั้งควิามคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

และให้สิที่ธิเสร่ภูาพในการรวิมกลุ่มของพนักงาน บริษัที่ไม่ม่นโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผ่ิดกฎหมาย 

โดยเด็ดขาด นอกจากน่� บริษัที่ยังจัดกิจกรรมเพ้�อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เชื้่น

- การส่งพนกังานเขา้รบัการอบรมที่ั�งหลกัสตู่รภูายในและภูายนอก ต่ามต่ำแหน่งหนา้ท่ี่� เพ้�อพฒันาควิามรูแ้ละศักยภูาพ

ของพนักงาน และนำมาใชื้้ปีระโยชื้น์ในการที่ำงาน

- จัดให้ม่การต่รวิจสุขภูาพปีระจำปีี และให้สิที่ธิพนักงานนำบุคคลในครอบครัวิเข้ารับการต่รวิจสุขภูาพในราคาพิเศษ 

(อัต่ราเที่่ากับบริษัที่จ่ายให้พนักงาน)

- จดัปีระชื้มุปีระจำปีใีห้คณ์ะกรรมการบริหาร ผู่บ้รหิารระดบัสงูพบพนกังาน เพ้�อชื้่�แจงนโยบายและทิี่ศที่างขององค์กร

- มอบของที่่�ระลึกต่ามอายุงานให้กับพนักงานที่่�ที่ำงานครบ 10 ปีี 20 ปีี และ 25 ปีี

- จัดให้ม่สวิัสดิการและสิที่ธิปีระโยชื้น์ต่่าง ๆ เชื้่น ปีระกันสุขภูาพกลุ่ม (ปีระกอบด้วิย ปีระกันชื้่วิิต่ อุบัต่ิเหตุ่ และ

สุขภูาพ) กองทีุ่นปีระกันสังคม กองทีุ่นสำรองเล่�ยงช่ื้พ เงินช่ื้วิยเหล้องานแต่่งงาน เงินช่ื้วิยเหล้องานศพ ค่าของเย่�ยมไข้  

เย่�ยมคลอด และโบนัส (Performance bonus) เปี็นต่้น
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- ส่งเสริมให้พนักงานม่กิจกรรมบำเพ็ญปีระโยชื้น์ หร้อที่ำควิามด่เพ้�อสังคมต่ามโอกาส

- ส่งเสริมควิามปีลอดภูัยในการที่ำงาน จัดให้ม่การซึ่้อมหน่ไฟ้และดับเพลิงเป็ีนปีระจำอย่างต่่อเน้�องทุี่กปีี รวิมที่ั�ง 

การจัดสถึานที่่�ที่ำงาน ระบบโครงสร้างพ้�นฐาน อุปีกรณ์์ควิามปีลอดภูัยให้เพ่ยงพอ 

- สง่เสรมิควิามสามคัค่ เชื้น่ จดัใหพ้นกังานมก่จิกรรมงานสง่ที่า้ยปีเีกา่ต่อ้นรบัปีใีหม ่และใหพ้นกังานที่กุแผ่นกร่วิมกนั

ที่ำกิจกรรมเพ้�อสร้างควิามสามัคค่ และรู้จักเพ้�อนร่วิมงาน

การพัฒนานวัตกรรม

ในปีี 2565 บริษัที่ได้ม่การพัฒนานวัิต่กรรมและการที่ำงานรูปีแบบดิจิทัี่ล ต่ลอดจนม่การต่่อยอดนวัิต่กรรมเดิมเพ้�อ

พัฒนาต่่อยอดด้านนวัิต่กรรมแห่งควิามยั�งย้นอย่างต่่อเน้�อง เพ้�อให้สอดคล้องกับนโยบายและใชื้้ในการพัฒนาโซึ่ลูชื้ัน 

และบริการของบริษัที่ โดยมุ่งพัฒนาศักยภูาพในการปีรับต่ัวิขององค์กรให้สอดคล้องกับโอกาสและควิามที่้าที่ายที่างธุรกิจที่่�

เปีล่�ยนแปีลงไปี

ระบบ eLearning Solution “WISIMO”

บริษัที่ได้พัฒนาระบบบริหารการเร่ยนรู้สำหรับองค์กร (Learning Management System) ที่่�ภูายหลังได้รับการ

พัฒนาเปี็นแพลต่ฟ้อร์มส่งเสริมการเร่ยนรู้ และแลกเปีล่�ยนองค์ควิามรู้ขององค์กร ระบบปีระกอบด้วิยคุณ์สมบัต่ิที่่�โดดเด่น 

และเน้�อหาบที่เร่ยนที่่�นำไปีใชื้้งานได้จริง สำหรับองค์กรที่่�ต่้องการเพิ�มศักยภูาพ ควิามรู้ ควิามสามารถึของบุคลากรอย่างม่

ปีระสิที่ธิภูาพและยั�งย้น อ่กที่ั�งบริษัที่ได้พัฒนาหลักสูต่รปีิด Gap เพ้�อพัฒนาสมรรถึนะที่่�ขาดรายบุคคล โดยม่การมอบหมาย

หลกัสตู่รใหผู้่เ้ขา้อบรมรายบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัผ่ลการวิเิคราะห์จากเคร้�องม้อวิดัสมรรถึนะสำหรับการที่ำงานในโลกอนาคต่ 

(Future Competency Assessment Test) 

ในปีี 2565 Wisimo ได้เพิ�มบที่บาที่ในการเปี็นแพลต่ฟ้อร์มการส้�อสาร (Communication Platform) และระบบ

บรหิารจดัการองค์ควิามรู้ (Knowledge Management System) เป็ีนการพฒันาการส้�อสารภูายในองค์กรได้อย่างครบวิงจร 

อ่กที่ั�งบริษัที่ยังยกระดับการอบรมให้ได้มาต่รฐาน ด้วิยการพัฒนาระบบจดจำผู่้เข้าอบรมโดยใบหน้า (Face Recognition) 

เพ้�อให้องค์กรสามารถึย้นยันต่ัวิต่นผู่้เข้าอบรมได้อย่างมั�นใจ

ส่ัดส่่วนข้อังพนักงาน	แยกตามเพศ

อััตราการลีาอัอักข้อังพนักงาน จำนวนช่ั�วโมงการฝ่ึกอับุรมโดยเฉลีี�ยต่อัค์นต่อัปี

	พนักงานทั�งหุ้มด	 	พนักงานลีาอัอัก

2565

9.8
ช่.ม./ค์น/ปี

2564

9.5
ช่.ม./ค์น/ปี

ส่ถุิติการเกิดอัุบุัติเหุ้ตุระหุ้ว่างทำงาน

- ไม่ม่ -

ข้้อัพิพาททางด้านแรงงานที�ส่ำค์ัญในระยะ	3	ปีที�ผ่านมา

- ไม่ม่ -

ช่่วงอัายุพนักงาน
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กิจกรรมที�บุริษััทได้มีโอักาส่แลีะมีส่่วนร่วมในการส่นับุส่นุน

- ร่วิมเปี็นผู่้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสร้างเสริมไที่ย “โครงการสร้างอาคารศูนย์การเร่ยนรู้แห่งที่่� 14 โรงเร่ยนบ้านปีางอุ�ง 
อำเภูอแม่แจ่ม จังหวัิดเชื้่ยงใหม่” เริ�มดำเนินการจัดสร้างเม้�อเด้อนกันยายน 2565 คาดว่ิาจะแล้วิเสร็จและที่ำพิิธ่เปิีดและ 
ส่งมอบอาคาร ปีระมาณ์เด้อนเมษายน 2566

- กิจกรรมปีลูกต่้นไม้ให้ผ่้นปี่า ณ์ ชืุ้มชื้นบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวิณ์อ่างเก็บน�ำม่อนแม่ถึาง อ. ร้องกวิาง จ. แพร่ ระดม
ทีุ่นปีลูกปี่าบนพ้�นที่่� 91 ไร่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัที่จดที่ะเบ่ยนใน mai 53 บริษัที่ รวิม 65 ไร่ และต่ลาดหลักที่รัพย์ฯ 
26 ไร่ นำไปีสู่การพัฒนาระบบนิเวิศจากต่้นที่างเพ้�อลดภูาวิะโลกร้อนอย่างยั�งย้น รวิมถึึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้าง 
รายได้แก่ชืุ้มชื้นกวิ่า 390 ครัวิเร้อน เพิ�มพ้�นที่่�ส่เข่ยวิฟ้้�นฟู้ระบบนิเวิศแหล่งต่้นน�ำ ภูายใต่้โครงการ Care the Wild: 
“ปีลูกปี้อง Plant & Protect” จัดโดยต่ลาดหลักที่รัพย์ฯ สมาคม maiA ร่วิมกับสำนักจัดการปี่าชืุ้มชื้น กรมปี่าไม้ หน่วิยงาน
พันธมิต่ร และบริษัที่จดที่ะเบ่ยน (บจ.) ในต่ลาดหลักที่รัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

- มอบทุี่นการศึกษาให้กับมหาวิิที่ยาลัยต่่าง ๆ เพ้�อสนับสนุนงาน 
ด้านการศึกษา ต่ลอดจนกิจกรรมด้านวิิชื้าการ
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4. การีวิเครีาะหุ้์ และคำาอธ้บายของฝ่่ายจัดการี
ตารางเปรียบุเทียบุงบุแส่ดงฐานะการเงิน	ณ	วันที�	31	ธุันวาค์ม	2563	ถุึง	ปี	2565

 ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %

ส่ินทรัพย์
ส่ินทรัพย์หุ้มุนเวียน
เงินสดและรายการเที่่ยบเที่่าเงินสด 
ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ้�น 
สินค้าคงเหล้อ
สินที่รัพย์ที่างการเงินหมุนเวิ่ยนอ้�น
สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยนอ้�น
รวมส่ินทรัพย์หุ้มุนเวียน
ส่ินทรัพย์ไม่หุ้มุนเวียน
เงินฝ้ากธนาคารที่่�ม่ภูาระค�ำปีระกัน
สินที่รัพย์ที่างการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ้�น
ที่่�ดิน อาคารและอุปีกรณ์์
สินที่รัพย์ไม่ม่ต่ัวิต่น
ภูาษ่เงินได้ถึูกหัก ณ์ ที่่�จ่าย
สินที่รัพย์ไม่หมุนเวิ่ยนอ้�น
รวมส่ินทรัพย์ไม่หุ้มุนเวียน
รวมส่ินทรัพย์

หุ้นี�ส่ินแลีะส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น
หุ้นี�ส่ินหุ้มุนเวียน
เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น
ส่วินของหน่�สินต่ามสัญญาเชื้่า
- ที่่�ถึึงกำหนดชื้ำระภูายใน 1 ปีี
หน่�สินหมุนเวิ่ยนอ้�น
รวมหุ้นี�ส่ินหุ้มุนเวียน
หุ้นี�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน
หน่�สินต่ามสัญญาเชื้่า 
- สุที่ธิจากส่วินที่่�ถึึงกำหนดชื้ำระภูายในหนึ�งปีี
สำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักงาน
รวมหุ้นี�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน
รวมหุ้นี�ส่ิน
ส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น
ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน
ทีุ่นออกจำหน่ายและชื้ำระเต่็มมูลค่าแล้วิ
ส่วินเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม (ขาดทีุ่น)
 - จัดสรรแล้วิ - สำรองต่ามกฎหมาย
 - กำไร (ขาดทีุ่น) สะสม
รวมส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น
รวมหุ้นี�ส่ินแลีะส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น

 

39.42
62.93
0.06

71.06
3.42

176.88
 

11.50
17.67
47.87
12.04
1.17
2.20

92.45
269.34

 
 

26.33

0.07
7.40

33.80
 

0.31
9.72

10.04
43.83

 
116.50
116.50
83.46

 
11.65
13.89

225.51
269.34

 

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
8.52

44.38
 

116.50
116.50
83.46

 
11.65
1.79

213.40
257.79

 

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
7.96

41.78
 

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(3.28)

208.33
250.11

 

14.64
23.37
0.02

26.38
1.27

65.67
 

4.27
6.56

17.77
4.47
0.44
0.82

34.33
100.00

 
 

9.77

0.03
2.75

12.55
 

0.12
3.61
3.73

16.27
 
 

43.25
30.99

 
4.33
5.16

83.73
100.00

 

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
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
3.18

16.71
 
 

46.58
33.37

 
4.66

(1.31)
83.29

100.00

256325642565



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

6060

ผู้ลการีดำาเน้นงาน สำาหุ้รีับปี 2565
ในปีี 2565 บริษัที่สามารถึดำเนินธุรกิจหลักได้ต่ามปีกติ่ และม่ผ่ลปีระกอบการท่ี่�ด่ขึ�นกวิ่าปีีท่ี่�แล้วิ เน้�องจากบริษัที่ 

ม่การพัฒนาแพลต่ฟ้อร์มอ่เวินต์่เสม้อนจริง ที่ำให้สามารถึรับจัดงานได้มากขึ�น และบริษัที่ม่การขยายฐานลูกค้า และ 

บริการส่วินงาน Media Agency มากขึ�น ที่ำให้บริษัที่ม่รายได้รวิมจำนวิน 226.54 ล้านบาที่ และม่กำไรสุที่ธิจำนวิน 

12.10 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน 6.90 ล้านบาที่ หร้อเพิ�มขึ�นร้อยละ 132.68

   

4.1	การวิเค์ราะหุ้์ผลีการดำเนินงาน	แลีะฐานะการเงิน

1.	ภาพรวมข้อังผลีการดำเนินงาน

1.1 การเปีร่ยบเที่่ยบรายได้รวิมของบริษัที่

จากงบกำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จในปีี 2565 บริษัที่ม่รายได้รวิม 

226.54 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน 57.32 ล้านบาที่ หร้อเพิ�มขึ�น 

ร้อยละ 33.88 ซึ่ึ�งมาจากการขยายฐานลูกค้าส่วินงาน Media Agency 

และจากการปีลดล็อกดาวิน์ ที่ำให้บริษัที่สามารถึจัดงานอ่เวินต่์ และ

กิจกรรมที่างการต่ลาดได้ต่ามปีกต่ิ

1.2 การเปีร่ยบเที่่ยบรายได้แยกต่ามส่วินงาน

1.3 การเปีร่ยบเที่่ยบรายได้แยกต่ามปีระเภูที่ธุรกิจ (The Common size Ratio)

จากการเปีร่ยบเที่่ยบรายได้แยกต่ามส่วินงาน จะเห็นได้วิ่า ในปีี 

2565 ทีุ่กส่วินงานจะม่รายได้เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน โดยรายได้ที่่�เพิ�มขึ�น 

ส่วินใหญ่มาจากส่วินงานบริการดิจิที่ัล ซึ่ึ�งมาจากการขยายบริการ 

ด้านงาน Media agency 

ในปีี 2565 จะเห็นได้วิ่าสัดส่วินรายได้บริการดิจิที่ัลจะสูงสุดอยู่ที่่� 

51% โดยม่รายได้การจัดงาน และส้�อและคอนเที่นต่์ลดลงมาต่ามลำดับ 

หน�วย : ล�านบาท

สื่อและคอนเทนต�

บร�การดิจ�ทัล

226

63

115

56
62

74
54

45

168

66
135

164

52
136

225

2565 2564 2563 2562 2561

48 46 30 39 36

การจัดงาน

รวมรายได�

สื่อและคอนเทนต�

51%

21% 27% 14% 24% 27%

39%
59%

31% 33%

28%
33%

28%

45% 40%

2565 2564 2563 2562 2561

การจัดงาน บร�การดิจ�ทัล

2565

227

2564

169

2563

225

2562

165

2561

136

หน�วย : ล�านบาท
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1.4 การเปีร่ยบเที่่ยบต่้นทีุ่นขายและบริการ และค่าใชื้้จ่ายในการขายและบริหาร

1.5 การเปีร่ยบเที่่ยบกำไรสุที่ธิ

 ในปีี 2565 บริษัที่ม่กำไรสุที่ธิ จำนวิน 12.10 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�น

จากปีีก่อน 6.90 ล้านบาที่ หร้อเพิ�มขึ�นร้อยละ 132.68 มาจากรายได้ที่่�

เพิ�มขึ�น และการบริหารต่้นทีุ่นและค่าใชื้้จ่าย

2565 2564 เพิ�มข้ึ�น	(ลดลง)

 ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %

ต่้นทีุ่นขายและบริการ

ค่าใชื้้จ่ายในการขายและบริหาร

รวม

 166.63

45.58

212.21

117.68

45.34

163.03

48.94

0.24

49.18

78.52

21.48

100.00

72.19

27.81

100.00

41.59

0.53

30.17

ในปีี 2565 บริษัที่ม่ต่้นทีุ่นขายและบริการ 166.63 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน 48.94 ล้านบาที่ หร้อเพิ�มขึ�นร้อยละ 

41.59 สาเหตุ่หลักมาจากต่้นทีุ่นการจัดงานและโครงการพิเศษ ซึ่ึ�งสอดคล้องกับรายได้ที่่�เพิ�มขึ�น

ค่าใชื้้จ่ายในการขายและบริหาร ในปีี 2565 ม่จำนวิน 45.58 ล้านบาที่ ใกล้เค่ยงกับปีีก่อน 

2565

12.10

5.20

3.56

1.33

3.40

2564 2563 2562 2561

หน�วย : ล�านบาท

2565 2564 เพิ�มข้ึ�น	(ลดลง)

 ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %

2.	การวิเค์ราะหุ้์ฐานะทางการเงิน

ส่ินทรัพย์

ส่ินทรัพย์หุ้มุนเวียน

เงินสดและรายการเที่่ยบเที่่าเงินสด 

ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ้�น 

สินค้าคงเหล้อ

สินที่รัพย์ที่างการเงินหมุนเวิ่ยนอ้�น

สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยนอ้�น

รวมส่ินทรัพย์หุ้มุนเวียน

ส่ินทรัพย์ไม่หุ้มุนเวียน

เงินฝ้ากธนาคารที่่�ม่ภูาระค�ำปีระกัน

สินที่รัพย์ที่างการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ้�น

ที่่�ดิน อาคารและอุปีกรณ์์

สินที่รัพย์ไม่ม่ต่ัวิต่น

ภูาษ่เงินได้ถึูกหัก ณ์ ที่่�จ่าย

สินที่รัพย์ไม่หมุนเวิ่ยนอ้�น

รวมส่ินทรัพย์ไม่หุ้มุนเวียน

รวมส่ินทรัพย์

 

39.42

62.93

0.06

71.06

3.42

176.88

 

11.50

17.67

47.87

12.04

1.17

2.20

92.45

269.34

 

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

 

0.19

(0.67)

(0.01)

9.31

(12.10)

(3.28)

 

-

17.67

2.70

(4.97)

(0.79)

0.20

14.83

11.55

 

14.64

23.37

0.02

26.38

1.27

65.67

 

4.27

6.56

17.77

4.47

0.44

0.82

34.33

100.00

 

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

 

0.49

(1.06)

(14.73)

15.08

(77.96)

(1.82)

 

-

n/a

5.98

(29.20)

(40.16)

10.29

19.10

4.48
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2565 2564 เพิ�มข้ึ�น	(ลดลง)

 ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %

หุ้นี�ส่ิน

หุ้นี�ส่ินหุ้มุนเวียน

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น

ส่วินของหน่�สินต่ามสัญญาเชื้่า

- ที่่�ถึึงกำหนดชื้ำระภูายใน 1 ปีี

หน่�สินหมุนเวิ่ยนอ้�น

รวมหุ้นี�ส่ินหุ้มุนเวียน

หุ้นี�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน

หน่�สินต่ามสัญญาเชื้่า

- สุที่ธิจากส่วินที่่�ถึึงกำหนดชื้ำระภูายใน 1 ปีี

สำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักงาน

รวมหุ้นี�ส่ินไม่หุ้มุนเวียน

รวมหุ้นี�ส่ิน

 

26.33

0.07

7.40

33.80

 

0.31

9.72

10.04

43.83

30.06

0.32

5.48

35.86

 

-

8.52

8.52

44.38

(3.74)

(0.25)

1.92

(2.07)

 

0.31

1.20

1.51

(0.55)

60.06

0.16

16.89

77.10

 

0.71

22.19

22.90

100.00

 

67.73

0.71

12.36

80.80

 

-

19.20

19.20

100.00

 

(12.43)

(78.13)

34.96

(5.76)

 

n/a

14.12

17.76

(1.25)

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่สินที่รัพย์รวิมจำนวิน 269.34 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน 11.55 ล้านบาที่ หร้อ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 4.48 สินที่รัพย์ที่่�เพิ�มขึ�นมาจากสินที่รัพย์ที่างการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ้�น (การลงทีุ่นในพันธบัต่รรัฐบาล) และ

สนิที่รพัยท์ี่างการเงนิหมนุเวิย่นอ้�น (เงนิฝ้ากปีระจำระยะสั�น 6 เดอ้น) ในขณ์ะที่่�สนิที่รพัยห์มนุเวิย่นอ้�นลดลง 12.10 ลา้นบาที่ 

มาจากต่้นทีุ่นรอต่ัดบัญชื้่ที่่�ลดลง

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่หน่�สินรวิม 43.83 ล้านบาที่ ลดลงจากปีีก่อน 0.55 ล้านบาที่ หร้อลดลงร้อยละ 

1.25 มาจากการจ่ายชื้ำระหน่�เจ้าหน่�การค้า 

2565 2564 เพิ�มข้ึ�น	(ลดลง)

 ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %

ส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น

ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน

ทีุ่นออกจำหน่ายและเร่ยกชื้ำระแล้วิ

ส่วินเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กำไรสะสม (ขาดทีุ่น)

  - จัดสรรแล้วิ - สำรองต่ามกฎหมาย

  - กำไรสะสม

รวมส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น

116.50

116.50

83.46

 

11.65

13.89

225.51

116.50

116.50

83.46

 

11.65

1.79

213.40

-

-

 

-

12.10

12.10

 

51.66

37.01

 

5.17

6.16

100.00

 

54.59

39.11

 

5.46

0.84

100.00

-

-

 

-

676.54

5.67

 ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่ส่วินของผู่้ถึ้อหุ้นจำนวิน 225.51 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน 12.10 ล้านบาที่ 

หร้อเพิ�มขึ�นร้อยละ 5.67 มาจากผ่ลปีระกอบการปีี 2565
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5.52%

2.47%
1.72%

0.64%

1.66%

2565 2564 2563 2562 2561

2565 2564 2563 2562 2561

5.34%

3.07%

1.58%
0.81%

2.51%

2565 2564 2563 2562 2561

26.35%
29.84%

19.53%

27.95%
30.44%

3.	การวิเค์ราะหุ้์อััตราส่่วนทางการเงิน

3.1	อััตราส่่วนค์วามส่ามารถุในการทำกำไร

อัต่ราส่วินกำไรขั�นต่้น 

อัต่ราส่วินกำไรสุที่ธิ 

อัต่ราส่วินผ่ลต่อบแที่นต่่อส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น 

ในปีี 2565 บริษัที่ม่อัต่ราส่วินกำไรขั�นต่้นร้อยละ 26.35 

ลดลงจากปีีก่อนท่ี่�ม่อัต่ราส่วินกำไรขั�นต่้นร้อยละ 29.84 เน้�องจาก

รายได้ที่่�เพิ�มขึ�นเป็ีนรายได้จากการจัดงาน และโครงการพิเศษ 

ซึ่ึ�งจะม่ต่้นทีุ่นสูง

ในปีี 2565 บริษัที่ม่อัต่ราส่วินกำไรสุที่ธิร้อยละ 5.34 เพิ�มขึ�น

จากปีีก่อนท่ี่�ม่อัต่รากำไรสุที่ธิร้อยละ 3.07 มาจากรายได้ท่ี่�เพิ�มขึ�น

ปีระกอบกับการควิบคุมต่้นทีุ่นและค่าใชื้้จ่าย 

ในปีี 2565 บริษัที่ม่อัต่ราส่วินผ่ลต่อบแที่นต่่อส่วินของ 

ผู่้ถึ้อหุ้น (ROE) ร้อยละ 5.52 เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนที่่�ม่อัต่ราส่วิน 

ผ่ลต่อบแที่นต่่อส่วินของผู่้ ถ้ึอหุ้นอยู่ที่่� ร้อยละ 2.47 มาจาก 

ผ่ลปีระกอบการของบริษัที่ที่่�ด่ขึ�นจากปีีก่อน

5.44%

2.44%
1.84%

0.77%
1.42%

2565 2564 2563 2562 2561

ปีี 2565 บริษัที่ม่อัต่ราส่วินผ่ลต่อบแที่นต่่อสินที่รัพย์ (ROA) 

ร้อยละ 5.44 เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนที่่�ม่อัต่ราส่วินผ่ลต่อบแที่นต่่อ

สนิที่รพัยอ์ยูท่่ี่�รอ้ยละ 2.44 มาจากผ่ลปีระกอบการของบรษิทัี่ที่่�ดข่ึ�น

จากปีีก่อน

3.2	อััตราส่่วนแส่ดงประส่ิทธุิภาพในการทำงาน

อัต่ราส่วินผ่ลต่อบแที่นต่่อสินที่รัพย์ 
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0.19
0.21

0.20

0.13 0.13

2565 2564 2563 2562 2561

2565 2564 2563 2562 2561

64

97

62
55

74

322827

53

36

ในปีี 2565 บริษัที่ม่ระยะเวิลาเก็บหน่�เฉุล่�ย 64 วิัน ลดลง 

จากปีีก่อนที่่�ม่ระยะเวิลาเก็บหน่�เฉุล่�ย 97 วิัน 

ระยะเวิลาชื้ำระหน่�เฉุล่�ยอยูท่ี่่� 36 วินั ลดลงจากปีกีอ่น มร่ะยะ

เวิลาชื้ำระหน่�เฉุล่�ย 53 วิัน 

ส่งผ่ลให้วิงจรเงินสดปีี 2565 อยู่ที่่� 28 วิัน เม้�อเปีร่ยบเที่่ยบ

กับปีีก่อนอยู่ที่่� 44 วิัน 

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 อัต่ราส่วินหน่�สินต่่อทีุ่นเที่่ากับ 

0.19 เท่ี่า ใกล้เคย่งกบัปีีก่อนท่ี่�มอั่ต่ราส่วินอยูท่ี่่� 0.21 เท่ี่า อตั่ราส่วินน่� 

ยังคงแสดงให้เห็นถึึงควิามมั�นคงของโครงสร้างเงินทีุ่นของบริษัที่ 

ที่่�ม่การพึ�งพาเงินทีุ่นของบริษัที่เองเปี็นส่วินใหญ่ 

วิงจรเงินสด (วิัน)

3.4	อััตราส่่วนวิเค์ราะหุ้์นโยบุายทางการเงิน

อัต่ราส่วินหน่�สินต่่อทีุ่น (เที่่า)

3.5	ค์วามส่ามารถุในการบุริหุ้ารทรัพย์ส่ิน

ลูกหน่�การค้า

2565 2564 เพิ�มข้ึ�น	(ลดลง)

 ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %  ล้านบาที่ %

อายุหน่�คงค้างนับจากวิันที่่�ถึึงกำหนดชื้ำระ

ยังไม่ถึึงกำหนดชื้ำระ

<3 เด้อน

รวมลีูกหุ้นี�การค์้า

หัก ค่าเผ่้�อสำรองหน่�สงสัยจะสูญ

ลีูกหุ้นี�การค์้าสุ่ทธุิ

32.48

8.27

40.75

-

40.75

29.02

9.82

38.84

(0.03)

38.81

3.46

(1.55)

1.91

0.03

1.94

79.70

20.30

100.00

-

100.00

74.72

25.28

100.00

(0.08)

99.92

11.91

(15.75)

4.92

100.00

5.00

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่ลูกหน่�การค้ารวิมสุที่ธิ 40.75 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากปีีก่อน 1.91 ล้านบาที่ หร้อ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 4.92 โดยลกูหน่�สว่ินใหญ่ยงัไม่ถึงึกำหนดชื้ำระ คดิเปีน็รอ้ยละ 79.70% ของหน่�ที่ั�งหมด และหน่�ที่่�เกนิกำหนด

อายุน้อยกวิ่า 3 เด้อน คิดเปี็นร้อยละ 20.30% ของหน่�ที่ั�งหมด

ระยะเวิลาเก็บหน่�เฉุล่�ย (วิัน)        ระยะเวิลาชื้ำระหน่�เฉุล่�ย (วิัน)

7.90
7.07

5.095.025.23

2565 2564 2563 2562 2561

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่อัต่ราส่วินสภูาพคล่อง

คิดเปี็น 5.23 เที่่า เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนเล็กน้อย อัต่ราส่วินน่� แสดงให้

เห็นวิ่าบริษัที่ยังม่สภูาพคล่องและควิามสามารถึในการชื้ำระหน่�

ระยะสั�นด่

3.3	อััตราส่่วนส่ภาพค์ลี่อัง

อัต่ราส่วินสภูาพคล่อง (เที่่า)
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ยังไม�ถึงกำหนดชำระ

<3 เดือน

ยังไม�ถึงกำหนดชำระ

<3 เดือน25642565

20% 25%

80% 75%

อัต่ราส่วินลูกหน่�การค้าแยกต่ามอายุหน่� ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม

บริษัที่ ม่นโยบายการให้ระยะเวิลาการชื้ำระหน่� (Credit Term) ดังน่�

1. การใหเ้ครดติ่เที่อมลกูคา้แต่ล่ะรายจะขึ�นอยูก่บัคณุ์สมบตั่แิละควิามสามารถึในการชื้ำระเงนิ โดยผ่า่นการพจิารณ์า

ถึึงควิามเหมาะสมจากฝ้่ายสินเชื้้�อและฝ้่ายบริหาร ต่ามนโยบายของบริษัที่

2. เครดิต่เที่อมของบริษัที่ แยกต่ามปีระเภูที่ลูกค้า ดังน่�

- นิต่ิบุคคลที่ั�วิไปี   30  วิัน

- เอเจนซึ่่�   60-90  วิัน

- ต่ัวิแที่นจัดจำหน่าย 90  วิัน

นโยบายการต่ั�งสำรองค่าเผ่้�อหน่�สงสัยจะสูญ ม่ 2 หลักเกณ์ฑ์์ ดังน่�

1. เกณ์ฑ์์อายุหน่� โดยอายุหน่� 3-6 เด้อน ต่ั�งสำรอง 25% อายุหน่� 6-9 เด้อน ต่ั�งสำรอง 50% อายุหน่� 9-12 เด้อน 

ต่ั�งสำรอง 75% และอายุหน่� 1 ปีีขึ�นไปี ต่ั�งสำรอง 100% 

2. เกณ์ฑ์์ข้อเที่็จจริง กรณ์่ม่ข้อบ่งชื้่�วิ่า บริษัที่ม่ควิามเส่�ยงสูงที่่�จะไม่ได้รับการชื้ำระหน่� บริษัที่จะต่้องสำรองหน่�สงสัย

จะสูญที่ันที่่ 

การต่ั�งสำรองจากที่ั�งเกณ์ฑ์์อายุหน่�และข้อเท็ี่จจริง จะต้่องพิจารณ์าควิบคู่กับมาต่รฐานรายงานที่างการเงิน โดยการ 

นำข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีีคำนวิณ์ โดยจะพิจารณ์าต่ั�งสำรองต่ามจำนวินที่่�สูงกวิ่า 

สินค้าคงเหล้อสุที่ธิ

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 บริษัที่ม่สินค้าคงเหล้อสุที่ธิจำนวิน 0.06 ล้านบาที่ ปีระกอบด้วิย วิัต่ถึุดิบ 0.03 ล้านบาที่ 

และสินค้าคงเหล้อสุที่ธิจำนวิน 0.02 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งม่ต่้นทีุ่น 0.19 ล้านบาที่ และม่สำรองสินค้าล้าสมัย 0.17 ล้านบาที่ (ปีีก่อน

บรษิทัี่มต่่น้ที่นุสนิคา้ 0.32 ลา้นบาที่ และมส่ำรองสนิคา้ลา้สมยั 0.31 ลา้นบาที่) สนิคา้คงเหลอ้เปีน็สนิคา้ใชื้ใ้นการที่ำกจิกรรม

ของบริษัที่ ซึ่ึ�งจะม่การพิจารณ์าต่ั�งสำรองสินค้าล้าสมัยหลังจบงาน

นโยบายการต่ั�งสำรองสินค้าล้าสมัยที่่�เปี็นหนังส้อเม้�อม่การค้นหนังส้อ และ/หร้อ ม่อายุเกิน 6 เด้อนในอัต่ราร้อยละ 

100 และสินค้าที่่�ไม่ม่ปีระโยชื้น์เชื้ิงเศรษฐกิจในอนาคต่ จะต่ั�งสำรองสินค้าล้าสมัย ร้อยละ 100 ซึ่ึ�งจะต่้องพิจารณ์าควิบคู่กับ

มาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน 

4.2	ปัจจัยแลีะอัิทธุิพลีหุ้ลีักที�อัาจมีผลีต่อัการดำเนินงานแลีะฐานะการเงินในอันาค์ต	

บริษัที่ปีระกอบธุรกิจด้านการจัดที่ำเน้�อหา การจัดที่ำส้�อที่างด้านไอที่่และธุรกิจ การให้บริการส้�อสารการต่ลาดแบบ

ครบวิงจร การจัดงานแสดงสินค้าด้านไอที่่ การสัมมนาที่างธุรกิจ รวิมถึึงการรับจัดงานให้แก่ลูกค้าทัี่�งแบบออฟ้ไลน์และ

ออนไลน์ ปีัจจัยที่่�อาจส่งผ่ลต่่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต่ อันได้แก่
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ปัจจัยภายนอัก

ควิามเปีล่�ยนแปีลงของเที่คโนโลย่ด้านการส้�อสาร และเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล

ควิามเปีล่�ยนแปีลงอย่างรวิดเร็วิของเที่คโนโลย่ด้านการส้�อสาร และเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลส่งผ่ลให้เกิดการเปีล่�ยนแปีลง 

ในพฤต่ิกรรมผู่้บริโภูค ที่ั�งด้านการเข้าถึึงรูปีแบบและปีระเภูที่ของเน้�อหา การเข้าร่วิมงานแสดงสินค้า และงานสัมมนา  

ดังนั�น บริษัที่จึงต่้องพัฒนาข่ดควิามสามารถึและที่ักษะของบุคลากรอย่างต่่อเน้�อง รวิมถึึงการพัฒนาบริการรูปีแบบใหม่ ๆ 

ให้ก้าวิที่ันพฤต่ิกรรมของผู่้บริโภูคที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี อันจะนำไปีสู่การเปี็นองค์กรท่ี่�ถึึงพร้อมด้วิยนวัิต่กรรมและเที่คโนโลย่  

ที่่�สามารถึนำเสนอและสร้างสรรค์สินค้า บริการ หร้อรูปีแบบการบริหารงานที่่�ที่ันสมัยต่อบสนองควิามต่้องการของผู่้บริโภูค

อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ เพ้�อเพิ�มข่ดควิามสามารถึในการแข่งขันในระยะยาวิ

ภาวะเศรษัฐกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัที่ ขึ�นอยู่กับภูาวิะเศรษฐกิจโดยรวิม ที่ั�งธุรกิจส้�อ ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า ซึึ่�งจะม่ผ่ลต่่อ 

ผู่ล้งโฆษณ์า และผู่อ้อกบทูี่จำหนา่ยสนิค้า รวิมถึงึการใชื้จ้า่ยของผู่บ้รโิภูค  ดงันั�นบรษิทัี่จึงต่อ้งที่ำการปีระเมนิภูาวิะเศรษฐกจิ

ที่่�จะเกิดขึ�น และปีรับกลยุที่ธ์และแผ่นงานให้สอดคล้องกับสภูาวิการณ์์ที่่�จะเกิดขึ�น

มาตรการภาค์รัฐ	

เน้�องจากรายได้หลักของบริษัที่ ส่วินหนึ�งมาจากการจัดงานแสดงสินค้า หากเม้�อใดที่่�ต้่องหยุดหร้อเล้�อนการจัดงาน

ต่ามมาต่รการของภูาครัฐด้วิยควิามจำเปี็นบางปีระการ เชื้่น การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวิรัสโควิิด-19 ที่ำให้บริษัที่ต่้อง 

หยุด เล้�อน หร้อลดขนาดของการจัดงาน อันจะส่งผ่ลต่่อการดำเนินงานของบริษัที่โดยต่รง

ปัจจัยภายใน

ควิามสามารถึในการแข่งขัน

ปีัจจุบันควิามเปีล่�ยนแปีลงที่างธุรกิจเกิดขึ�นได้เสมอจากหลายปีัจจัย ส่งผ่ลกระที่บต่่อธุรกิจดั�งเดิมท่ี่�ดำเนินกิจการ 

มาต่่อเน้�อง ซึึ่�งถึ้าสามารถึปีรับต่ัวิต่ามการเปีล่�ยนแปีลงก็จะสามารถึดำเนินงานต่่อไปีได้ แต่่เม้�อควิามต้่องการของผู่้บริโภูค

เปีล่�ยนแปีลงไปี จนที่ำให้บริษัที่ไม่อาจดำเนินธุรกิจเดิมต่่อไปีได้ บริษัที่ก็จำเปี็นจะต่้องพัฒนารูปีแบบธุรกิจใหม่ หร้อลงทีุ่น

ในธุรกิจที่่�เปี็นที่่�ต่้องการของต่ลาด ซึ่ึ�งจะส่งผ่ลต่่อโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ข่ดควิามสามารถึในการแข่งขัน และผ่ลการ

ดำเนินงานของบริษัที่

การบุริหุ้ารค์วามส่ัมพันธุ์กับุค์ู่ค์้าแลีะลีูกค์้า

เน้�องจากสินค้าและบริการของบริษัที่ส่วินงานแสดงสินค้าด้านไอที่่ เก่�ยวิข้องกับคู่ค้าที่่�เป็ีนผู่้จัดจำหน่ายรายใหญ่  

ดังนั�น ถึ้าไม่ได้รับการร่วิมม้อจากคู่ค้าเหล่าน่� อาจส่งผ่ลต่่อพ้�นที่่�ที่่�จัดแสดงสินค้า และรายรับในการดำเนินงาน

การพัฒนาที�ยั�งย่น

บริษัที่ได้ให้ควิามสำคัญกับสิ�งแวิดล้อม  (Environment) สังคม (Social) และบรรษัที่ภูิบาล (Governance) อาจ 

สง่ผ่ลต่อ่ต่น้ที่นุการดำเนนิงานที่่�สงูขึ�นได ้อาที่ ิการใชื้ว้ิสัดทุี่่�เปีน็มติ่รกบัสิ�งแวิดลอ้ม สามารถึยอ่ยสลายไดต้่ามธรรมชื้าต่ ิหรอ้

วิัสดุที่่�สามารถึนำกลับมาใชื้้ใหม่ได้ เพ้�อลดการใชื้้ที่รัพยากรธรรมชื้าต่ิที่่�ม่อย่างจำกัด และลดมลภูาวิะ เปี็นต่้น 
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5. ข�อม้ลท่ั�วไปและข�อม้ลสำาคัญอื�น
5.1	ข้้อัมูลีทั�วไป	

บุุค์ค์ลีอั้างอัิง

•	 นายทะเบุียนหุุ้้นแลีะใบุส่ำค์ัญแส่ดงส่ิทธุิ บริษัที่ ศูนย์รับฝ้ากหลักที่รัพย์ (ปีระเที่ศไที่ย) จำกัด 

  93 ชื้ั�น 14 ถึนนรัชื้ดาภูิเษก แขวิงดินแดง

  เขต่ดินแดง กรุงเที่พมหานคร 10400

  โที่รศัพที่์ : +66 (0) 2009 9000

  โที่รสาร :  +66 (0) 2009 9992

•	 ผู้ส่อับุบุัญช่ี นางสาวิเกิดศิริ กาญจนปีระกาศิต่

  ผู่้สอบบัญชื้่รับอนุญาต่ เลขที่ะเบ่ยน 6014

  บริษัที่ สำนักงาน อ่วิาย จำกัด 

  ชื้ั�น 33 อาคารเลครัชื้ดา 

  193/136-137 ถึนนรัชื้ดาภูิเษก คลองเต่ย กรุงเที่พฯ 10110 

   โที่รศัพที่์: +66 (0) 2264 9090

  โที่รสาร: +66 (0) 2264 0789-90

  www.ey.com

•	 ที�ปรึกษัากฎหุ้มาย	 นางสาวิฟ้องจันที่ร์ สุขเสน่ห์

  บริษัที่ กลุ่มแอดวิานซึ่์ ร่เสิร์ชื้ จำกัด

  27 อาคารเออาร์ A1 ชื้ั�น 5 ซึ่อยเจริญนคร 14 ถึนนเจริญนคร

  แขวิงคลองต่้นไที่ร เขต่คลองสาน กรุงเที่พฯ 10600

  โที่รศัพที่์: +66 (0) 2439 4600

  โที่รสาร: +66 (0) 2861 3299

•	 ส่่วนงานนักลีงทุนส่ัมพันธุ์	  

 กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัที่  นายธนิต่ แกล้วิเดชื้ศร่

 กรรมการบริหาร/ผู่้อำนวิยการฝ้่ายบัญชื้่และการเงิน นางสาวิพรปีวิ่ณ์์ สหวิัฒนพงศ์

 ผู่้ชื้่วิยเลขานุการบริษัที่  นางสาวิฌานิกา กิจรัต่นกาญจน์
     

5.2	ข้้อัมูลีส่ำค์ัญอั่�น

 5.2.1 ข้อมูลที่่�ม่ผ่ลต่่อการต่ัดสินของผู่้ลงทีุ่นอย่างม่นัยสําคัญ     - ไม่ม่ - 

 5.2.2 ข้อจํากัดของผู่้ถึ้อหุ้นต่่างปีระเที่ศ     - ไม่ม่ -

5.3	ข้้อัพิพาททางกฎหุ้มาย  - ไม่ม่ -  

5.4	ตลีาดรอังกรณีบุริษััทมีหุ้ลีักทรัพย์จดทะเบุียนในประเทศอั่�น - ไม่ม่ -  

5.5	ส่ถุาบุันการเงินที�ติดต่อัประจํา	เฉพาะบุริษััทที�อัอักตราส่ารหุ้นี�	 - ไม่ม่ -
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ส่วนท่่� 2
6. นโยบายการีกำากับด้แลก้จการี

คณ์ะกรรมการมค่วิามมุง่มั�นที่่�จะบรหิารงานขององคก์ร โดยยดึหลกับรรษทัี่ภูบิาล จงึกำหนดนโยบาย กลไกการบรหิาร

และระบบกำกับดูแลเพ้�อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพบรรลุต่ามวิัต่ถึุปีระสงค์ และเปี้าหมาย

ที่่�วิางไวิ้ บนแนวิที่างการดำเนินธุรกิจที่่�ยึดมั�นในควิามโปีร่งใส รับผ่ิดชื้อบต่่อผู่้ม่ส่วินได้เส่ยทุี่กฝ้่าย โดยกำหนดนโยบาย 

เก่�ยวิกับการกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ และจรรยาบรรณ์ธุรกิจ (Code of conduct) ต่ามหลักการกำกับดูแลกิจการที่่�ด่สำหรับ

บริษัที่จดที่ะเบ่ยนปีี 2560 (CG Code)

 

ภาพรวมข้อังนโยบุายแลีะแนวปฏิิบุัติการกำกับุดูแลีกิจการ

นโยบุายแลีะแนวปฏิิบุัติที�เกี�ยวกับุกรรมการ

1.	ค์ณะกรรมการ

 คณ์ะกรรมการได้รบัการเลอ้กตั่�งจากผู่ถ้ึอ้หุน้ในการปีระชื้มุสามญัผู่ถ้ึอ้หุน้ปีระจำปี ีโดยกรรมการที่กุที่า่นไดผ้่า่นการ

พิจารณ์าคุณ์สมบัต่ิอย่างถึูกต่้องครบถึ้วิน และไม่ม่ลักษณ์ะต่้องห้ามต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวิข้อง ที่ั�งน่� บริษัที่ได้

กำหนดนโยบายควิามหลากหลายของคณ์ะกรรมการ เพ้�อให้องค์ปีระกอบของคณ์ะกรรมการม่ควิามเหมาะสม หลากหลาย 

และเป็ีนไปีต่ามหลักกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ โดยคณ์ะกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น (คณ์ะกรรมการสรรหาฯ) 

ได้กำหนดเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าสรรหาจากบุคคลที่่�ม่ควิามรู้ ควิามสามารถึ ที่ักษะและปีระสบการณ์์ที่่�เปี็นปีระโยชื้น์ต่่อบริษัที่ 

อาทิี่ ควิามรู้และปีระสบการณ์์ในธุรกิจหลักของบริษัที่ ด้านส้�อธุรกิจ การต่ลาด เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสต่ร ์การบญัชื้ ่การเงนิ กฎหมาย เปีน็ต่น้ รวิมที่ั�งพจิารณ์าถึงึควิามหลากหลายที่างเพศ และไมจ่ำกดัเชื้้�อชื้าต่ ิสญัชื้าต่ิ 

หร้อศาสนา เพ้�อผ่สานควิามรู้ควิามสามารถึ มุมมองที่่�หลากหลายและจำเปี็นต่่อการดำเนินธุรกิจของบริษัที่

 โครงสร้างคณ์ะกรรมการ ข้อบังคับบริษัที่กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 5 ที่่าน ปีัจจุบันคณ์ะกรรมการปีระกอบ

ด้วิยกรรมการจำนวิน 8 ที่่าน ซึึ่�งเป็ีนจำนวินที่่�เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยแบ่งเป็ีนกรรมการท่ี่�เป็ีนผู่้บริหาร 2 ที่่าน 

กรรมการอิสระ 3 ที่่าน (ไม่น้อยกวิ่า 1 ใน 3 ของจำนวินกรรมการที่ั�งคณ์ะ และต่้องม่จำนวินไม่น้อยกวิ่า 3 ที่่าน)

2.	กรรมการอัิส่ระ

 ต่ามคู่ม้อการกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ และข้อบังคับบริษัที่ คณ์ะกรรมการปีระกอบด้วิยกรรมการอิสระไม่น้อยกวิ่า 1 

ใน 3 ของจำนวินกรรมการที่ั�งคณ์ะ โดยม่คุณ์สมบัต่ิสอดคล้องต่ามเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำหนดไวิ้ในปีระกาศคณ์ะกรรมการกำกับ 

ต่ลาดทุี่น ที่่� ที่จ.39/2559 ที่ั�งน่� คณุ์สมบติั่ของกรรมการอิสระของบรษิทัี่จะเขม้กวิา่ขอ้กำหนดต่ามปีระกาศของคณ์ะกรรมการ

กำกับต่ลาดทีุ่น ในเร้�องการไม่เคยม่ควิามสัมพันธ์ที่างธุรกิจที่่�ม่สาระสำคัญ และไม่เคยเปี็นผู่้ให้บริการที่างวิิชื้าชื้่พใด ๆ ซึ่ึ�งได้

รับค่าบริการเกินกวิ่า 2 ล้านต่่อปีี โดยไม่กำหนดเวิลายกเวิ้น

องค์ปีระกอบและคุณ์สมบัต่ิของคณ์ะกรรมการ ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2565 (คน)
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3.	กระบุวนการส่รรหุ้าแลีะแต่งตั�งกรรมการ

 - การแต่่งต่ั�งกรรมการที่ดแที่นกรรมการที่่�ออกจากต่ำแหน่งเม้�อครบวิาระ

  บริษัที่เปีิดโอกาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารถึเสนอรายช้ื้�อบุคคลท่ี่�ม่คุณ์สมบัต่ิต่ามกฎหมายและต่ามท่ี่�บริษัที่กำหนด 

เพ้�อเขา้รับการคดัเลอ้กเปีน็กรรมการบรษิทัี่ โดยจะปีระกาศในเวิบ็ไซึ่ต่ข์องบรษิทัี่ลว่ิงหน้าก่อนวินัปีระชุื้มผู่ถ้ึอ้หุน้ไมน่อ้ยกว่ิา 

3 เด้อน เป็ีนปีระจำทุี่กปีี โดยคณ์ะกรรมการสรรหาฯ จะที่ำหน้าที่่�พิจารณ์าสรรหาและกลั�นกรองรายชื้้�อผู่้ที่่�ม่คุณ์สมบัต่ิ 

เหมาะสมถึกูต่อ้งต่ามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และหลกัเกณ์ฑ์ท่์ี่�กำหนด เพ้�อเสนอคณ์ะกรรมการและท่ี่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้เพ้�อพจิารณ์า

แต่่งต่ั�ง โดยคะแนนเส่ยงเห็นชื้อบเกินกวิ่ากึ�งหนึ�งของจำนวินเส่ยงทัี่�งหมดของผู่้ถ้ึอหุ้นท่ี่�มาปีระชุื้มและม่สิที่ธิออกเส่ยง 

ลงคะแนน

 - การแต่่งต่ั�งกรรมการที่ดแที่นต่ำแหน่งที่่�วิ่างเพราะเหตุ่อ้�นนอกจากถึึงคราวิออกต่ามวิาระ

  คณ์ะกรรมการสรรหาฯ จะคดัเล้อกและเสนอชื้้�อผู่ท้ี่่�ม่คณุ์สมบตั่เิหมาะสมต่ามกฎหมายและหลกัเกณ์ฑ์ท์ี่่�กำหนด

เขา้เป็ีนกรรมการแที่น และนำเสนอต่่อที่่�ปีระชุื้มคณ์ะกรรมการเพ้�อแต่ง่ต่ั�ง โดยบุคคลซึึ่�งได้รบัการเลอ้กต่ั�งเป็ีนกรรมการแที่น

จะอยู่ในต่ำแหน่งได้เพ่ยงเที่่าวิาระที่่�ยังเหล้ออยู่ของกรรมการที่่�ต่นเข้าไปีแที่น

 - การแต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย

  คณ์ะกรรมการได้แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อยจำนวิน 4 คณ์ะ ได้แก่ คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ คณ์ะกรรมการ

บริหาร คณ์ะกรรมการสรรหาฯ และคณ์ะกรรมการบรรษัที่ภูิบาล ซึ่ึ�งปีระกอบด้วิยคณ์ะกรรมการที่่�ม่ควิามรู้ควิามชื้ำนาญที่่�

เหมาะสมในการที่ำหนา้ที่่� เพ้�อพจิารณ์ากลั�นกรองงานดา้นต่า่ง ๆ  ต่ามที่่�ไดม้อบหมายต่ามแนวิปีฏิบัิต่ทิี่่�ด ่พรอ้มที่ั�งไดก้ำหนด

ขอบเขต่หน้าที่่�ควิามรับผ่ดิชื้อบไวิใ้นกฎบัต่รคณ์ะกรรมการชุื้ดยอ่ยเพ้�อควิามชัื้ดเจน และกำหนดให้มก่ารรายงานผ่ลการปีฏิบัิต่ิ

หน้าที่่�ต่่อที่่�ปีระชืุ้มคณ์ะกรรมการเพ้�อที่ราบในการปีระชืุ้มคราวิต่่อไปี

4.	การกำหุ้นดค์่าตอับุแทนกรรมการแลีะผู้บุริหุ้าร

 - ค่าต่อบแที่นกรรมการ

  คณ์ะกรรมการไดก้ำหนดนโยบายการจา่ยคา่ต่อบแที่นกรรมการ อยา่งเปีน็ธรรมและเหมาะสมต่ามหลกัการกำกบั

ดูแลกิจการที่่�ด่ โดยมอบหมายให้คณ์ะกรรมการสรรหาฯ ที่ำหน้าที่่�พิจารณ์ากำหนดหลักเกณ์ฑ์์และควิามเหมาะสมดังกล่าวิ 

และนำเสนอคณ์ะกรรมการให้พิจารณ์าเห็นชื้อบก่อนนำเสนอที่่�ปีระชุื้มผู่้ถึ้อหุ้นพิจารณ์าอนุมัต่ิเป็ีนปีระจำทีุ่กปีี ที่ั�งน่�  

ค่าต่อบแที่นกรรมการแบ่งเป็ีนค่าต่อบแที่นรายเด้อน ค่าเบ่�ยปีระชุื้มรายครั�ง และโบนัสกรรมการพิจารณ์าจากผ่ลการ 

ดำเนินงาน

 - ค่าต่อบแที่นกรรมการชืุ้ดย่อย

  คณ์ะกรรมการได้มอบหมายให้คณ์ะกรรมการสรรหาฯ เปี็นผู่้พิจารณ์ากลั�นกรองค่าต่อบแที่นคณ์ะกรรมการ 

ชืุ้ดย่อย โดยพิจารณ์ากำหนดหลักเกณ์ฑ์์และควิามเหมาะสม และนำเสนอคณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมัต่ิเปี็นปีระจำทีุ่กปีี

5.	การประชุ่มค์ณะกรรมการ

 คณ์ะกรรมการกำหนดวัินและเวิลาปีระชุื้มคณ์ะกรรมการล่วิงหน้าต่ลอดที่ั�งปีี รวิมถึึงกำหนดวิาระปีระจำที่่�สำคัญ

สำหรับการปีระชืุ้มแต่่ละครั�งไวิ้อย่างชื้ัดเจน คณ์ะกรรมการจะได้รับหนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม รายงานการปีระชืุ้ม และข้อมูล

ปีระกอบการปีระชืุ้มเพ้�อพิจารณ์าล่วิงหน้าก่อนการปีระชืุ้มอย่างน้อย 7 วิัน ผ่่านที่างระบบอิเล็กที่รอนิกส์ เพ้�อควิามสะดวิก 

รวิดเร็วิ อ่กที่ั�งยังชื้่วิยลดปีริมาณ์การใชื้้กระดาษและลดภูาวิะโลกร้อนได้อ่กที่างหนึ�ง 

6.	การพัฒนากรรมการแลีะผู้บุริหุ้าร

 คณ์ะกรรมการให้ควิามสำคัญกับการพัฒนาควิามรู้ควิามสามารถึของกรรมการเพ้�อส่งเสริมการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ของ

คณ์ะกรรมการใหม้ป่ีระสทิี่ธภิูาพยิ�งขึ�น โดยกำหนดใหก้รรมการที่กุท่ี่านต่อ้งเขา้รบัการอบรมหลกัสตู่รพ้�นฐานการปีฏิบิตั่หินา้ที่่�

กรรมการ (รายละเอ่ยดในปีระวัิต่ิกรรมการหน้า 14-19) นอกจากน่� บริษัที่ยังสนับสนุนให้กรรมการและผู่้บริหารเข้าร่วิม

สัมมนาหลักสูต่รที่่�เปี็นปีระโยชื้น์ในการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ที่ั�งด้านการบริหารธุรกิจ อุต่สาหกรรม และกฎหมาย
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หลักสูต่รที่่�กรรมการบริษัที่และผู่้บริหารเข้าอบรมในปีี 2565

ช่่�อั-นามส่กุลี ตำแหุ้น่ง หุ้ลีักสู่ตรที�อับุรมปี	2565

1. นายบุญเลิศ นราไที่

2. นายปีระยูร รัต่นไชื้ยานนที่์

3. พล.อ.ต่. หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ

4. รศ. ดร. เรณ์า พงศ์เร้องพันธุ์

5. น.ส.สุณ์่ย์ มัต่ต่ัญญุุกุล

6. น.ส. พรปีวิ่ณ์์ สหวิัฒนพงศ์

7. นายธนิต่ แกล้วิเดชื้ศร่

กรรมการ/ 

ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

ปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ/

ปีระธานกรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการต่รวิจสอบ/ 

ปีระธานกรรมการสรรหาฯ/ 

กรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการอิสระ/

กรรมการต่รวิจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ/

กรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการบริหาร/

ผู่้อำนวิยการบัญชื้่และการเงิน

กรรมการบริหาร/

ผู่้อำนวิยการฝ้่ายส้�อธุรกิจ/

เลขานุการบริษัที่

- PDPA Onboarding

- หลักสูต่ร IR in Action รุ่นที่่� 1

- เที่คนิคการเพิ�มมูลค่าให้บริษัที่จดที่ะเบย่น 

 จากมุมมองนกัวิเิคราะห์หลกัที่รพัย์

- PDPA Onboarding

- Easy Listening เกรด็ควิามรูด้้านบญัชื้ท่ี่่� 

 AC ไม่ควิรพลาด

- PDPA Onboarding

- ปีระเดน็ของการดำเนนิธรุกจิอยา่งยั�งยน้ 

 ท่ี่�ธรุกิจควิรใส่ใจท่ี่ามกลางวิกิฤต่เศรษฐกิจ 

 โลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน  

 และเงินเฟ้้อ ภูาคธุรกิจควิรปีรับกลยุที่ธ์ 

 อย่างไรเพ้�อให้ทัี่นโลก รอดพ้นภัูยวิิกฤต่ 

 และเต่ิบโต่อย่างยั�งย้น

- Easy Listening เกร็ดควิามรู้ด้านบัญชื้่ 

 ที่่� AC ไม่ควิรพลาด

- PDPA Onboarding

- เที่คนิคการเพิ�มมูลค่าให้บริษัที่จดที่ะเบย่น 

 จากมุมมองนักวิิเคราะห์หลักที่รัพย์

- CGR 2023 Coaching “เจาะลกึแนวิที่าง 

 การสำรวิจโครงการ CGR ปีี 2566”

- ก า ร จั ด ที่ ำ  T r a n s f e r  P r i c i n g 

 Documentation

- รายได้ ควิามต่่างระหวิ่างบัญชื้่และภูาษ่

- CFO 2023

- What Directors Need to Know  

 about Digital Assets?

- เที่คนิคการเพิ�มมูลค่าให้บริษัที่จดที่ะเบย่น 

 จากมุมมองนักวิิเคราะห์หลักที่รัพย์
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การปฐมนิเทศกรรมการใหุ้ม่

กรรมการใหม่ต่้องเข้ารับการปีฐมนิเที่ศเพ้�อควิามเข้าใจในวิัต่ถึุปีระสงค์ เปี้าหมายหลัก วิิสัยที่ัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

องค์กร ลักษณ์ะและแนวิที่างการดำเนินธุรกิจ กฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวิข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ และข้อมูลอ้�นที่่�

จำเปี็นและเปี็นปีระโยชื้น์ต่่อการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�อย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ

ในปีี 2565 บริษััที่ไม่ม่กรรมการเข้าให้ม่ จ่ึงิไม่ม่การจ่ัดงิานส่วนน่�

บริษัที่ม่นโยบายในการแบ่งแยกต่ำแหน่งปีระธานกรรมการ ปีระธานกรรมการบริหาร และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ให้เปี็นคนละบุคคลกัน เพ้�อปี้องกันมิให้บุคคลใดม่อำนาจเบ็ดเสร็จในเร้�องใดเร้�องหนึ�งโดยเฉุพาะ คณ์ะกรรมการจะเปี็น 

ผู่้กำหนดอำนาจ หน้าที่่� และคัดเล้อกบุคคลเพ้�อเข้าดำรงต่ำแหน่งดังกล่าวิ

7.	การประเมินผลีการปฏิิบุัติงานข้อังค์ณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการกำหนดให้ม่การปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ของคณ์ะกรรมการ และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหารเป็ีน

ปีระจำทีุ่กปีี เพ้�อพิจารณ์าที่บที่วินแนวิที่างการปีฏิิบัต่ิงาน ปีัญหา และอุปีสรรคต่่าง ๆ ในระหวิ่างปีี เพ้�อนำมาปีรับปีรุงให้ด่

ยิ�งขึ�น ในปีี 2565 บริษัที่ได้จัดที่ำแบบปีระเมินสอดคล้องกับสถึาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD) ดังน่� แบบปีระเมินต่นเอง

สำหรับกรรมการ (รายบุคคล) แบบปีระเมินต่นเองสำหรับคณ์ะกรรมการ แบบปีระเมินต่นเองสำหรับคณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย 

ปีระกอบด้วิย คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ คณ์ะกรรมการสรรหาฯ คณ์ะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และแบบปีระเมินผ่ลงาน

ของ CEO

ที่ั�งน่� ผ่ลการปีระเมินและข้อเสนอแนะจากการปีระเมินจะถูึกนำเสนอต่่อคณ์ะกรรมการ เพ้�อนำมากำหนดแนวิที่าง

ปีรับปีรุงการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ของคณ์ะกรรมการให้ม่ปีระสิที่ธิภูาพยิ�งขึ�น

8.	การดำรงตำแหุ้น่งกรรมการในบุริษััทอั่�น

กรรมการบริษัที่สามารถึดำรงต่ำแหน่งกรรมการในบริษัที่จดที่ะเบ่ยนได้ แต่่ที่ั�งน่�ในการเปี็นกรรมการดังกล่าวิต่้องไม่

เปี็นอุปีสรรคต่่อการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�กรรมการของบริษัที่ และไม่ม่ควิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์

การดำรงต่ำแหน่งของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร (Chief Executive Officer) บริษัที่กำหนดให้ไม่สามารถึไปีดำรง

ต่ำแหน่งกรรมการที่่�บริษัที่อ้�น ยกเวิ้นบริษัที่ย่อย หร้อบริษัที่อ้�นที่่�คณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมัต่ิ

นโยบุายแลีะแนวปฏิิบุัติที�เกี�ยวกับุผู้ถุ่อัหุุ้้นแลีะผู้มีส่่วนได้เส่ีย

1.	ส่ิทธุิข้อังผู้ถุ่อัหุุ้้น	(Rights	of	shareholders)

บริษัที่ต่ระหนักว่ิา ผู่้ถึ้อหุ้น รวิมถึึงนักลงทุี่นสถึาบัน ม่สิที่ธิในควิามเป็ีนเจ้าของบริษัที่ ดังนั�น บริษัที่จึงให้สิที่ธิแก่ 

ผู่้ถึ้อหุ้นในทีุ่กด้านที่่�พึงม่ต่ามกฎหมาย และเปี็นไปีต่ามข้อบังคับของบริษัที่อย่างครบถึ้วิน เชื้่น สิที่ธิการซึ่้�อขายหร้อโอนหุ้น 

สิที่ธิในการเข้าร่วิมปีระชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อหุ้น สิที่ธิในการแสดงควิามคิดเห็น สิที่ธิในการเสนอวิาระการปีระชืุ้มล่วิงหน้าก่อนวิัน

ปีระชืุ้ม สิที่ธิในการเสนอชื้้�อบุคคลเพ้�อเข้ารับการคัดเล้อกเปี็นกรรมการบริษัที่ สิที่ธิในการลงคะแนนเส่ยงเพ้�อแต่่งต่ั�ง 

หร้อถึอดถึอนกรรมการ ผู่้สอบบัญชื้่ การพิจารณ์าค่าต่อบแที่นกรรมการและผู่้สอบบัญช่ื้ การพิจารณ์าส่วินแบ่งในผ่ลกำไร 

เร้�องที่่�ม่ผ่ลกระที่บต่่อบริษัที่ และสิที่ธิในการรับที่ราบข้อมูล ผ่ลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม�ำเสมอ 

เพ่ยงพอ รวิดเร็วิ ครบถึ้วินและที่ันเวิลา เข้าถึึงได้ง่ายผ่่านชื้่องที่างต่่าง ๆ เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นม่เวิลาในการศึกษาและต่ัดสินใจ

บริษัที่กำหนดให้ม่การจัดปีระชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อหุ้นปีีละ 1 ครั�ง โดยในปีี 2565 กำหนดจัดเม้�อวิันที่่� 8 เมษายน 2565  

ซึ่ึ�งการปีระชืุ้มผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัที่จัดขึ�นในวิันและเวิลาท่ี่�คำนึงถึึงควิามสะดวิกของผู่้ถ้ึอหุ้น รวิมถึึงนักลงทีุ่นสถึาบันท่ี่�จะเข้า

ปีระชื้มุ โดยเลอ้กสถึานที่่�ปีระชื้มุที่่�สะดวิกในการเดนิที่าง มส่ถึานที่่�จอดรถึเพย่งพอ รถึโดยสารสาธารณ์ะผ่า่น โดยจดังานต่าม

มาต่รการรองรับการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

บริษัที่ให้สิที่ธิผู่้ถึ้อหุ้นม่สิที่ธิเสนอวิาระการปีระชืุ้มล่วิงหน้า รวิมที่ั�งการเสนอชื้้�อบุคคลเพ้�อเข้ารับการคัดเล้อก 

เปี็นกรรมการบริษัที่ สำหรับการปีระชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2565 ในระหวิ่างวิันที่่� 1-31 ธันวิาคม 2564 ที่ั�งน่� ในชื้่วิง

ระยะเวิลาดังกล่าวิไม่ม่ผู่้ถึ้อหุ้นรายใดเสนอวิาระการปีระชุื้ม หร้อเสนอช้ื้�อบุคคลเพ้�อเข้ารับการคัดเล้อกเป็ีนกรรมการเป็ีน 

การล่วิงหน้า
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 บริษััที่จ่ัดส่งิห้นังิสือเชุิญปีระชุุมที่่�ม่รายละเอ่ยดข้อม้ลวาระการปีระชุุมทัี่�งิห้มดทัี่�งิภาษัาไที่ยและภาษัาอังิกฤษั 

ที่่�เก่�ยวข้องิกับสถืานที่่� วันเวลา วาระ และเรื�องิที่่�ติ้องิติัดสินใจ่ในท่ี่�ปีระชุุม รวมถึืงิเห้ตุิผลและความเปี็นมาของิเรื�องิที่่�ติ้องิ 

ติัดสินใจ่ โดยระบุถืึงิข้อเที่็จ่จ่ริงิและเห้ติุผล รายละเอ่ยดของิเนื�อห้าแติ่ละวาระ และความเห้็นของิคณะกรรมการ พื่ร้อมที่ั�งิ

จ่ัดส่งิห้นังิสือมอบฉัันที่ะแบบ ข. ติามที่่�กฎห้มายกำห้นด และรายชืุ�อของิกรรมการอิสระ พื่ร้อมทัี่�งิคำแนะนำในการมอบ 

ฉัันที่ะ เพื่ื�อให้้ผ้้ถืือหุ้้นสามารถืเลือกที่่�จ่ะมอบฉัันที่ะให้้บุคคลอื�นเข้าปีระชุุมแที่นได้ รวมทัี่�งิแผนท่ี่�แสดงิสถืานที่่�ปีระชุุม 

ให้้ผ้้ถืือหุ้้นล่วงิห้น้าอย่างิน้อย 21 วัน และในเวลาเด่ยวกันได้ม่การเผยแพื่ร่เอกสารดังิกล่าวผ่านที่างิเว็บไซต์ิของิบริษััที่ 

http://www.aripplc.com ล่วงิห้น้าอย่างิน้อย 30 วันก่อนวันปีระชุุมผ้้ถืือหุ้้น และที่ำการลงิปีระกาศโฆษัณารายละเอ่ยด

การปีระชุุมสามัญผ้้ถืือหุ้้นปีระจ่ำปีี 2565 ผ่านห้นังิสือพื่ิมพื่์ติ่อเนื�องิ 3 วันก่อนวันปีระชุุม

 ในวันปีระชุุมสามัญผ้้ถืือหุ้้น บริษััที่ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใชุ้ในการลงิที่ะเบ่ยนและนับคะแนนเส่ยงิ 

เพื่ื�อชุ่วยให้้ขั�นติอนการปีระมวลผลการลงิคะแนนเส่ยงิเปี็นไปีอย่างิรวดเร็วยิ�งิขึ�น จ่ัดให้้ม่บุคลากรอย่างิเพื่่ยงิพื่อ เพื่ื�ออำนวย

ความสะดวกในการติรวจ่สอบเอกสารผ้ถ้ือืหุ้น้แติล่ะรายที่่�เขา้รว่มปีระชุมุ รวมที่ั�งิการลงิที่ะเบย่น โดยจ่ะติอ้งิไมเ่สย่เวลานาน

เกินกว่า 20 นาที่่/ราย ห้รือติ่อ 1 ใบมอบฉัันที่ะ และได้จ่ัดเติร่ยมอากรแสติมปี์ให้้แก่ผ้้ถืือหุ้้นในการมอบฉัันที่ะเพื่ื�ออำนวย

ความสะดวกให้้แก่ผ้้ถืือหุ้้น ที่ั�งิน่� บัติรลงิคะแนนเส่ยงิท่ี่�มอบให้้ผ้้ถืือหุ้้นและผ้้มอบฉัันที่ะท่ี่�มาปีระชุุม บริษััที่จ่ะขอจ่ัดเก็บไว้

เปีน็ห้ลกัฐานเมื�อการปีระชุมุเสร็จ่เรย่บร้อย เมื�อเริ�มปีระชุมุเลขานุการบริษัทัี่ได้มก่ารปีระกาศแจ่ง้ิจ่ำนวนและสัดสว่นผ้ถ้ือืหุ้น้

ที่่�เข้าปีระชุุมด้วยตินเองิห้รือรับมอบฉัันที่ะให้้เข้าร่วมปีระชุุมแที่น โดยแยกรายการกันอย่างิชัุดเจ่น รวมถืึงิการแจ่้งิวิธิ่การ 

ลงิคะแนนและนับคะแนนให้้ผ้้ถืือหุ้้นที่ราบ โดยสิที่ธิิการออกเส่ยงิห้นึ�งิหุ้้นติ่อห้นึ�งิเส่ยงิ ในระห้ว่างิปีระชุุมได้เปีิดโอกาสให้้ 

ผ้้ถืือหุ้้นซักถืามและบันที่ึกคำถืามคำติอบไว้ในแติ่ละวาระของิทีุ่กวาระท่ี่�เสนอในห้นังิสือเชุิญปีระชุุม และเพื่ื�อความโปีร่งิใส

ติามนโยบายการกำกับการด้แลกิจ่การที่่�ด่ บริษััที่ได้เชุิญที่่�ปีรึกษัากฎห้มาย นางิสาวโชุติิกา ที่ิมาศาสติร์ เปี็นติัวแที่นเข้าร่วม

เปี็นกรรมการติรวจ่นับคะแนนด้วย สำห้รับผลการปีระชุุม บริษััที่ได้แจ่้งิมติิที่่�ปีระชุุมสามัญผ้้ถืือหุ้้นปีระจ่ำปีี 2565 โดยระบุ

ผลการออกเส่ยงิลงิคะแนนในแต่ิละวาระ แยกปีระเภที่คะแนนเส่ยงิเป็ีน “เห้็นด้วย” “ไม่เห็้นด้วย” “งิดออกเส่ยงิ” และ 

“บัติรเส่ย” โดยจ่ัดส่งิในร้ปีแบบจ่ดห้มายข่าวไปียังิติลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห้่งิปีระเที่ศไที่ยภายในวันเด่ยวกันห้ลังิจ่ากการปีระชุุม

ผ้้ถืือหุ้้นเสร็จ่สิ�น และที่ำการเผยแพื่ร่ผ่านเว็บไซติ์ของิบริษััที่ บริษััที่ได้บันที่ึกรายงิานการปีระชุุมอย่างิครบถื้วน และจ่ัดส่งิให้้

ติลาดห้ลักที่รัพื่ย์ฯ พื่ร้อมที่ั�งิได้เผยแพื่ร่รายงิานการปีระชุุมบนเว็บไซติ์ของิบริษััที่ภายใน 14 วันห้ลังิวันปีระชุุม และได้ม่การ

บันที่ึกสื�อว่ดิที่ัศน์ในการปีระชุุม 

2.	การปฏิิบุัติต่อัผู้ถุ่อัหุุ้้นอัย่างเท่าเทียมกัน	

บริษัที่ม่นโยบายในการปีฏิิบัต่ิและคุ้มครองสิที่ธิของผู่้ถึ้อหุ้นทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่่ยมและเปี็นธรรม ต่ามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่่�ด่ ดังน่� 

1. ผู่้ถึ้อหุ้นม่สิที่ธิออกเส่ยงลงคะแนนต่ามจำนวินหุ้นที่่�ต่นม่ สิที่ธิการลงเส่ยงลงคะแนน 1 หุ้นสามัญต่่อ 1 เส่ยง สิที่ธิ

การมอบฉุันที่ะให้ผู่้อ้�นเข้าปีระชืุ้มแที่นต่น 

2. บริษัที่เปิีดโอกาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นรายย่อยสามารถึเสนอเร้�องเพ้�อบรรจุเข้าเป็ีนวิาระการปีระชุื้ม และเสนอชื้้�อบุคคล 

เพ้�อเข้ารับการพิจารณ์าคัดเล้อกเปี็นกรรมการเปี็นการล่วิงหน้าไม่น้อยกวิ่า 3 เด้อน โดยบริษัที่ได้เปิีดเผ่ยหลักเกณ์ฑ์์และ 

ขั�นต่อนบนเวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ และแจ้งให้ผู่้ถึ้อหุ้นที่ราบผ่่านระบบข่าวิของต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 

3. บริษัที่เผ่ยแพร่หนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้มพร้อมข้อมูลปีระกอบการปีระชืุ้มต่ามวิาระต่่าง ๆ ที่างเวิ็บไซึ่ต่์ทัี่�งภูาษาไที่ย 

และภูาษาอังกฤษล่วิงหน้าก่อนการปีระชุื้ม 30 วินั และจัดส่งเอกสารที่างไปีรษณ์ย์่ผ่า่นศูนย์รบัฝ้ากหลักที่รัพย์กอ่นวัินปีระชุื้ม 

21 วิัน 

4. กรณ์่ผู่้ถึ้อหุ้นไม่สามารถึเข้าร่วิมปีระชืุ้มได้ บริษัที่ได้ที่ำการจัดส่งหนังส้อมอบฉุันที่ะแบบ ข. พร้อมกับจดหมายเชื้ิญ

ปีระชื้มุ โดยชื้่�แจงวิิธก่าร เอกสารและหลกัฐานในการมอบฉุนัที่ะ ที่ั�งน่� บริษทัี่เสนอชื้้�อกรรมการอสิระที่่�ไมม่ส่ว่ินไดเ้สย่ในการ

ปีระชืุ้มเปี็นที่างเล้อกในการมอบฉุันที่ะของผู่้ถึ้อหุ้น จำนวิน 2 ที่่าน ได้แก่ รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพันธุ์ และนางสาวิสุน่ย์ 

มัต่ต่ัญญุุกุล
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5. ในการดำเนินการปีระชุื้มผู่้ถึ้อหุ้น บริษัที่ไม่ม่การเพิ�มวิาระอ้�น ๆ ท่ี่�ไม่ได้ระบุไวิ้ในหนังส้อนัดปีระชุื้มให้ท่ี่�ปีระชุื้ม 

ผู่้ถึ้อหุ้นพิจารณ์า 

6. บริษัที่จัดให้ม่มาต่รการการกำกับดูแลการใชื้้ข้อมูลภูายใน และแจ้งให้กรรมการ ผู่้บริหาร และพนักงานที่่�ที่ราบ

ข้อมูลภูายในที่ราบ รวิมที่ั�งการห้ามซึ่้�อขายหลักที่รัพย์ของบริษัที่ในช่ื้วิงเวิลา 1 เด้อน ก่อนการเปีิดเผ่ยงบการเงินให้แก่

สาธารณ์ชื้นที่ราบ 

7. บริษัที่จัดที่ำรายงานการถึ้อครองหลักที่รัพย์บริษัที่ของกรรมการและผู้่บริหารอย่างถึูกต่้อง ครบถึ้วิน และได้นำ

เสนอรายงานดังกล่าวิต่่อที่่�ปีระชุื้มคณ์ะกรรมการบริษทัี่เปีน็ปีระจำที่กุไต่รมาส บริษทัี่ไมเ่คยไดร้บัการต่กัเต่อ้นในการไมป่ีฏิบิตั่ิ

ต่ามกฎระเบ่ยบจากเลขานุการบริษัที่

8. เม้�อม่การเปีล่�ยนหร้อเข้ารับต่ำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการ บริษัที่จะนำเสนอข้อมูลการเปีล่�ยนแปีลงให้ ก.ล.ต่. 

ที่ราบเพ้�อให้ข้อมูลกรรมการเปี็นปีัจจุบันเสมอ

9. บริษัที่ไม่ม่การให้ควิามชื้่วิยเหล้อที่างด้านการเงินกับบริษัที่ที่่�ไม่ใชื้่บริษัที่ย่อย โครงสร้างการถึ้อหุ้น บริษัที่ไม่ม่การ

ถึ้อหุ้นไขวิ้ในกลุ่มบริษัที่ และไม่ม่การซึ่้�อหุ้นบริษัที่ค้น

3.	การค์ำนึงถุึงบุทบุาทข้อังผู้มีส่่วนได้เส่ีย	

 บริษัที่ต่ระหนักถึึงสิที่ธิของผู่้ม่ส่วินได้เส่ยทีุ่กกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายและแนวิที่างการปีฏิิบัต่ิต่่อผู่้ม่ส่วินได้เส่ย

กลุ่มต่่าง ๆ อย่างชื้ัดเจน เพ้�อให้ควิามมั�นใจแก่ผู่้ม่ส่วินได้เส่ยทัี่�งผู่้ถ้ึอหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน่� คู่แข่ง ต่ลอดจน

สาธารณ์ชื้นและสังคมโดยรวิมอย่างเหมาะสม และจัดให้ม่การร่วิมม้อกันระหวิ่างผู่้ม่ส่วินได้เส่ยในการสร้างควิามมั�งคั�ง  

สร้างงานและสร้างกิจการให้ม่ฐานะการเงินที่่�มั�นคงอย่างยั�งย้น คณ์ะกรรมการมั�นใจวิ่าสิที่ธิของผู่้ม่ส่วินได้เส่ยได้รับการ

คุ้มครองและปีฏิิบัต่ิด้วิยด่ คำนึงถึึงการใชื้้ที่รัพยากรอย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ รวิมถึึงผ่ลกระที่บที่่�จะเกิดขึ�นกับสิ�งแวิดล้อม

แนวทางปฏิิบุัติต่อัผู้มีส่่วนได้เส่ีย	

 ผู้ถุ่อัหุุ้้น/นักลีงทุน: บริษัที่มุ่งมั�นเป็ีนต่ัวิแที่นที่่�ด่ของผู่้ถึ้อหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพ้�อสร้างควิามพึงพอใจสูงสุด 

ใหก้บัผู่ถ้ึอ้หุน้ โดยคำนงึถึงึการเจรญิเต่บิโต่ของมลูคา่บรษิทัี่ในระยะยาวิดว้ิยผ่ลต่อบแที่นที่่�ดแ่ละต่อ่เน้�อง รวิมที่ั�งการดำเนนิ

การเปีิดเผ่ยข้อมูลอย่างโปีร่งใสและเชื้้�อถึ้อได้ต่่อผู่้ถึ้อหุ้น

บริษััที่ให้้ความเคารพื่สิที่ธิิขั�นพื่ื�นฐานของิผ้้ถืือหุ้้น และปีฏิิบัติิติ่อผ้้ถืือหุ้้นทีุ่กรายอย่างิเที่่าเท่ี่ยมกัน เชุ่น สิที่ธิิในการ 

เข้าร่วมปีระชุุมสามัญผ้้ถืือหุ้้น สิที่ธิิในการออกเส่ยงิลงิคะแนน การเสนอระเบ่ยบวาระการปีระชุุมและเสนอชุื�อบุคคลเข้ารับ

เลือกเปี็นกรรมการ การรับฟัังิความคิดเห้็นและข้อเสนอแนะของิผ้้ถืือหุ้้น ในปีี 2565 บริษััที่ได้รับผลปีระเมินในโครงิการ

ปีระเมินคุณภาพื่การจั่ดปีระชุุมสามัญผ้้ถืือหุ้้นของิสมาคมส่งิเสริมผ้้ลงิทุี่นไที่ยในระดับด่เลิศ และผลการปีระเมินโครงิการ

สำรวจ่การกำกับด้แลกิจ่การบริษััที่จ่ดที่ะเบ่ยนไที่ยของิ IOD ในระดับ 5 ดาว

	พนักงาน: บริษัที่ต่ระหนักและถึ้อว่ิาควิามปีลอดภัูย สุขอนามัย และสภูาพแวิดล้อมในการที่ำงาน เป็ีนส่วินหนึ�ง

ของควิามสำเรจ็ในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุี่กคนของบริษทัี่จะได้รบัควิามปีลอดภัูย มส่ขุภูาพอนามัยที่่�ด ่ภูายใต้่สภูาพการ

ที่ำงานและสิ�งแวิดล้อมที่่�ด่ พนักงานเปี็นที่รัพยากรอันม่ค่าสูงสุด และเปี็นปัีจจัยสำคัญสู่ควิามสำเร็จของบริษัที่ จึงปีฏิิบัต่ิ 

ต่่อพนักงานอย่างเปี็นธรรมบนหลักสิที่ธิมนุษยชื้น รวิมถึึงกำหนดให้กรรมการ ผู่้บริหาร และพนักงานทีุ่กคนเคารพสิที่ธิ 

มนุษยชื้นสากล ไม่ละเมิดต่่อหลักการดังกล่าวิ บริษัที่จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวิัฒนธรรมและบรรยากาศการที่ำงานท่ี่�ด่  

รวิมที่ั�งสง่เสรมิการที่ำงานเป็ีนที่ม่ ปีฏิบิตั่ติ่อ่พนกังานด้วิยควิามสุภูาพ และให้ควิามเคารพต่อ่ควิามเป็ีนปีจัเจกชื้น การว่ิาจา้ง 

แต่่งต่ั�ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณ์าบนพ้�นฐานของคุณ์ธรรม และการใชื้้ที่รัพยากรบุคคลให้เกิดปีระโยชื้น์สูงสุดแก่

บริษัที่รวิมถึึงม่นโยบายการอบรม และพัฒนาศักยภูาพพนักงาน บริษัที่จัดให้พนักงานได้ฝ้ึกอบรมฝ้ีม้อแรงงานเพิ�มเต่ิมใน

สาขาอาชื้่พที่่�พนักงานได้ปีฏิิบัต่ิงานอยู่ เพ้�อให้พนักงานได้ม่ควิามรู้ ควิามสามารถึ ที่ักษะ และที่ัศนคต่ิที่่�ด่ต่่อการปีฏิิบัต่ิงาน 

โดยหลักสูต่รนั�นจะต้่องสอดคล้องเป็ีนปีระโยชื้น์ต่่อบริษัที่ และเก่�ยวิข้องเหมาะสมกับต่ำแหน่งงานของพนักงานท่ี่�ได้รับ 

มอบหมาย ที่ั�งน่� บรษิทัี่ได้ดำเนินการจดัให้พนกังานได้รบัฝึ้กอบรมในแต่่ละปีี ที่ั�งการจดัอบรมภูายในบริษทัี่ และการส่งพนกังาน 

ไปีอบรมภูายนอกบริษัที่ ครบต่ามสัดส่วินหร้อมากกวิ่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉุล่�ยในระหวิ่างปีี (รวิมการอบรมออนไลน์) 
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อ่กที่ั�งม่ข้อบังคับเก่�ยวิกับการที่ำงานที่่�กำหนดค่าต่อบแที่นและสวิัสดิการให้เป็ีนไปีอย่างยุต่ิธรรม บริษัที่ยึดมั�นปีฏิิบัต่ิต่าม

กฎหมายวิ่าด้วิยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

ในปีี 2565 บริษััที่ที่ำการปีรับปีรุงิแนวปีฏิิบัติิที่่�ครอบคลุมถืึงิสิที่ธิิติ่างิ ๆ และผลปีระโยชุน์เก่�ยวกับการจ่้างิงิานที่่�เปี็น

ธิรรมอย่างิสม�ำเสมอ จ่ัดให้้ม่การปีระเมินผลการปีฏิิบัติิงิานของิพื่นักงิานทีุ่กระดับติามระบบดัชุน่ชุ่�วัด KPIs ที่่�กำห้นดที่ั�งิใน

ระยะสั�นและระยะยาว ติามห้ลักการของิ Balanced Scorecard และจ่ัดอบรมพื่ัฒนาให้้ความร้้พื่นักงิานอย่างิติ่อเนื�องิ 

	 ลีูกค์้า: บริษัที่มุ่งมั�นในการสร้างควิามพึงพอใจ และควิามมั�นใจให้กับลูกค้าที่่�จะได้รับผ่ลิต่ภูัณ์ฑ์์และบริการที่่�ด่ม่

คุณ์ภูาพในราคาที่่�เหมาะสม รวิมที่ั�งรักษาสัมพันธภูาพที่่�ด่ โดยมุ่งมั�นยกระดับมาต่รฐานสินค้าบริการให้สูงขึ�นอย่างต่่อเน้�อง

และจริงจัง รวิมถึึงเปีิดเผ่ยข่าวิสารข้อมูลเก่�ยวิกับสินค้าบริการอย่างครบถึ้วิน โดยไม่ใชื้้ข้อควิามที่่�ไม่เปี็นธรรมต่่อผู่้บริโภูค 

ข้อควิามที่่�ที่ำให้เกิดควิามเข้าใจผิ่ดในสาระสำคัญของสินค้าบริการ และไม่เปิีดเผ่ยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต่ 

จากลูกค้าก่อน เวิ้นแต่่เปี็นข้อมูลที่่�ต่้องเปีิดเผ่ยต่ามบที่บังคับของกฎหมาย และไม่นำข้อมูลไปีใชื้้ในที่างที่่�ไม่ถึูกต่้อง พร้อมให้

คำแนะนำ ปีรึกษา เพ้�อให้ลูกค้าได้รับควิามพึงพอใจอย่างสูงสุด

ในปีี 2565 บริษััที่ไม่ได้รับข้อร้องิเร่ยนใด ๆ จ่ากล้กค้า บริษััที่ได้จ่ัดให้้ม่การสำรวจ่ความพื่ึงิพื่อใจ่ของิล้กค้าที่่�เข้าชุม

งิานแสดงิสินค้าไอที่่ “คอมมาร์ติ” และงิานสัมมนาที่่�จ่ัดโดยบริษััที่ ล้กค้าส่วนให้ญ่พื่ึงิพื่อใจ่ในการให้้บริการของิบริษััที่

	ค์ู่ค์้าแลีะเจ้าหุ้นี�:	บริษัที่ม่นโยบายการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ต่้องไม่นำมาซึ่ึ�งควิามเส้�อมเส่ยต่่อชื้้�อเส่ยงของบริษัที่

หร้อขัดต่่อกฎหมายใด ๆ รวิมถึึงการหล่กเล่�ยงการซ้ึ่�อสินค้าที่่�คู่ค้าละเมิดสิที่ธิมนุษยชื้น หร้อละเมิดที่รัพย์สินที่างปัีญญา 

ไมน่ำผ่ลงานหรอ้ข้อมลูอนัเปีน็สทิี่ธขิองบคุคลภูายนอกนำมาใชื้ป้ีระโยชื้น์ภูายในบริษทัี่ บรษิทัี่กำหนดแนวิที่างการต่รวิจสอบ

ให้มั�นใจวิ่าจะไม่ละเมิดที่รัพย์สินที่างปัีญญาของผู้่อ้�น ม่การคำนึงถึึงควิามเสมอภูาคในการดำเนินธุรกิจและผ่ลปีระโยชื้น์ 

ร่วิมกันกับคู่ค้า การคัดเล้อกคู่ค้าที่ำอย่างยุต่ิธรรม โดยม่นโยบายการคัดเล้อกคู่ค้าที่่�ถึ้อปีฏิิบัต่ิอย่างชื้ัดเจน ที่ั�งน่� บริษัที่ถึ้อวิ่า

คู่ค้าเปี็นปีัจจัยสำคัญในการร่วิมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

บรษิทัี่มก่ระบวินการในการคดัเลอ้กคู่คา้ดว้ิยการใหแ้ขง่ขนับนขอ้มลูที่่�เที่า่เที่ย่มกนั และคดัเลอ้กคูค่า้ดว้ิยควิามยตุ่ธิรรม

ภูายใต้่หลักเกณ์ฑ์์ในการปีระเมินและคัดเล้อกคู่ค้าของบริษัที่ โดยพิจารณ์าปัีจจัยต่่าง ๆ อย่างถ่ึ�ถึ้วิน เชื้่น ราคา คุณ์ภูาพ 

ควิามน่าเชื้้�อถึ้อ และควิามเหมาะสมต่่อผู่้ใชื้้งาน อ่กที่ั�งบริษัที่เพิ�มจำนวินคู่ค้าและรายการสินค้าบริการที่่�เปี็นมิต่รต่่อ 

สิ�งแวิดล้อม และปีรับปีรุงฐานข้อมูลบริการส่เข่ยวิเพ้�อเปี็นที่างเล้อกในการจัดหาของพนักงาน

การปีฏิิบัติ่ต่่อเจ้าหน่� บริษัที่ยึดมั�นในการดำเนินธุรกิจอย่างม่หลักการและวิินัย เพ้�อสร้างควิามเช้ื้�อถ้ึอให้แก่เจ้าหน่�  

โดยบริษัที่ยึดมั�นในสัญญาหร้อเง้�อนไขต่่าง ๆ ที่่�ต่กลงกันไวิ้อย่างเคร่งครัด รวิมที่ั�งการชื้ำระหน่�การค้นเงินต่้นดอกเบ่�ย และ

การดูแลหลักปีระกันสัญญาต่่าง ๆ ภูายใต่้สัญญาท่ี่�เก่�ยวิข้อง หากเกิดกรณ์่ท่ี่�ไม่สามารถึปีฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขท่ี่�ต่กลงกันไวิ้ได้ 

บริษัที่จะแจ้งให้เจ้าหน่�ที่ราบเพ้�อร่วิมกันพิจารณ์าหาแนวิที่างแก้ไขปีัญหา 

ในปีี 2565 บริษััที่จ่ัดซื�อสินค้าและบริการติามระเบ่ยบการจ่ัดซื�อจ่ัดจ่้างิ โดยจ่ัดให้้ม่การเปีร่ยบเที่่ยบราคาเพื่ื�อให้้เกิด

ความเที่า่เที่่ยมกัน โปีร่งิใส ติรวจ่สอบได้ และไม่ผ้กขาดกับรายใดรายห้นึ�งิ กำห้นดให้ฝ้่่ายติรวจ่สอบภายในที่ำการติรวจ่สอบ

ระบบการจั่ดซื�อจ่ดัจ่า้งิเปีน็ปีระจ่ำที่กุปี ีซึ�งิไมพ่ื่บปีระเดน็อะไรที่่�เปีน็สาระสำคญัอนัเปีน็เห้ตุิให้เ้ชุื�อไดว้า่ระบบการปีฏิบิตัิงิิาน

และระบบการควบคุมภายในของิบริษัทัี่ขาดปีระสิที่ธิภิาพื่ และบริษัทัี่ไม่เคยมข้่อพิื่พื่าที่ห้รือจ่ดห้มายร้องิเรย่นใด ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้องิ

กับค้่ค้าและเจ่้าห้น่�ของิบริษััที่

	ค์ู่แข้่ง: บริษัที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสร่และเปี็นธรรม ไม่ผู่กขาด หร้อกำหนดให้คู่ค้าต่้อง

ขายสินค้าของบริษัที่เที่่านั�น และไม่ม่นโยบายในการแข่งขันที่างการค้า โดยใชื้้วิิธ่การใด ๆ ให้ได้มาซึ่ึ�งข้อมูลของคู่แข่งอย่าง

ผ่ิดกฎหมาย และขัดต่่อจริยธรรม 

ในปีี 2565 บริษััที่ยึดห้ลักความเสมอภาค และไม่เคยม่ข้อพื่ิพื่าที่ห้รือจ่ดห้มายร้องิเร่ยนใด ๆ ที่่�เก่�ยวข้องิกับค้่แข่งิ

ที่างิการค้า 

 ส่าธุารณช่นแลีะส่ังค์ม: บริษัที่ถึ้อเปี็นส่วินหนึ�งของสังคม ซึึ่�งต่้องรับผ่ิดชื้อบในการชื้่วิยเหล้อสังคม สนับสนุน

กิจกรรมสาธารณ์ปีระโยชื้น์แก่ชืุ้มชื้น สนับสนุนกิจกรรมของที่้องถิึ�น รวิมทัี่�งสนับสนุนให้พนักงานร่วิมงานจิต่อาสาในงาน

กิจกรรมเพ้�อส่งเสริมสังคม 

ในปีี 2565 บริษััที่ม่การมอบทีุ่นการศึกษัา และร่วมกิจ่กรรมติ่างิ ๆ กับค้่ค้า 
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	ดา้นส่ิ�งแวดลีอ้ัม	ค์วามปลีอัดภยัแลีะอัาช่วีอันามยั:	บรษิทัี่เชื้้�อมั�นว่ิาควิามปีลอดภัูย อาชื้ว่ิอนามัย และสิ�งแวิดล้อม

เปี็นควิามรับผิ่ดชื้อบพ้�นฐานของบริษัที่ จึงกำหนดนโยบายที่่�จะให้พนักงานปีฏิิบัต่ิงานอย่างปีลอดภัูยและเป็ีนไปีต่าม 

ข้อกำหนดของกฎหมายที่่�เก่�ยวิข้อง โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

- พนักงานทีุ่กคนทีุ่กระดับจะร่วิมม้อปีฏิิบัต่ิเพ้�อให้เกิดควิามปีลอดภูัยที่ั�งของต่นเองและผู่้อ้�น ต่ลอดจนที่รัพย์สินของ

บริษัที่เปี็นสำคัญต่ลอดเวิลาปีฏิิบัต่ิงาน และม่สิที่ธิเสนอควิามคิดเห็นในการปีรับปีรุงสภูาพการที่ำงานและวิิธ่การที่ำงานให้

ปีลอดภูัย

- เสริมสร้างให้พนักงานทีุ่กระดับ ม่ควิามรู้ และม่จิต่สำนึกในการปีฏิิบัต่ิงานด้วิยควิามปีลอดภูัย และม่อาชื้่วิอนามัย 

ที่่�ด่ พร้อมที่ั�งส่งเสริม สนับสนุนให้ม่กิจกรรมควิามปีลอดภูัย เชื้่น  การอบรม  จูงใจ  ปีระชื้าสัมพันธ์ด้านควิามปีลอดภูัย

- ผู่้บังคับบัญชื้าทีุ่กระดับต่้องกระที่ำต่นให้เปี็นแบบอย่างท่ี่�ด่ เปี็นผู่้นำ อบรม ฝ้ึกสอน จูงใจและดูแลรับผ่ิดชื้อบให้

พนักงานปีฏิิบัต่ิงานด้วิยวิิธ่ที่่�ปีลอดภูัย และให้เปี็นไปีต่ามกฎระเบ่ยบแห่งควิามปีลอดภูัยที่่�กำหนดขึ�นอย่างเคร่งครัด 

- บริษัที่จะปีฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายและข้อกำหนดท่ี่�เก่�ยวิข้องอย่างเคร่งครัด และนำนโยบายน่�ถ่ึายที่อดไปียังพนักงาน 

ทีุ่กระดับ และผู่้ที่่�เก่�ยวิข้องภูายนอกรวิมถึึงสาธารณ์ชื้น

ในปีี 2565 บริษััที่ม่นโยบาย และให้้ความสำคัญเก่�ยวกับการด้แลเรื�องิความปีลอดภัยและสุขอนามัย รวมถืึงิสภาพื่

แวดล้อมในการที่ำงิานของิผ้้บริห้าร และพื่นักงิานทุี่กระดับชัุ�น โดยจั่ดอบรมให้้ความร้้เรื�องิความปีลอดภัยสุขอนามัยและ

สภาพื่แวดล้อมในการที่ำงิาน การให้้ความชุ่วยเห้ลือเบื�องิติ้นกรณ่เกิดเห้ติุฉัุกเฉัิน เชุ่น อุบัติิเห้ติุ อัคค่ภัย แผ่นดินไห้ว และ

การปีฏิิบัติิตินในกรณ่เกิดโรคระบาด เพืื่�อสุขภาพื่อนามัยและความปีลอดภัยของิพื่นักงิาน ติลอดจ่นการด้แลรักษัาสภาพื่

แวดล้อมในการที่ำงิาน กำจั่ดสตัิวท์ี่่�เป็ีนพื่าห้ะนำโรค จ่ดัให้ม้ก่ารติรวจ่ ATK ให้กั้บพื่นักงิานที่่�มค่วามเส่�ยงิในการพื่บปีะบุคคล

ภายนอกทุี่กอาทิี่ติย์ กรณพ่ื่บผ้ป้ีว่ยห้รือสัมผัสผ้้ปีว่ยจ่ะที่ำความสะอาดด้วยน�ำยาฆ่าเชุื�อโรคทัี่นที่ ่กำห้นดให้พ้ื่นักงิานเขา้ให้ม่

จ่ะติอ้งิที่ำการติรวจ่ RT-PCR กอ่นเริ�มงิาน และติดิติั�งิเครื�องิกระติุน้ห้วัใจ่ไฟัฟัา้สามารถืชุ่วยผ้ป้ีว่ยที่่�มภ่าวะห้วัใจ่เติน้ผดิจ่งัิห้วะ 

ห้รือภาวะหั้วใจ่ห้ยุดเต้ินเฉั่ยบพื่ลันได้ในกรณ่ฉุักเฉิัน ซึ�งิในปีีที่่�ผ่านมาบริษััที่ไม่ม่อุบัติิเห้ตุิห้รือการห้ยุดงิานจ่ากการเจ่็บป่ีวย

ในการที่ำงิาน

4.	การเปิดเผยข้้อัมูลีแลีะค์วามโปร่งใส่	

 1. บริษัที่ให้ควิามสำคัญต่่อการเปีิดเผ่ยข้อมูลที่่�ม่ควิามถึูกต่้องครบถึ้วินโปีร่งใสและที่ันเวิลา เปี็นไปีต่ามแนวิปีฏิิบัต่ิ

เก่�ยวิกับการเปีิดเผ่ยสารสนเที่ศของบริษัที่จดที่ะเบ่ยน ปีระกาศต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ผ่่านชื้่องที่างของ

ต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และสำนักคณ์ะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์ รวิมถึึงผ่่านที่างเวิ็บไซึ่ต์่

ของบริษัที่ เพ้�อให้ผู่้ม่ส่วินได้เส่ยทีุ่กกลุ่มสามารถึเข้าถึึงข้อมูลได้อย่างเที่่าเที่่ยมกัน อาที่ิ รายงานที่างการเงิน งบการเงิน 

แบบแสดงรายการข้อมูลปีระจำปีี รายงานปีระจำปีี (แบบ 56-1 One Report) และข้อมูลอ้�นที่่�เก่�ยวิข้องที่ั�งภูาษาไที่ย 

และภูาษาอังกฤษ เพ้�อให้นักลงทีุ่นและผู่้ที่่�เก่�ยวิข้องได้ใชื้้ปีระกอบการต่ัดสินใจลงทีุ่น นักลงทีุ่นสามารถึศึกษาข้อมูลบริษัที่

เพิ�มเต่ิมได้ที่างเวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ www.aripplc.com หร้อต่ิดต่่อสอบถึามโดยต่รงได้ที่่�หน่วิยงานนักลงทีุ่นสัมพันธ์ 

 2. บริษทัี่ได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่่�ด ่โดยคณ์ะกรรมการได้ให้ควิามเห็นชื้อบไวิโ้ดยสรุปี และรายงาน

ผ่ลการปีฏิิบัต่ิต่ามนโยบายผ่่านชื้่องที่างต่่าง ๆ เชื้่น แบบ 56-1 One Report และเวิ็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ 

 3. บริษัที่ได้แสดงรายงานควิามรับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกรรมการต่่อรายงานที่างการเงินควิบคู่กับรายงานของผู่้สอบ

บญัชื้ไ่วิใ้น แบบ 56-1 One Report โดยบริษทัี่จัดส่งรายงานที่างการเงินต่อ่ต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย และสำนักงาน

คณ์ะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์ ภูายในระยะเวิลาที่่�กำหนด และไม่ม่รายการที่่�ที่ำให้ผู่้สอบบัญชื้่แสดง

ควิามคิดเห็นอย่างม่เง้�อนไข หร้องบการเงินไม่ถึูกต่้อง หร้อไม่แสดงควิามเห็นต่่องบการเงิน 

 4. บริษัที่ได้ม่การเปีิดเผ่ยรายชื้้�อคณ์ะกรรมการอิสระ บที่บาที่และหน้าท่ี่�ของคณ์ะกรรมการ และคณ์ะกรรมการ 

ชืุ้ดย่อย ค่าต่อบแที่น จำนวินครั�งของการปีระชืุ้ม จำนวินครั�งที่่�กรรมการแต่่ละที่่านเข้าร่วิมปีระชืุ้มคณ์ะกรรมการชืุ้ดต่่าง ๆ 

ในปีีที่่�ผ่่านมา และปีระวิัต่ิคณ์ะกรรมการไวิ้ในแบบ 56-1 One Report

 5. บริษัที่จัดให้ม่ผู่้รับผิ่ดชื้อบในการให้ข้อมูลสารสนเที่ศ และส้�อสารกับผู่้ถึ้อหุ้น นักลงทีุ่น ต่ลอดจนนักวิิเคราะห์

หลักที่รัพย์ รวิมถึึงม่การพบปีะให้ข้อมูลดังกล่าวิต่ามควิามเหมาะสม 
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 6. บริษัที่ได้ม่การรายงานการถึ้อหลักที่รัพย์ของคณ์ะกรรมการ ผู่้บริหาร ผู่้สอบบัญชื้่ และผู่้ที่่�เก่�ยวิข้องกับข้อมูล

การเงิน เชื้่น ผู่้จัดการฝ้่ายบัญชื้่ และของคู่สมรสและบุต่รที่่�ยังไม่บรรลุนิต่ิภูาวิะ ที่่�ถึ้อหลักที่รัพย์ในบริษัที่ รวิมถึึงรายงานการ

ม่ส่วินได้เส่ยในที่่�ปีระชืุ้มคณ์ะกรรมการในแต่่ละไต่รมาส เพ้�อให้ที่ราบควิามเคล้�อนไหวิในการถึ้อหุ้นบริษัที่ และสรุปีการ

เปีล่�ยนแปีลงที่ั�งปีีนำเสนอในแบบ 56-1 One Report

 7. บริษัที่ได้ม่การแจกแจงโครงสร้างผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัที่ และเปีิดเผ่ยการถึ้อหุ้นของกรรมการและผู่้บริหารให้ที่ราบ

การถึอ้หุน้อยา่งชื้ดัเจน โดยคณ์ะกรรมการมค่วิามเขา้ใจเร้�องโครงสรา้งควิามสมัพนัธข์องผู่ถ้ึอ้หุน้ที่่�อาจมผ่่ลกระที่บต่อ่อำนาจ

การควิบคุมหร้อการบริหารจัดการของบริษัที่ 

 8. บริษทัี่มก่ารจ้างผู่ส้อบบัญชื้ท่ี่่�มค่วิามเป็ีนอสิระและมคุ่ณ์สมบัต่ท่ิี่�ได้รบัการยอมรับเป็ีนผู่ส้อบบัญช่ื้ โดยผู่ส้อบบัญชื้่

ดังกล่าวิเปี็นผู่้สอบบัญชื้่ที่่�ได้รับควิามเห็นชื้อบจากสำนักงาน ก.ล.ต่. รวิมถึึงเปีิดเผ่ยค่าสอบบัญชื้่ ค่าบริการอ้�น ๆ ที่่�จ่ายให้

กับผู่้สอบบัญชื้่หร้อบริษัที่สอบบัญชื้่ 

 ในปีี 2565 บริษััที่ม่การเผยแพื่ร่ข้อม้ลที่างิการเงิินและข้อม้ลท่ี่�มิใชุ่การเงิินอย่างิโปีร่งิใส และภายในเวลาติาม 

ข้อกำห้นดของิติลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห้่งิปีระเที่ศไที่ยผ่านชุ่องิที่างิติ่างิ ๆ ที่ั�งิชุ่องิที่างิของิติลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห้่งิปีระเที่ศไที่ย และ

เวบ็ไซต์ิของิบริษัทัี่ http://www.aripplc.com และได้แสดงิรายงิานความรับผิดชุอบของิคณะกรรมการต่ิอรายงิานที่างิการ

เงิินควบค้่กับรายงิานของิผ้้สอบบัญชุ่ไว้ในแบบ 56-1 One Report รวมที่ั�งิได้เปีิดเผยข้อม้ลการจ่่ายค่าติอบแที่นกรรมการ

และผ้้บริห้ารโดยละเอ่ยดที่ั�งิร้ปีแบบ ลักษัณะ และจ่ำนวนเงิินค่าติอบแที่นไว้ในแบบ 56-1 One Report

 บริษััที่ได้นำเสนอที่่�ปีระชุุมผ้้ถืือหุ้้นแติ่งิติั�งิ บริษััที่ สำนักงิาน อ่วาย จ่ำกัด เปี็นผ้้สอบบัญชุ่ปีี 2565 ซึ�งิไม่ม่ความ

สัมพื่ันธิ์กับบริษััที่ที่่�จ่ะก่อให้้เกิดข้อจ่ำกัดของิความเปี็นอิสระ บริษััที่จ่่ายค่าติอบแที่นจ่ากการสอบบัญชุ่ จ่ำนวนเงิินรวม 

1,200,000 บาที่ ไม่ม่ค่าบริการอื�น บริษััที่ไม่ม่บริษััที่ย่อย จ่ึงิไม่ม่ผ้้สอบบัญชุ่และค่าสอบบัญชุ่บริษััที่ย่อย  

 กรรมการ ผ้้บริห้ารระดับส้งิ และผ้้จ่ัดการฝ่่ายบัญชุ่ ได้ม่การแจ่้งิการเปีล่�ยนแปีลงิข้อม้ลติามรายงิานการม่ 

ส่วนได้เส่ย รายงิานการถืือครองิห้ลักที่รัพื่ย์ของิบริษััที่ให้้ที่่�ปีระชุุมคณะกรรมการรับที่ราบทีุ่กไติรมาส 

 ในปีี 2565 ไม่ม่กรรมการและผ้้บริห้ารระดับส้งิซื�อขายห้ลักที่รัพื่ย์ที่างิบริษััที่จ่ึงิไม่ม่การแจ่้งิการซื�อขายห้ลักที่รัพื่ย์

ล่วงิห้น้าติ่อเลขานุการบริษััที่

รายงานการถึ้อครองหลักที่รัพย์ของกรรมการและผู่้บริหารระดับสูงรวิมคู่สมรส และบุต่รที่่�ยังไม่บรรลุนิต่ิภูาวิะ

ช่่�อั-ส่กุลี ตำแหุ้น่ง
จำนวนหุุ้้นที�ถุ่อั
ณ์ 1 ม.ค. 2565

การเปลีี�ยนแปลีง
(+) เพิ�มขึ�น (-) ลดลง

จำนวนหุุ้้นที�ถุ่อั
ณ์ 31 ธ.ค. 2565

1. นายมนู เล่ยวิไพโรจน์

2. นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

3. นายบุญเลิศ นราไที่

4. นายปีระยูร รัต่นไชื้ยานนที่์

5. ดร.วิิวิสัน เต่่ยวิ ยอง เพ็ง

6. พล.อ.ต่.หญิง พญ.อิศรญา 

 สุขเจริญ

ปีระธานกรรมการ

กรรมการ/

ปีระธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/

ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/

ปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ/

ปีระธานกรรมการบรรษัที่ภิูบาล

780,000

253,170,000

600

1,064,400

ไม่ม่

950,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,000

253,170,000

600

1,064,400

ไม่ม่

950,000
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รายงานการถึ้อครองหลักที่รัพย์ของกรรมการและผู่้บริหารระดับสูงรวิมคู่สมรส และบุต่รที่่�ยังไม่บรรลุนิต่ิภูาวิะ

ช่่�อั-ส่กุลี ตำแหุ้น่ง
จำนวนหุุ้้นที�ถุ่อั
ณ์ 1 ม.ค. 2565

การเปลีี�ยนแปลีง
(+) เพิ�มขึ�น (-) ลดลง

จำนวนหุุ้้นที�ถุ่อั
ณ์ 31 ธ.ค. 2565

7. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพันธุ์

8. น.ส.สุน่ย์ สมัต่ต่ัญญุุกุล

9. น.ส.พรปีวิ่ณ์์ สหวิัฒนพงศ์

10.นายพรชื้ัย จันที่รศุภูแสง

11.นายธนิต่ แกล้วิเดชื้ศร่

12.นายวิิที่ยา กิจชื้าญไพบูลย์

13.น.ส.นงลักษณ์์ งามขำ

กรรมการอิสระ/

กรรมการต่รวิจสอบ/

ปีระธานกรรมการสรรหาฯ/

กรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

กรรมการอิสระ/

กรรมการต่รวิจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ/ 

กรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการบริหาร/

ผู่้อำนวิยการฝ้่ายบัญชื้่

และการเงิน

กรรมการบริหาร/

ผู่้อำนวิยการฝ้่ายส้�อไอที่่และ

การจัดงาน

กรรมการบริหาร/

ผู่้อำนวิยการฝ้่ายส้�อธุรกิจ

กรรมการบริหาร/

ผู่ช่้ื้วิยผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อธรุกจิ

ผู่้จัดการฝ้่ายบัญชื้่

ไม่ม่

ไม่ม่

394,800

25,000

ไม่ม่

ไม่ม่

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ม่

ไม่ม่

394,800

25,000

ไม่ม่

ไม่ม่

200

จรรยาบุรรณทางธุุรกิจ	

คณ์ะกรรมการบริษัที่ ม่เจต่นารมณ์์ที่่�จะส่งเสริมให้บริษัที่ดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างม่คุณ์ธรรมจริยธรรม 

ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎหมาย ต่ลอดจนม่ควิามรับผ่ิดชื้อบต่่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวิม ที่ั�งเปี็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลที่่�ด่ 

(Good Corporate Governance) โดยยึดหลักควิามซึ่้�อสัต่ย์ ควิามยุต่ิธรรม ควิามโปีร่งใสเปี็นสำคัญ และมุ่งเน้นการสร้าง

ปีระโยชื้น์ที่่�ด่ให้แก่ผู่้ถึ้อหุ้น และคำนึงถึึงผู่้ที่่�ม่ส่วินได้เส่ยโดยรวิม บริษัที่จึงได้จัดที่ำคู่ม้อจริยธรรมธุรกิจ เพ้�อเป็ีนแนวิที่าง

สำหรับกรรมการ ผู่้บริหารและพนักงานพึงปีฏิิบัต่ิ อันส่งผ่ลให้เกิดภูาพพจน์ท่ี่�ด่ต่่อบริษัที่ให้กับนักลงทีุ่นและผู่้ท่ี่�เก่�ยวิข้อง 

และได้รับควิามเชื้้�อมั�นจากสังคม ซึ่ึ�งจะส่งผ่ลให้บริษัที่เจริญเต่ิบโต่อย่างยั�งย้น สร้างควิามมั�งคั�งและมั�นคงที่างการเงิน อันจะ

เปีน็ปีระโยชื้นต์่อ่ผู่ม้ส่ว่ินไดเ้สย่ที่กุฝ้า่ย (รายละเอย่ดปีรากฏิบนเวิบ็ไซึ่ต่ข์องบรษิทัี่ www.aripplc.com หวัิขอ้การกำกบัดแูล

กิจการ เมนูย่อยจรรยาบรรณ์ที่างธุรกิจ)

การเปลีี�ยนแปลีงแลีะพฒันาการที�ส่ำคั์ญข้อังนโยบุาย	แนวปฏิบิุติั	แลีะระบุบุการกำกับุดแูลีกจิการในรอับุปีที�ผ่านมา

บริษัที่ได้รับการจัดอันดับ ห้าดาวิ หร้อ ระดับด่เลิศ สำหรับโครงการสำรวิจการกำกับดูแลกิจการบริษัที่จดที่ะเบ่ยน

ไที่ย (CGR) ปีระจำปีี 2565 โดยสถึาบันส่งเสริมกรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)

1. การที่บที่วินนโยบาย แนวิปีฏิิบัต่ิ และระบบการกํากับดูแลกิจการ

บรษิทัี่ได้ม่การที่บที่วินนโยบาย แนวิปีฏิบิตั่ ิ ระบบการกำกบัดแูลกจิการ และกฎบตั่รคณ์ะกรรมการเป็ีนปีระจำที่กุปีี 

โดยคณ์ะกรรมการบรรษัที่ภูิบาลได้ม่การที่บที่วินและปีรับปีรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณ์ฑ์์ Asean CG Scorecard เพ้�อนำ

มาปีฏิิบัต่ิและปีรับใชื้้ต่ามควิามเหมาะสม ที่ั�งน่� ที่่�ปีระชืุ้มคณ์ะกรรมการบริษัที่ ครั�งที่่� 4/2565 เม้�อวิันที่่� 8 พฤศจิกายน 2565 

ได้มก่ารพจิารณ์าที่บที่วิน ปีรบัปีรงุนโยบายกำกบัดแูลกจิการ ต่ลอดจนปีรบัปีรงุช่ื้องที่างการส้�อสาร การฝึ้กอบรม ให้ควิามรู้ 

และการส้�อสารให้กับพนักงานทีุ่กที่่าน เพ้�อให้ถึึงนโยบายสำคัญ รวิมถึึงหลักปีฏิิบัต่ิต่่าง ๆ เพ้�อให้สอดคล้องกับที่ิศที่างและ

นโยบายการดำเนินงานขององค์กร 
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ในปีี 2565 บริษัที่ได้จัดที่ำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล (PDPA) สอดคล้องต่ามที่่�กฎหมายกำหนด และ

ปีระกาศขึ�นทีุ่กเวิ็บไซึ่ต่์และส้�อออนไลน์ของบริษัที่ 

2. การนำหลกัการกำกบัดแูลกจิการที่่�ด่มาปีฏิบิตั่แิละปีรบัใชื้ ้ยงัมบ่างสว่ินที่่�บรษิทัี่ไดเ้ลอ้กใชื้แ้ต่กต่า่ง หรอ้ยงัไมส่ามารถึ

ปีฏิิบัต่ิต่ามหลักการ/แนวิปีฏิิบัต่ิที่่�ด่ของต่ลาดหลักที่รัพย์ ม่ดังน่�

หุ้ลีักการ/แนวปฏิิบุัติที�ดีข้อังตลีาดหุ้ลีักทรัพย์ฯ ค์ำช่ี�แจง

1. ปีระธานคณ์ะกรรมการบรษิทัี่ควิรเป็ีนกรรมการ อสิระ

2. คณ์ะกรรมการควิรกำหนดจำนวินบริษัที่ที่่� 

 กรรมการแต่่ละคนไปีดำรงต่ำแหน่งไม่เกนิ 5 บรษิทัี่

3. คณ์ะกรรมการควิรกำหนดให้กรรมการอิสระม่วิาระ 

 การดำรงต่ำแหน่งต่่อเน้�องไม่เกิน 9 ปีี

ปีระธานกรรมการบรษิทัี่ไดร้บัการแต่ง่ต่ั�งเปีน็กรรมการผู่ม้อ่ำนาจลง

นามผู่กพันของบริษัที่ ต่ามข้อบังคับข้อ 27 กรรมการผู่้ม่อำนาจลง

นามผู่กพัน ยกเวิ้นกรรมการอิสระ

อยา่งไรก็ต่าม เม้�อพจิารณ์าคุณ์สมบัต่ใินดา้นอ้�น ๆ  แล้วิคณ์ะกรรมการ

เหน็ว่ิา ปีระธานกรรมการบริษทัี่มคุ่ณ์สมบัต่ติ่รงต่ามนิยามกรรมการ

อสิระ และสามารถึให้ควิามเหน็ได้อย่างอสิระ

คณ์ะกรรมการเหน็ว่ิากรรมการแต่่ละท่ี่านมเ่วิลาอย่างเพย่งพอสำหรบั 

การเต่รย่มต่วัิและเขา้รว่ิมปีระชื้มุคณ์ะกรรมการและคณ์ะกรรมการ

ชืุ้ดย่อย

คณ์ะกรรมการพิจารณ์าแล้วิเชื้้�อมั�นว่ิา กรรมการอิสระเป็ีนผู่ม้ค่วิามรู ้

ควิามสามารถึ และม่ปีระสบการณ์์ในการที่ำงานที่่�เปี็นปีระโยชื้น์ต่่อ

ธรุกจิของบรษิทัี่ เข้าใจธรุกจิของบรษิทัี่เป็ีนอย่างด ่สามารถึให้ควิามเหน็ 

ได้อย่างเป็ีนอสิระและเป็ีนไปีต่ามหลกัเกณ์ฑ์์ที่่�เก่�ยวิข้อง

3. ข้อมูลการปีฏิิบัต่ิในเร้�องอ้�น ๆ ต่ามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพ้�อรองรับการปีระเมิน 

 1. การปีระเมินคุณ์ภูาพการจัดปีระชืุ้มผู่้ถ้ึอหุ้นสามัญปีระจำปีี 2565 ซึึ่�งปีระเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู่้ลงทุี่นไที่ย 

บริษัที่อยู่ในระดับ “ด่เลิศ” ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต่็ม

 2. การปีฏิบิตั่ติ่ามหลกัการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัี่จดที่ะเบย่น ซึ่ึ�งปีระเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิสถึาบนักรรมการ

บรษิทัี่ไที่ย โดยการสนบัสนนุของต่ลาดหลกัที่รพัยแ์หง่ปีระเที่ศไที่ย และสำนกังานคณ์ะกรรมการ ก.ล.ต่. บรษิทัี่ไดร้บัคะแนน

ในระดับ “ด่เลิศ” คะแนนเฉุล่�ยโดยรวิมที่่� 92%
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7. โครีงสรี�างการีกำากับด้แลก้จการี และข�อม้ลสำาคัญเก่�ยวกับ
 คณะกรีรีมการี คณะกรีรีมการีช้ดย่อย ผู้้�บริีหุ้ารี พีนกังานและอื�นๆ

7.1 โครีงสรี�างการีจัดการี

ฝายกลยุทธ

และสนับสนุน

ฝายผลิตส�อธุรกิจ ฝายงานแสดงสินคา

และส�อไอที

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน
ประธานเจาหนาที่

บริหาร

ฝายบริการดิจิทัล

ฝายบัญชี การเงิน

และบริหารงานบุคคล

ฝายครีเอทีฟ

และฝายผลิต

7.2	ข้้อัมลูีเกี�ยวกบัุกรรมการ

คณ์ะกรรมการปีระกอบด้วิยบคุคลที่่�มค่วิามหลากหลายทัี่�งที่างด้านที่กัษะ ปีระสบการณ์์ ควิามรูค้วิามสามารถึเฉุพาะด้าน

ที่่�เป็ีนปีระโยชื้น์กับบริษัที่ เพศ อายุ และม่กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่ี่าน ที่่�ม่ปีระสบการณ์์ในธุรกิจหลักของบริษัที่ 

มค่วิามเป็ีนอสิระ โดยคณ์ะกรรมการจะเป็ีนผู่ม้บ่ที่บาที่สำคญัในการกำหนดนโยบาย ที่ศิที่าง และภูาพรวิมขององค์กร ต่ลอดจน

มบ่ที่บาที่สำคญัในการกำกบัดูแล ต่รวิจสอบ และปีระเมนิผ่ลการดำเนนิงานของบรษิทัี่

อังค์์ประกอับุข้อังค์ณะกรรมการ 

คณ์ะกรรมการ ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 ปีระกอบด้วิยกรรมการจำนวิน 8 ท่ี่าน ดงัน่� 

กรรมการท่ี่�เป็ีนผู่บ้รหิาร จำนวิน 2 ท่ี่าน (ร้อยละ 25 ของกรรมการทัี่�งหมด) 

กรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู่บ้รหิาร จำนวิน 3 ท่ี่าน (ร้อยละ 37.5 ของกรรมการทัี่�งหมด) 

กรรมการอสิระ  จำนวิน 3 ท่ี่าน (ร้อยละ 37.5 ของกรรมการทัี่�งหมด) 
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รายช่่�อัค์ณะกรรมการ	ณ	วันที�	31	ธัุนวาค์ม	2565

รายช่่�อั ตำแหุ้น่ง ประเภทกรรมการ

1. นายมนู เล่ยวิไพโรจน์

2. นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ*

3. นายบุญเลิศ นราไที่

4. นายปีระยูร รัต่นไชื้ยานนที่์

5. ดร.วิิวิสัน เต่่ยวิ ยอง เพ็ง

6. พล.อ.ต่.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ

7. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพันธุ์

8. น.ส.สุณ์่ย์ มัต่ต่ัญญุุกุล

ปีระธานกรรมการ

กรรมการ/ปีระธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/ปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ/ 

กรรมการสรรหาฯ/ 

ปีระธานกรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการ/กรรมการต่รวิจสอบ/

ปีระธานกรรมการสรรหาฯ/ 

กรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการ/กรรมการต่รวิจสอบ/

กรรมการสรรหาฯ/

กรรมการบรรษัที่ภูิบาล

กรรมการที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร

กรรมการที่่�เปี็นผู่้บริหาร

กรรมการที่่�เปี็นผู่้บริหาร

กรรมการที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร

กรรมการที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

* นายมินที่ร์ อิงิค์ธิเนศ กรรมการ/ปีระธิานกรรมการบริห้ารได้ขอลาออกจ่ากติำแห้น่งิม่ผลติั�งิแติ่วันที่่� 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการได้ม่มติิแติ่งิติั�งิ 
 นายวเิชุฐ ตินัติวิานชิุ ดำรงิติำแห้น่งิกรรมการและปีระธิานกรรมการบรหิ้ารแที่น โดยมว่าระการดำรงิติำแห้น่งิติามวาระที่่�เห้ลอือย้ข่องิกรรมการที่่�ลาออกไปี 
 ม่ผลติั�งิแติ่วันที่่� 18 มกราคม 2566 เปี็นติ้นไปี

นยิามปีระเภูที่กรรมการซึ่ึ�งเป็ีนไปีต่ามข้อกำหนดของคณ์ะกรรมการกำกบัต่ลาดที่นุ

• กรรมการที่่�เป็ีนผู่บ้รหิาร หมายถึงึ กรรมการท่ี่�ดํารงต่าํแหน่งเป็ีนผู่บ้รหิาร หรอ้มส่่วินร่วิมในการบริหารงานของบรษิทัี่

• กรรมการที่่�ไม่เป็ีนผู่บ้รหิาร หมายถึงึ กรรมการท่ี่�ไม่ได้ดาํรงต่าํแหน่งเป็ีนผู่บ้รหิาร และไม่มส่่วินร่วิมในการบริหารงาน

ของบรษิทัี่

• กรรมการอิสระ หมายถึงึ กรรมการจากภูายนอกท่ี่�ไม่ได้ดาํรงตํ่าแหน่งเป็ีนผู่บ้ริหารหรอ้พนักงานปีระจําของบริษทัี่ 

ไม่ได้เป็ีนกรรมการบรหิาร หรอ้กรรมการผู่ม้อ่าํนาจลงนามผ่กูพนับรษิทัี่ และเป็ีนอสิระจากผู่ถ้้ึอหุน้รายใหญ่ ผู่บ้รหิาร และผู่ท่้ี่�

เก่�ยวิข้อง สามารถึที่าํหน้าที่่�คุม้ครองผ่ลปีระโยชื้น์ของผู่ถ้้ึอหุน้ทุี่กรายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกนั และสามารถึช่ื้วิยดแูลไม่ให้เกิดรายการ

ที่่�มค่วิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ระหว่ิางบริษัที่กบับุคคลท่ี่�เก่�ยวิข้องกัน

เลีข้านกุารบุริษัทั

นายธนิต่ แกล้วิเดชื้ศร่

กรรมการผูมี้อัำนาจลีงลีายม่อัช่่�อัแทนบุรษิัทั

นายมนู เลย่วิไพโรจน์ หร้อ นายมินที่ร์ องิค์ธเนศ หรอ้ นายบญุเลศิ นราไที่ หรอ้ นายปีระยูร  รตั่นไชื้ยานนท์ี่ กรรมการ

สองในส่�คนน่� ลงลายมอ้ช้ื้�อร่วิมกนัและปีระทัี่บต่ราสำคญัของบรษิทัี่

ข้อับุเข้ต	หุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการม่อำนาจ หน้าที่่� และควิามรับผ่ิดชื้อบในการจัดการบริษัที่ให้เป็ีนไปีต่ามกฎหมาย วิัต่ถุึปีระสงค์และ 

ข้อบงัคบัของบริษทัี่ ต่ลอดจนมติ่ที่่�ปีระชุื้มผู่ถ้ึอ้หุน้ที่่�ชื้อบด้วิยกฎหมาย ด้วิยควิามซ้ึ่�อสตั่ย์สจุรติ่ และระมัดระวัิงรกัษาผ่ลปีระโยชื้น์

ของบรษิทัี่ โดยสรปุีอำนาจหน้าที่่�ที่่�สำคญัได้ ดงัน่� 
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1. จดัให้มก่ารปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุน้เป็ีนการปีระชุื้มสามญัปีระจำปีี ภูายใน 4 เดอ้น นบัแต่่วินัสิ�นสดุรอบปีีบญัช่ื้ของบรษิทัี่

2. จดัให้ม่การปีระชุื้มคณ์ะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอ้นต่่อครั�ง รวิมที่ั�งจดัให้มก่ารปีระชุื้มระหว่ิางกรรมการที่่�ไม่เป็ีน 

ผู่บ้รหิาร โดยไม่มฝ่่้ายจัดการเข้าร่วิมปีระชุื้มด้วิยอย่างน้อยปีีละ 1 ครั�ง

3. จดัให้มก่ารที่ำงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำไรขาดที่นุเบด็เสรจ็ของบรษัิที่ สำหรบังวิด 3 เดอ้น สิ�นสดุแต่่ละไต่รมาส 

ซึ่ึ�งผู่้สอบบัญชื้่สอบที่านแล้วิ และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จของบริษัที่ ณ์ วิันสิ�นสุดรอบปีีบัญชื้ ่

ของบรษิทัี่ ซึึ่�งผู่ส้อบบญัชื้ต่่รวิจสอบแล้วิ โดยงบการเงนิสำหรบัปีีจะนำเสนอต่่อที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุน้ในการปีระชื้มุสามญัปีระจำปีี

เพ้�อพจิารณ์าอนมุติั่

4. พิจารณ์ากำหนดคุณ์สมบัต่ิของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถึให้ควิามเห็นเก่�ยวิกับการที่ำงานของ 

ฝ่้ายบรหิารได้อย่างเป็ีนอสิระ 

5. จัดต่ั�งหน่วิยงานต่รวิจสอบภูายใน เพ้�อให้คณ์ะกรรมการสามารถึต่ิดต่ามการดำเนินงานของบริษัที่ได้อย่างม่

ปีระสทิี่ธภิูาพ โดยม่สายการรายงานไปียงัคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ

6. พจิารณ์าแต่่งตั่�งเลขานุการบริษทัี่

7. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ�งหรอ้หลายคน หรอ้บคุคลอ้�นใดปีฏิบิตั่กิารอย่างหนึ�งอย่างใดแที่นคณ์ะกรรมการได้ 

โดยอยูภู่ายใต้่การควิบคมุของคณ์ะกรรมการ หรอ้อาจมอบอำนาจเพ้�อให้บุคคลดงักล่าวิมอ่ำนาจต่ามท่ี่�คณ์ะกรรมการเหน็สมควิร 

และภูายในระยะเวิลาที่่�คณ์ะกรรมการเหน็สมควิร ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถึอน เปีล่�ยนแปีลง หรอ้แก้ไขบคุคลท่ี่�ได้รบั

มอบอำนาจหรอ้อำนาจนั�น ๆ ได้เม้�อเหน็สมควิร

ที่ั�งน่� คณ์ะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณ์ะกรรมการบรหิาร มอ่ำนาจหน้าท่ี่�ในการปีฏิบิตั่งิานต่่าง ๆ โดยมร่ายละเอย่ด

การมอบอำนาจต่ามขอบเขต่อำนาจหน้าที่่�ของคณ์ะกรรมการบรหิาร ซึึ่�งการมอบอำนาจนั�นต้่องไม่มลั่กษณ์ะเป็ีนการมอบอำนาจ

ที่่�ที่ำให้คณ์ะกรรมการบรหิารสามารถึพจิารณ์า และอนมุตั่ริายการท่ี่�ต่น หรอ้บคุคลท่ี่�อาจมค่วิามขดัแย้งมส่่วินได้เสย่ หรอ้มค่วิาม

ขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์อ้�นใดกบับริษทัี่หรอ้บรษิทัี่ย่อย ยกเว้ินเป็ีนการอนมุตั่ริายการที่่�เป็ีนไปีต่ามนโยบาย และหลกัเกณ์ฑ์์ท่ี่�

คณ์ะกรรมการพิจารณ์าและอนมุติั่ไว้ิแล้วิ

8. มส่่วินร่วิมในการกำหนดวิสิยัที่ศัน์และพนัธกจิของบรษิทัี่ เพ้�อให้ผู่บ้รหิารและพนกังานมจ่ดุมุง่หมายไปีในที่ศิที่าง

เดย่วิกัน และมก่ารที่บที่วินเป็ีนปีระจำทุี่กปีี ซึึ่�งคณ์ะกรรมการได้ต่ดิต่ามดูแลให้มก่ารนำกลยุที่ธ์ของบริษทัี่ไปีปีฏิบิตั่ ิ เพ้�อให้

สอดคล้องกบัการวิางแผ่นงบปีระมาณ์ที่่�อนมุติั่  

9. กำหนดเป้ีาหมาย แนวิที่าง นโยบาย แผ่นงาน และงบปีระมาณ์ของบริษทัี่ ควิบคุมกำกับดแูลการบริหารและการ

จดัการของคณ์ะกรรมการบรหิาร ให้เป็ีนไปีต่ามนโยบายท่ี่�ได้รบัมอบหมาย เว้ินแต่่ในเร้�องดงัต่่อไปีน่� คณ์ะกรรมการต้่องได้รบัมต่ิ

อนุมตั่จิากที่่�ปีระชุื้มผู่ถ้ึอ้หุน้ก่อนการดำเนินการ อนัได้แก่ เร้�องท่ี่�กฎหมายกำหนดให้ต้่องได้รบัมติ่อนมุตั่จิากท่ี่�ปีระชุื้มผู่ถ้้ึอหุน้ เช่ื้น  

การเพิ�มที่นุ การลดที่นุ การออกหุน้กู ้ การขายหรอ้โอนกจิการของบรษิทัี่ทัี่�งหมด หรอ้บางส่วินท่ี่�สำคญัให้แก่บุคคลอ้�น หรอ้ 

การซึ่้�อ หรอ้การรบัโอนกจิการของบรษัิที่อ้�นมาเป็ีนของบรษิทัี่ การแก้ไขหนงัสอ้บรคิณ์ห์สนธ ิหรอ้ข้อบงัคบั เป็ีนต้่น

นอกจากน่� คณ์ะกรรมการยงัมข่อบเขต่ หน้าที่่�ในการกำกบัดแูลให้บรษิทัี่ปีฏิบิตั่ติ่ามกฎหมายว่ิาด้วิยหลกัที่รพัย์ และ

ต่ลาดหลกัที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ข้อกำหนดของต่ลาดหลกัที่รพัย์ หรอ้กฎหมายท่ี่�เก่�ยวิข้องกับธรุกจิของบรษิทัี่

10. ติ่ดต่ามผ่ลการดำเนนิงานให้เป็ีนไปีต่ามแผ่นงานและงบปีระมาณ์อย่างต่่อเน้�อง 

11. พิจารณ์าโครงสร้างการบรหิารงาน แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการบรหิาร ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร และคณ์ะกรรมการอ้�น

ต่ามควิามเหมาะสม 

12. กรรมการจะต้่องไม่ปีระกอบกจิการอนัม่สภูาพอย่างเดย่วิกนั และเป็ีนการแข่งขันกบักจิการของบรษิทัี่ หรอ้เข้าเป็ีน

หุน้ส่วินในห้างหุน้ส่วินสามญั หรอ้เป็ีนหุน้ส่วินไม่จำกดัควิามรบัผ่ดิในห้างหุน้ส่วินจำกดั หรอ้เป็ีนกรรมการของบรษัิที่เอกชื้น หรอ้

บรษิทัี่มหาชื้นอ้�น ที่่�ปีระกอบกิจการอันมส่ภูาพอย่างเดย่วิกัน และเป็ีนการแข่งขนักบักจิการของบริษทัี่ เว้ินแต่่จะได้แจ้งให้ที่่�

ปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุน้ที่ราบก่อนที่่�จะมม่ติ่แต่่งตั่�ง

13. กรณ์ม่ส่่วินได้เสย่ไม่ว่ิาโดยต่รงหร้อโดยอ้อมในสัญญาท่ี่�บริษทัี่ที่ำขึ�น หรอ้ถ้ึอหุน้ หรอ้หุน้กู้เพิ�มขึ�นหรอ้ลดลงในบริษทัี่ 

หรอ้บรษิทัี่ในเครอ้ กรรมการต้่องแจ้งให้บริษัที่ที่ราบโดยไม่ชัื้กช้ื้า
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14. มส่่วินร่วิมในการสนบัสนนุการสร้างนวิตั่กรรมที่่�ก่อให้เกดิมลูค่าแก่ธรุกจิควิบคูไ่ปีกบัการสร้างคณุ์ปีระโยชื้น์ต่่อลกูค้า 

หรอ้ผู่ท้ี่่�เก่�ยวิข้อง และมค่วิามรับผ่ดิชื้อบต่่อสงัคมและสิ�งแวิดล้อม

15. จัดให้ม่การปีระเมินผ่ลงานของคณ์ะกรรมการรายคณ์ะ คณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย กรรมการและกรรมการชืุ้ดย่อย 

รายบคุคล และผู้่บรหิารสูงสดุขององค์กร (CEO) เป็ีนปีระจำที่กุปีี

อัำนาจการอันุมตัขิ้อังค์ณะกรรมการ

1. อนมุตั่วิิสิยัที่ศัน์ พนัธกจิ กลยทุี่ธ์ และนโยบายท่ี่�สำคญั เช่ื้น นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ คูม่อ้จรยิธรรมธรุกจิ นโยบาย

การบรหิารควิามเส่�ยง การกำกบัดูแลการใช้ื้ข้อมูลภูายใน นโยบายการต่่อต้่านคอร์รปัีชื้นั นโยบายการควิบคมุภูายใน นโยบาย

การที่ำรายการระหว่ิางกัน นโยบายเก่�ยวิกบัควิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ 

2. อนมุตั่กิารลงที่นุที่างการเงนิ การกูย้ม้เงิน การจัดหาแหล่งเงินกูกั้บสถึาบนัการเงนิ สำหรับยอดเงนิเกนิ 20 ล้านบาที่

ขึ�นไปี

3. อนมุตั่กิารจดัซึ่้�อจัดจ้างในส่วินที่่�เกนิวิงเงนิอนมุตั่ขิองคณ์ะกรรมการบรหิาร

4. อนุมัต่โิครงการลงที่นุ และการดำเนนิงานที่่�สำคญัของบริษัที่ ภูายใต้่ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวิตั่ถึุปีระสงค์  

ข้อบงัคบับรษิทัี่ และมติ่ที่่�ปีระชุื้มผู่ถ้ึอ้หุน้ รวิมถึงึติ่ดต่ามดแูลให้มก่ารดำเนนิการต่ามนโยบาย และแผ่นงานท่ี่�กำหนดไว้ิอย่างม่

ปีระสทิี่ธภิูาพและปีระสทิี่ธผิ่ล

5. อนมุตั่แิผ่นธรุกจิ งบปีระมาณ์ อตั่รากำลงัคน และรายจ่ายฝ่้ายทุี่นปีระจำปีี

6. อนมุตั่กิารที่ำรายการต่ามหลักเกณ์ฑ์์ของพระราชื้บัญญัต่หิลกัที่รพัย์และต่ลาดหลักที่รพัย์ รวิมถึึงกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�เก่�ยวิข้อง 

เช่ื้น รายการที่่�เก่�ยวิโยงกนั รายการได้มาหรอ้จำหน่ายไปีซึึ่�งสนิที่รพัย์

7. อนมุตั่กิารจ่ายเงนิปัีนผ่ลระหว่ิางกาลให้แก่ผู่ถ้้ึอหุน้

8. อนมุตั่ริายชื้้�อผู่บ้ริหารเพ้�อไปีดำรงต่ำแหน่งกรรมการของบริษทัี่ย่อย หรอ้บริษทัี่ร่วิมทุี่น ต่ามข้อต่กลงในสัญญาหรอ้

ต่ามสดัส่วินการถึอ้หุน้

อัำนาจหุ้น้าที�ข้อังประธุานกรรมการ

เพ้�อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่่�ในเร้�องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัที่แยกจากกันอย่างชัื้ดเจน บริษทัี่

จึงกำหนดให้ปีระธานกรรมการ ปีระธานกรรมการบริหาร และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บริหารเป็ีนคนละบุคคลกัน โดยปีระธาน

กรรมการมบ่ที่บาที่หน้าที่่� ดงัน่�

1. เรย่กปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ เป็ีนปีระธานการปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ และการปีระชุื้มผู่ถ้้ึอหุน้ ต่ลอดจนมบ่ที่บาที่ในการ

กำหนดระเบ่ยบวิาระการปีระชื้มุร่วิมกับปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร

2. มบ่ที่บาที่ในการควิบคมุการปีระชื้มุให้มป่ีระสทิี่ธภิูาพเป็ีนไปีต่ามระเบย่บ ข้อบงัคบับรษิทัี่ สนบัสนนุและเปิีดโอกาส

ให้กรรมการแสดงควิามเหน็อย่างเป็ีนอสิระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณ์ะกรรมการ ปีฏิิบัต่ิหน้าท่ี่�อย่างเต่็มควิามสามารถึ ต่ามขอบเขต่อำนาจ หน้าท่ี่� ควิาม 

รบัผ่ดิชื้อบ และต่ามหลกัการกำกบัดูแลกิจการที่่�ด่

4. ดูแล ต่ดิต่ามการบรหิารงานของคณ์ะกรรมการ และคณ์ะกรรมการชุื้ดย่อยอ้�น ๆ ให้บรรลุต่ามวัิต่ถุึปีระสงค์ท่ี่�กำหนดไว้ิ 

เป็ีนผู่ล้งคะแนนชื้่�ขาดในกรณ่์ท่ี่�ที่่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ มก่ารลงคะแนนเส่ยง และคะแนนเสย่งทัี่�งสองฝ่้ายเท่ี่ากัน

วาระการดำรงตำแหุ้น่งค์ณะกรรมการ

ในการปีระชื้มุสามัญผู่ถ้ึอ้หุ้นปีระจำปีีที่กุครั�ง กรรมการจะต้่องออกจากต่ำแหน่งอย่างน้อยจำนวิน 1 ใน 3 ของกรรมการ

ที่ั�งหมด ถ้ึาจำนวินกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ีนสามส่วินไม่ได้ให้ออกโดยจำนวินใกล้เคย่งท่ี่�สุด ส่วินปีีหลงั ๆ  ต่่อไปีให้กรรมการที่่�

อยูใ่นต่ำแหน่งนานที่่�สุดนั�นจะเป็ีนผู่อ้อกจากต่ำแหน่ง กรรมการท่ี่�ออกจากต่ำแหน่งไปีนั�นอาจจะถูึกเลอ้กเข้ารบัต่ำแหน่งอก่ก็ได้ 
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7.3	ค์ณะกรรมการช่ดุย่อัย

คณ์ะกรรมการได้แต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการชื้ดุย่อยจำนวิน 4 ชื้ดุ ได้แก่ คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ คณ์ะกรรมการบรหิาร คณ์ะ

กรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น (คณ์ะกรรมการสรรหาฯ) และคณ์ะกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล เพ้�อที่ำหน้าท่ี่�พจิารณ์า

กลั�นกรองการดำเนนิงานเฉุพาะเร้�องต่่าง ๆ  ที่่�สำคญั ต่ามขอบเขต่อำนาจหน้าท่ี่�ท่ี่�คณ์ะกรรมการมอบหมาย สมาชื้กิส่วินใหญ่ของ

คณ์ะกรรมการชุื้ดย่อยเป็ีนกรรมการอิสระ ยกเว้ิน คณ์ะกรรมการบรหิาร

1.	ค์ณะกรรมการตรวจส่อับุ	 

แต่่งต่ั�งโดยคณ์ะกรรมการ ปีระกอบด้วิยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 ท่ี่าน ซึ่ึ�งมค่ณุ์สมบตั่ ิหน้าท่ี่�ควิามรบัผ่ดิชื้อบครบถ้ึวิน

ต่ามหลักเกณ์ฑ์์ที่่�กำหนดในปีระกาศคณ์ะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์ และต่ามปีระกาศคณ์ะกรรมการกำกับ

ต่ลาดทีุ่น โดยกรรมการต่รวิจสอบต้่องเป็ีนผู่้ม่ควิามรู้ ควิามเชื้่�ยวิชื้าญ และปีระสบการณ์์เพ่ยงพอท่ี่�จะที่ำหน้าท่ี่�กรรมการ 

ต่รวิจสอบ ที่ั�งน่� กรรมการต่รวิจสอบอย่างน้อย 1 ท่ี่าน ต้่องเป็ีนผู่้ม่ควิามรู้และปีระสบการณ์์ด้านบัญช่ื้และ/หร้อการเงิน 

เพย่งพอที่่�จะที่ำหน้าที่่�สอบที่านควิามน่าเชื้้�อถึอ้ของรายงานที่างการเงนิ โดยมร่ายช้ื้�อ ดงัน่�

รายช่่�อั ตำแหุ้น่ง

1. พล.อ.ต่.หญงิ พญ.อศิรญา สขุเจรญิ

2. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพนัธุ์

3. น.ส.สณุ์ย์่ มตั่ต่ญัญุุกลุ*

กรรมการอสิระ/ปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ

กรรมการอสิระ/กรรมการต่รวิจสอบ

กรรมการอสิระ/กรรมการต่รวิจสอบ

* น.ส.สณุย์่ มัติตัิญญุกุลุ เป็ีนบคุคลที่่�มค่วามร้้ความสามารถืด้านบญัชุ ่และม่ปีระสบการณ์ในการสอบที่านงิบการเงินิของิบรษิัทัี่

เลีข้านกุารค์ณะกรรมการตรวจส่อับุ

นางสาวิศดารินที่น์ จนัที่ะกลุ

อัำนาจหุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการตรวจส่อับุ

1. สอบที่านให้บริษัที่มก่ารรายงานที่างการเงนิท่ี่�ถึกูต้่องทัี่�งรายไต่รมาสและปีระจำปีี และเปิีดเผ่ยข้อมูลท่ี่�เก่�ยวิข้องอย่าง

เพย่งพอก่อนเสนอต่่อคณ์ะกรรมการ

2. สอบที่านให้บริษทัี่มร่ะบบควิบคุมภูายใน และระบบต่รวิจสอบภูายในท่ี่�เหมาะสม มป่ีระสทิี่ธผิ่ล และพิจารณ์าควิาม

เป็ีนอสิระของหน่วิยงานต่รวิจสอบภูายใน ต่ลอดจนให้ควิามเหน็ชื้อบในการพจิารณ์าแต่่งต่ั�ง โยกย้าย เลกิจ้างหัวิหน้าหน่วิยงาน

ต่รวิจสอบภูายใน หรอ้หน่วิยงานอ้�นใดที่่�รบัผ่ดิชื้อบเก่�ยวิกับการต่รวิจสอบภูายใน 

3. สอบที่านให้บรษิทัี่ปีฏิบัิติ่ต่ามกฎหมายว่ิาด้วิยหลักที่รพัย์และต่ลาดหลกัที่รพัย์ ข้อกำหนดของต่ลาดหลกัที่รพัย์ หร้อ

กฎหมายที่่�เก่�ยวิข้องกบัธรุกจิของบรษิทัี่

4. พิจารณ์า คดัเลอ้ก เสนอแต่่งตั่�ง หรอ้เลิกจ้างบุคคลซึ่ึ�งมค่วิามเป็ีนอสิระ เพ้�อที่ำหน้าท่ี่�เป็ีนผู่ส้อบบญัช่ื้ของบรษิทัี่ และ

เสนอค่าต่อบแที่นของบุคคลดังกล่าวิ รวิมที่ั�งเข้าร่วิมปีระชุื้มกับผู่ส้อบบัญช่ื้ โดยไม่มฝ่่้ายจัดการเข้าร่วิมปีระชุื้มด้วิยอย่างน้อยปีีละ 

1 ครั�ง 

5. พิจารณ์ารายการที่่�เก่�ยวิโยงกัน หร้อรายการที่่�อาจม่ควิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ ให้เป็ีนไปีต่ามกฎหมายและ 

ข้อกำหนดของต่ลาดหลกัที่รัพย์ ที่ั�งน่� เพ้�อให้มั�นใจว่ิารายการดงักล่าวิสมเหตุ่สมผ่ลและเป็ีนปีระโยชื้น์สงูสดุต่่อบรษิทัี่

6. จัดที่ำรายงานของคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ โดยเปิีดเผ่ยไว้ิในรายงานปีระจำปีีของบริษทัี่ ซึึ่�งรายงานดังกล่าวิปีระกอบ

ด้วิยข้อมลูอย่างน้อย ดังน่�

 (ก) ควิามเห็นเก่�ยวิกบัควิามถึกูต้่อง ครบถ้ึวิน เป็ีนท่ี่�เช้ื้�อถ้ึอได้ของรายงานที่างการเงนิของบรษิทัี่

 (ข) ควิามเห็นเก่�ยวิกบัควิามเพ่ยงพอของระบบควิบคมุภูายในของบรษิทัี่

 (ค) ควิามเหน็เก่�ยวิกบัการปีฏิบัิต่ติ่ามกฎหมายว่ิาด้วิยหลักที่รพัย์และต่ลาดหลักที่รพัย์ ข้อกำหนดของต่ลาดหลักที่รัพย์ 

หรอ้กฎหมายที่่�เก่�ยวิข้องกบัธรุกจิของบรษัิที่

 (ง) ควิามเห็นเก่�ยวิกบัควิามเหมาะสมของผู่ส้อบบัญช่ื้
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 (จ)  ควิามเห็นเก่�ยวิกบัรายการท่ี่�อาจมค่วิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์

 (ฉุ) จำนวินการปีระชื้มุคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ และการเข้าร่วิมปีระชื้มุของกรรมการต่รวิจสอบแต่่ละท่ี่าน

 (ชื้) ควิามเห็นหรอ้ข้อสังเกต่โดยรวิมที่่�คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้รบัจากการปีฏิิบตั่หิน้าท่ี่�ต่ามกฎบัต่ร (Charter)

 (ซึ่) รายการอ้�นที่่�เห็นว่ิาผู่้ถึ้อหุ้นและผู่้ลงทีุ่นที่ั�วิไปีควิรที่ราบ ภูายใต้่ขอบเขต่หน้าที่่� และควิามรับผ่ิดชื้อบที่่�ได้ 

รบัมอบหมายจากคณ์ะกรรมการบรษัิที่

7. ปีฏิบัิต่กิารอ้�นใดต่ามที่่�คณ์ะกรรมการบรษิทัี่มอบหมาย ด้วิยควิามเหน็ชื้อบจากคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ 

ในกรณ์ท่ี่่�มก่ารเปีล่�ยนแปีลงหน้าที่่�ของคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ ให้บรษิทัี่แจ้งมติ่เปีล่�ยนแปีลงหน้าที่่� และจัดที่ำรายชื้้�อ

และขอบเขต่การดำเนนิงานของคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบที่่�มก่ารเปีล่�ยนแปีลง ต่ามแบบที่่�ต่ลาดหลกัที่รพัย์กำหนด และนำส่งต่่อ

ต่ลาดหลกัที่รพัย์ภูายใน 3 วินัที่ำการ นบัตั่�งแต่่วินัที่่�มก่ารเปีล่�ยนแปีลงดงักล่าวิ โดยวิิธก่ารต่ามข้อกำหนดของต่ลาดหลกัที่รพัย์

ว่ิาด้วิยการรายงานโดยผ่่านส้�ออเิลก็ที่รอนิกส์

วาระการดำรงตำแหุ้น่งกรรมการตรวจส่อับุ

กรรมการต่รวิจสอบมว่ิาระการดำรงต่ำแหน่งคราวิละ 3 ปีี กรรมการต่รวิจสอบที่่�พ้นจากต่ำแหน่งต่ามวิาระ อาจได้รบัการ

แต่่งต่ั�งใหม่อก่ได้ ต่ามที่่�คณ์ะกรรมการพิจารณ์าเห็นสมควิร การลาออกของกรรมการต่รวิจสอบให้ย้�นใบลาต่่อปีระธานกรรมการ

ล่วิงหน้าไม่น้อยกว่ิา 30 วินั พร้อมส่งสำเนาหนังสอ้ลาออกให้ต่ลาดหลกัที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ยภูายใน 3  วินัที่ำการ

2.	ค์ณะกรรมการบุรหิุ้าร 

แต่่งต่ั�งและกำกับดูแลโดยคณ์ะกรรมการ ที่ำหน้าที่่�บริหารจัดการงานของบริษทัี่ให้เป็ีนไปีต่ามวัิต่ถุึปีระสงค์ นโยบายและ

กลยทุี่ธ์ที่่�คณ์ะกรรมการกำหนด และรายงานผ่ลต่่อคณ์ะกรรมการอย่างถูึกต้่องโปีร่งใส ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 คณ์ะกรรมการ

บรหิารปีระกอบด้วิยกรรมการจำนวิน 6 ท่ี่าน ดงัน่� 

รายช่่�อั ตำแหุ้น่ง

1. นายมนิที่ร์ องิค์ธเนศ

2. นายบญุเลศิ นราไที่

3. นายธนติ่ แกล้วิเดชื้ศร่

4. นายพรชื้ยั จนัที่รศภุูแสง

5. น.ส.พรปีวิณ์่์ สหวิฒันพงศ์

6. นายวิทิี่ยา กจิชื้าญไพบลูย์ 

ปีระธานกรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร/ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร/ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายดจิทัิี่ล

กรรมการบรหิาร/ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อธรุกจิ 

กรรมการบรหิาร/ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อไอท่ี่และการจดังาน

กรรมการบรหิาร/ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายบัญช่ื้และการเงนิ

กรรมการบรหิาร/ผู่ช่้ื้วิยผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อธรุกจิ

เลีข้านกุารค์ณะกรรมการบุรหิุ้าร

นางสาวิฌานกิา กจิรตั่นกาญจน์

อัำนาจ	หุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการบุรหิุ้าร

คณ์ะกรรมการบรหิารมอ่ำนาจ หน้าที่่� และควิามรบัผ่ดิชื้อบในการบรหิารงานในเร้�องเก่�ยวิกบัการดำเนนิงานต่ามปีกต่ิ 

การกำหนดนโยบาย แผ่นธรุกจิ งบปีระมาณ์ โครงสร้างการบรหิาร และอำนาจการบรหิารต่่าง ๆ ของบรษิทัี่ หลกัเกณ์ฑ์์ในการ

ดำเนินธรุกจิให้สอดคล้องกับสภูาพเศรษฐกิจ เพ้�อเสนอให้ที่่�ปีระชุื้มคณ์ะกรรมการพิจารณ์าอนุมตั่ ิ และ/หรอ้ให้ควิามเห็นชื้อบ 

รวิมถึงึการต่รวิจสอบและติ่ดต่ามผ่ลการดำเนนิงานของบรษิทัี่ต่ามนโยบายท่ี่�กำหนด โดยสรปุีอำนาจหน้าท่ี่�ท่ี่�สำคญัได้ ดงัน่�

1.  พิจารณ์าเร้�องการจดัสรรงบปีระมาณ์ปีระจำปีีต่ามที่่�ฝ่้ายจดัการเสนอ ก่อนที่่�จะนำเสนอให้คณ์ะกรรมการพจิารณ์า

อนมุตั่ ิที่ั�งน่� ให้รวิมถึงึการพจิารณ์าและอนมุติั่การเปีล่�ยนแปีลง และเพิ�มเต่มิงบปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำปีีในระหว่ิางท่ี่�ไม่มก่าร

ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ หร้อในกรณ่์เร่งด่วิน และให้นำเสนอคณ์ะกรรมการเพ้�อที่ราบในท่ี่�ปีระชื้มุคราวิต่่อไปี

2.  อนมุตั่กิารใช้ื้จ่ายต่ามระดับอำนาจอนมุติั่ท่ี่�ได้รบัการอนมุตั่โิดยคณ์ะกรรมการ
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3.  อนมุตั่กิารใช้ื้จ่ายเงนิลงที่นุที่่�สำคญั ๆ ที่่�ได้กำหนดไว้ิในงบปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำปีี ต่ามที่่�จะได้รบัมอบหมายจาก

คณ์ะกรรมการ หรอ้ต่ามที่่�คณ์ะกรรมการได้เคยมม่ติ่อนมุตั่ใินหลกัการไว้ิแล้วิ

4.  เป็ีนคณ์ะที่่�ปีรกึษาให้ฝ่้ายจัดการในเร้�องเก่�ยวิกับนโยบายด้านการเงนิ การต่ลาด การบรหิารงานบคุคล และด้านการ

ปีฏิบิตั่กิารอ้�น ๆ 

5. อำนาจในการอนมุติั่การดำเนินการที่างการเงนิ

 5.1 กรณ์ท่ี่่�กำหนดไว้ิในแผ่นธุรกิจ หรอ้งบปีระมาณ์ปีระจำปีีที่่�คณ์ะกรรมการอนุมตั่ไิว้ิแล้วิ คณ์ะกรรมการบริหาร

สามารถึดำเนนิการได้โดยไม่จำกดัวิงเงนิ

 5.2 กรณ่์ที่่�ไม่ได้กำหนดไว้ิต่ามข้อ 5.1 ให้คณ์ะกรรมการบรหิารมอ่ำนาจในการอนุมตั่กิารดำเนินการที่างการเงินใน

วิงเงนิไม่เกนิ 20 ล้านบาที่ โดยอำนาจอนมุติั่ที่างการเงนิดงักล่าวิจะรวิมถึงึการอนมุตั่ค่ิาใช้ื้จ่ายต่่าง ๆ  ในการดำเนนิการต่ามปีกต่ิ

ธรุกิจ การลงทุี่นในสินที่รัพย์ฝ่้ายทุี่น หร้อสินที่รัพย์ถึาวิร การกูย้ม้เงิน การจัดหาวิงเงินสินเช้ื้�อ รวิมถึึงการให้หลักปีระกัน เป็ีนต้่น 

และให้เสนอต่่อท่ี่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการเพ้�อที่ราบต่่อไปี

6. ปีฏิบัิต่หิน้าที่่�อ้�น ๆ ต่ามที่่�ได้รบัมอบหมายจากคณ์ะกรรมการ

 ที่ั�งน่� อำนาจของคณ์ะกรรมการบริหารจะไม่รวิมถึึงการอนุมัต่ิรายการใดที่่�อาจม่ควิามขัดแย้ง หร้อรายการใดที่่� 

คณ์ะกรรมการบริหาร หรอ้บุคคลที่่�เก่�ยวิโยงกับคณ์ะกรรมการบริหารมส่่วินได้เสย่ หรอ้ผ่ลปีระโยชื้น์ในลกัษณ์ะอ้�นใดขัดแย้ง 

กบับรษิทัี่ หรอ้บรษัิที่ย่อย (ถ้ึาม่) ต่ามกฎเกณ์ฑ์์ของต่ลาดหลกัที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ซึ่ึ�งการอนมุตั่ริายการในลกัษณ์ะดงักล่าวิ

จะต้่องเสนอต่่อท่ี่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ และ/หร้อท่ี่�ปีระชุื้มผู่ถ้้ึอหุน้ เพ้�อพจิารณ์าและอนมุตั่ริายการดงักล่าวิต่ามข้อบังคบัของ

บริษทัี่ หรอ้กฎหมายที่่�เก่�ยวิข้องกำหนด เว้ินแต่่เป็ีนการอนมุตั่ริายการท่ี่�เป็ีนลกัษณ์ะการดำเนนิธรุกรรมการค้าปีกต่ทัิี่�วิไปีของ

บรษิทัี่ที่่�คณ์ะกรรมการกำหนดกรอบการพจิารณ์าไว้ิชัื้ดเจนแล้วิ

3.	ค์ณะกรรมการส่รรหุ้าแลีะพจิารณาค่์าตอับุแทน	

 แต่่งต่ั�งโดยคณ์ะกรรมการ ปีระกอบด้วิยกรรมการและผู่บ้รหิารอย่างน้อย 3 ท่ี่าน โดยกรรมการอย่างน้อยกึ�งหนึ�งของ

จำนวินกรรมการทัี่�งหมดจะต้่องเป็ีนกรรมการอสิระ โดยมร่ายช้ื้�อ ดงัน่�

รายช่่�อั ตำแหุ้น่ง

1. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพนัธุ์ 

2. พล.อ.ต่.หญงิ พญ.อศิรญา สขุเจริญ

3. น.ส.สณุ์ย์่ มตั่ต่ญัญุุกลุ 

กรรมการอสิระ/ปีระธานกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

กรรมการอสิระ/กรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

เลีข้านกุารค์ณะกรรมการส่รรหุ้าฯ

นางสาวิศดารินที่น์ จนัที่ะกลุ

อัำนาจหุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการส่รรหุ้าฯ

ส่่วนที�	1	ด้านการส่รรหุ้ากรรมการ

1.1 กำหนดหลกัเกณ์ฑ์์และนโยบายในการสรรหากรรมการกรรมการชื้ดุย่อย และปีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิารโดยพจิารณ์า

ควิามเหมาะสมของจำนวิน โครงสร้าง และองค์ปีระกอบของคณ์ะกรรมการ กำหนดคุณ์สมบตั่ขิองกรรมการ เพ้�อเสนอต่่อ 

คณ์ะกรรมการ และ/หร้อเสนอขออนุมติั่ต่่อที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้แล้วิแต่่กรณ์่

1.2 พจิารณ์าสรรหา คดัเลอ้ก และเสนอบคุคลที่่�เหมาะสมให้ดำรงต่ำแหน่งกรรมการ และ/หรอ้ กรรมการชื้ดุย่อย และ/

หรอ้ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร ที่่�ครบวิาระ และ/หร้อมต่่ำแหน่งว่ิางลง และ/หร้อแต่่งต่ั�งเพิ�ม

1.3 พจิารณ์าแผ่นผู่ส้บ้ที่อดต่ำแหน่งของปีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิารและผู่บ้รหิารระดบัสงู เพ้�อเต่รย่มควิามพร้อมให้ม่ 

ผู่ส้บ้ที่อด ในกรณ์ป่ีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิารและผู่บ้รหิารระดบัสงูเกษย่ณ์อายุหรอ้ไม่สามารถึปีฏิบัิต่หิน้าท่ี่�ได้

1.4 ให้คำชื้่�แจง และต่อบคำถึามใด ๆ เก่�ยวิกับการสรรหากรรมการต่่อท่ี่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้ ในนามของคณ์ะกรรมการ 

1.5 ปีฏิบิติั่การอ้�นใดเก่�ยวิกบัการสรรหาต่ามท่ี่�คณ์ะกรรมการมอบหมาย
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เกณฑ์์การพิจารณาส่รรหุ้ากรรมการ

1. พิจารณ์าควิามเหมาะสมควิามรู ้ควิามสามารถึ เฉุพาะด้านท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ต่่อการดำเนนิธรุกจิ 

2. พิจารณ์าควิามหลากหลายที่ั�งเพศ อายุ ศาสนา เชื้้�อชื้าต่ิ สัญชื้าต่ิ ควิามชื้ำนาญหลากหลายด้าน ที่ักษะ และ

ปีระสบการณ์์เพ้�อสามารถึปีฏิิบติั่หน้าที่่�ได้อย่างมป่ีระสทิี่ธภิูาพ และสนบัสนนุคณ์ะกรรมการได้อย่างครบถ้ึวิน

3. มคุ่ณ์สมบติั่ต่ามที่่�กฎหมาย ข้อบังคบั และหลักการกำกับดแูลกิจการท่ี่�ดข่องบรษิทัี่

4. สามารถึอทุี่ศิเวิลาให้กบับริษทัี่ได้อย่างเต็่มท่ี่� 

ส่่วนที�	2	ด้านการพจิารณาค่์าตอับุแทน

2.1 จดัที่ำหลกัเกณ์ฑ์์และนโยบายในการพจิารณ์าค่าต่อบแที่นของคณ์ะกรรมการ และคณ์ะกรรมการชื้ดุย่อย เพ้�อเสนอ

ต่่อคณ์ะกรรมการ และ/หรอ้เสนอขออนุมติั่ต่่อที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้แล้วิแต่่กรณ์่

2.2 พิจารณ์าค่าต่อบแที่นที่่�จำเป็ีนและเหมาะสม ทัี่�งท่ี่�เป็ีนรูปีแบบต่ัวิเงินและมิใช่ื้ต่ัวิเงินของคณ์ะกรรมการและ 

คณ์ะกรรมการชื้ดุย่อย โดยการพจิารณ์าค่าต่อบแที่นให้เหมาะสมกบัภูาระหน้าท่ี่� ควิามรบัผ่ดิชื้อบ และผ่ลงาน เพ้�อเสนอให้ 

คณ์ะกรรมการพิจารณ์าและ/หรอ้นำเสนอต่่อที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้เพ้�อขออนมุตั่แิล้วิแต่่กรณ์่

2.3 ให้คำชื้่�แจง และต่อบคำถึามใด ๆ เก่�ยวิกับค่าต่อบแที่นกรรมการต่่อท่ี่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้ ในนามของคณ์ะกรรมการ 

2.4 ปีฏิบิติั่การอ้�นใดที่่�เก่�ยวิข้องกับการกำหนดค่าต่อบแที่นต่ามท่ี่�คณ์ะกรรมการมอบหมาย

เกณฑ์์การพิจารณาค่์าตอับุแทนค์ณะกรรมการ

1. กำหนดค่าต่อบแที่นกรรมการแบ่งเป็ีน 3 ส่วิน คอ้ ค่าต่อบแที่นรายเดอ้น ค่าเบ่�ยปีระชื้มุรายครั�งต่ามจำนวินครั�งที่่�เข้า

ปีระชื้มุจรงิ และโบนสักรรมการพิจารณ์าจากผ่ลการดำเนนิงาน สทิี่ธปิีระโยชื้น์อ้�นไม่ม่

2. กำหนดค่าต่อบแที่นโดยคำนงึถึงึหน้าที่่� ควิามรบัผ่ดิชื้อบ ควิามเหมาะสม สอดคล้องกบัผ่ลการปีฏิบิตั่งิาน ผ่ลการดำเนนิ

งานของบริษทัี่ โดยพจิารณ์าเปีรย่บเที่ย่บกบัแนวิปีฏิบิตั่ขิองบริษทัี่อ้�นในอตุ่สาหกรรมเดย่วิกัน ซึึ่�งมข่นาดของธุรกจิและควิาม

เส่�ยงในการดำเนินธรุกจิใกล้เค่ยงกนั เพ้�อควิามเหมาะสม และจงูใจให้กรรมการดำเนินงานต่ามเป้ีาหมาย

3. ค่าต่อบแที่นคณ์ะกรรมการจะต้่องได้รับอนมุตั่โิดยท่ี่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้ 

วาระการดำรงตำแหุ้น่งกรรมการส่รรหุ้าฯ

กรรมการสรรหาฯ มว่ิาระดำรงต่ำแหน่งคราวิละ 3 ปีี โดยกรรมการสรรหาฯ ท่ี่�พ้นจากต่ำแหน่งต่ามวิาระ อาจได้รบัการ

แต่่งต่ั�งเข้ามาใหม่ได้อก่ กรณ่์กรรมการสรรหาฯ ปีระสงค์จะลาออกก่อนครบวิาระ จะต้่องแจ้งต่่อปีระธานกรรมการล่วิงหน้าไม่

น้อยกว่ิา 30 วินั เพ้�อให้คณ์ะกรรมการพจิารณ์าแต่่งต่ั�งกรรมการที่ดแที่น 

4.	ค์ณะกรรมการบุรรษัทัภบิุาลี	 

แต่่งต่ั�งโดยคณ์ะกรรมการ ปีระกอบด้วิยกรรมการอิสระ และ/หร้อกรรมการที่่�ไม่เป็ีนผู้่บริหารอย่างน้อย 3 คน 

โดยกรรมการมากกว่ิากึ�งหนึ�งจะต้่องเป็ีนกรรมการอสิระ และต้่องมก่รรมการอสิระปีฏิบิตั่หิน้าท่ี่�ปีระธานคณ์ะกรรมการบรรษทัี่ 

ภูบิาล  โดยม่รายชื้้�อ ดงัน่�

รายช่่�อั ตำแหุ้น่ง

1.   พล.อ.ต่.หญงิ พญ.อศิรญา สขุเจรญิ

2.   รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพนัธุ์

3.   น.ส.สณุ์ย์่ มตั่ต่ญัญุุกลุ

กรรมการอสิระ/ปีระธานกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

กรรมการอสิระ/กรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

กรรมการอสิระ/กรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

เลีข้านกุารค์ณะกรรมการบุรรษัทัภบิุาลี

นางสาวิศดารินที่น์ จนัที่ะกลุ
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อัำนาจหุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการบุรรษัทัภบิุาลี

1. กำกบัดแูลการดำเนนิงานของบรษิทัี่และการปีฏิบิตั่งิานของคณ์ะกรรมการชื้ดุย่อยที่่�บรษิทัี่จดัต่ั�งขึ�น รวิมที่ั�งผู่บ้ริหาร 

และพนกังาน ให้เป็ีนไปีต่ามหลกัการกำกบัดูแลกจิการท่ี่�ดส่อดคล้องกบันโยบายของบรษิทัี่ และกฎหมายท่ี่�เก่�ยวิข้อง 

2. กำหนดและที่บที่วินหลกัเกณ์ฑ์์ข้อพึงปีฏิบัิต่ท่ิี่�สำคญั ๆ ของบรษิทัี่ ต่ามหลกัการกำกับดแูลกิจการท่ี่�ด่ 

3. ที่บที่วินนโยบาย หลกัการและแนวิที่างการปีฏิบิตั่งิานท่ี่�ดอ่ย่างสม�ำเสมอ 

4.  เสนอแนะข้อกำหนดท่ี่�เก่�ยวิกบัจรยิธรรมในการดำเนนิธรุกจิข้อพงึปีฏิบัิต่ท่ิี่�ดแ่ก่กรรมการ ผู่บ้รหิาร และพนักงานของ

บรษิทัี่ 

5. ดูแลให้หลักการบรรษัที่ภิูบาลที่่�ด่มผ่่ลในที่างปีฏิบัิต่ ิมค่วิามต่่อเน้�องและเหมาะสม 

6. รายงานต่่อคณ์ะกรรมการเก่�ยวิกบัการกำกบัดแูลกจิการท่ี่�ดข่องบรษัิที่ พร้อมควิามเหน็ในแนวิปีฏิบิตั่ ิ และข้อเสนอแนะ 

เพ้�อแก้ไขปีรบัปีรงุต่ามควิามเหมาะสม

7. ปีฏิบัิต่กิารอ้�นใดต่ามที่่�คณ์ะกรรมการมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหุ้น่งกรรมการบุรรษััทภบิุาลี	

กรรมการบรรษทัี่ภิูบาล มว่ิาระดำรงต่ำแหน่งคราวิละ 3 ปีี โดยกรรมการบรรษัที่ภูบิาล ท่ี่�พ้นจากต่ำแหน่งต่ามวิาระ อาจ

ได้รบัการแต่่งต่ั�งเข้ามาใหม่ได้อก่ กรณ์ก่รรมการบรรษัที่ภิูบาล ปีระสงค์จะลาออกก่อนครบวิาระ จะต้่องแจ้งต่่อปีระธานกรรมการ

ล่วิงหน้าไม่น้อยกว่ิา 30 วินั เพ้�อให้คณ์ะกรรมการพจิารณ์าแต่่งต่ั�งกรรมการที่ดแที่น

ในปีี 2565 คณ์ะกรรมการได้จัดให้ม่การปีระชืุ้มคณ์ะกรรมการจำนวิน 4 ครั�ง โดยปีระธานกรรมการจะกำหนด

ระเบย่บวิาระการปีระชื้มุ อย่างไรกด่็ กรรมการแต่่ละท่ี่านสามารถึเสนอเร้�องเข้าวิาระการปีระชื้มุได้ต่ามขั�นต่อนและวิธิก่ารที่่�

กำหนด โดยบรษิทัี่ได้จดัเอกสารการปีระชื้มุในรปูีแบบอเิลก็ที่รอนกิส์ส่งให้กรรมการเป็ีนการล่วิงหน้าไม่น้อยกว่ิา 7 วินั ซึ่ึ�งอำนวิย

ควิามสะดวิกและลดการใช้ื้เอกสารปีระกอบวิาระการปีระชื้มุ นอกจากน่� บรษัิที่ได้จดัการปีระชื้มุออนไลน์ผ่่านระบบ Zoom โดย

กรรมการสามารถึเข้ามาปีระชุื้มที่่�สำนักงาน หรอ้สามารถึปีระชุื้มที่างออนไลน์ได้ ก่อนการปีระชุื้มผู่เ้ข้าร่วิมปีระชุื้มจะมก่ารยน้ยัน

ต่วัิต่น และบันทึี่กการปีระชุื้มไว้ิเป็ีนหลักฐานทุี่กครั�ง นอกจากน่� คณ์ะกรรมการได้กำหนดนโยบายว่ิากรรมการที่่�มส่่วินได้เสย่หรอ้

เข้าข่ายมผ่่ลปีระโยชื้น์ที่่�อาจขดัแย้งกบัผ่ลปีระโยชื้น์ของบรษิทัี่ จะต้่องออกจากท่ี่�ปีระชื้มุ และงดออกเสย่งเม้�อมก่ารพจิารณ์าใน

เร้�องนั�น ๆ ในการปีระชุื้มจะมก่ารพิจารณ์างบการเงินของบรษิทัี่ และต่ดิต่ามผ่ลการดำเนินงานให้เป็ีนไปีต่ามแผ่นงานและ 

งบปีระมาณ์ที่่�กำหนดไว้ิ 

ในการปีระชุื้มคณ์ะกรรมการครั�งที่่� 4/2565 เม้�อวินัที่่� 8 พฤศจิกายน 2565 บรษิทัี่จะมก่ารนำเสนอพจิารณ์าวิาระที่บที่วิน 

และอนุมตั่วิิสิยัที่ศัน์ พนัธกจิ กลยุที่ธ์ แผ่นงาน แผ่นธุรกจิ งบการลงทุี่น และงบปีระมาณ์ปีระจำปีี 2566 จดัให้มก่ารปีระเมนิ

ต่นเองต่ามแบบปีระเมนิต่นเองสำหรบักรรมการ (รายบคุคล) แบบปีระเมนิต่นเองสำหรบัคณ์ะกรรมการ แบบปีระเมนิต่นเอง

สำหรับคณ์ะกรรมการชุื้ดย่อย และแบบปีระเมินผ่ลงานของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร นอกจากน่� ท่ี่�ปีระชุื้มคณ์ะกรรมการ 

ได้เห็นชื้อบให้ม่การปีระชืุ้มร่วิมกันเฉุพาะกรรมการที่่�ไม่เป็ีนผู่้บริหารและกรรมการอิสระ โดยเริ�มหลังจากการปีระชืุ้ม 

คณ์ะกรรมการ เพ้�ออภิูปีรายปัีญหาที่ั�วิไปีเก่�ยวิกับการจัดการหร้อการกำกับดูแลกิจการของบริษัที่ โดยม่การรายงาน 

ผ่ลการปีระชื้มุ ข้อเสนอแนะให้ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิารที่ราบ เพ้�อให้ฝ่้ายจัดการนำไปีดำเนนิการ  

รายละเอย่ดการปีฏิบัิติ่หน้าที่่�ต่ามรายงานของคณ์ะกรรมการชื้ดุย่อย (หน้า 100-103)
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7.4	ข้้อัมลูีเกี�ยวกบัุผู้บุรหิุ้าร

7.4.1	รายช่่�อั	ตำแหุ้น่งข้อังผู้บุรหิุ้าร 

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษัิที่มผู่่บ้ริหารจำนวิน 7 ท่ี่าน ดงัน่� 

รายช่่�อั ตำแหุ้น่ง

1. นายมนิที่ร์ องิค์ธเนศ

2. นายบญุเลศิ นราไที่

3. นายธนติ่ แกล้วิเดชื้ศร่

4. นายพรชื้ยั จนัที่รศภุูแสง

5. น.ส.อมัพวินั กรงัพานชิื้

6. น.ส.พรปีวิณ์่์ สหวัิฒนพงศ์

7. นายวิทิี่ยา กจิชื้าญไพบลูย์

ปีระธานกรรมการบรหิาร

ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร/ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายดจิทัิี่ล

ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อธรุกจิ 

ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อไอท่ี่และการจดังาน

ผู่อ้ำนวิยการฝ่้าย Media Agency

ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายบัญช่ื้และการเงนิ

ผู่ช่้ื้วิยผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายส้�อธรุกจิ

7.4.2	นโยบุายจ่ายค่์าตอับุแทน	กรรมการบุรหิุ้ารแลีะผูบุ้ริหุ้าร

การพิจารณ์าค่าต่อบแที่นผู่้บริหาร เป็ีนไปีต่ามหลักเกณ์ฑ์์ที่่�คณ์ะกรรมการบริหารกำหนด โดยพิจารณ์าจากผ่ลการ 

ดำเนินงาน และการปีระเมินผ่ลการปีฏิบัิติ่งานของผู่บ้ริหารแต่่ละท่ี่าน โดยกำหนดดัชื้นช่ื้่�วิดั (KPIs) ที่่�กำหนดที่ั�งในระยะสั�น 

และระยะยาวิ ต่ามหลักการของ Balanced Scorecard พิจารณ์ามุมมองที่่�ครอบคลุมที่ั�งด้านการเงิน ลูกค้า การพัฒนา

กระบวินการที่ำงาน และการเรย่นรูพ้ฒันานวิตั่กรรมใหม่ ที่างฝ่้ายที่รพัยากรบคุคลจะที่ำการรวิบรวิมผ่ลการปีระเมนิ ส่งให้ 

คณ์ะกรรมการบรหิารเป็ีนผู่พิ้จารณ์ากำหนดหลกัเกณ์ฑ์์การปีรับขึ�นเงนิเดอ้นปีระจำปีีและโบนสัของปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร

และผู่บ้รหิาร สอดคล้องต่ามผ่ลการดำเนนิงาน มค่วิามเหมาะสม และสามารถึแข่งขันได้ในกลุ่มธรุกจิเดย่วิกัน

7.4.3	ค่์าตอับุแทนรวมข้อังกรรมการบุรหิุ้ารแลีะผูบุ้รหิุ้าร

ค่าต่อบแที่นผู้่บรหิารรวิมปีระธานกรรมการบรหิาร ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร ผู่บ้รหิาร 4 รายแรก และผู่ด้ำรงต่ำแหน่ง

เที่ย่บเท่ี่าผู้่บรหิาร รายที่่� 4 ที่กุราย ในรปูีตั่วิเงิน สิ�นสดุ ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 

ประเภทข้อังค่์าตอับุแทน
2565 2564

จำนวินราย จำนวินรายจำนวินเงนิ (บาที่/ปีี) จำนวินเงนิ (บาที่/ปีี)

เงนิเดอ้น โบนสั และสวิสัดิการอ้�น*

เงนิกองที่นุสำรองเล่�ยงชื้พ่

7

7

7

7

11,431,562

444,810

9,831,399

357,914

ฝ่้ายกลยุที่ธ์และสนบัสนุน

ฝ่้ายงานแสดงสินค้าและส้�อไอที่่

ฝ่้ายครเ่อท่ี่ฟ้และผ่ลติ่

ฝ่้ายผ่ลิต่ส้�อธรุกจิ

ฝ่้ายบรกิารดจิทิี่ลั

9

8

28

8

14

-

-

5

-

7

9

8

33

8

21

พนกังานประจำ	(คน) พนกังานช่ั�วค์ราว (คน) รวม (คน)

7.5	ข้้อัมลูีเกี�ยวกบัุพนกังาน

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษัิที่มพ่นักงานรวิมทัี่�งสิ�นจำนวิน 92 คน (ไม่นบัรวิมผู่บ้รหิาร) แบ่งเป็ีนพนกังานปีระจำ 

จำนวิน 80 คน และพนักงานชื้ั�วิคราวิ 12 คน ดงัน่� 

ห้มายเห้ตุิ: *สวัสดกิารอื�น ผ้บ้รหิ้ารจ่ะได้รบัเชุ่นเดย่วกับพื่นกังิาน เชุ่น ภาษัป่ีระกันสงัิคม การปีระกันสขุภาพื่ห้ม้ ่ การติรวจ่สุขภาพื่ปีระจ่ำปีี  
 ค่าปีระกนัวชิุาชุพ่ื่ ค่าอบรม เป็ีนต้ิน
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พนกังานประจำ	(คน)

2565
จำนวินราย จำนวินรายจำนวินเงนิ (บาที่/ปีี) จำนวินเงนิ (บาที่/ปีี)

ประเภทข้อังค่์าตอับุแทน

พนกังานช่ั�วค์ราว (คน)

2564

รวม (คน)

ฝ่้ายต่รวิจสอบภูายใน

ฝ่้ายบญัชื้ ่การเงนิ บรหิารงานบคุคล และจัดซึ่้�อ

	 รวม

เงนิเดอ้น โบนสั และสวิสัดิการอ้�น*

เงนิกองที่นุสำรองเล่�ยงชื้พ่

สดัส่วินพนักงานเข้าร่วิม PVF

3

10

80

92

55

78

53

45,122,969

890,115

32,143,454

743,200

-

-

12

3

10

92

ข้้อัพพิาทด้านแรงงาน	ในรอับุ	3	ปีที�ผ่านมา

- ไม่ม ่-

ค่์าตอับุแทนพนกังาน

บรษิทัี่ได้กำหนดดัชื้น่ชื้่�วิดั (KPIs) ที่่�กำหนดทัี่�งในระยะสั�นและระยะยาวิ ต่ามหลกัการของ Balanced Scorecard โดย

พจิารณ์ามมุมองที่่�ครอบคลุมที่ั�งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนากระบวินการที่ำงาน และด้านการเรย่นรูพั้ฒนานวิตั่กรรม

ใหม่ ให้พนักงานแต่่ละท่ี่านสอดคล้องกบัต่ำแหน่งงาน หน้าท่ี่� และควิามรบัผ่ดิชื้อบ โดยผู่บ้รหิารแต่่ละส่วินงานจะที่ำการปีระเมนิ 

และฝ่้ายที่รัพยากรบคุคลที่ำการรวิบรวิมผ่ลการปีระเมนิ จดักลุม่พนกังานส่งให้ผู่บ้รหิาร พจิารณ์าและกำหนดนโยบายค่าต่อบแที่น

พนักงานให้สอดคล้องกับผ่ลการดำเนินงานของบริษทัี่ โดยคำนึงถึึงควิามเหมาะสมกับสภูาวิะเศรษฐกิจ ค่าครองช่ื้พ และสามารถึ

แข่งขนัได้ในกลุ่มธรุกจิเด่ยวิกนั บรษัิที่ได้จัดสวิสัดิการและค่าต่อบแที่นอ้�น ๆ นอกเหนอ้จากเงินเดอ้น โบนสั เงนิสมที่บกองทุี่น

สำรองเล่�ยงชื้พ่ให้กบัพนกังาน เช่ื้น ค่าปีระกนัสขุภูาพหมู ่ค่าต่รวิจสุขภูาพปีระจำปีี ค่าปีระกนัวิชิื้าช่ื้พ เป็ีนต้่น

ค่์าตอับุแทนพนกังานไม่รวมผู้บุรหิุ้าร	ในรปูตวัเงิน	ส่ิ�นส่ดุ	ณ	วนัที�	31	ธุนัวาค์ม

59.78% 67.95%

หมายเหตุ:ุ  สวัสดกิารอื�น เชุ่น ปีระกนัสงัิคม การปีระกันสขุภาพื่ห้ม้ ่การติรวจ่สขุภาพื่ปีระจ่ำปีี ค่าปีระกนัวชิุาชุพ่ื่ ค่าอบรม เป็ีนต้ิน

บริษทัี่ได้จดที่ะเบย่นจดัตั่�งกองที่นุสำรองเล่�ยงช่ื้พต่ามพระราชื้บญัญตั่กิองที่นุสำรองเล่�ยงช่ื้พ พ.ศ. 2530 โดยผู่บ้รหิาร 

คัดเล้อกผู่้จัดการกองทีุ่นที่่�บริหารกองทุี่นอย่างรับผ่ิดชื้อบ ปีฏิิบัต่ิต่ามหลักธรรมาภูิบาลการลงทีุ่นเป็ีนอย่างด่ เป็ีนแนวิที่าง 

การลงทุี่นเพ้�อดแูลผ่ลปีระโยชื้น์ให้พนกังานในระยะยาวิ พนักงานที่่�ผ่่านการที่ดลองงานจึงจะมสิ่ที่ธใินการสมัครเป็ีนสมาชิื้ก

กองที่นุสำรองเล่�ยงชื้พ่ของบรษัิที่ โดยมร่ายละเอย่ดเงินสะสมและเงนิสมที่บ ดงัน่�

อัายงุาน
ข้อังพนกังาน

อัตัราเงนิส่ะส่ม
พนกังาน

อัตัราการจ่ายเงนิส่มทบุ
(ส่่วนข้อังนายจ้าง)

อัตัราเงนิส่มทนุที�ได้รบัุจากบุรษิัทั
(กรณสี่ิ�นส่ดุการเป็นส่มาช่กิกอังทุน)

น้อยกว่ิา 5 ปีี

5 ปีีขึ�นไปี

3%-15% ของเงนิเดอ้น

5%-15% ของเงนิเดอ้น

3%

5%

0%

100%

นโยบุายการพฒันาบุุค์ลีากร

บรษิทัี่ให้ควิามสำคญัในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�ำเสมอ โดยมวั่ิต่ถุึปีระสงค์เพ้�อเพิ�มพนูควิามรู ้ที่กัษะ และควิามชื้ำนาญ 

รวิมที่ั�งปีระสิที่ธภิูาพในการปีฏิบัิต่งิานของพนักงานในทุี่กระดบั ที่ั�งน่� บรษิทัี่ส่งเสรมิให้บคุลากรสามารถึพัฒนาควิามรูค้วิาม

ชื้ำนาญจากการปีฏิบัิต่งิานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานท่ี่�เข้าใหม่จะมหั่วิหน้างานในแต่่ละสายงานที่ำหน้าท่ี่�ฝึ้กสอน

งานในสายงานนั�น ๆ รวิมที่ั�งจัดให้มก่ารอบรมภูายใน โดยเชื้ญิท่ี่�ปีรึกษาของบริษทัี่เข้ามาถ่ึายที่อดปีระสบการณ์์และให้ควิามรู้

เพิ�มเต่มิแก่พนกังานอยูเ่ป็ีนปีระจำ บรษิทัี่พิจารณ์าจดัส่งพนกังานและผู้่บรหิารในสายงานต่่าง ๆ เข้าร่วิมการอบรมและสมัมนา

ในเร้�องที่่�เก่�ยวิข้องกบัการปีฏิบิติั่งานของแต่่ละฝ่้ายเป็ีนการเพิ�มเต่มิ นอกจากน่� บรษิทัี่มน่โยบายจดัส่งพนกังานไปีที่ศันศกึษา 

ดงูานในต่่างปีระเที่ศ เพ้�อนำเที่คโนโลย ่วิวิิฒันาการใหม่ ๆ มาพฒันา ปีรบัปีรงุการดำเนนิงานของบรษิทัี่ให้ดย่ิ�งขึ�น
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ในปีี 2565 บรษัิัที่ส่งิเสริมให้้พื่นักงิานพื่ฒันาตินเองิ ไม่ว่าจ่ะเป็ีนการอบรมทัี่�งิออนไลน์และออฟัไลน์ อาทิี่ การอบรมผ่าน

ระบบ Wisimo โดยให้้ถือืเป็ีน KPIs ในการปีระเมนิพื่นกังิานปีระจ่ำปีี จ่ดัห้ลกัสต้ิรฝึ่กอบรมพื่นกังิานให้้รองิรับการเปีล่�ยนแปีลงิ

ที่างิด้านเที่คโนโลยแ่ละสภาวะการแข่งิขนัในอตุิสาห้กรรมสื�อ โดยจ่ดัให้้มก่ารอบรมการพื่ฒันาเที่คโนโลยเ่สมอืนจ่รงิิ, Intelligent 

design on AI, iCreator conference เป็ีนต้ิน นอกจ่ากน่� บริษัทัี่ได้จั่ดให้้พื่นกังิานได้รับการอบรมและสมัมนาทัี่�งิภายในและ

ภายนอกสำนกังิาน โดยเฉัล่�ย 9.8 ชุั�วโมงิต่ิอพื่นกังิาน 1 ท่ี่าน

7.6	ข้้อัมลูีส่ำค์ญัอั่�น	ๆ	

7.6.1	ข้้อัมลูีเลีข้านุการบุรษิัทั	ผู้ค์วบุคุ์มดแูลีการทำบัุญชี่	หุ้วัหุ้น้างานตรวจส่อับุภายใน

เลีข้านกุารบุรษิัทั

คณ์ะกรรมการบรษัิที่ได้มม่ติ่แต่่งตั่�ง นายธนิต่ แกล้วิเดชื้ศร ่เป็ีนเลขานกุารบรษิทัี่ ต่ามมต่ท่ิี่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการบริษทัี่

ครั�งที่่� 5/2564 เม้�อวินัที่่� 8 พฤศจกิายน 2564 (รายละเอย่ดหน้า 21) โดยมห่น้าท่ี่�และควิามรบัผ่ดิชื้อบหลกั ดงัน่�

 1. ให้ข้อแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณ์ฑ์์ต่่าง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวิข้อง และข้อพงึปีฏิบิตั่ด้ิานการกำกบัดแูลในการดำเนนิกจิกรรม

ของคณ์ะกรรมการให้เป็ีนไปีต่ามกฎหมาย

 2. ส่งเสรมิควิามรู้ควิามเข้าใจเก่�ยวิกบัการกำกับดแูลกิจการ ให้ข้อมูลและผ่ลกัดนัคณ์ะกรรมการให้ปีฏิบัิต่ติ่าม

 3. จดัเต่ร่ยมระเบย่บวิาระการปีระชื้มุ เอกสารปีระกอบการปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้ และการปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ

 4. จดัการปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุน้ และการปีระชุื้มคณ์ะกรรมการให้เป็ีนไปีต่ามกฎหมาย ข้อบังคบับรษิทัี่ และข้อพงึปีฏิบัิต่ทิี่่�ด่

 5. บนัที่กึรายงานการปีระชุื้มผู่ถ้ึอ้หุน้ และการปีระชุื้มคณ์ะกรรมการ รวิมทัี่�งต่ดิต่ามให้มก่ารปีฏิบัิต่ติ่ามมติ่ท่ี่�ปีระชุื้ม 

ผู่ถ้ึอ้หุน้ และที่่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ

 6. จดัที่ำและเก็บรกัษาที่ะเบย่นกรรมการ รายงานปีระจำปีี (แบบ 56-1 On Report) หนงัสอ้นดัปีระชุื้มผู่ถ้ึอ้หุน้ หนังส้อ

นดัปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ รายงานการปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุ้น และรายงานการปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ

 7. ดำเนนิการให้กรรมการและผู่บ้รหิารจัดที่ำรายงานการมส่่วินได้เสย่ของต่นและผู่ท่้ี่�เก่�ยวิข้อง ต่ามท่ี่�กฎหมายกำหนด

 8. เกบ็รกัษารายงานการมส่่วินได้เสย่ท่ี่�รายงานโดยกรรมการหรอ้ผู่บ้รหิาร

 9. ดแูลให้มก่ารเปิีดเผ่ยข้อมูล และรายงานสารสนเที่ศ ต่ามระเบ่ยบและข้อกำหนด

10. ติ่ดต่่อและส้�อสารกับผู่ถ้ึอ้หุน้เพ้�อให้ได้รับที่ราบสิที่ธต่ิ่าง ๆ  ของผู่ถ้ึอ้หุน้ ข่าวิสารของบริษทัี่ และเป็ีนส้�อกลางระหว่ิาง

ผู่ถ้ึอ้หุน้กบัคณ์ะกรรมการและผู่บ้ริหาร

11. ดูแลกจิกรรมของคณ์ะกรรมการ

12. จัดให้มก่ารปีระเมนิผ่ลการปีฏิบิตั่งิานของคณ์ะกรรมการ และรายงานผ่ลการปีระเมนิต่่อคณ์ะกรรมการปีระสานงาน

ระหว่ิางคณ์ะกรรมการและผู่บ้ริหาร

ผูค้์วบุค์มุดแูลีการทำบุญัชี่

บรษิทัี่ได้แต่่งตั่�ง นางสาวิพรปีวิณ์่์ สหวัิฒนพงศ์ ดำรงต่ำแหน่งผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายบัญช่ื้และการเงิน เป็ีนผู่ร้บัผ่ดิชื้อบโดยต่รง

ในการควิบคมุดแูลงานบญัชื้แ่ละการเงิน (รายละเอ่ยดหน้า 20)

หุ้วัหุ้น้างานตรวจส่อับุภายใน

บรษิทัี่ได้แต่่งต่ั�ง นางสาวิศดารนิที่น์ จนัที่ะกลุ ดำรงต่ำแหน่งหัวิหน้าผู่ต้่รวิจสอบภูายใน เพ้�อที่ำหน้าท่ี่�กำกบัดแูลการปีฏิบิตั่ิ

ต่ามกฎระเบ่ยบ นโยบายของบริษัที่ เป็ีนผู่้สอบที่านและปีระเมินระบบการควิบคุมภูายใน วิางแผ่นงานต่รวิจสอบภูายใน 

โดยรายงานต่รงต่่อคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ
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ค์ณุศดารนิทน์		จนัทะกุลี

ตำแหุ้น่ง	: หวัิหน้าฝ่้ายต่รวิจสอบภูายใน

ประวตักิารศกึษัา

• ปีรญิญาต่รค่ณ์ะบญัชื้ ่สาขาการบญัชื้ ่มหาวิทิี่ยาลยัธรุกจิบัณ์ฑ์ติ่ย์, พ.ศ. 2554

ประส่บุการณ์การทำงาน

บรษิทัี่ เออาร์ไอพ ่จำกดั มหาชื้น (มน่าคม 2559 – ปัีจจบัุน)

• วิางแผ่นการต่รวิจสอบปีระจำปีี เสนอคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบร่วิมพจิารณ์าและอนมุตั่ิ 

• ควิบคมุและให้คำปีรึกษากบัที่ม่ต่รวิจสอบในการปีฏิบัิต่หิน้าท่ี่�ต่าม Action Plan ท่ี่�กำหนด

• จดัที่ำรายงานจดุบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปีรบัปีรงุระบบการควิบคมุภูายใน

• ต่รวิจต่ดิต่ามผ่ลการต่รวิจสอบในปีระเดน็ต่่าง ๆ

• สอบที่านระเบย่บและขั�นต่อนกระบวินการที่ำงานของที่กุฝ่้ายในองค์กรให้สอดคล้องกับปัีจจบัุน

• ที่ำควิามเข้าใจธรุกจิ การปีระเมนิควิามเส่�ยงในระดบัองค์กร และระบบการปีฏิบิตั่งิาน และให้คำปีรกึษาหน่วิยงานต่่างๆ 

ในการปีรับปีรุงระบบการที่ำงาน เพ้�อให้การจัดการควิามเส่�ยงเป็ีนไปีอย่างเหมาะสม และให้ระบบการที่ำงานเป็ีนระบบที่่�ม่

คณุ์ภูาพ

ปีฏิบิตั่งิานหน้าที่่�เลขานุการคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ

• ปีฏิบิตั่งิานหน้าที่่�เลขานุการคณ์ะกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

บรษิทัี่ 89 คอนส์ จำกดั) มกราคม 2558 – กมุภูาพนัธ์ 2559)

• สอบที่านควิามเพ่ยงพอกระบวินการควิบคุมภูายในและปีระเมนิควิามเส่�ยงต่ามแผ่นท่ี่�ได้รบัมอบหมาย 

• วิางแผ่นการต่รวิจสอบต่ามเร้�องที่่�ได้รบัมอบหมาย 

• จดัที่ำแนวิที่างการต่รวิจสอบ ดำเนนิการต่รวิจสอบ และกระดาษที่ำการ 

• จดัที่ำรายงานจดุบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปีรบัปีรงุระบบการควิบคมุภูายใน

ต่ดิต่ามผ่ลการต่รวิจสอบในปีระเดน็ต่่างๆ

7.6.2	งานนกัลีงทนุสั่มพนัธ์ุ	แลีะข้้อัมูลีติดต่อั

บรษิทัี่มอบหมายให้ นายธนติ่ แกล้วิเดชื้ศร่ เลขานกุารบรษิทัี่ ดำรงต่ำแหน่งหวัิหน้างานนกัลงทุี่นสมัพนัธ์ โดยมน่างสาวิ

พรปีวิณ์่์ สหวิฒันพงศ์ ผู่อ้ำนวิยการฝ่้ายบญัชื้แ่ละการเงนิ และนางสาวิฌานกิา กจิรตั่นกาญจน์ เลขานกุารคณ์ะกรรมการบรหิาร 

เป็ีนผู่ช่้ื้วิยงานนกัลงที่นุสมัพันธ์

E-mail address     tarip@arip.co.th

โที่รศพัท์ี่      0-2642-3400

โที่รสาร      0-2641-2331

7.6.3	ค่์าตอับุแทนผู้ส่อับุบุญัชี่	(Audit	Fee)

บรษิทัี่จ่ายค่าต่อบแที่นการสอบบัญชื้ใ่นรอบบัญช่ื้ท่ี่�ผ่่านมา ให้แก่บริษทัี่ สำนักงาน อว่ิาย จำกัด จำนวิน 1,200,000 บาที่ 

ไม่รวิมค่าใช้ื้จ่ายอ้�น ๆ ที่่�เร่ยกเกบ็ต่ามที่่�ได้จ่ายจริง ค่าบรกิารอ้�นท่ี่�นอกเหน้อจากงานสอบบญัช่ื้ - ไม่ม่ -

บรษิทัี่ไม่ม่บรษิทัี่ย่อย จึงไม่มผู่่ส้อบบัญชื้แ่ละค่าสอบบญัช่ื้บรษิทัี่ย่อย 
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8. รีายงานผู้ลการีดำาเน้นงานสำาคัญด�านการีกำากับด้แลก้จการี
8.1	ส่รุปผลีการปฏิิบุัติหุ้น้าที�ข้อังกรรมการในรอับุปีที�ผ่านมา

8.1.1	การส่รรหุ้า	พัฒนา	แลีะประเมินผลีการปฏิิบุัติหุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการ

(1)	กรรมการอัิส่ระ

 กรรมการอสิระ เป็ีนกรรมการที่่�มค่ณุ์สมบตั่คิรบถ้ึวินต่ามหลกัเกณ์ฑ์์ของสำนกังานคณ์ะกรรมการกำกบัหลกัที่รพัย์ 

และต่ลาดหลกัที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ซึ่ึ�งสามารถึดแูลผ่ลปีระโยชื้น์ของผู่ถ้ึอ้หุน้ที่กุรายอย่างเท่ี่าเที่ย่มกนั ต่ลอดจนไม่ให้เกดิ

ควิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ สามารถึเข้าร่วิมปีระชื้มุคณ์ะกรรมการ และให้ควิามเหน็ได้อย่างเป็ีนอสิระ บรษิทัี่ได้กำหนด

คณุ์สมบตั่ขิองกรรมการอสิระไว้ิเข้้มกว่าข้อกำหนดต่ามปีระกาศของคณ์ะกรรมการกำกบัหลกัที่รพัย์และต่ลาดหลกัที่รพัย์ ดงัน่�

 1. ถึอ้หุน้ของบรษัิที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของหุน้ท่ี่�มสิ่ที่ธอิอกเสย่งทัี่�งหมด ทัี่�งน่� ให้นบัรวิมหุน้ที่่�ถ้ึอโดยผู่เ้ก่�ยวิข้องด้วิย 

 2. ไม่เป็ีนหร้อเคยเป็ีนกรรมการที่่�มส่่วินร่วิมในการบรหิารงานในบรษิทัี่ หรอ้บรษิทัี่ย่อย ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี่�ปีรึกษา

ที่่�ได้รับเงนิเดอ้นปีระจำ ผู่ม้อ่ำนาจควิบคมุ หร้อบริษทัี่ย่อย เว้ินแต่่จะได้พ้นจากการมลั่กษณ์ะดงักล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกว่ิา 2 ปีี

 3. เป็ีนกรรมการที่่�เป็ีนอสิระจากฝ่้ายจัดการและผู้่ถ้ึอหุน้ท่ี่�มอ่ำนาจควิบคมุ

 4. ไม่เป็ีนบคุคลที่่�มค่วิามสมัพนัธ์ที่างสายโลหติ่ หรอ้โดยการจดที่ะเบ่ยนต่ามกฎหมาย ญาต่สินทิี่ หรอ้เป็ีนบุคคลซึ่ึ�ง

รบัหรอ้มผ่่ลปีระโยชื้น์ร่วิมกับกรรมการ ผู้่บรหิาร ผู่ถ้้ึอหุน้รายใหญ่ หรอ้ผู้่มอ่ำนาจควิบคมุ

 5. ไม่มห่รอ้เคยมค่วิามสมัพนัธ์ที่างธรุกจิท่ี่�มส่าระสำคญักับบรษัิที่ ซึึ่�งสามารถึมอ่ทิี่ธพิลต่่อการแสดงควิามเหน็ที่่�เป็ีน

อสิระ

 6. ไม่เป็ีนหร้อเคยเป็ีนผู่ส้อบบญัชื้ข่องบรษิทัี่ บรษิทัี่ย่อย หร้อนติ่บุิคคลท่ี่�อาจม่ควิามขดัแย้ง

 7. ไม่เป็ีนหรอ้เคยเป็ีนผู่ใ้ห้บรกิารที่างวิชิื้าชื้พ่ใด ๆ  ซึึ่�งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่ิา 2 ล้านบาที่ต่่อปีีจากบริษทัี่ บริษทัี่ย่อย 

บรษิทัี่ร่วิม หร้อนติิ่บคุคลที่่�อาจม่ควิามขดัแย้ง

 8. ไม่เป็ีนกรรมการที่่�ได้รับการแต่่งตั่�งขึ�นเป็ีนต่วัิแที่นของกรรมการ ผู่บ้รหิารหรอ้ผู้่ถ้ึอหุน้รายใหญ่ของบรษิทัี่

 9. ไม่ปีระกอบกิจการที่่�ม่สภูาพอย่างเดย่วิกนั หรอ้เป็ีนการแข่งขันท่ี่�มน่ยักับกจิการของบรษิทัี่

10. ไม่มล่กัษณ์ะอ้�นใดที่่�ที่ำให้ไม่สามารถึให้ควิามเหน็อย่างเป็ีนอสิระเก่�ยวิกับการดำเนนิงานของบรษิทัี่

	 (2)	การส่รรหุ้ากรรมการแลีะผู้บุรหิุ้ารระดับุส่งู

	 การส่รรหุ้าแลีะการเลีอ่ักตั�งกรรมการ

คณ์ะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ึ�งปีระกอบด้วิยกรรมการอสิระจำนวิน 3 ราย จากจำนวินคณ์ะกรรมการทัี่�งหมด 3 ราย 

มห่น้าที่่�รบัผ่ดิชื้อบในการพจิารณ์าคดัเลอ้กและกลั�นกรองบคุคลที่่�มค่ณุ์สมบตั่เิหมาะสม ต่ามข้อบงัคบัและเกณ์ฑ์์การสรรหา

กรรมการของบรษิทัี่ โดยพจิารณ์าจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ปีระกอบของคณ์ะกรรมการ (Board diversity) และจดัที่ำ 

ต่ารางควิามรูค้วิามชื้ำนาญ (Board skills matrix) เพ้�อกำหนดคุณ์สมบตั่ขิองกรรมการที่่�ต้่องการสรรหา โดยพิจารณ์าจากทัี่กษะ

ที่่�จำเป็ีนและสอดคล้องกบัธรุกจิของบรษิทัี่ รวิมทัี่�งพจิารณ์าที่กัษะ ปีระสบการณ์์ คณุ์วิฒิุ ควิามรู้และควิามสามารถึ โดยไม่จำกดั

เพศ ศาสนา เชื้้�อชื้าติ่ สญัชื้าติ่ และการอุที่ศิเวิลาในการปีฏิบัิต่หิน้าที่่� จากนั�นจงึนำรายช้ื้�อเสนอคณ์ะกรรมการและที่่�ปีระชุื้ม 

ผู่ถ้ึอ้หุน้เพ้�อพจิารณ์าแต่่งตั่�งต่่อไปี

นอกจากน่� บริษัที่ได้เปิีดโอกาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นส่วินน้อยเสนอชื้้�อบุคคลเพ้�อเข้ารับการคัดเล้อกเป็ีนกรรมการล่วิงหน้า

สำหรับการปีระชุื้มปีี 2565 ในระหว่ิางวัินท่ี่� 1-31 ธนัวิาคม 2564 ทัี่�งน่� ไม่มผู่่ถ้้ึอหุน้รายใดเสนอช้ื้�อบุคคลเพ้�อเข้ารบัการคัดเลอ้ก

เป็ีนกรรมการล่วิงหน้า

ในการลงคะแนนเสย่งเลอ้กตั่�งกรรมการ บรษิทัี่ให้ผู่ถ้้ึอหุน้ใช้ื้บัต่รลงคะแนนเสย่งเลอ้กต่ั�งกรรมการเป็ีนรายบคุคล 

โดยให้ผู่ถ้ึอ้หุน้ลงคะแนนเสย่งที่ั�งหมดที่่�ต่นมอ่ยูเ่ลอ้กบคุคลท่ี่�ได้รบัการเสนอช้ื้�อเป็ีนกรรมการท่ี่ละคน กรรมการแต่่ละรายต้่องได้

รบัคะแนนเส่ยงเหน็ชื้อบเกนิกว่ิากึ�งหนึ�งของจำนวินเสย่งทัี่�งหมดของผู้่ถ้ึอหุน้ซึ่ึ�งมาปีระชื้มุและมส่ทิี่ธอิอกเสย่ง
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	 การส่รรหุ้าผู้บุรหิุ้ารระดบัุส่งูแลีะแผนส่่บุทอัดตำแหุ้น่ง

 คณ์ะกรรมการได้มอบหมายให้คณ์ะกรรมการสรรหาฯ สรรหาบุคคลท่ี่�มค่วิามรูค้วิามสามารถึเหมาะสมท่ี่�จะดำรง

ต่ำแหน่งผู่บ้รหิารระดบัสงู (ปีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร) นำเสนอคณ์ะกรรมการเพ้�อพจิารณ์าแต่่งต่ั�ง ทัี่�งน่� เป็ีนไปีต่ามข้อบงัคบั

บรษิทัี่ และกฎหมายกำหนด โดยบคุคลที่่�จะดำรงต่ำแหน่งปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิารจะต้่องเป็ีนผู่ม้ป่ีระสบการณ์์ ควิามรู ้ และ

ควิามเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัี่ มภู่าพลักษณ์์ที่่�ด่ มภู่าวิะผู่น้ำ และปีระพฤต่ติ่นต่ามหลกัการกำกับดแูลกิจการท่ี่�ด่

	 แผนส่บุ่ทอัดตำแหุ้น่ง	(Succession	Plan)

 คณ์ะกรรมการกำหนดให้มแ่ผ่นการสบ้ที่อดต่ำแหน่งของผู่บ้รหิารสงูสดุ (ปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร) ของบรษิทัี่ 

เพ้�อให้ผู่ล้งที่นุ องค์กร ต่ลอดจนพนกังานวิางใจได้ว่ิา การดำเนนิงานของบรษิทัี่จะได้รบัการสานต่่ออย่างทัี่นท่ี่วิงท่ี่หากต่ำแหน่ง

สำคญัดงักล่าวิว่ิางลง โดยมอบหมายให้ฝ่้ายบรหิารที่รพัยากรบคุคลเป็ีนผู่พ้จิารณ์ากำหนดหลกัเกณ์ฑ์์ และแผ่นการสบ้ที่อด

ต่ำแหน่งและให้ม่การที่บที่วินแผ่นเป็ีนปีระจำที่กุปีี

	 การพจิารณาค่์าตอับุแทน

 คณ์ะกรรมการสรรหาฯ เป็ีนผู่้ที่ำหน้าท่ี่�พิจารณ์าแนวิที่างการกำหนดค่าต่อบแที่นของคณ์ะกรรมการและ 

คณ์ะกรรมการชืุ้ดย่อย โดยแนวิที่างกำหนดค่าต่อบแที่นให้พิจารณ์าถึึงผ่ลการปีฏิิบัต่ิงาน ปีระสบการณ์์ ภูาระหน้าที่่�  

และควิามรับผ่ิดชื้อบของกรรมการ โดยเปีร่ยบเที่่ยบอ้างอิงกับบริษัที่อ้�นที่่�อยู่ในอุต่สาหกรรมเด่ยวิกัน หร้อใกล้เค่ยงบริษัที่  

เพ้�อนำเสนอให้คณ์ะกรรมการพิจารณ์า จากนั�นคณ์ะกรรมการจะพิจารณ์า หากเห็นชื้อบก็จะนำเสนอท่ี่�ปีระชุื้มสามัญผู่ถ้้ึอหุ้น

เพ้�อพจิารณ์าอนมุติั่ต่่อไปี โดยจะต้่องได้คะแนนเสย่งไม่น้อยกว่ิาสองในสามของจำนวินเสย่งทัี่�งหมดของผู่ถ้้ึอหุน้ท่ี่�มาปีระชื้มุ

8.1.2	การเข้้าร่วมประชุ่มแลีะการจ่ายค์่าตอับุแทนค์ณะกรรมการรายบุุค์ค์ลี

การเข้าร่วิมปีระชื้มุคณ์ะกรรมการบรษัิที่ และคณ์ะกรรมการชื้ดุย่อยต่่าง ๆ สำหรบัปีี 2565

รายช่่�อัค์ณะกรรมการ

จำนวนการจดัประช่มุต่อัปี

ค์ณะกรรมการ
บุรษิัทั	

(จำนวน	8	ท่าน)	
4	ค์รั�ง

ค์ณะกรรมการ						
ส่รรหุ้าฯ	

(จำนวน	3	ท่าน)
2	ค์รั�ง

ค์ณะกรรมการ
ตรวจส่อับุ	

(จำนวน	3	ท่าน)
4	ค์รั�ง

ค์ณะกรรมการ 
บุรรษัทัภบิุาลี

(จำนวน	3	ท่าน)
1	ค์รั�ง

1. นายมน ูเลย่วิไพโรจน์

2. นายมนิที่ร์ องิค์ธเนศ

3. นายบญุเลิศ นราไที่

4. นายปีระยรู รตั่นไชื้ยานนท์ี่

5. ดร. วิวิิสัน เต่ย่วิ ยอง เพง็

6. พล.อ.ต่.หญงิ พญ.อิศรญา สขุเจรญิ

7. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เรอ้งพนัธุ์

8. น.ส.สณุ์ย์่ มตั่ต่ญัญุกุุล

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

 

2/2

2/2

2/2

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

 

1/1

1/1

1/1

ค่์าตอับุแทน

ค่าต่อบแที่นกรรมการในปีี 2565 ได้รับการอนมุตั่จิากท่ี่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้ปีระจำปีี 2565 เม้�อวินัท่ี่� 8 เมษายน 2565 โดย

ค่าต่อบแที่นของคณ์ะกรรมการรายบคุคล มด่งัน่� 
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รายช่่�อั ค่์าตอับุแทน
ค์ณะกรรมการ

ค่์าตอับุแทน	
ค์ณะกรรมการ
ตรวจส่อับุ

ค่์าเบุี�ยประช่มุ
ค์ณะกรรมการ

บุรษิัทั

ค่์าเบุี�ยประช่มุ
ค์ณะกรรมการ

ช่ดุย่อัย

รวม
ค่์าตอับุแทน	
กรรมการ

1. นายมน ูเลย่วิไพโรจน์ (1)

2. นายมนิที่ร์ องิค์ธเนศ (2)

3. นายบญุเลิศ นราไที่ (2)

4. นายปีระยูร รตั่นไชื้ยานนท์ี่

5. ดร. วิวิิสัน เต่ย่วิ ยอง เพง็ (3)

6. พล.อ.ต่.หญงิ พญ.อิศรญา สขุเจรญิ

7. รศ.ดร. เรณ์า พงษ์เรอ้งพนัธุ์

8. น.ส. สณุ์ย์่ มตั่ต่ญัญกุล

รวม

2,400,000

-

-

240,000

-

240,000

240,000

240,000

3,360,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

20,000

20,000

20,000

140,000

 

360,000

240,000

240,000

840,000

 

15,000

15,000

15,000

45,000

2,420,000

20,000

20,000

260,000

-

635,000

515,000

515,000

4,385,000

หมายเหตุ:ุ (1) นายมน ้เล่ยวไพื่โรจ่น์ ปีระธิานกรรมการ ได้รบัอนมุตัิค่ิาติอบแที่นรายเดอืน 273,000 บาที่ จ่ากมติทิี่่�ปีระชุุมผ้ถื้ือหุ้น้ปีระจ่ำปีี 2565  
  แต่ิเนื�องิจ่ากภาวะเศรษัฐกจิ่จึ่งิขอรับค่าติอบแที่นรายเดือน 200,000 บาที่ 
 (2) นายมนิที่ร์ องิิค์ธิเนศ และนายบญุเลศิ นราไที่ เสนอที่่�จ่ะไม่รับค่าติอบแที่นรายเดอืนจ่ากการดำรงิติำแห้น่งิกรรมการ
 (3) ดร.วิวสนั เติย่ว ยองิ เพ็ื่งิ เสนอท่ี่�จ่ะไม่รบัค่าติอบแที่นรายเดอืนและผลปีระโยชุน์อื�นใดจ่ากการดำรงิติำแห้น่งิกรรมการ

8.1.3	การกำกับุดูแลีการดำเนินงานข้อังบุริษััทย่อัยแลีะบุริษััทร่วม

ในปีี 2565 บรษิทัี่ไม่มบ่ริษัที่ย่อย และบริษัที่ร่วิม จึงไม่มก่ารกำกับดแูลการดำเนนิงานส่วินน่�

8.1.4	การติดตามใหุ้้มีการปฏิิบุัติตามนโยบุายแลีะแนวปฏิิบุัติในการกำกับุดูแลีกิจการ

บรษิทัี่ให้ควิามสำคัญในเร้�องการกำกับดแูลกิจการที่่�ด ่โดยได้กำหนดนโยบายและแนวิปีฏิบัิต่ทิี่่�เก่�ยวิข้องไว้ิในนโยบายการ

กำกับดแูลกิจการที่่�ด่ คู่มอ้จริยธรรมธรุกจิ และนโยบายการต่่อต้่านทุี่จรติ่และคอร์รปัีชัื้น พร้อมทัี่�งส่งเสรมิให้เกดิการปีฏิบิตั่อิย่าง

แท้ี่จริงเพ้�อสร้างควิามเชื้้�อมั�นต่่อผู่ม้ส่่วินได้เสย่ทุี่กกลุม่

ในการปีระชื้มุคณ์ะกรรมการครั�งที่่� 4/2565 เม้�อวินัท่ี่� 8 พฤศจิกายน 2565 ได้มก่ารพิจารณ์าที่บที่วิน ปีรบัปีรงุ อนมุตั่ิ

นโยบายการกำกับดแูลกิจการที่่�ด่ คู่มอ้จรยิธรรมธรุกจิ และนโยบายการต่่อต้่านที่จุรติ่และคอร์รปัีชื้นั ในรอบปีีท่ี่�ผ่่านมา บรษิทัี่

ได้ต่ดิต่ามการปีฏิบัิติ่ต่ามกำกบัดูแลกจิการที่่�ด่ ไม่ได้รบัข้อร้องเรย่นใด ๆ จากลกูค้า คูค้่า พนกังาน หรอ้ข้อพพิาที่ที่างกฎหมาย

ใด ๆ ที่่�ม่ผ่ลกระที่บต่่อการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัี่

การป้อังกันค์วามขั้ดแย้งทางผลีประโยช่น์

บรษิทัี่มค่วิามมุ่งมั�นในการดาํเนินธรุกจิด้วิยควิามโปีร่งใส เป็ีนธรรม และสามารถึต่รวิจสอบได้ บรษิทัี่ได้กำหนดนโยบาย

เก่�ยวิกบัควิามขดัแย้งด้านผ่ลปีระโยชื้น์ ด้วิยหลกัการที่่�ว่ิาการต่ดัสนิใจใด ๆ  ในการเข้าทํี่าธรุกรรม ต้่องเป็ีนไปีเพ้�อรกัษาผ่ลปีระโยชื้น์

สงูสดุของบรษิทัี่ และผู้่ถึอ้หุน้ของบรษิทัี่ หลก่เล่�ยงการกระที่าํที่่�อาจก่อให้เกิดควิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ โดยกําหนดให้

กรรมการหรอ้ผู้่บริหารที่่�มส่่วินเก่�ยวิข้องหรอ้มส่่วินได้เสย่กบัรายการที่่�พิจารณ์าต้่องแจ้งให้บรษิทัี่ที่ราบถึงึควิามสัมพนัธ์ หร้อ 

การม่ส่วินได้เส่ยของต่นในรายการดังกล่าวิ และต้่องไม่ม่ส่วินร่วิมในการพิจารณ์า รวิมถึึงไม่ม่อํานาจในการอนุมัต่ิธุรกรรม 

รายการนั�น ๆ ซึึ่�งครอบคลุมถึึงรายการที่่�เก่�ยวิโยงกัน รายการระหว่ิางกัน และสถึานการณ์์ท่ี่�ที่ําให้เกิดควิามขัดแย้งด้าน 

ผ่ลปีระโยชื้น์ โดยกำหนดเป็ีนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่่�ด ่ และกำหนดเป็ีนแนวิปีฏิบัิต่ ิ สำหรับกรรมการ ผู่บ้ริหาร และ

พนกังาน ต้่องม่การรายงานการมส่่วินได้เสย่ เพ้�อหลก่เล่�ยงการใช้ื้โอกาสแสวิงหาปีระโยชื้น์ส่วินต่น บรษิทัี่จงึได้มก่ารกำหนด 

ข้อปีฏิบิตั่ไิว้ิในคูม้่อจรยิธรรมธุรกจิ หวัิข้อควิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ หน้า 4 โดยได้รบัการอนมุตั่กิารเหน็ชื้อบจากท่ี่�ปีระชื้มุ

คณ์ะกรรมการครั�งที่่� 4/2565 และให้มก่ารที่บที่วินอย่างสม�ำเสมอ เพ้�อให้เป็ีนไปีอย่างมม่าต่รฐาน โปีร่งใส ในการบริหารจัดการ

ให้สอดคล้องต่ามหลักการกำกบัดูแลกิจการที่่�ด่
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 ในปีี 2565 ไม่มร่ายการขดัแย้งิที่างิผลปีระโยชุน์ และบรษิัทัี่มก่ารจั่ดที่ำสื�อในการเสรมิสร้างิความร้ค้วามเข้าใจ่ในเรื�องิ

นโยบายการกำกับด้แลกิจ่การ จ่รรยาบรรณธิุรกิจ่ของิบริษััที่ ความขัดแย้งิที่างิผลปีระโยชุน์ นโยบายการต่ิอต้ิานทีุ่จ่ริติ 

และคอร์รปัีชุนั ให้้แก่กรรมการ ผ้บ้ริห้าร พื่นกังิานทุี่กระดับอย่างิต่ิอเนื�องิ ผ่านแพื่ลติฟัอร์ม Wisimo ของิบริษัทัี่ ในรป้ีแบบ

อเิลก็ที่รอนกิส์และออนไลน์ โดยกำห้นดให้้ทุี่กคนเข้าไปีศกึษัาเรย่นร้เ้ป็ีนปีระจ่ำ เพืื่�อให้้สอดคล้องิกับสถืานการณ์ปัีจ่จ่บัุน และ 

มก่ารเผยแพื่ร่ผ่านสื�อปีระชุาสัมพัื่นธ์ิต่ิางิ ๆ ของิบรษิัทัี่ เพืื่�อเป็ีนการปีลง้ิฝั่งิวฒันธิรรมการปีฏิบิตัิงิิานอย่างิมจ่่ริยธิรรมให้้เกดิขึ�น

ภายในองิค์กร และติิดติามกรรมการ ผ้บ้ริห้าร ห้รอืบคุคลที่่�มส่่วนเก่�ยวข้องิให้้มก่ารรายงิานการมส่่วนได้เสย่ของิตินเองิ ห้รอื

เก่�ยวข้องิกบัการดำเนินการในลกัษัณะที่่�อาจ่ะก่อให้้เกดิความขดัแย้งิที่างิผลปีระโยชุน์

การใช้่ข้้อัมลูีภายในเพ่�อัแส่วงหุ้าผลีประโยช่น์

บรษิทัี่ได้ต่ระหนักถึงึควิามสำคัญของการป้ีองกันการนำข้อมูลภูายในของบริษทัี่ไปีใช้ื้เพ้�อปีระโยชื้น์ส่วินต่นเป็ีนอย่างยิ�ง 

จงึมก่ารกำหนดนโยบายให้มก่ารเกบ็รักษาข้อมูลซึ่ึ�งยงัมิได้เปิีดเผ่ยต่่อสาธารณ์ชื้นไว้ิเป็ีนควิามลบั ดงัน่�

1. ห้ามมใิห้กรรมการ ผู่บ้ริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัี่นำควิามลบั และ/หรอ้ข้อมลูภูายในของบริษทัี่ไปีเปิีดเผ่ย

หร้อแสวิงหาผ่ลปีระโยชื้น์แก่ต่นเอง หร้อเพ้�อปีระโยชื้น์แก่บุคคลอ้�นใดไม่ว่ิาโดยที่างต่รงหร้อที่างอ้อม และไม่ว่ิาจะได้รับผ่ล

ปีระโยชื้น์ต่อบแที่นหร้อไม่กต็่าม

2. ห้ามมใิห้กรรมการ (รวิมถึงึคูส่มรสและบุต่รที่่�ยงัไม่บรรลนุติ่ภิูาวิะ) ผู่บ้รหิาร (รวิมถึงึคูส่มรสและบุต่รที่่�ยงัไม่บรรลุ

นติ่ภิูาวิะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัี่ ใช้ื้ข้อมลูภูายในของบริษทัี่ที่่�มห่รอ้อาจมผ่่ลกระที่บต่่อการเปีล่�ยนแปีลงราคาของ 

หลกัที่รพัย์ของบรษัิที่ ซึึ่�งยงัมไิด้เปิีดเผ่ยต่่อสาธารณ์ชื้น เพ้�อที่ำการซึ่้�อ ขาย เสนอซึ่้�อ เสนอขาย หรอ้ชื้กัชื้วินให้บุคคลอ้�นซึ่้�อ ขาย 

เสนอซึ่้�อหร้อเสนอขายหลักที่รัพย์ของบริษัที่ไม่ว่ิาที่างต่รงหร้อที่างอ้อม ก่อนที่่�ข้อมูลนั�นจะได้ม่การเปิีดเผ่ยต่่อสาธารณ์ชื้น 

ไม่ว่ิาการกระที่ำดงักล่าวิจะกระที่ำเพ้�อปีระโยชื้น์ต่่อต่นเองหรอ้ผู่อ้้�น หรอ้เพ้�อให้ผู่อ้้�นกระที่ำการดงักล่าวิโดยต่นได้รับปีระโยชื้น์

ต่อบแที่น ผู่ใ้ดฝ่้าฝ้้นจะถึกูลงโที่ษต่ามมาต่รการที่างวินิยัของบรษิทัี่และต่ามท่ี่�กฎหมายกำหนด

3. บรษิทัี่ได้ดำเนนิการแจ้งให้ผู่บ้รหิารเข้าใจและรบัที่ราบถึงึภูาระหน้าที่่�ในการรายงานการถึอ้ครองหลกัที่รพัย์ในบรษิทัี่

ของต่นเอง คูส่มรส และบตุ่รที่่�ยังไม่บรรลนิุติ่ภูาวิะ ต่ลอดจนการรายงานการเปีล่�ยนแปีลงการถ้ึอครองหลกัที่รพัย์ต่่อสำนกังาน

คณ์ะกรรมการกำกบัหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์ ต่ามมาต่รา 59 และบที่กำหนดโที่ษต่ามพระราชื้บญัญัต่หิลกัที่รพัย์และ

ต่ลาดหลกัที่รพัย์ พ.ศ. 2535

4. บรษิทัี่ได้แจ้งให้กรรมการ ผู่บ้ริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัี่ที่ราบเก่�ยวิกับข้อกำหนดข้างต้่น รวิมทัี่�งการห้าม

ซึ่้�อขายหลกัที่รพัย์ของบรษัิที่ในช่ื้วิงระยะเวิลา 1 เด้อน ก่อนการเปิีดเผ่ยงบการเงนิให้แก่สาธารณ์ชื้นที่ราบ

5. บรษิทัี่ได้กำหนดการกำกบัดูแลการใช้ื้ข้อมูลภูายใน เป็ีนหวัิข้อหนึ�งของจรยิธรรมท่ี่�พนกังานพงึยึดถ้ึอปีฏิบิตั่ ิโดยมใิห้

พนักงานแสวิงหาผ่ลปีระโยชื้น์ให้ต่นเองและผู่ท้ี่่�เก่�ยวิข้อง จากต่ำแหน่งหน้าท่ี่�การงานและข้อมูลอนัเป็ีนควิามลบัของบรษิทัี่

ที่ั�งน่� หากพบว่ิาบคุคลข้างต้่นได้นำข้อมลูภูายในของบรษิทัี่ไปีใช้ื้เพ้�อปีระโยชื้น์ส่วินต่น บรษิทัี่ถ้ึอว่ิาบคุคลดงักล่าวิมค่วิาม

ผ่ดิที่างวินัิยอย่างร้ายแรง และจะถูึกลงโที่ษต่ามข้อบงัคบัพนกังานของบรษิทัี่ต่่อไปี

ในปีี 2565 บริษััที่ไม่พื่บรายงิานว่ากรรมการ ผ้บ้รหิ้าร พื่นกังิาน ห้รอืลก้จ้่างิของิบริษัทัี่มก่ารซื�อขายห้ลกัที่รพัื่ย์โดยการ

ใชุ้ข้อมล้ภายใน

นโยบุายการต่อัต้านทุจรติแลีะค์อัร์รัปช่นั

บรษิทัี่มค่วิามมุ่งมั�นในการต่่อต้่านการที่จุรติ่และคอร์รปัีชื้นั โดยไม่ยนิยอมรบัการที่จุรติ่และคอร์รปัีชื้นัใด ๆ ทัี่�งสิ�น ที่ั�งน่� 

ได้กำหนดให้บรษัิที่รวิมถึงึบคุคลที่่�เก่�ยวิข้องกบัการดำเนนิธรุกจิที่กุหน่วิยงาน ปีฏิบิตั่ติ่ามนโยบายการต่่อต้่านที่จุรติ่และคอร์รปัีชื้นั 

โดยให้ควิามสำคัญกับควิามโปีร่งใส และคำนึงถึงึควิามซึ่้�อสัต่ย์สจุริต่ในการติ่ดต่่อที่ำธุรกรรม เพ้�อหลก่เล่�ยงการดำเนินการที่่�อาจ

ส่งผ่ลต่่อการกระที่ำที่่�ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่่อหลักการบรหิารจดัการท่ี่�ด ่รวิมทัี่�งต่่อต้่านการให้หรอ้การรับสนิบนต่่าง ๆ  เพ้�อ

อำนวิยควิามสะดวิก หร้อผ่ลปีระโยชื้น์ที่างธุรกิจของบริษทัี่ และมก่ารกำหนดบที่ลงโที่ษที่างวินัิยแก่ผู่ท่้ี่�กระที่ำควิามผิ่ดดังกล่าวิ 

อก่ที่ั�งยงัมก่ารปีระเมนิควิามเส่�ยงที่่�เก่�ยวิข้องกบัการที่จุรติ่ภูายในบรษิทัี่ รวิมถึงึการเต่รย่มควิามพร้อมในการปีระเมนิต่นเอง 



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

9696

เก่�ยวิกบัมาต่รการต่่อต้่านการคอร์รปัีชื้นั และมก่ระบวินการต่รวิจสอบ ต่ดิต่าม ควิบคมุ เป็ีนการส่งสญัญาณ์การเฝ้้าระวิงัปัีญหา

ที่จุรติ่คอร์รัปีชื้นัของบรษิทัี่ 

ปีี 2565 ไม่พื่บปีระเดน็ปัีญห้าห้รือข้อบกพื่ร่องิท่ี่�เป็ีนสาระสำคญัเก่�ยวกับการที่จุ่รติิคอร์รปัีชุนั และบรษิัทัี่มแ่พื่ลติฟัอร์ม

ส่งิเสรมิการเรย่นร้ ้Wisimo เพืื่�อสื�อสารนโยบายและมาติรการต่ิอต้ิานคอร์รปัีชัุน รวมถืงึิกฏิห้มาย ห้รอืกฏิระเบย่บอื�นใดที่่�เก่�ยวข้องิ

กบัเรื�องิดงัิกล่าวให้้กรรมการ ผ้บ้ริห้าร และพื่นกังิาน เพื่ื�อสร้างิความเข้าใจ่ ห้ากบรษิัทัี่พื่บผ้ก้ระที่ำการที่จุ่รติิจ่ะต้ิองิได้รบัการ

พื่จิ่ารณาโที่ษัที่างิวนัิยติามระเบย่บบริษััที่

นโยบุายการแจ้งเบุาะแส่หุ้ร่อัข้้อัร้อังเรยีน	(Whistle	Blowing	Policy)	

บริษทัี่เปิีดโอกาสให้พนักงาน ผู่ถ้ึอ้หุน้ และผู่ม้ส่่วินได้เสย่มช่่ื้องที่างการร้องเรย่น การแสดงควิามเห็น และแจ้งเบาะแส

การกระที่ำผิ่ดกฎหมาย การฝ่้าฝ้้นกฎระเบ่ยบและจริยธรรมธุรกิจ โดยปีระธานกรรมการต่รวิจสอบที่ำหน้าที่่�เป็ีนผู่้รับเร้�อง 

ข้อร้องเรย่นด้านการกำกบัดูแลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัี่ โดยมขั่�นต่อนการดำเนนิการ ดงัน่�

1.	 การแจ้งเบุาะแส่

บริษัที่จัดให้ม่ช่ื้องที่างในการแจ้งเบาะแสหร้อข้อร้องเร่ยนในกรณ์่ท่ี่�สงสัยว่ิาจะม่การที่ำผ่ิดกฎหมายหร้อพฤต่ิกรรม 

ที่่�ส่อถึงึการทุี่จรติ่หรอ้กระที่ำผิ่ดจรยิธรรมธุรกจิผ่่านช่ื้องที่าง ดงัน่�

 1.1 ที่างไปีรษณ่์ย์ :

  ปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ

  บรษัิที่ เออาร์ไอพ ่จำกดั (มหาชื้น)

  99/16-20 ถึนนรชัื้ดาภูเิษก แขวิงดนิแดง

  เขต่ดินแดง กรงุเที่พมหานคร 10400

 1.2 ที่าง e-mail : aripwhistleblow@arip.co.th

2.	 กระบุวนการดำเนนิการเม่�อัได้รับุข้้อัร้อังเรยีน

 2.1 คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบจะต่รวิจสอบข้อร้องเรย่น พจิารณ์าและสอบสวินข้อเที่จ็จรงิ 

 2.2 คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบสรปุีผ่ลการต่รวิจสอบข้อร้องเรย่นต่่อปีระธานเจ้าหน้าที่่�บรหิาร ปีระธานกรรมการ

บรหิาร คณ์ะกรรมการ และแจ้งผู่ร้้องเร่ยนต่ามลำดบั

 2.3 รายงานในกรณ์ท่ี่่�ผู้่ร้องเรย่นเลอ้กที่่�จะไม่เปิีดเผ่ยชื้้�อ ต้่องระบรุายละเอย่ดข้อเที่จ็จรงิ หรอ้หลกัฐานที่่�ชื้ดัเจน 

เพย่งพอที่่�จะแสดงให้เห็นว่ิา มเ่หตุ่อนัควิรเชื้้�อว่ิามก่ารกระที่ำท่ี่�เป็ีนการฝ่้าฝ้้นกฎหมาย กฎระเบ่ยบ ข้อบงัคบับรษิทัี่ หรอ้จรรยา

บรรณ์ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัี่เกดิขึ�น

3.	 มาตรการค์ุม้ค์รอัง	

เพ้�อเป็ีนการคุม้ครองสิที่ธขิองผู่แ้จ้งเบาะแสหรอ้ข้อร้องเรย่น หรอ้ผู่ท่้ี่�ให้ควิามร่วิมมอ้ในการต่รวิจสอบข้อเท็ี่จจรงิ บริษทัี่

จะไม่เปิีดเผ่ย ชื้้�อ สกลุ ที่่�อยู ่ภูาพ หร้อข้อมลูอ้�นใดของผู่แ้จ้งเบาะแสและผู่ใ้ห้ข้อมลู รวิมถึึงข้อมลูเก่�ยวิกับเร้�องร้องเรย่นจะถึกู

เกบ็รกัษาเป็ีนควิามลบั ไม่เปิีดเผ่ยต่่อผู่ไ้ม่เก่�ยวิข้อง เว้ินแต่่ท่ี่�จำเป็ีนต้่องเปิีดเผ่ยต่ามข้อกำหนดของกฎหมาย กรณ์เ่ป็ีนพนกังาน

บรษิทัี่จะได้รบัควิามคุ้มครองจากบรษิทัี่ เช่ื้น ไม่มก่ารเปีล่�ยนแปีลงต่ำแหน่งงาน ลกัษณ์ะงาน สถึานท่ี่�ที่ำงาน พกังาน ข่มขู่รบกวิน

การปีฏิบิตั่งิาน เลกิจ้าง หร้อการอ้�นใดที่่�ม่ลกัษณ์ะเป็ีนการปีฏิบัิต่อิย่างไม่เป็ีนธรรมต่่อผู่น้ั�น มก่ารกำหนดมาต่รการคุม้ครองใน

กรณ์ท่ี่่�ผู่น้ั�นเหน็ว่ิาต่นอาจได้รบัควิามไม่ปีลอดภัูย หรอ้อาจเกดิควิามเดอ้ดร้อนเสย่หาย    

บริษัทัี่ได้เปิีดชุ่องิที่างิให้้ผ้ม้ส่่วนได้เสย่ที่กุกลุม่สามารถืแจ้่งิเบาะแสและเรื�องิร้องิเรย่นผ่านชุ่องิที่างิท่ี่�บรษิัทัี่กำห้นดไว้โดย

การส่งิไปีรษัณ่ย์ ห้รอืไปีรษัณ่ย์อิเลก็ที่รอนิกส์ (e-mail) โดยปีระธิานคณะกรรมการติรวจ่สอบได้พื่จิ่ารณาแล้วพื่บว่า ปีี 2565 

ไม่มก่ารแจ้่งิเบาะแสการกระที่ำผิดและข้อร้องิเร่ยนใด ๆ จ่ากการกระที่ำผดิกฎห้มาย ห้รอืจ่รยิธิรรมธิรุกจิ่ การคอร์รปัีชุนั ห้รอื

พื่ฤติกิรรมท่ี่�อาจ่ส่อถืงึิการที่จุ่รติิห้รือปีระพื่ฤติิมิชุอบของิบคุลากรในองิค์กร ทัี่�งิจ่ากพื่นกังิานและผ้ม้ส่่วนได้เสย่อื�น 
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นโยบุายการรกัษัาค์วามมั�นค์งปลีอัดภยัระบุบุส่ารส่นเทศ

บรษิทัี่ให้ควิามสำคญักับการรกัษาควิามมั�นคงปีลอดภูยัระบบสารสนเที่ศ โดยจดัที่ำเป็ีนนโยบายสำหรบัพนกังาน และ/หรอ้ 

บคุคลอ้�นที่่�บรษิทัี่อนญุาต่ให้เข้าใช้ื้งานคอมพวิิเต่อร์ และระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ เพ้�อใช้ื้ในการดำเนนิงานที่่�เก่�ยวิข้องกบั

กจิการของบริษทัี่ ที่่�มเ่น้�อหาครอบคลมุเร้�องต่่าง ๆ  เช่ื้น ข้อปีฏิบัิต่กิารใช้ื้งาน การใช้ื้คอมพวิิเต่อร์ และระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ

ที่่�ต้่องใช้ื้ด้วิยควิามระมัดระวิังเป็ีนพิเศษ ข้อปีฏิิบัต่ิสำหรับผู่้ดูแลระบบ ซึ่ึ�งครอบคลุมเน้�อหาของพระราชื้บัญญัต่ิว่ิาด้วิยการ 

กระที่ำควิามผิ่ดเก่�ยวิกบัคอมพิวิเต่อร์ พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ. อ้�นใดท่ี่�เก่�ยวิข้อง รวิมถึึงได้กำหนดบที่ลงโที่ษกรณ์ฝ่่้าฝ้้นนโยบาย

ฉุบบัน่� และก่อให้เกิดควิามเสย่หายต่่อบุคคลอ้�น หร้อต่่อที่รัพย์สนิของบรษิทัี่ อก่ทัี่�งยังปีระชื้าสมัพนัธ์และให้ควิามรูกั้บพนกังาน

เก่�ยวิกบัการรกัษาควิามมั�นคงปีลอดภูยัระบบสารสนเที่ศอย่างสม�ำเสมอ

ปีี 2565 มาบรษิัทัี่ยงัิไม่พื่บผ้้ละเมิดนโยบายการใชุ้คอมพื่วิเติอร์ และระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ ห้รอืการกระที่ำอื�นใด 

ที่่�จ่ะก่อให้้เกดิความเสย่ห้ายต่ิอบุคคลอื�น ห้รอืต่ิอที่รพัื่ย์สนิของิบรษิัทัี่จ่ากการใชุ้สารสนเที่ศของิบรษิัทัี่

8.2	รายงานผลีการปฏิบิุตัหิุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการ	แลีะกรรมการชุ่ดย่อัย

การปฏิบิุตัหิุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการตรวจส่อับุ

ในปีี 2565 บริษัที่มก่ารปีระชุื้มคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ รวิมที่ั�งสิ�น 4 ครั�ง ซึึ่�งกรรมการทุี่กท่ี่านที่่�อยูใ่นต่ำแหน่งได้ 

เข้าร่วิมปีระชุื้มคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบทุี่กครั�ง และรายงานผ่ลการปีฏิบัิต่หิน้าที่่�ต่่อคณ์ะกรรมการอย่างสม�ำเสมอ ในการปีระชุื้ม

คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบมก่ารปีระชุื้มร่วิมกับผู่ส้อบบัญช่ื้โดยไม่มผู่่บ้ริหาร 1 ครั�ง

 ในการปีระชุื้มคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ นอกจากต่รวิจสอบงานต่ามกฎบัต่รแล้วิ คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบยังให้คำแนะนำ

ที่่�มค่ณุ์ปีระโยชื้น์ในการบรหิารจดัการ และแนะนำแนวิที่างในการวิางแผ่นต่รวิจสอบภูายในของบริษทัี่ ให้มมุ่มมองในมิต่ต่ิ่าง ๆ  

กนัมากขึ�น เพ้�อให้ผู่ถ้ึอ้หุน้ นกัลงที่นุ มค่วิามมั�นใจว่ิา คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบให้ควิามสำคญักบัการสอบถึามควิามเพย่งพอและ

ควิามเหมาะสมของระบบการควิบคมุภูายในของบริษทัี่ 

การปฏิบิุตัหิุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการส่รรหุ้าแลีะพิจารณาค่์าตอับุแทน

ในปีี 2565 บริษัที่มก่ารปีระชุื้มคณ์ะกรรมการสรรหาฯ  รวิมทัี่�งสิ�น 2 ครั�ง ซึึ่�งกรรมการทุี่กท่ี่านท่ี่�อยู่ในต่ำแหน่งได้เข้าร่วิม

ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการสรรหาฯ ที่กุครั�ง และรายงานผ่ลการปีฏิบิตั่หิน้าท่ี่�ต่่อคณ์ะกรรมการอย่างสม�ำเสมอ

นอกจากการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ต่ามกฎบัต่รแล้วิ คณ์ะกรรมการสรรหาฯ ยังม่บที่บาที่สำคัญในการที่บที่วินแผ่น 

การสบ้ที่อดงาน (Succession plan) สำหรบัพฒันาผู่บ้รหิารระดบัสงูอยูเ่สมอ เพ้�อเต่รย่มพรอ้มบคุคลที่่�มศ่กัยภูาพใหส้ามารถึ

ส้บที่อดต่ำแหน่งงานในกรณ์่ผู่้บริหารระดับสูงเกษ่ยณ์ ลาออก หร้อไม่สามารถึปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ได้ เพ้�อปีระโยชื้น์ในการบริหาร

จัดการ และการบริหารงานของบริษัที่สามารถึดำเนินไปีได้อย่างต่่อเน้�อง

การปฏิบัิุตหิุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการบุรรษัทัภิบุาลี

ในปีี 2565 บรษัิที่มก่ารปีระชุื้มคณ์ะกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล รวิมทัี่�งสิ�น 1 ครั�ง ซึ่ึ�งกรรมการทุี่กท่ี่านท่ี่�อยู่ในต่ำแหน่งได้

เข้าร่วิมปีระชื้มุคณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิูบาลที่กุครั�ง และรายงานผ่ลการปีฏิบิตั่หิน้าท่ี่�ต่่อคณ์ะกรรมการอย่างสม�ำเสมอ

นอกจากการปีฏิบัิต่หิน้าที่่�ต่ามกฎบัต่รแล้วิ คณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิูบาล ยงัเล็งเห็นควิามสำคัญและส่งเสริมให้บริษทัี่ 

มก่ารพัฒนาองค์กรอย่างยั�งยน้ (ESG) เพ้�อสะท้ี่อนให้เห็นถึงึควิามต่ั�งใจของบริษทัี่ที่่�จะดำเนินงานให้สอดคล้องหลักบรรษัที่ภิูบาล

การปฏิบิุตัหิุ้น้าที�ข้อังค์ณะกรรมการบุรหิุ้าร

คณ์ะกรรมการบรหิารและผู่บ้ริหารจะมก่ารปีระชื้มุทุี่กสัปีดาห์อย่างน้อยสปัีดาห์ละ 1 ครั�ง โดยสรปุีสาระสำคญัของงาน

ที่่�ปีฏิบิตั่ ิดงัน่�

1. กำหนดนโยบาย แผ่นธรุกจิ งบปีระมาณ์ โครงสร้างการบรหิาร และอำนาจการบรหิารต่่าง ๆ ของบรษิทัี่งาน การ 

จดัที่ำงบปีระมาณ์ปีระจำปีี ก่อนนำเสนอให้คณ์ะกรรมการ
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2. อนมุตั่กิารใช้ื้จ่ายต่ามระดับอำนาจอนมุติั่ท่ี่�ได้รบัอนมุตั่โิดยคณ์ะกรรมการ 

3. อนมุตั่กิารใช้ื้จ่ายเงินลงที่นุที่่�สำคญั ๆ ที่่�ได้กำหนดไว้ิในงบปีระมาณ์ปีระจำปีี

4. กำกับ ควิบคมุ และดูแลบริหารงานให้เป็ีนไปีต่ามกลยุที่ธ์และแผ่นงานท่ี่�วิางไว้ิ

5. ให้คำปีรึกษา เสนอแนะ เก่�ยวิกบันโยบายด้านการเงนิ การต่ลาด การบรหิารงานบคุคล และด้านการปีฏิบิตั่กิารอ้�น ๆ  

เพ้�อบรรลเุป้ีาหมาย และนโยบายธรุกจิของบรษิทัี่

คณ์ะกรรมการบริหารได้บรหิารงานอย่างรอบคอบ เต็่มกำลังควิามรูค้วิามสามารถึ สอดคล้องกับนโยบายการกำกบัดแูล

กจิการที่่�ด ่และคูม่อ้จรยิธรรมธรุกจิ เพ้�อปีระโยชื้น์สงูสดุของบรษิทัี่ ผู่ถ้้ึอหุน้ และผู่ม้ส่่วินได้เสย่ในระยะยาวิ

การประเมนิผลีการปฏิิบุตังิานข้อังค์ณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการจัดให้ม่การปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัต่ิหน้าท่ี่�ของคณ์ะกรรมการ และปีระธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็ีนปีระจำ 

ที่กุปีี โดยเลขานกุารบรษิทัี่จะจดัส่งแบบฟ้อร์มการปีระเมนิท่ี่�ปีระกอบไปีด้วิยหลกัเกณ์ฑ์์การปีระเมนิด้านต่่าง ๆ  ทัี่�งด้านโครงสร้าง 

คณุ์สมบัต่ ิบที่บาที่ หน้าที่่� ควิามรับผ่ดิชื้อบ การเข้าร่วิมปีระชุื้ม และการที่ำหน้าที่่�ของคณ์ะกรรมการ ควิามสัมพนัธ์กับฝ่้ายบริหาร 

การพฒันาต่นเอง และการพฒันาผู่บ้ริหารให้แก่กรรมการแต่่ละท่ี่านที่ำการปีระเมนิ และมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัี่ที่ำการ

รวิบรวิมแบบปีระเมินเพ้�อสรปุีผ่ลการปีระเมิน รวิมถึงึข้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพ้�อนำมาใช้ื้ในการปีรบัปีรงุการที่ำงาน เพ้�อให้เกดิ

ปีระโยชื้น์สงูสดุในการดำเนินกจิการของบรษัิที่

ในปีี 2565 บรษัิัที่ได้จั่ดที่ำแบบปีระเมินตินเองิสำห้รบักรรมการ (รายบุคคล) แบบปีระเมนิตินเองิสำห้รบัคณะกรรมการ 

แบบปีระเมินตินเองิสำห้รับคณะกรรมการติรวจ่สอบ แบบปีระเมินตินเองิสำห้รับคณะกรรมการสรรห้าฯ แบบปีระเมินตินเองิ

สำห้รบัคณะกรรมการบรรษัทัี่ภบิาล และแบบปีระเมนิผลงิานของิปีระธิานเจ้่าห้น้าท่ี่�บรหิ้าร เพืื่�อให้้สอดคล้องิกับสถืาบนักรรมการ

บรษิัทัี่ไที่ย (IOD) โดยในการปีระชุมุคณะกรรมการครั�งิท่ี่� 4/2565 เมื�อวนัท่ี่� 8 พื่ฤศจ่กิายน 2565 ได้ส่งิมอบให้้แก่กรรมการ 

ที่กุท่ี่านเพื่ื�อที่ำการปีระเมนิ และเลขานกุารบรษิัทัี่ที่ำการสรปุีผลการปีระเมนิทัี่�งิห้มด รวมถืงึิข้อเสนอแนะต่ิางิ ๆ  ท่ี่�ได้รบัจ่ากการ

ปีระเมนิผลการปีฏิิบติัิงิานของิคณะกรรมการ นำมาใชุ้ในการปีรบัปีรงุิปีระสทิี่ธิผิลของิการที่ำงิานของิคณะกรรมการ และ/ห้รือ

ส่วนงิานที่่�เก่�ยวข้องิ เพื่ื�อให้้เกิดปีระโยชุน์ส้งิสุดในการกำกับด้แลกิจ่การของิบริษััที่ต่ิอไปี โดยผลการปีระเมินปีี 2565 ของิ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดุย่อยทุี่กชุดุ อย้ใ่นระดับ “ดม่ากถึืงิดเ่ย่�ยม” ผลปีระเมินกรรมการ กรรมการชุุดย่อย และ

ปีระธิานเจ้่าห้น้าที่่�บรหิ้าร อย้ใ่นระดับ “ด่มากถืงึิด่เย่�ยม”
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รีายงานความรีับผู้ิดชอบของคณะกรีรีมการี
ในการีจัดท่ำารีายงานท่างการีเงินปรีะจำาปี 2565

คณ์ะกรรมการต่ระหนักถึึงหน้าที่่�และควิามรับผ่ิดชื้อบในฐานะกรรมการของบริษัที่จดที่ะเบ่ยนในต่ลาดหลักที่รัพย์ 

แห่งปีระเที่ศไที่ย ในการกำกบัดูแลให้รายงานที่างการเงนิปีระจำปีีบญัช่ื้ 2565 ของบริษทัี่ท่ี่�จดัที่ำขึ�น มข้่อมลูที่างบญัช่ื้ท่ี่�ถึกูต้่อง 

ครบถ้ึวินในสาระสำคญั โปีร่งใสอย่างเพ่ยงพอท่ี่�จะดำรงรกัษาไว้ิซึึ่�งที่รพัย์สนิของบรษิทัี่ ป้ีองกนัการที่จุรติ่ และการดำเนนิการที่่�

ผ่ดิปีกต่ ิรวิมที่ั�งได้ถึอ้ปีฏิบัิติ่ต่ามมาต่รฐานการบญัชื้ท่่ี่�เหมาะสม และถ้ึอปีฏิิบตั่อิย่างสม�ำเสมอ ต่ลอดจนมก่ารพจิารณ์าถึึงควิาม

สมเหตุ่สมผ่ล และควิามรอบคอบในการจดัที่ำงบการเงิน รวิมถึงึข้อมูลสารสนเที่ศที่างการเงนิที่่�ปีรากฏิในรายงานปีระจำปีีบญัช่ื้ 

2565 ของบรษิทัี่

ดงันั�น เพ้�อให้ผู่ม้ส่่วินได้เสย่เกิดควิามเชื้้�อมั�นต่่อรายงานที่างการเงนิของบริษทัี่ คณ์ะกรรมการจึงได้แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการ

ต่รวิจสอบ ปีระกอบด้วิย กรรมการอิสระผู่ซึ้ึ่�งมคุ่ณ์สมบัต่คิรบถ้ึวินต่ามข้อกำหนดของต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยที่ำหน้าที่่�

สอบที่าน ให้บริษทัี่มก่ารรายงานที่างการเงินและการดำเนินงานอย่างถูึกต้่องเพย่งพอ มก่ารเปิีดเผ่ยข้อมูลรายการที่่�เก่�ยวิโยงกัน 

หร้อรายการที่่�อาจม่ควิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ให้ม่ควิามโปีร่งใส ถึูกต้่อง และครบถ้ึวิน รวิมที่ั�งให้ม่ควิามเพ่ยงพอของ 

การบริหารควิามเส่�ยง การควิบคุมภูายใน การต่รวิจสอบภูายใน และการกำกับดแูลของบริษทัี่ท่ี่�เหมาะสมและมป่ีระสทิี่ธิผ่ล 

ต่ลอดจนมค่วิามครบถ้ึวินเพย่งพอและเหมาะสมของกระบวินการติ่ดต่ามการปีฏิบัิต่ติ่ามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบงัคบั นโยบาย

ต่่าง ๆ ที่่�เก่�ยวิข้อง และข้อกำหนดของต่ลาดหลกัที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

คณ์ะกรรมการมค่วิามเห็นว่ิา งบการเงินของบรษิทัี่ ปีระจำปีี 2565 สิ�นสดุ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 ท่ี่�คณ์ะกรรมการ

ต่รวิจสอบได้สอบที่านร่วิมกบัฝ่้ายบริหารและผู้่สอบบญัช่ื้ ได้แสดงฐานะที่างการเงิน ผ่ลการดำเนนิงาน และกระแสเงินสดที่่� 

ถึกูต้่อง ครบถ้ึวิน เชื้้�อถึอ้ได้ สมเหต่สุมผ่ล ถึอ้ปีฏิบิติั่ต่ามมาต่รฐานการบญัชื้ท่ี่่�รบัรองโดยที่ั�วิไปี มก่ารใช้ื้นโยบายบญัชื้ท่ี่่�เหมาะสม 

และถึอ้ปีฏิบิตั่อิย่างสม�ำเสมอ เปิีดเผ่ยข้อมูลอย่างโปีร่งใส เพย่งพอ และปีฏิิบตั่ถูิึกต้่องต่ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวิข้อง       

นายมน ูเลย่วิไพโรจน์  

ปีระธานกรรมการ

นายมนิที่ร์ องิค์ธเนศ 

ปีระธานกรรมการบรหิาร
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รีายงานคณะกรีรีมการีตรีวจสอบ
คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบของบรษัิที่ เออาร์ไอพ ่จำกดั (มหาชื้น)  ปีระกอบด้วิยกรรมการอสิระ 3 ท่ี่าน โดยกรรมการ

แต่่ละท่ี่านมคุ่ณ์สมบติั่ต่ามที่่�ต่ลาดหลกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยกำหนด ดงัน่� 

1. พล.อ.ต่.หญงิ พญ.อศิรญา สขุเจริญ  กรรมการอสิระและปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ

2. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพนัธุ ์   กรรมการอสิระและกรรมการต่รวิจสอบ

3. น.ส.สณุ์ย์่ มัต่ต่ญัญุุกลุ*   กรรมการอสิระและกรรมการต่รวิจสอบ

*นางิสาวสุณ่ย์ มัติตัิญญุุกลุ เป็ีนบุคคลที่่�มค่วามร้ค้วามสามารถืด้านบญัชุ่และการเงินิ 

                 

คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบมห่น้าที่่�และควิามรับผ่ดิชื้อบ ดงัน่�

• การสอบที่านรายงานที่างการเงนิให้ต่รงต่ามควิามเป็ีนจรงิ ครบถ้ึวิน และเช้ื้�อถ้ึอได้ 

• การดแูลให้มร่ะบบการควิบคุมภูายในและระบบการต่รวิจสอบภูายในท่ี่�เหมาะสมและมป่ีระสทิี่ธภิูาพ

• การพจิารณ์าเปิีดเผ่ยรายการที่่�เก่�ยวิโยงกนั หรอ้รายการที่่�อาจมค่วิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ให้มค่วิามถึกูต้่องและ 

ครบถ้ึวินอย่างเพย่งพอ

• การพิจารณ์าคัดเลอ้ก เสนอแต่่งตั่�ง หรอ้เลิกจ้างบุคคลซึึ่�งมค่วิามเป็ีนอิสระ เพ้�อที่ำหน้าท่ี่�เป็ีนผู่ส้อบบัญช่ื้ของบริษทัี่ 

และเสนอค่าต่อบแที่นผู่ส้อบบัญชื้่

• การดแูลให้บริษัที่ปีฏิบัิติ่ต่ามข้อกำหนดและกฎหมายท่ี่�เก่�ยวิข้อง

• ภูาระหน้าที่่�อ้�น ๆ ต่ามที่่�คณ์ะกรรมการมอบหมาย

ในรอบปีี 2565 ที่่�ผ่่านมา คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้มก่ารปีระชื้มุร่วิมกนัที่กุไต่รมาส โดยร่วิมกบัผู่ส้อบบญัช่ื้ ผู่ต้่รวิจ

สอบภูายใน พร้อมที่ั�งเชื้ญิฝ่้ายจัดการและฝ่้ายบัญชื้เ่ข้าร่วิมปีระชุื้มต่ามวิาระอันควิร เพ้�อสอบที่านรายงานที่างการเงิน แลกเปีล่�ยน

ข้อคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะซึ่ึ�งกนัและกนั เพ้�อให้รายงานที่างการเงนิได้จดัที่ำอย่างถึกูต้่องต่ามหลกัการบญัชื้ท่ี่่�รบัรองโดยที่ั�วิไปี 

มก่ารเปิีดเผ่ยข้อมูลอย่างเพ่ยงพอ ไม่พบว่ิามก่ารปีฏิบัิต่ใิด ๆ  อนัเป็ีนการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่่�เก่�ยวิข้องกบับรษิทัี่ 

ที่ั�งน่� ได้ม่การรายงานผ่ลการปีฏิิบัต่ิงานของคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบต่่อคณ์ะกรรมการให้รับที่ราบทีุ่กครั�งในการปีระชืุ้ม 

คณ์ะกรรมการครั�งถึดัไปี ซึ่ึ�งสามารถึสรุปีปีระเด็นที่่�เป็ีนสาระสำคญั ดงัน่�

1.	ส่อับุทานรายงานทางการเงนิ การสอบที่านงบการเงนิรายไต่รมาสและงบการเงนิปีระจำปีี 2565 โดยพจิารณ์าถึงึ

รายการที่่�มส่าระสำคัญควิามเหมาะสมของนโยบายบัญชื้ท่ี่่�ใช้ื้ในการจัดที่ำงบการเงิน และควิามครบถ้ึวินถูึกต้่องของการเปิีดเผ่ย

ข้อมูลในหมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงิน ข้อสังเกต่จากการสอบที่านงบการเงินของผู่ส้อบบัญช่ื้ รวิมทัี่�งพิจารณ์าคำอธิบายและ

วิเิคราะห์ฐานะการเงิน และผ่ลการดำเนนิงานของบรษิทัี่ คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้ขอควิามเหน็จากผู่ส้อบบัญช่ื้ในเร้�องควิาม

ถึกูต้่องครบถ้ึวินของงบการเงนิ การเปิีดเผ่ยข้อมลู รวิมถึงึการปีรบัปีรงุบญัชื้ท่ี่่�สำคญั และมค่วิามเหน็สอดคล้องว่ิางบการเงนิและ

การเปิีดเผ่ยข้อมลูที่างการเงนิของบรษัิที่เพย่งพอเหมาะสมต่ามมาต่รฐานบัญช่ื้ท่ี่�รบัรองทัี่�วิไปี

2.	การบุริหุ้ารค์วามเส่ี�ยงแลีะการค์วบุค์มุภายใน ได้พจิารณ์าควิามเพย่งพอ ควิามมป่ีระสทิี่ธผิ่ล และปีระสทิี่ธภิูาพของ

ระบบควิบคุมภูายใน จากรายงานผ่ลการต่รวิจสอบที่่�นำเสนอโดยฝ่้ายต่รวิจสอบภูายใน ควิามเห็นของผู่ส้อบบัญชื้ ่ต่ดิต่ามควิาม

คบ้หน้าการปีรบัปีรงุระบบควิบคมุภูายใน การดแูลให้บรษิทัี่มก่ารบรหิารควิามเส่�ยงที่่�สำคญั และระบบการควิบคมุภูายในที่่�ด่ 

ต่ลอดจนการปีฏิบัิต่ติ่ามกฎหมายและข้อกำหนดของต่ลาดหลักที่รัพย์ หรอ้กฎหมายที่่�เก่�ยวิข้องกับธุรกิจของบริษทัี่อย่างเคร่งครัด 

3.	กำกบัุดูแลีงานตรวจส่อับุภายใน	อนมุติั่แผ่นการต่รวิจสอบ และสอบที่านผ่ลการต่รวิจสอบเปีน็ปีระจำที่กุไต่รมาส

รวิมถึงึต่ดิต่ามเร่งรดัให้ฝ่้ายบรหิารดำเนนิการปีรับปีรุงต่ามข้อเสนอแนะ การที่บที่วินกฎบตั่รเพ้�อให้สอดคล้องกบัมาต่รฐานและ

เหมาะสมกบับรษิทัี่ 
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4.	การปฏิบิุตัติามกฎหุ้มาย คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้ปีระชื้มุร่วิมกบัผู่บ้รหิารที่่�มห่น้าที่่�รบัผ่ดิชื้อบโดยต่รงและฝ่้าย

ต่รวิจสอบภูายในเพ้�อสอบถึามและแลกเปีล่�ยนควิามเหน็ให้มั�นใจว่ิาการปีฏิบิตั่งิานของบรษิทัี่เป็ีนไปีต่ามกฎหมาย กฎระเบย่บ 

ข้อบงัคบัที่่�เก่�ยวิข้อง รวิมที่ั�งเป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานสากล

5.	การกำกับุดแูลีกิจการ สอบที่านให้บรษิทัี่นำหลักปีฏิบัิต่ติ่ามหลกัการกำกับดแูลกิจการท่ี่�ด ่สำหรบับรษิทัี่จดที่ะเบย่น 

(Corporate Governance Code) ของคณ์ะกรรมการกำกับหลกัที่รพัย์และต่ลาดหลกัที่รพัย์ รวิมทัี่�งนำแนวิปีฏิบิตั่ท่ิี่�ดใ่นการ

กำกบัดแูลกจิการ เช่ื้น หลกัการกำกบัดแูลกจิการที่่�ดส่ำหรบับรษิทัี่จดที่ะเบย่นของต่ลาดหลักที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ย หลกัเกณ์ฑ์์

ของโครงการสำรวิจการกำกับดแูลกิจการบริษทัี่จดที่ะเบย่นไที่ยของสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษทัี่ไที่ย (IOD) และ 

ASEAN CG Scorecard มาปีรับใช้ื้ในการกำกบัดูแลการดำเนนิงานของบรษิทัี่ ต่ลอดจนได้สอบที่านให้บรษิทัี่มก่ารปีฏิิบตั่ติ่าม

นโยบายการกำกับดแูลกิจการที่่�ได้กำหนดไว้ิ

6.	การรับุแจ้งข้้อัมลูีการกระทำผิดแลีะการทจุริต	(Whistle	blowing) สอบที่านรายงานการรบัแจ้งข้อมูลการกระที่ำ

ผ่ดิและการทุี่จรติ่ของบรษิทัี่ผ่่านช่ื้องที่างต่่าง ๆ ที่ั�งน่� ในปีี 2565 ไม่มก่ารแจ้งเบาะแสหรอ้ข้อร้องเรย่นใด ๆ จากการกระที่ำผิ่ด

กฎหมาย หรอ้จรรยาบรรณ์ หร้อการคอร์รัปีชัื้น หร้อพฤต่กิรรมท่ี่�อาจส่อถึึงการที่จุรติ่หรอ้ปีระพฤต่มิชิื้อบของบคุลากรในองค์กร 

ที่ั�งจากพนักงานและผู้่มส่่วินได้เสย่อ้�น

7.	รายการที�เกี�ยวโยงกัน สอบที่านควิามสมเหต่สุมผ่ลและเป็ีนปีระโยชื้น์สงูสุดต่่อบรษิทัี่ของรายการที่่�เก่�ยวิโยงกนัหรอ้

รายการที่่�อาจมค่วิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ รวิมทัี่�งการเปิีดเผ่ยข้อมลูดงักล่าวิให้ถูึกต้่องและครบถ้ึวิน ต่ามกฎหมายและข้อ

กำหนดของหน่วิยงานกำกบัดูแลและต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

8.	ผูส้่อับุบุญัช่ ีกรรมการต่รวิจสอบมห่น้าที่่�ในการพจิารณ์าเสนอแต่่งต่ั�งและเลกิจ้างผู่ส้อบบญัช่ื้ โดยได้พจิารณ์าแล้วิเหน็

ว่ิาบริษทัี่ สำนักงาน อว่ิาย จำกดั มค่วิามเชื้่�ยวิชื้าญในวิชิื้าชื้พ่ มป่ีระสบการณ์์ที่่�เหมาะสม และมค่วิามเป็ีนอสิระ จงึเสนอชื้้�อ 

ผู่้สอบบัญชื้่จากบริษัที่ สำนักงาน อ่วิาย จำกัด เป็ีนผู่้สอบบัญช่ื้ของบริษัที่ นอกจากน่� ยังได้ปีระชืุ้มร่วิมกับผู่้สอบบัญชื้่ 

โดยไม่มฝ่่้ายบรหิารของบรษิทัี่เข้าร่วิมปีระชุื้มด้วิย 1 ครั�ง เพ้�อหารอ้ในเร้�องต่่าง ๆ ท่ี่�คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบหร้อผู่ส้อบบัญชื้่

เหน็ว่ิาควิรหารอ้เป็ีนการส่วินตั่วิ ต่ลอดจนปัีญหาหรอ้อปุีสรรคในการปีฏิบิตั่หิน้าท่ี่�ของผู่ส้อบบญัช่ื้ 

สำหรบัรอบปีีบญัชื้ ่2565 คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้พจิารณ์าผู่ส้อบบญัชื้ข่องบรษิทัี่แล้วิ จงึเสนอต่่อคณ์ะกรรมการเพ้�อ

นำเสนอขออนมุตั่ต่ิ่อที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุน้ให้แต่่งต่ั�ง น.ส.เกดิศริ ิกาญจนปีระกาศิต่ ผู่ส้อบบญัชื้ร่บัอนญุาต่ ที่ะเบย่นเลขที่่� 6014 หรอ้ 

น.ส.อรวิรรณ์ เต่ชื้วัิฒนสริกิลุ ผู่ส้อบบัญชื้ร่บัอนุญาต่ ที่ะเบ่ยนเลขท่ี่� 4807 หรอ้ น.ส.รสพร เดชื้อาคม ผู่ส้อบบญัช่ื้รบัอนญุาต่ 

ที่ะเบย่นเลขท่ี่� 5659 หร้อ น.ส.สมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ี่ ผู่ส้อบบญัช่ื้รบัอนญุาต่ ที่ะเบ่ยนเลขท่ี่� 5872 ผู่ส้อบบญัช่ื้จากบริษทัี่ 

สำนกังาน อว่ิาย จำกดั เป็ีนผู่ส้อบบัญชื้ข่องบรษัิที่ต่่อไปี 

โดยสรปุีในปีี 2565 คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้ปีฏิบัิต่หิน้าท่ี่�อย่างเป็ีนอิสระ ด้วิยควิามระมัดระวิงั รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเหน็ 

และคำแนะนำซึึ่�งเป็ีนปีระโยชื้น์ต่่อบริษัที่ เพ้�อให้ควิามเช้ื้�อมั�นว่ิารายงานที่างการเงนิของบรษิทัี่มค่วิามถึกูต้่องเช้ื้�อถ้ึอได้ บรษิทัี่ม่

การกำกบัดแูลกจิการที่่�ด่ การดำเนินธรุกจิถึกูต้่องต่ามกฎหมาย ต่ลอดจนมร่ะบบการบรหิารควิามเส่�ยง และระบบการควิบคุม

ภูายในที่่�ม่ปีระสทิี่ธภิูาพและปีระสิที่ธผิ่ล เพ้�อให้บริษทัี่ได้รบัผ่ลปีระโยชื้น์สงูสดุ

พลี.อั.ต.หุ้ญงิ	พญ.อัศิรญา	ส่ขุ้เจริญ

ปีระธานกรรมการต่รวิจสอบ



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

102102

รีายงานของคณะกรีรีมการีสรีรีหุ้าและพีิจารีณาค่าตอบแท่น
คณ์ะกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่นของ บริษทัี่ เออาร์ไอพ ่ จำกัด (มหาชื้น) ปีระกอบด้วิยกรรมการอสิระ

ที่ั�งหมด เพ้�อให้การที่ำหน้าที่่�เป็ีนอิสระอย่างแท้ี่จริง จำนวิน 3 ท่ี่าน ดงัน่�

1. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เร้องพนัธุ ์  กรรมการอสิระและปีระธานกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

2. พล.อ.ต่.หญงิ พญ. อศิรญา สขุเจรญิ กรรมการอสิระและกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

3. น.ส.สณุ์ย์่ มัต่ตั่ญญุุกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

ในปีี 2565 ที่่�ผ่่านมา มก่ารปีระชุื้มคณ์ะกรรมการสรรหาฯ รวิม 2 ครั�ง โดยคณ์ะกรรมการสรรหาฯ ที่กุท่ี่านได้ให้ควิาม

สำคญัในการเข้าร่วิมปีระชื้มุ พร้อมกบัมข้่อเสนอแนะท่ี่�เป็ีนปีระโยชื้น์ เพ้�อใช้ื้ในการพจิารณ์าสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น 

โดยคณ์ะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดการปีระชุื้มเพ้�อพจิารณ์าเร้�องต่่าง ๆ  ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวิงั สมเหตุ่

สมผ่ล โปีร่งใส และเป็ีนอสิระ โดยคำนงึถึงึผ่ลปีระโยชื้น์สงูสดุของบรษิทัี่และผู่ถ้ึอ้หุน้เป็ีนสำคญั ภูายใต้่ขอบเขต่อำนาจหน้าที่่�

และควิามรบัผ่ดิชื้อบที่่�กำหนดไว้ิในกฎบตั่รคณ์ะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ึ�งสอดคล้องกบัข้อกำหนดและแนวิที่างปีฏิบิตั่ติ่ามหลกัการ

กำกบัดแูลกจิการที่่�ด่ของต่ลาดหลกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยได้มก่ารพิจารณ์าในเร้�องท่ี่�สำคญั ดงัน่�

1.	การส่รรหุ้ากรรมการ

พจิารณ์าสรรหาบุคคลที่่�มคุ่ณ์สมบัติ่เหมาะสมต่ามข้อกำหนดในกฎหมาย และไม่มล่กัษณ์ะต้่องห้ามต่ามข้อกำหนดของ

บรษิทัี่ โดยมก่ารกำหนดวิธิก่ารสรรหากรรมการอย่างมห่ลกัเกณ์ฑ์์ โปีร่งใส และมค่วิามสอดคล้องต่ามโครงสร้างของบรษิทัี่ 

เพ้�อเป็ีนการส่งเสรมิให้เป็ีนไปีต่ามหลกัการกำกบัดแูลกจิการที่่�ดเ่ก่�ยวิกบัการดแูลสทิี่ธขิองผู่ถ้ึอ้หุน้ บรษิทัี่เปิีดโอกาสให้ผู่ถ้ึอ้หุน้

เสนอวิาระการปีระชืุ้มสามัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2565 และชื้้�อบุคคลที่่�ม่คุณ์สมบัต่ิเหมาะสมเพ้�อรับการพิจารณ์าเล้อกต่ั�งเป็ีน

กรรมการบรษิทัี่ล่วิงหน้า ต่ามหลกัเกณ์ฑ์์ท่ี่�บรษัิที่กำหนด และเผ่ยแพร่บนเวิบ็ไซึ่ต์่ของบรษิทัี่ได้ต่ั�งแต่่วัินท่ี่� 1-31 ธนัวิาคม 2564 

ซึ่ึ�งไม่ม่ผู่้ถึ้อหุ้นรายใดเสนอรายชื้้�อบุคคลเพ้�อเข้ารับการพิจารณ์าเล้อกต่ั�งเป็ีนกรรมการ คณ์ะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอ 

ให้คณ์ะกรรมการพิจารณ์าเห็นชื้อบการแต่่งต่ั�งกรรมการที่่�ออกต่ามวิาระปีระจำปีี 2565 กลับเข้าดำรงต่ำแหน่งกรรมการ 

อก่วิาระหนึ�ง โดยที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้ึอ้หุน้สามัญปีระจำปีี 2565 มม่ติ่อนมุตั่แิต่่งต่ั�งกรรมการใหม่ต่ามท่ี่�เสนอ 

2.	การพิจารณาค่์าตอับุแทน

พจิารณ์าค่าต่อบแที่นกรรมการโดยคำนงึถึงึควิามเหมาะสมกบัภูาระหน้าท่ี่�ควิามรบัผ่ดิชื้อบท่ี่�ได้รบัมอบหมาย และผ่ลการ

ปีฏิบิตั่งิาน ปีระเภูที่และขนาดธรุกจิของบรษิทัี่ ปัีจจยัท่ี่�อาจม่ผ่ลกระที่บต่่อธรุกจิ และภูาวิะเศรษฐกิจโดยรวิม ค่าต่อบแที่นต้่อง

อยูใ่นระดบัที่่�เหมาะสมและเพย่งพอที่่�จะจงูใจและรกัษากรรมการที่่�มคุ่ณ์ภูาพไว้ิ ทัี่�งน่� ค่าต่อบแที่นกรรมการบรษิทัี่ได้นำเสนอ

ต่่อคณ์ะกรรมการเพ้�อพจิารณ์าและนำเสนอต่่อที่่�ปีระชื้มุผู่ถ้้ึอหุน้สามญัปีระจำ ปีี 2565 เพ้�อขออนมุตั่ ิพร้อมเปิีดเผ่ยค่าต่อบแที่น

กรรมการ กรรมการชื้ดุย่อย ไว้ิในแบบ 56-1 One Report

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 คณ์ะกรรมการของบรษิทัี่ มทั่ี่�งหมด 8 ท่ี่าน ปีระกอบด้วิย กรรมการท่ี่�เป็ีนผู้่บริหาร 2 ท่ี่าน 

กรรมการที่่�มไิด้เป็ีนผู่บ้ริหาร 6 ท่ี่าน ในจำนวินน่�มก่รรมการอสิระ 3 ท่ี่าน ในปีี 2565 กรรมการได้รบัค่าต่อบแที่นต่ามท่ี่�แสดงไว้ิ

ในหวัิข้อเร้�องค่าต่อบแที่นของกรรมการและผู่บ้ริหาร ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการสรรหาฯ เหน็ว่ิาจำนวินคณ์ะกรรมการและค่าต่อบแที่น

ม่ควิามเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่่�ควิามรับผ่ิดชื้อบ และเป็ีนไปีต่ามนโยบายและหลักเกณ์ฑ์์ของคณ์ะกรรมการสรรหาฯ  

โดยคณ์ะกรรมการได้พจิารณ์าเหน็ชื้อบด้วิยแล้วิ

รศ.ดร.เรณา	พงษ์ัเรอ่ังพันธุุ์

ปีระธานกรรมการสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น
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รีายงานของคณะกรีรีมการีบรีรีษัท่ภิ้บาล
คณ์ะกรรมการบรรษัที่ภิูบาลของ บรษิทัี่ เออาร์ไอพ ่จำกดั (มหาชื้น) ปีระกอบด้วิยกรรมการอสิระทัี่�งหมด เพ้�อให้การที่ำ

หน้าที่่�เป็ีนอสิระอย่างแท้ี่จริง จำนวิน 3 ท่ี่าน ดงัน่�

1. พล.อ.ต่. หญงิ พญ.อศิรญา สขุเจรญิ  กรรมการอสิระและปีระธานกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

2. รศ.ดร.เรณ์า พงษ์เรอ้งพนัธุ ์  กรรมการอสิระและกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

3. น.ส.สณุ์ย์่  มัต่ต่ญัญุุกลุ       กรรมการอสิระและกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล

ในปีี 2565 ที่่�ผ่่านมามก่ารปีระชื้มุคณ์ะกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล 1 ครั�ง คณ์ะกรรมการบรรษทัี่ภูบิาลได้ปีฏิบิตั่หิน้าที่่� 

ต่ามที่่�ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการ ซึ่ึ�งกำหนดไว้ิในกฎบัต่รคณ์ะกรรมการบรรษัที่ภูิบาล โดยม่หน้าท่ี่�รับผ่ิดชื้อบด้าน 

การกำกบัดแูลการดำเนนิงานของบรษัิที่ให้เป็ีนไปีต่ามหลักการกำกับดแูลกิจการท่ี่�ด ่มก่ารบรหิารจดัการอย่างโปีร่งใส เปิีดเผ่ย 

ต่รวิจสอบได้ มค่วิามเป็ีนธรรมกบัผู่ม้ส่่วินได้เสย่ทุี่กกลุม่ และม่การเจรญิเต่บิโต่อย่างยั�งยน้ โดยมก่ารพิจารณ์าเร้�องท่ี่�สำคญั ดงัน่�

1. กำกบัดแูลให้มก่ารที่บที่วินและปีรบัปีรงุนโยบายการกำกบัดแูลกจิการ หลกัการกำกบัดแูลกจิการท่ี่�ด ่จรยิธรรมในการ

ดำเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณ์กรรมการบริษทัี่ ผู่บ้รหิาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวิที่างการกำกับดแูลกิจการของ

ต่ลาดหลกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย สำนกังานคณ์ะกรรมการกำกบัหลกัที่รพัย์และต่ลาดหลกัที่รพัย์ สมาคมส่งเสรมิกรรมการ

บรษิทัี่ไที่ย (IOD) และหลกัเกณ์ฑ์์ของ ASEAN CG Scorecard รวิมถึึงเพิ�มเต่มินโยบายและแนวิที่างปีฏิบิตั่ท่ิี่�ดเ่ก่�ยวิกับการกำกบั

ดแูลกจิการต่ามท่ี่�ได้รบัอนุมติั่จากคณ์ะกรรมการ

2. ที่บที่วินนโยบายการกำกบัดแูลกจิการที่่�ดข่องบรษิทัี่ โดยนำหลักการกำกบัดแูลกิจการที่่�ด ่ (CG Code) ปีี 2560 

ไปีปีรบัใช้ื้ต่ามบรบิที่ที่างธรุกจิของบรษิทัี่ และให้เปิีดเผ่ยใน แบบ 56-1 One Report และเวิบ็ไซึ่ต์่ของบรษิทัี่

3. กำกบัดแูลและสนบัสนนุให้บรษิทัี่ มก่ารปีฏิบิตั่ติ่ามหลกัการกำกบัดแูลกิจการที่่�ด ่ เพ้�อสร้างควิามเชื้้�อมั�นว่ิาบริษทัี่ 

ดำเนนิธรุกจิด้วิยควิามรบัผ่ดิชื้อบ มค่วิามโปีร่งใส ซึ่้�อสตั่ย์สจุรติ่ และปีฏิบิตั่ต่ิ่อผู่ม้ส่่วินได้เสย่อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน

4. กำกับดแูลให้มก่ารที่บที่วินและแก้ไขเพิ�มเต่มิกฎบัต่รคณ์ะกรรมการ และคณ์ะกรรมการชุื้ดย่อย เพ้�อให้เหมาะสมกบั

สถึานการณ์์ปัีจจุบนั

5. รายงานผ่ลการดำเนนิงานต่่อคณ์ะกรรมการอย่างต่่อเน้�องสม�ำเสมอ 

พลี.อั.ต.	หุ้ญงิ	พญ.อัศิรญา	ส่ขุ้เจริญ

ปีระธานกรรมการบรรษทัี่ภูบิาล



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

104104

9 การีควบค้มภิายในและรีายการีรีะหุ้ว่างกัน
9.1	การค์วบุค์มุภายใน

บรษิทัี่ให้ควิามสำคญัต่่อการจดัให้มร่ะบบการควิบคมุภูายในท่ี่�เพย่งพอและเหมาะสม เพ้�อมุง่ให้การดำเนินกจิการต่่าง ๆ 

ของบริษัที่เป็ีนไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภูาพ และก่อให้เกิดปีระสิที่ธิผ่ล โดยจัดให้ม่ระบบการควิบคุมภูายในท่ี่�ครอบคลุมทุี่กด้าน 

ที่ั�งที่างด้านการเงนิ การดำเนนิงาน การปีฏิบิติั่งาน การบรหิารบคุลากร การบรหิารงานทัี่�วิไปี การบรหิารระบบสารสนเที่ศ 

เพ้�อให้ระบบบัญชื้แ่ละรายงานที่างการเงินมค่วิามถูึกต้่องเชื้้�อถึอ้ได้ เป็ีนไปีต่ามข้อบังคับที่่�เก่�ยวิข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัที่ 

รวิมถึงึการบรหิารจัดการควิามเส่�ยงกำหนดองค์ปีระกอบหลกัท่ี่�จำเป็ีนในการควิบคมุภูายใน 5 ด้าน ดงัน่�  

1.	การค์วบุคุ์มภายในอังค์์กร

บรษิทัี่มส่ภูาพแวิดล้อมที่่�เอ้�ออำนวิยให้ระบบการควิบคมุภูายในมค่วิามเหมาะสม เพย่งพอ และมป่ีระสทิี่ธภิูาพ ดงัน่�

 บรษิทัี่ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคบับญัชื้าให้มค่วิามชื้ดัเจนและเหมาะสม มก่ารมอบอำนาจหน้าที่่� 

ควิามรบัผ่ดิชื้อบเป็ีนลายลกัษณ์์อกัษร เพ้�อให้พนกังานทุี่กคนที่ราบและต่ระหนักถึึงบที่บาที่ อำนาจ หน้าท่ี่� และควิามรับผ่ดิชื้อบ

ของต่น

 บรษิทัี่กำหนดนโยบายและขั�นต่อนการปีฏิิบตั่งิานในระบบงานต่่าง ๆ ไว้ิเป็ีนลายลกัษณ์์อักษร

 บรษิทัี่ได้ให้ควิามสำคญัต่่อควิามซึ่้�อสตั่ย์และจรยิธรรมในการดำเนนิธรุกจิ โดยกำหนดเป็ีนนโยบายและระเบย่บปีฏิบิตั่ิ

อย่างเป็ีนลายลักษณ์์อักษร โดยแยกเป็ีนจริยธรรมที่างธุรกิจของบริษัที่ จรรยาบรรณ์ของผู่บ้ริหาร และจรรยาบรรณ์ของพนักงาน

 บรษิทัี่มข้่อกำหนดห้ามฝ่้ายบริหารและพนักงานปีฏิบัิต่ติ่นในลักษณ์ะที่่�อาจก่อให้เกิดควิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ 

กบักจิการ รวิมที่ั�งบที่ลงโที่ษหากมก่ารฝ่้าฝ้้นไว้ิในระเบ่ยบข้อบงัคบัการที่ำงาน นอกจากน่�ยงักำหนดนโยบาย Whistleblower 

รบัเร้�องร้องเรย่นเก่�ยวิกบัการที่จุรติ่ต่่าง ๆ  เพ้�อให้การปีฏิบิตั่งิานของพนกังานและผู่บ้รหิารมค่วิามโปีร่งใส ซึ่้�อสตั่ย์ ยตุ่ธิรรม และ

รบัผ่ดิชื้อบ

2.	การประเมินค์วามเส่ี�ยง

บรษิทัี่มก่ารปีระเมินควิามเส่�ยงที่ั�งภูายในและภูายนอก ที่่�มผ่่ลกระที่บต่่อการดำเนินธรุกจิของบรษัิที่ วิเิคราะห์และกำหนด

มาต่รการจดัการควิามเส่�ยง และได้มก่ารส้�อสารให้พนกังานท่ี่�เก่�ยวิข้องได้ที่ราบ

3.	การค์วบุคุ์มการปฏิบิุตังิาน

บรษิทัี่ได้กำหนดนโยบายและวิธิป่ีฏิิบัติ่งาน เพ้�อเป็ีนแนวิที่างในการปีฏิบัิต่งิาน โดยมุง่หมายให้บรรลุเป้ีาหมายต่ามที่่�ฝ่้าย

บรหิารกำหนดไว้ิ กจิกรรมเพ้�อการควิบคุมจะชื้่�ให้ผู่ป้ีฏิบัิต่งิานเห็นควิามเส่�ยงที่่�อาจเกิดขึ�นในการปีฏิบัิต่งิาน เพ้�อให้เกิดควิาม

ระมดัระวิงั และสามารถึปีฏิบิติั่งานให้สำเรจ็ต่ามวิตั่ถึปุีระสงค์ เช่ื้น

 ด้านการเงนิการบญัชื้ ่บรษิทัี่มก่ารควิบคมุภูายในเก่�ยวิกับการเกบ็เงนิ รกัษาเงิน การรบัจ่าย เงนิฝ้ากธนาคาร และเงนิ

ยม้ที่ดรอง เพ้�อให้เป็ีนไปีต่ามระเบย่บที่่�กำหนด มก่ารบันที่กึบัญช่ื้ครบถ้ึวินถึกูต้่องและสม�ำเสมอ

 ด้านการจัดซึ่้�อสินค้าและบริการ บริษัที่ม่ข้อกำหนดและขั�นต่อนการปีฏิิบัต่ิงานด้านการจัดซึ่้�อ เพ้�อเป็ีนแนวิที่าง 

ปีฏิบิตั่ใินการจดัซึ่้�อ ซึ่ึ�งได้กำหนดหน้าที่่�ควิามรบัผ่ดิชื้อบในขั�นต่อนการปีฏิบิตั่กิารจดัซึ่้�อไว้ิอย่างชื้ดัเจน เช่ื้น อำนาจการอนมุตั่ิ 

การกำหนดควิามต้่องการสนิค้าและบริการ และการต่รวิจรบั

 ด้านการบรหิารงานบคุคล บรษิทัี่กำหนดให้ใช้ื้ดชัื้นว่ิดัผ่ลการปีฏิบัิต่งิาน (KPIs) กบัพนกังานทัี่�งองค์กร

 บรษิทัี่ม่การกำหนดขอบเขต่ อำนาจ หน้าที่่� และวิงเงนิอำนาจอนมุตั่ใินแต่่ละระดบัไว้ิเป็ีนลายลกัษณ์์อักษร

 บรษิทัี่ม่การกำหนดแผ่นรองรบัเหตุ่การณ์์ฉุกุเฉิุน (Business Continuity Plan: BCP) เพ้�อเต่รย่มพร้อมกรณ์ร่ะบบ

สารสนเที่ศขดัข้อง หร้อเหต่ฉุุกุเฉิุนที่ำให้ไม่สามารถึเข้ามาปีฏิบิตั่หิน้าท่ี่�ท่ี่�บรษิทัี่ได้   

4.	ระบุบุส่ารส่นเทศแลีะการส่่�อัส่ารข้้อัมูลี

บรษิทัี่มร่ะบบสารสนเที่ศที่่�เก่�ยวิเน้�องกบัการปีฏิบิตั่งิาน การรายงานที่างการเงนิ และการดำเนนิงาน การปีฏิบิตั่ติ่าม

นโยบาย และระเบย่บปีฏิบิติั่ มก่ารจดัที่ำข้อมลูที่่�สำคัญต่่าง ๆ อย่างเพย่งพอท่ี่�จะใช้ื้ในการต่ดัสนิใจ รวิมทัี่�งข้อมลูสารสนเที่ศที่่�
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ได้จากภูายนอกองค์กร มก่ารส้�อสารไปียงัผู่บ้ริหารและผู่ใ้ช้ื้ภูายในองค์กร ในรปูีแบบท่ี่�ช่ื้วิยให้ผู่ร้บัสารสนเที่ศปีฏิบิตั่หิน้าที่่�ต่าม

ควิามรับผ่ดิชื้อบได้อย่างมป่ีระสทิี่ธภิูาพ

5.	ระบุบุการติดตามแลีะประเมนิผลี

บรษิทัี่จดัตั่�งหน่วิยงานต่รวิจสอบภูายใน เพ้�อที่ำหน้าท่ี่�ต่รวิจสอบ ปีระเมนิผ่ลการควิบคมุภูายใน กำกบัดแูล เพ้�อให้เกดิ

ควิามมั�นใจว่ิาการปีฏิบิติั่งานในด้านต่่าง ๆ  และกจิกรรมที่างการเงนิท่ี่�สำคญัของบรษิทัี่ได้ดำเนนิต่ามแนวิที่างท่ี่�กำหนด โดยที่าง

ฝ่้ายต่รวิจสอบภูายในจะม่การจัดที่ำแผ่นการต่รวิจสอบปีระจำปีี รวิมที่ั�งดำเนินการต่รวิจสอบต่ามแผ่นงานนั�น และเพ้�อให้ 

ฝ่้ายต่รวิจสอบภูายในมค่วิามเป็ีนอสิระ สามารถึที่ำหน้าท่ี่�ต่รวิจสอบได้อย่างเต็่มท่ี่� คณ์ะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่้ายต่รวิจสอบ

ภูายในมห่น้าที่่�รายงานผ่ลการที่ำงานโดยต่รงต่่อคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ 

ข้้อับุกพร่อังเกี�ยวกับุระบุบุการค์วบุค์มุภายในข้อังบุรษิัทั

คณ์ะกรรมการจัดให้มร่ะบบการปีระเมินและติ่ดต่ามผ่ลระบบการควิบคุมภูายในที่่�ครอบคลุมที่กุด้าน เช่ื้น ด้านบัญช่ื้และ

การเงนิ การปีฏิบิติั่งาน การปีฏิบิติั่ต่ามกฎหมาย/กฎระเบ่ยบ การดแูลที่รพัย์สนิ และเร้�องทุี่จรติ่ ท่ี่�มผ่่ลกระที่บต่่อฐานะช้ื้�อเสย่ง

อย่างมน่ยัสำคญั เพ้�อร่บดำเนินการแก้ไขได้อย่างที่นัท่ี่วิงท่ี่ จงึกำหนดให้มก่ารต่รวิจสอบการปีฏิบิตั่ติ่ามระบบการควิบคมุภูายใน

อย่างสม�ำเสมอ เพ้�อให้มั�นใจได้ว่ิาระบบการควิบคุมภูายในยังดำเนินไปีอย่างครบถ้ึวินเหมาะสม ม่การปีระเมินและส้�อสาร 

ข้อบกพร่องของการควิบคุมภูายในอย่างที่นัเวิลาต่่อบุคคลท่ี่�รบัผ่ดิชื้อบ ซึึ่�งรวิมถึึงผู่บ้ริหารระดับสงูและคณ์ะกรรมการต่ามควิาม

เหมาะสม โดยผู่ร้บัผ่ดิชื้อบในฝ่้ายงานรบัผ่ดิชื้อบในการดแูลการปีฏิบัิต่ติ่ามระบบการควิบคมุภูายใน

ในปีี 2565 บรษัิที่ไม่พบข้อบกพร่องเก่�ยวิกบัระบบการควิบคมุภูายในของบรษิทัี่อย่างมน่ยัสำคญั

ในการปีระชื้มุคณ์ะกรรมการครั�งที่่� 4/2565 เม้�อวินัท่ี่� 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมก่รรมการอสิระทัี่�ง 3 ท่ี่านเข้าร่วิมปีระชุื้ม

ด้วิย คณ์ะกรรมการได้ปีระเมนิระบบการควิบคมุภูายในของบรษิทัี่ โดยการซึ่กัถึามข้อมลูจากฝ่้ายบรหิาร สรปุีได้ว่ิา จากการ

ปีระเมนิระบบการควิบคมุภูายในของบรษัิที่ในด้านต่่าง ๆ  5 องค์ปีระกอบ คอ้ การควิบคมุภูายในองค์กร การปีระเมนิควิามเส่�ยง 

การควิบคุมการปีฏิิบัต่ิงาน ระบบสารสนเที่ศ การส้�อสารข้อมูล และระบบการต่ิดต่ามและปีระเมินผ่ล คณ์ะกรรมการม่ 

ควิามเห็นว่ิา บริษทัี่มร่ะบบการควิบคุมภูายในที่่�เพย่งพอและสอดคล้องกับแบบปีระเมินควิามเพย่งพอของระบบการควิบคุม

ภูายในของสำนกังานคณ์ะกรรมการกำกบัหลกัที่รพัย์และต่ลาดหลกัที่รพัย์ เพ้�อให้การควิบคมุภูายในท่ี่�สมบรูณ์์มากขึ�น บรษิทัี่

พิจารณ์าและปีรับปีรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการเพิ�มเต่ิม อาที่ิเช่ื้น ระบบการควิบคุมภูายในสำหรับเร้�องการที่ำธุรกรรมกับ 

ผู่ถ้ึอ้หุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู่บ้ริหาร หร้อผู่ท้ี่่�เก่�ยวิข้องกับบคุคลดงักล่าวิอย่างเพย่งพอ รวิมทัี่�งมร่ะบบการต่ดิต่ามควิบคมุดแูล

การดำเนนิงานที่่�จะสามารถึป้ีองกนัที่รัพย์สนิของบรษิทัี่อันเกดิจากการที่่�ผู่บ้รหิารหรอ้พนกังานนำไปีใช้ื้โดยมชิื้อบหรอ้โดยไม่ม่

อำนาจ

คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้กำกับดแูลการปีฏิิบตั่งิานฝ่้ายต่รวิจสอบภูายในในการสร้างควิามเช้ื้�อมั�น และให้คำปีรึกษาได้

อย่างอสิระเที่่�ยงธรรม ในการต่รวิจสอบและปีระเมนิควิามเพย่งพอของระบบการควิบคมุภูายใน รวิมที่ั�งการต่ดิต่ามผ่ลการ

ปีรับปีรุงแก้ไขกระบวินการปีฏิิบัต่ิงานอย่างเหมาะสม ครอบคลุมกระบวินการปีฏิิบัต่ิงานของบริษัที่ และรายงานต่รงต่่อ 

คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบเพ้�อให้มั�นใจว่ิาการดำเนินงานของบริษัที่ ม่ระบบการควิบคุมภูายในท่ี่�เพ่ยงพอเหมาะสม และม่

ปีระสทิี่ธิภูาพ ควิบคู่กบัการบรหิารควิามเส่�ยงให้อยูใ่นระดบัท่ี่�บรษิทัี่ยอมรบัได้ และการกำกบัดแูลกจิการท่ี่�ดข่องบรษิทัี่ โดย 

มอบหมายให้นางสาวิศดารนิที่น์  จนัที่ะกลุ ต่ำแหน่ง หวัิหน้าฝ่้ายต่รวิจสอบภูายใน บรษิทัี่ เออาร์ไอพ ่จำกัด (มหาชื้น) เป็ีน 

ผู่้รับผ่ิดชื้อบหลักในการปีฏิิบัต่ิหน้าที่่�ผู่้ต่รวิจสอบภูายในของบริษัที่ ซึ่ึ�งได้พิจารณ์าคุณ์สมบัต่ิแล้วิเห็นว่ิา นางสาวิศดารินที่น์  

จันที่ะกุล ม่ควิามเหมาะสมเพ่ยงพอกับการปีฏิิบัต่ิหน้าท่ี่�ดังกล่าวิ เน้�องจากม่ควิามเป็ีนอิสระและม่ปีระสบการณ์์ในการ 

ปีฎบิตั่งิานด้านการต่รวิจสอบภูายใน เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูต่รท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการต่รวิจสอบภูายใน 

การพจิารณ์าแต่่งตั่�ง ถึอดถึอน โยกย้ายผู่ด้ำรงต่ำแหน่งหัวิหน้าฝ่้ายต่รวิจสอบภูายในของบรษิทัี่จะต้่องผ่่านการเหน็ชื้อบ

จากคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ 
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9.2		รายการระหุ้ว่างกนั 

รายการระหว่ิางกนัระหว่ิางบรษิทัี่กบับริษทัี่ที่่�เก่�ยวิข้องกนัได้แสดงไว้ิในหมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงินของบริษทัี่ สาํหรับปีี 

สิ�นสดุวินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 ซึ่ึ�งคณ์ะกรรมการต่รวิจสอบของบริษทัี่ได้สอบที่านรายการระหว่ิางกนัของบรษิทัี่แล้วิมค่วิามเห็น

ว่ิารายการระหว่ิางกันดงักล่าวิเป็ีนไปีต่ามเง้�อนไขการค้าโดยทัี่�วิไปีและเป็ีนไปีต่ามหลักเกณ์ฑ์์ต่ามข้อกําหนดของต่ลาดหลักที่รัพย์

แห่งปีระเที่ศไที่ย มห่ลกัฐานการที่าํรายการครบถ้ึวิน ต่ลอดจนมก่ารเปิีดเผ่ยในงบการเงนิอย่างเพย่งพอ โดยบรษิทัี่ได้ดำเนนิการ

ต่ามนโยบาย ดงัน่�

1.	ค์วามจำเป็นแลีะค์วามส่มเหุ้ตุส่มผลีข้อังรายการระหุ้ว่างกัน	

คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบได้พจิารณ์าและให้ควิามเหน็เก่�ยวิกบัรายการระหว่ิางกนั รายการเก่�ยวิโยงกนั หรอ้รายการท่ี่�

อาจม่ควิามขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์และม่ควิามเห็นว่ิา การที่ำรายการระหว่ิางกันเป็ีนไปีต่ามเง้�อนไขที่างการค้าและเกณ์ฑ์์ 

ที่่�ต่กลงกนั มค่วิามสมเหต่สุมผ่ล โปีร่งใส และเปิีดเผ่ยข้อมลูอย่างเพย่งพอ ถ้ึอว่ิาเป็ีนไปีต่ามลกัษณ์ะการปีระกอบธรุกจิที่ั�วิไปี 

และเป็ีนรายการท่ี่�เกดิขึ�นต่ามราคาต่ลาดหร้อราคายตุ่ธิรรม และไม่มค่วิามแต่กต่่างจากการขายหรอ้ซ้ึ่�อกบับคุคลภูายนอกอ้�น 

2.	ข้ั�นตอันการอันมัุตกิารทำรายการระหุ้ว่างกนั

บรษิทัี่มก่ารกำหนดมาต่รการในการเข้าทํี่ารายการระหว่ิางกันของบริษทัี่และบุคคลที่่�อาจมค่วิามขัดแย้งว่ิา ผู่บ้ริหารและ

ผู่ม้ส่่วินได้เสย่จะไม่สามารถึเข้ามามส่่วินร่วิมในการอนมุตั่ริายการดงักล่าวิ โดยบรษิทัี่จะจดัให้คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบเป็ีนผู้่ให้

ควิามเห็นเก่�ยวิกับควิามจำเป็ีนของการเข้าที่ำรายการ ควิามสมเหตุ่สมผ่ล และควิามเหมาะสมด้านราคาของรายการนั�น 

โดยจะมก่ารกาํหนดเง้�อนไขต่่าง ๆ ให้เป็ีนไปีต่ามลกัษณ์ะการดาํเนนิการที่างการค้าปีกต่ใินราคาต่ลาด ซึ่ึ�งสามารถึเปีร่ยบเที่ย่บ

ได้กับราคาที่่�เกดิขึ�นกบับุคคลภูายนอก ในกรณ่์ท่ี่�คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบไม่มค่วิามชื้ำนาญในการพจิารณ์ารายการระหว่ิางกนั

ที่่�อาจเกดิขึ�น บรษิทัี่จะให้ผู่เ้ชื้่�ยวิชื้าญอสิระหรอ้ผู่ส้อบบญัชื้ข่องบรษิทัี่เป็ีนผู่ใ้ห้ควิามเหน็เก่�ยวิกับรายการระหว่ิางกนัดงักล่าวิ  

เพ้�อนำไปีใช้ื้ปีระกอบการต่ดัสนิใจของคณ์ะกรรมการหรอ้ผู่ถ้้ึอหุ้นต่ามแต่่กรณ์่ 

นอกจากน่� คณ์ะกรรมการจะต้่องดูแลให้บริษัที่ปีฏิิบัต่ิเป็ีนไปีต่ามกฎหมายว่ิาด้วิยหลักที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รัพย์ 

และข้อบงัคบั ปีระกาศ คาํสั�ง หร้อข้อกําหนดของต่ลาดหลกัที่รพัย์แห่งปีระเที่ศไที่ย รวิมถึึงการปีฏิบัิต่ติ่ามข้อกาํหนดเก่�ยวิกบั

การเปิีดเผ่ยข้อมูลการที่ํารายการที่่�เก่�ยวิโยงกัน และการได้มาหร้อจําหน่ายที่รัพย์สินท่ี่�สําคัญของบริษัที่หร้อบริษัที่ร่วิม 

ต่ามมาต่รฐานการบญัชื้ท่ี่่�กาํหนดโดยสภูาวิชิื้าชื้พ่บญัช่ื้

นโยบุายหุ้รอ่ัแนวโน้มการทำรายการระหุ้ว่างกันในอันาค์ต

บริษทัี่อาจมก่ารที่ำรายการระหว่ิางกนักบับรษิทัี่ร่วิมในอนาคต่อย่างต่่อเน้�อง ซึ่ึ�งเป็ีนไปีต่ามลกัษณ์ะการที่ำธุรกจิการค้า

ที่ั�วิไปี และมเ่ง้�อนไขเป็ีนไปีต่ามธรุกจิการค้าปีกติ่ สามารถึอ้างองิได้กับเง้�อนไขที่างธรุกจิปีระเภูที่เด่ยวิกนักบัท่ี่�บรษิทัี่กระที่ำกบั

บคุคลภูายนอก โดยรายการระหว่ิางกันที่่�จะเกดิขึ�นนั�นเป็ีนไปีเพ้�อควิามจำเป็ีนในการดำเนนิธรุกจิภูายในกลุ่มบรษิทัี่ โดยมก่าร

กำหนดนโยบายด้านราคาระหว่ิางกนัอย่างชื้ดัเจน มค่วิามเป็ีนธรรมและสอดคล้องกบัราคาต่ลาด พร้อมที่ั�งมค่ณ์ะกรรมการ 

ต่รวิจสอบเข้ามาพิจารณ์าและสอบที่านการปีฏิบัิติ่ต่ามหลักเกณ์ฑ์์และให้ควิามเห็นถึึงควิามสมเหตุ่สมผ่ลของรายการท่ี่�เกิดขึ�น

ที่กุไต่รมาส

สำหรบัรายการระหว่ิางกนัที่่�มไิด้เป็ีนไปีต่ามธรุกจิปีกต่ท่ิี่�อาจเกดิขึ�นในอนาคต่ บรษิทัี่จะจดัให้มค่ณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ

เข้ามาสอบที่านการปีฏิบิติั่ต่ามหลกัเกณ์ฑ์์ และแสดงเหต่ผุ่ลในการที่ำรายการดงักล่าวิก่อนท่ี่�บรษิทัี่จะเข้าที่ำรายการนั�น อย่างไร

กต็่าม รายการระหว่ิางกนัที่่�อาจก่อให้เกดิควิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ท่ี่�อาจเกดิขึ�นในอนาคต่ คณ์ะกรรมการจะต้่องปีฏิบิตั่ใิห้

เป็ีนไปีต่ามกฎหมายว่ิาด้วิยหลกัที่รัพย์และต่ลาดหลักที่รพัย์ และข้อบงัคบั ปีระกาศ คำสั�ง หรอ้ข้อกำหนดของต่ลาดหลกัที่รัพย์

แห่งปีระเที่ศไที่ย รวิมที่ั�งการปีฏิบิตั่ติ่ามข้อกำหนดเก่�ยวิกบัการเปิีดเผ่ยข้อมลูการที่ำรายการเก่�ยวิโยงและการได้มาหรอ้จำหน่าย

ไปีซึ่ึ�งที่รัพย์สนิของบรษิทัี่และบริษัที่ร่วิม ต่ลอดจนการปีฏิบิตั่ติ่ามมาต่รฐานการบญัช่ื้ท่ี่�กำหนดโดยสภูาวิชิื้าช่ื้พบญัช่ื้
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นโยบุายเกี�ยวกบัุค์วามขั้ดแย้งทางผลีประโยช่น์ 

บรษิทัี่มก่ารกำหนดมาต่รการป้ีองกนัควิามขดัแย้งที่างผ่ลปีระโยชื้น์ที่่�อาจเกดิขึ�น จากการที่ำรายการระหว่ิางกนัของบรษิทัี่

และบุคคลที่่�อาจม่ควิามขัดแย้งว่ิาผู่้บริหารและผู่้ม่ส่วินได้เส่ยจะไม่สามารถึเข้ามาม่ส่วินในการอนุมัต่ิรายการดังกล่าวิ 

โดยคณ์ะกรรมการจะต้่องดแูลให้บริษทัี่ปีฏิบิตั่เิป็ีนไปีต่ามกฎหมายว่ิาด้วิยหลักที่รพัย์และต่ลาดหลกัที่รพัย์ และข้อบังคับ ปีระกาศ 

คำสั�ง หรอ้ข้อกำหนดของต่ลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย รวิมต่ลอดถึงึการปีฏิบัิต่ติ่ามข้อกำหนดเก่�ยวิกับการเปิีดเผ่ยข้อมูล

การที่ำรายการที่่�เก่�ยวิโยงกนั และการได้มาหรอ้จำหน่ายไปีซึ่ึ�งที่รพัย์สนิท่ี่�สำคญัของบรษัิที่ รวิมทัี่�งปีฏิบิตั่ติ่ามมาต่รฐานการบญัชื้่

ที่่�กำหนดโดยสภูาวิชิื้าชื้พ่บญัชื้โ่ดยเคร่งครดั 

นอกจากน่� บริษทัี่จัดให้คณ์ะกรรมการต่รวิจสอบ หรอ้ผู่ส้อบบญัชื้ ่หร้อผู่เ้ชื้่�ยวิชื้าญอสิระแล้วิแต่่กรณ์ ่พจิารณ์าต่รวิจสอบ

และให้ควิามเหน็เก่�ยวิกบัควิามเหมาะสมของราคา และควิามสมเหต่สุมผ่ลของการที่ำรายการ และจะที่ำการเปิีดเผ่ยรายการ

ระหว่ิางกนัดงักล่าวิไว้ิในหมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงนิท่ี่�ได้รบัการต่รวิจสอบหรอ้สอบที่านโดยผู่ส้อบบญัช่ื้ของบรษิทัี่ 

รายชื้้�อของกจิการที่่�เก่�ยวิข้องกนั ลกัษณ์ะควิามสมัพนัธ์ ข้อมลูรายการระหว่ิางกัน รวิมถึึงนโยบายในการกำหนดราคา

ต่ามปีระเภูที่ของรายการค้า ได้ถึกูเปิีดเผ่ยไว้ิในหมายเหต่ปุีระกอบงบการเงนิปีระจำปีี สิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 ภูายใต้่ 

ข้อ 6 รายการธรุกจิกบักจิการที่่�เก่�ยวิข้องกัน

 

สรุปีข้อมลูรายการระหว่ิางกนัที่่�เกดิขึ�นสำหรบัปีี สิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคมดงัน่�
บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

1.บริษัที่ กลุ่มแอดวิานซึ่์ 
ร่เสิรซึ่์ จำกัด (ARG)

• กรรมการร่วิมกัน  
- นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ
• ผู้่ถึอ้หุน้รายใหญ่กับบริษทัี่  
- นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ 

รายได้
1.รายได้ขายสินค้า 

2.รายได้ค่าโฆษณ์า

3.รายได้จากงานแสดง 
สินค้า

4.รายได้บริการอ้�น 
- รายได้บริการจัด
ปีระชืุ้ มออนไลน์ 
(e-Conference), 
New clipping
ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการ
โปีรแกรมบัญชื้่

1. ขายสนิค้าเพ้�อใช้ื้เป็ีนของขวิญั
ในเที่ศกาลปีใีหม่ ราคาต้่นที่นุบวิก
กำไรส่วินเพิ�มซึ่ึ�งเปี็นอัต่ราเด่ยวิ
กับบุคคลภูายนอก 
2. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
3. รายได้ค่าบริการงานอ่เว้ินต์่ ราคา 
ต่าม Price list หร้อไม่แต่กต่่าง
จากการที่ำรายการกับบุคคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
4. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม หร้อไม่แต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. การซึ่้�อโปีรแกรมบญัชื้ก่ารเงนิ
จะม่การลงทีุ่นที่่�สูงมาก ที่ั�งค่า
โปีรแกรม อปุีกรณ์์ การ Implement 
และพนักงานดูแลระบบ ซึึ่�งบริษทัี่ 
ยังม่ขนาดธุรกิจไม่เพ่ยงพอ จึง
เล้อกใชื้้บริการจาก ARG โดยคิด
ราคาต่ามจำนวิน users ท่ี่�ใชื้จ้ริง 
ในราคาคงที่่�ต่อ่เดอ้น ไมแ่ต่กต่า่ง

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

48

-

-

109

1,824

171

-

100

100

1,664

151

125

-

-

1,684

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

108108

บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

2. บริษัที่ เอ.อาร์. 
 แอ็คเคานต่ิ�ง
 คอนซึ่ัลแต่นที่์ จำกัด  
 (ARAC)

• กรรมการร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ 
 -นายปีระยรู รตั่นไชื้ยานนท์ี่
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน   
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

2.  ค่ าบริหารต่าม
สั ญ ญ า บ ริ ก า ร ที่่�
ปีรึกษา
- การเงิน ไอที่่  
- บริหารจัดการ 
ที่รัพยากรมนุษย์
- กฎหมาย
- บรหิารจดัการที่ั�วิไปี 
การจัดการระบบ  
mail server และ  
mail hosting

3. ค่าผ่ลิต่และพัฒนา
ระบบ
- Digital Platform  
Mobile App
- Web base  
eCommerce

4. ค่าบริการอ้�น 
- ค่าธรรมเนย่ม 
ต่ิดต่่อหน่วิยงาน 
ราชื้การ ค่าคำขอ 
อนญุาต่จดที่ะเบย่น
รายได้ข้าย

1. รายได้ขายสินค้า

ท่ี่� เ ก่� ย วิข้ อ ง  โดยโปีรแกรม 
ดังกล่าวิ ม่ Level of security 
ในการกำหนดการเข้าถึึงข้อมูล 
หากไม่ใชื้่ผู่้ใชื้้ที่่�บริษัที่กำหนด 
จะไม่สามารถึเข้าถึึงข้อมูลได้
2. ARG เป็ีนบรษิทัี่ที่่�มป่ีระสบการณ์์ 
และม่ที่่มงานในการให้บริการ
สนบัสนุนที่างด้านกฎหมาย บคุลากร 
และไอที่่ ในการต่รวิจสอบและ
ให้คำแนะนำในการที่ำสัญญา 
หนังส้อมอบอำนาจ สรรหา
พนักงาน การใชื้้ HR Software 
Management การดูแลระบบ 
e-mail และด้านไอที่่ จากการ
บริการหลากหลายด้าน หาก
บริ ษัที่ ต้่อง จ้ า งพ นักงานมา
ดำเนินการจะต้่องจ้างพนักงาน
เพิ�มจำนวินมาก การ Out-
source จึงเกิดปีระโยชื้น์กับ
บริษัที่มากกวิ่า โดยอัต่ราค่า
บริการเปี็นอัต่ราคงที่่�ต่่อเด้อน 
พจิารณ์าจากจำนวินชื้ั�วิโมงเฉุล่�ย
ที่่�พนักงาน ARG ให้คำปีรึกษา
และบริการกับบริษัที่ ซึ่ึ�งเปี็น
อัต่ราที่่�สมเหตุ่สมผ่ลหากเปีร่ยบ
เที่่ยบกับอัต่ราค่าบริการของผู่้
ปีระกอบวิชิื้าชื้พ่เฉุพาะด้านอ้�น ๆ  
3. ค่าพัฒนาระบบแอพพลิเคชื้ัน
ต่า่ง ๆ  ใชื้ส้ำหรบัการดำเนนิธุรกิจ
ของบริษัที่ ราคาต่ามที่่�ต่กลงกัน 
พิ จ า รณ์าจากการปีระ เมิ น
จ ำ น วิ นชื้ั� วิ โ ม ง ก า รที่ ำ ง าน 
คำนวิณ์อัต่ราต่ามราคาต่ลาดม่
ค วิ า ม ส ม เ ห ตุ่ ส ม ผ่ ล  เ พ้� อ
ปีระโยชื้น์ของบริษัที่
4. ค่าบริการอ้�น เพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาเป็ีนราคาที่่�
เหมาะสม ม่การเปีร่ยบเที่่ยบ
ราคากับผู่้ให้บริการรายอ้�น ต่าม
ขั�นต่อนการจัดซึ่้�อ

1. ขายสินคา้เพ้�อใชื้เ้ปีน็ของขวัิญ
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

1,980

3,045

549

1

1,800

18,095

246

13

1,810

4,200

239

11

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

3. บริษัที่ บิซึ่ิเนส 
 ออนไลน์ จำกัด 
 (มหาชื้น) (BOL)

4. บริษัที่ เอเน็ต่ จำกัด 
(ANET)

5. บริษัที่ เออาร์ไอที่่ 
จำกัด (ARIT)

• กรรมการร่วิมกัน 
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ  
 -นายปีระยรู รตั่นไชื้ยานนท์ี่ 
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน   
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

• กรรมการร่วิมกัน 
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ  
 -นายปีระยูร รตั่นไชื้ยานนท์ี่ 
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

• กรรมการร่วิมกัน 
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ  
 -นายปีระยูร รตั่นไชื้ยานนท์ี่
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ข้าย
1.รายได้ค่าโฆษณ์า

2. รายได้ขายสินค้า

3. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

4. รายได้บริการอ้�น 
- Digital Marketing,  
ผ่ลติ่ว่ิดโ่อและรายได้ 
หลักสูต่รพัฒนา 
ศักยภูาพด้าน ICT
ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการอ้�น 
- ข้อมูลบริษัที่

รายได้ข้าย
1.รายได้ขายสินค้า

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการ
- อินเที่อร์เน็ต่ 
Leased line 
media

2. ค่าบริการอ้�น  
- ค่ารับฝ้าก Server, 
ค่าบำรุงรักษา
ซึ่อฟ้ที่์แวิร์ และค่า
บริการจดโดเมน
รายได้ข้าย
1.รายได้ขายสินค้า

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
ก า ร ที่ ำ ร า ย ก า ร กั บ บุ ค ค ล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. ขายสินคา้เพ้�อใชื้เ้ปีน็ของขวัิญ
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
3. รายได้ค่าบริการงานอ่เวิ้นต์่ 
ราคาต่าม Price list หร้อไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
4. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�มและ/หร้อ
ราคาต่ลาด ซึ่ึ�งเปีน็อตั่ราที่่�ไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1 . ค่ า บ ริ ก า ร ร วิ บ ร วิ ม แ ล ะ
วิิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ลต่ ามควิาม
ต้่องการของบรษิทัี่ (Customized 
Report) เพ้�อใชื้้ในการดำเนิน
ธุรกิจ ราคาต่ามที่่�ต่กลงกันไม่
แต่กต่่างกับบุคคลภูายนอก
ภูายในเง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ขายสินคา้เพ้�อใชื้เ้ปีน็ของขวัิญ
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก

1. ค่าอินเที่อร์เน็ต่ เพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาต่ลาด โดยม่
การเปีร่ยบเที่่ยบราคากับผู่้ให้
บริการรายอ้�น ต่ามขั�นต่อนการ
จัดซึ่้�อ 
2.ค่าบริการอ้�น เพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาต่ลาด โดยม่
การเปีร่ยบเที่่ยบราคากับผู่้ให้
บริการรายอ้�น ต่ามขั�นต่อนการ
จัดซึ่้�อ

1. ขายสนิค้าเพ้�อใช้ื้เป็ีนของขวิญั
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�มซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก  

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

1,100
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400
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1,486

4
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310

18

-

1,100

471

450

1,183

1,486

25
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231

30

350

440

300

355

-

21

660

84
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ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

110110

บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

6. บริษัที่ ดาต่้าวิัน 
เอเชื้่ย (ปีระเที่ศไที่ย)
จำกัด (D1)

7. บริษัที่ เอสวิ่โอเอ 
จำกัด (มหาชื้น) (SVOA)

• ถึ้อหุ้นร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ 

• กรรมการร่วิมกัน 
 -นายมนู เล่ยวิไพโรจน์ 
 -ดร.วิิวิสัน เต่ย่วิ ยอง เพง็
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน 
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

2. รายได้ค่าโฆษณ์า

3. รายได้บริการอ้�น 
- สทิี่ธิการใช้ื้ระบบ LMS 
“Wisimo”และ PDPA 
“CSENTO_S”

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการอ้�น
- ค่าวิิที่ยากร และ 
ค่าอบรม

รายได้ข้าย
1. รายได้ขายสินค้า

2. รายได้ค่าโฆษณ์า

3. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

4. รายได้บริการอ้�น 
- พัฒนาระบบ LMS   
รายได้ค่าจัดอบรม

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการอ้�น
- ค่าบริการห้องอบรม
นอกเวิลา
รายได้ข้าย
1. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

2. รายได้ค่าโฆษณ์า

3. รายได้ขายสินค้า 

2. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
3. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม และ/หร้อ
ราคาต่ลาดหร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ค่าบริการอ้�น เพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาต่ามที่่�ต่กลง
กันและ/หร้อราคาต่ลาด หร้อไม่
แต่กต่่างกับบุคคลภูายนอก
ภูายในเง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ขายสินค้าเพ้�อเปี็นของขวัิญ 
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต้่นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
2. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
3. รายได้ค่าบริการงานอ่เวิ้นต์่ 
ราคาต่าม Price list หร้อไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
4. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�มและ/หรอ้ราคา 
ต่ลาด ซึ่ึ�งเปี็นอัต่ราที่่�ไม่แต่กต่่าง
จากการที่ำรายการกับบุคคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ค่าเชื้่าห้องอบรมนอกเวิลา 
เพ้�อใชื้้ในการดำเนินธุรกิจ ราคา
ต่าม Price list

1. รายได้ค่าบริการงานอ่เวิ้นต์่ 
ราคาต่าม Price list หร้อไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
3. ขายสินคา้เพ้�อใชื้เ้ปีน็ของขวัิญ
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563
-

300

234

-

650

100

2,517

20

1,000

1,597

-

-

900

140

282

550

169

386

-

220

1,394

491

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)

30

150

50

-

50

300

198

-

1,040

1,770

436
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

8. บริษัที่ ไอที่่ ซึ่ิต่่� 
 จำกัด (มหาชื้น)

9. บริษัที่ เอส พ่ วิ่ ไอ 
จำกัด (มหาชื้น) (SPVI)

• กรรมการร่วิมกัน 
 -ดร.วิิวิสัน เต่ย่วิ ยอง เพง็
 

• กรรมการร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

4. รายได้บริการอ้�น 
- รับจ้างผ่ลิต่หลักสตู่ร 
eLearning รายได้ 
จดัที่ำรายงานปีระจำปีี 
และรายได้ค่าจัด
อบรม 
ค์่าบุริการจ่าย
1.ค่าบริการอ้�น
- ค่าสนับสนุนจัดที่ำ 
Dairy, ค่าบริการ
เคร้�องถึ่ายเอกสาร

รายได้
1. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

2. รายได้ขายสินค้า 

3. รายได้ค่าโฆษณ์า

4. รายได้บริการอ้�น 
- MA ระบบ LMS, 
ค่าจัดที่ำรายงาน
ปีระจำปีี 

ค์่าส่ินค์้าบุริการจ่าย
1. ซึ่้�อสินค้า 
- คอมพวิิเต่อร์ โน๊ต่บุก๊ 
และสินค้าไอที่่

2. กิจกรรมที่าง 
การต่ลาด 
- การรับบัต่รเงนิสด
ในการซึ่้�อสินค้า 
ในงานคอมมาร์ต่
รายได้
1. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

2. รายได้ค่าโฆษณ์า

4. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม และ/หร้อ
ราคาต่ลาด ซึ่ึ�งเปีน็อตั่ราที่่�ไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1.ค่าบริการอ้�น เพ้�อใช้ื้ในการดำเนิน 
ธุรกิจ ราคาต่้นทีุ่นบวิกกำไรเพิ�ม
และ/หร้อราคาต่ลาด โดยม่การ
เปีร่ยบเท่ี่ยบราคากบัผู่ใ้หบ้รกิาร
รายอ้�น ต่ามขั�นต่อนการจัดซึ่้�อ

1. รายได้ค่าบริการพ้�นที่่�จัดงาน
แสดงสินค้า ราคาต่าม Price list 
หร้อไม่แต่กต่่ างจากการที่ำ
รายการกับบคุคลภูายนอกภูายใต้่ 
เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. ขายสนิค้าเพ้�อใช้ื้เป็ีนของขวิญั
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
3. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list  หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
4. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม และ/หร้อ
ราคาต่ลาด ซึ่ึ�งเปีน็อตั่ราที่่�ไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. การซึ่้�อสินค้าเพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาต่ลาด ม่การ
เปีร่ยบเที่่ยบราคากับผู่้ขายราย
อ้�น ต่ามขั�นต่อนการจัดซึ่้�อ
2. กิจกรรมเพ้�อส่งเสริมการขาย
ภูายในงานคอมมาร์ต่เที่่านั�น  
ที่กุรา้นค้าภูายในงานสามารถึเขา้
ร่วิมกิจกรรม

1. รายได้ค่าบริการพ้�นที่่�จัดงาน
แสดงราคาต่าม Price list หร้อ 
ไม่แต่กต่่างจากการที่ำรายการ
กบับคุคลภูายนอกภูายใต้่เง้�อนไข
เด่ยวิกัน
2. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563
2,466

172

8,140

-

50

1,330

1,082

117

1,200

180

155

193

5,441

125

150

30

768

87

821

100

1,625

163

8,399

105

250

30

732

294

1,250

50

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

10. บริษัที่ บางกอก
สหปีระกันภูัย จำกัด 
(มหาชื้น)

11. บริษัที่ ข้อมูลเครดิต่
แห่งชื้าต่ิ จำกัด

12. บรษิทัี่ ลซ่ึ่ อทิี่ จำกดั 
(มหาชื้น)

• ถึ้อหุ้นร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ 

• กรรมการร่วิมกัน  
 -นายมนู เล่ยวิไพโรจน์

• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน    
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

3. รายได้ขายสินค้า

4. รายได้บริการอ้�น  
- Digital Marketing,  
VDO recording

ค์่าส่ินค์้าบุริการจ่าย
1. ซึ่้�อสินค้า
- คอมพวิิเต่อร์ โน๊ต่บุก๊ 
และสินค้าไอที่่

2. กิจกรรมส่งเสริม
การต่ลาด 
- การรบับตั่รเงนิสด 
ในการซึ่้�อสนิค้า
ในงานคอมมาร์ต่
รายได้
1. รายได้โฆษณ์า

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบรกิารอ้�น
- ค่าเบ่�ยปีระกันภูัย 

รายได้
1. รายได้ค่าโฆษณ์า

2. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

3. รายได้บริการอ้�น 
- Digital Marketing

รายได้
1. รายได้ค่าโฆษณ์า

3. ขายสนิค้าเพ้�อใช้ื้เป็ีนของขวิญั
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
4. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรสว่ินเพิ�ม และหรอ้ราคา
ต่ลาด ซึ่ึ�งไม่แต่กต่่างจากบุคคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. การซ้ึ่�อสินค้า เพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาต่ลาด ม่การ
เปีร่ยบเที่่ยบราคากับผู่้ขายราย
อ้�น ต่ามขั�นต่อนการจัดซึ่้�อ
2. กิจกรรมเพ้�อส่งเสริมการขาย
ภูายในงานคอมมารต์่เที่า่นั�น ที่กุ
ร้านค้าภูายในงานสามารถึเข้า
ร่วิมกิจกรรม

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ค่าเบ่�ยปีระกันภูัย เพ้�อใช้ื้ใน 
การดำเนินธุรกิจ ราคาต่ลาด 
มก่ารเปีรย่บเที่ย่บกบัผู่ข้ายรายอ้�น 
ต่ามขั�นต่อนการจัดซึ่้�อ

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. รายได้ค่าบริการพ้�นที่่�และค่า
ต่กแต่่งบธูในงานแสดงสนิค้า ราคา 
ต่าม Price list และ/หร้อราคา
ต่้นทีุ่นบวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึึ่�งไม่
แต่กต่่างจากการที่ำรายการกับ
บุคคลภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไข
เด่ยวิกัน
3. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�มและ/หร้อ
ราคาต่ลาด ซึ่ึ�งเปีน็อตั่ราที่่�ไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list  หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563
-

35

622

65

50

113

100

2,082

1,866

-

18

105

407

82

100

89

130

1,842

1,820

-

17

30

131

75

-

117

50

1,689

1,218

630

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

13. บริษัที่ สยามสต่่ล 
อินเต่อร์เนชื้ั�นแนล จำกัด 
(มหาชื้น)

14. บริษัที่ เอซึ่ิส 
คอมพิวิเต่อร์ จำกัด 
(ASYS)

15. บริษัที่ น�ำต่าล
ขอนแก่น จำกัด 
(มหาชื้น)

16. บริษัที่ เออาร์ อิลาส
โที่เมอร์ จำกัด

17. บริษัที่ เอร่ส 
อินเต่อร์เนชื้ั�นแนล 
(ปีระเที่ศไที่ย) จำกัด

 

• กรรมการร่วิมกัน   
 -นายมนู เล่ยวิไพโรจน์

• กรรมการร่วิมกัน 
 -ดร.วิิวิสัน เต่ย่วิ ยอง เพง็

• กรรมการร่วิมกัน  
 -นายมนู เล่ยวิไพโรจน์

• กรรมการร่วิมกัน     
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ
• ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ร่วิมกัน
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

• กรรมการร่วิมกัน     
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน 
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ  

2. รายได้ขายสินค้า 

3. รายได้บริการอ้�น 
- Digital Marketing 
ค่าผ่ลิต่ VDO shot 
motion 

รายได้
1. รายได้ค่าโฆษณ์า

2. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า 

รายได้
1. รายได้จากงาน
แสดงสินค้า

2. รายได้บริการอ้�น 
- รายได้การจัดอบรม

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการอ้�น 
- ค่าบริการซึ่่อม
โปีรเจคเต่อร์
รายได้
1. รายได้โฆษณ์า

รายได้
1. รายได้ค่าโฆษณ์า

รายได้
1. รายได้ค่าโฆษณ์า

2. รายได้บริการอ้�น 
- รายได้การจัดอบรม

2.ขายสินค้าเพ้�อใชื้้เปี็นของขวิัญ
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
3. รายได้บริการ ราคาต้่นที่นุบวิก 
กำไรส่วินเพิ�ม และหรอ้ราคาต่ลาด 
ซึ่ึ�งเปี็นอัต่ราท่ี่�ไม่แต่กต่่างจากการ
ที่ำรายการกับบุคคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. รายได้ค่าบริการงานอ่เวิ้นต์่ 
ราคาต่าม Price list หร้อไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. รายได้ค่าบริการงานอ่เวิ้นต์่ 
ราคาต่าม Price list หร้อไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
ที่่�ไม่แต่กต่่างจากการที่ำรายการ
กบับคุคลภูายนอกภูายใต้่เง้�อนไข
เด่ยวิกัน

1. ค่าซึ่่อมอุปีกรณ์์สำนักงาน  
เพ้�อใชื้้ในการดำเนินธุรกิจ ราคา
ต่ลาด

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
2. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
ที่่�ไม่แต่กต่่างจากการที่ำรายการ
กบับคุคลภูายนอกภูายใต้่เง้�อนไข
เด่ยวิกัน

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563
-

505

100

150

-

149

-

50

50

100

11

43

307

50

-

-

-

6

50

50

100

120

42

764

50

-

150

70

-

50

50

100

-

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บุคุคลท่ี่�อาจมี่
ความีขัดัแย้้ง

ความีสัมัีพันัธ์์ ลกัษณะราย้การ

18. บริษัที่ บ่โอแอล 
ดิจิต่อล จำกัด

19. บริษัที่ ไบโอบอร์น 
จำกัด

20. บริษัที่ ดิจิเที่ค วิัน 
จำกัด

• กรรมการร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ
• ผู่้ถึ้อหุ้นร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

• กรรมการร่วิมกัน  
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ
• ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ร่วิมกัน 
 -นายมินที่ร์ อิงค์ธเนศ

• กรรมการร่วิมกัน 
 -ดร.วิิวิสัน เต่ย่วิ ยอง เพง็

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการอ้�น
- ค่าจัดที่ำรายงาน  
Support
รายได้
1. รายได้บริการอ้�น
- จัดสัมมนา และ 
Digital Marketing

ค์่าบุริการจ่าย
1. ค่าบริการอ้�น
- ค่าข้อมูลบริษัที่

รายได้
1. รายได้ขายสินค้า

2. รายได้บริการอ้�น 
- Digital Marketing 
และผ่ลิต่วิ่ด่โอ

ค์่าส่ินค์้าจ่าย
1. ซึ่้�อสนิค้า Albupro

รายได้
1. รายได้ขายสินค้า

2. รายได้ค่าโฆษณ์า

3. รายได้บริการอ้�น
- รายได้จากการ
จัดอบรม

ค์่าส่ินค์้าจ่าย
1. การซึ่้�อสินค้า
- อุปีกรณ์์เน็ต่เวิิร์ค
VPN, MA Fire wall

2. คา่บรกิารเพ้�อใชื้ใ้นการดำเนนิ
ธุ รกิจ โดยคิดค่ าบริการต่าม 
Man-day ที่่�ใชื้้จริง

1. รายได้บรกิารอ้�น ราคาต้่นที่นุบวิก 
กำไรส่วินเพิ�มและ/หร้อราคา
ต่ลาด ซึ่ึ�งเปี็นอัต่ราที่่�ไม่แต่กต่่าง
จากการที่ำรายการกับบุคคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ค่าบรกิารรวิบรวิมและวิเิคราะห์ 
ข้อมลูต่ามควิามต้่องการของบรษิทัี่ 
(Customized report) เพ้�อใชื้้
ในการดำเนินธุรกิจ ราคาต่ามที่่�
ต่กลงกันไม่แต่กต่่างกับบุคคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. ขายสนิค้าเพ้�อใช้ื้เป็ีนของขวิญั
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
2. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�มและ/หร้อ
ราคาต่ลาด ซึ่ึ�งเปีน็อตั่ราที่่�ไมแ่ต่ก
ต่า่งจากการที่ำรายการกบับคุคล
ภูายนอกภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน

1. การซึ่้�อสินคา้เย่�ยมไขพ้นกังาน
เปี็นไปีต่ามระเบ่ยบสวิัสดิการ
พนกังานราคาต่ลาด

1. ขายสนิค้าเพ้�อใช้ื้เป็ีนของขวิญั
ในเที่ศกาลปีีใหม่ ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
เด่ยวิกับบุคคลภูายนอก
2. รายได้ค่าโฆษณ์า ราคาต่าม 
Price list หร้อไม่แต่กต่่างจาก
การที่ำรายการกบับคุคลภูายนอก 
ภูายใต่้เง้�อนไขเด่ยวิกัน
3. รายได้บริการอ้�น ราคาต่้นทีุ่น
บวิกกำไรส่วินเพิ�ม ซึ่ึ�งเปี็นอัต่รา
ที่่�ไม่แต่กต่่างจากการที่ำรายการ
กบับคุคลภูายนอกภูายใต้่เง้�อนไข
เด่ยวิกัน

1. การซ้ึ่�อสินค้า เพ้�อใชื้้ในการ
ดำเนินธุรกิจ ราคาเหมาะสม 
ม่การเปีร่ยบเที่่ยบกับผู่้ ขาย
รายการอ้�นต่ามขั�นต่อนการ 
จัดซึ่้�อ

ปีี 2565 ปีี 2565 ปีี 2565

194

672

-

-

-

7

-

50

35

514

-

297

-

5

-

1

41

-

-

-

440

-

1,450

17

90

1

32

-

300

-

ความีจาํเป็ีน
และความีสัมีเหตุสุัมีผล

มีลูค่าราย้การ
(พันับาท)
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บมจ.เออาร ไอพ�

ARIP PCL 

บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร ไพรส

JUBILEE ENTERPRISE PCL  

บมจ.เอสว�โอเอ

SVOA PCL 

บมจ.สยามสตีล อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)

SIAM STELL INTERNATIONAL PCL

บมจ.บางกอกสหประกันภัย

BANGKOK UNION INSURANCE PCL 

บมจ.น้ำตาลขอนแกน

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL 

บมจ.เอสพ�ว�ไอ

SPVI PCL  

บมจ.ไอทีซิตี้

IT CITY PCL 

บมจ.บิซิเนส ออนไลน 

BOL PCL

บจ.บีโอแอล ดิจิตอล

BOL Digital  

บจ.ขอมูลเครดิตแหงชาติ

NCB 

บจ.กลุมแอดวานซ ร�เสิรช

ADVANCED RESEARCH  GROUP 

บจ.เอ.อาร.แอ็คเคานติ�งคอนซัลแตนท

A.R.ACCOUNTING CONSULTANT 

บจ.ไบโอบอรน

BIOBORNE 

บจ.เออาร อีลาสโทเมอร

AR ELASTOMER 

บจ.เออาร ไอที

ARIT 

บจ.เอเน็ต 

ANET

บจ.เอซิส คอมพ�วเตอร

ASYS COMPUTER 

บจ.เอร�ส อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย)

ARES INTERNATIONAL (THAILAND) 

บจ.ดิจิเทควัน

DIGITECH ONE
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D
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* นายมินทร อิงคธเนศ ขอลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการและประธานกรรมการบร�หารของบร�ษัท ตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2566 เปนตนไป
* Mr. Min Intanate resigned from the Director and Executive Chairman since January 17, 2023.
หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ  C = ประธานกรรมการบร�หาร A= กรรมการตรวจสอบ  D = กรรมการ E = กรรมการบร�หาร
Note: x = Chairman of the Board C = Executive Chairman A= Audit Committee member D = Director E = Executive Director

สรุปรายชื่อกรรมการและผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
LIST OF DIRECTORS AND CONTROLLING PERSONS IN THE COMPANY as of 31 December 2022

รายชื่อกรรมการ
Name of Directors

รายชื่อบร�ษัท
Name of Company
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รีายงานของผู้้�สอบบัญช่รีับอน้ญาต
เสนอต่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน) 

ค์วามเห็ุ้น

ข้าพเจ้าได้ต่รวิจสอบงบการเงินของบรษิทัี่ เออาร์ไอพ ่จำกดั (มหาชื้น) (บรษิทัี่ฯ) ซึ่ึ�งปีระกอบด้วิยงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 งบกำไรขาดที่นุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปีล่�ยนแปีลงส่วินของผู่ถ้ึอ้หุน้และงบกระแสเงนิสด สำหรบัปีี 

สิ�นสดุวัินเดย่วิกนั และหมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงนิรวิมถึึงหมายเหต่สุรปุีนโยบายการบญัช่ื้ท่ี่�สำคญั 

ข้าพเจ้าเหน็ว่ิางบการเงนิข้างต้่นน่�แสดงฐานะการเงนิ ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 ผ่ลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสด 

สำหรบัปีีสิ�นสดุวินัเดย่วิกนัของบรษิทัี่  เออาร์ไอพ ่จำกดั (มหาชื้น) โดยถูึกต้่องต่ามที่่�ควิรในสาระสำคัญต่ามมาต่รฐานการรายงาน

ที่างการเงิน 

เกณฑ์์ในการแส่ดงค์วามเหุ้น็

ข้าพเจ้าได้ปีฏิิบัต่ิงานต่รวิจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชื้่ ควิามรับผ่ิดชื้อบของข้าพเจ้าได้กล่าวิไว้ิในวิรรค ความ 

รบัผดิชุอบของิผ้ส้อบบญัชุต่่ิอการติรวจ่สอบงิบการเงินิในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามค่วิามเป็ีนอสิระจากบรษิทัี่ฯ ติามปีระมวล

จ่รรยาบรรณของิผ้้ปีระกอบวิชุาชุ่พื่บัญชุ่ รวิมถึึงมาต่รฐานเร้�องควิามเป็ีนอิสระ ท่ี่�กำหนดโดยสภูาวิิชื้าช่ื้พบัญช่ื้ (ปีระมวิล 

จรรยาบรรณ์ของผู่้ปีระกอบวิิชื้าชื้่พบัญชื้่) ในส่วินที่่�เก่�ยวิข้องกับการต่รวิจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปีฏิิบัต่ิต่ามควิาม 

รบัผ่ดิชื้อบด้านจรรยาบรรณ์อ้�น ๆ ต่ามปีระมวิลจรรยาบรรณ์ของผู่ป้ีระกอบวิชิื้าช่ื้พบญัช่ื้ ข้าพเจ้าเช้ื้�อว่ิาหลกัฐานการสอบบญัชื้่

ที่่�ข้าพเจ้าได้รับเพย่งพอและเหมาะสมเพ้�อใช้ื้เป็ีนเกณ์ฑ์์ในการแสดงควิามเห็นของข้าพเจ้า

เร่�อังส่ำค์ญัในการตรวจส่อับุ	

เร้�องสำคญัในการต่รวิจสอบคอ้เร้�องต่่าง ๆ ที่่�มน่ยัสำคญัที่่�สดุต่ามดลุยพนิจิเย่�ยงผู่ป้ีระกอบวิชิื้าชื้พ่ของข้าพเจ้าในการ 

ต่รวิจสอบงบการเงนิสำหรบังวิดปัีจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำเร้�องเหล่าน่�มาพจิารณ์าในบรบิที่ของการต่รวิจสอบงบการเงนิโดยรวิม 

และในการแสดงควิามเห็นของข้าพเจ้า ที่ั�งน่� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงควิามเห็นแยกต่่างหากสำหรับเร้�องเหล่าน่� 

 ข้าพเจ้าได้ปีฏิบัิติ่งานต่ามควิามรบัผ่ดิชื้อบที่่�ได้กล่าวิไว้ิในวิรรคความรบัผดิชุอบของิผ้ส้อบบัญชุ่ต่ิอการติรวจ่สอบงิบการ

เงิินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ึ�งได้รวิมควิามรับผ่ิดชื้อบที่่�เก่�ยวิกับเร้�องเหล่าน่�ด้วิย การปีฏิิบัต่ิงานของข้าพเจ้าได้รวิมวิิธ่การ 

ต่รวิจสอบที่่�ออกแบบมาเพ้�อต่อบสนองต่่อการปีระเมินควิามเส่�ยงจากการแสดงข้อมูลท่ี่�ขัดต่่อข้อเท็ี่จจริงอันเป็ีนสาระสำคัญใน

งบการเงนิ ผ่ลของวิธิก่ารต่รวิจสอบของข้าพเจ้า ซึึ่�งได้รวิมวิิธก่ารต่รวิจสอบสำหรบัเร้�องเหล่าน่�ด้วิย ได้ใช้ื้เป็ีนเกณ์ฑ์์ในการแสดง

ควิามเหน็ของข้าพเจ้าต่่องบการเงนิโดยรวิม

เร้�องสำคัญในการต่รวิจสอบ พร้อมวิธิก่ารต่รวิจสอบสำหรบัแต่่ละเร้�องมด่งัต่่อไปีน่�

การรบัุรูร้ายได้	

เน้�องจากรายได้จากการขายและบริการของบริษทัี่ฯมจ่ำนวินเงินที่่�มส่าระสำคัญ รวิมถึงึลักษณ์ะการปีระกอบธุรกิจของ 

บริษัที่ฯ ซึ่ึ�งม่รายได้หลายปีระเภูที่ ดังนั�น ข้าพเจ้าจึงให้ควิามสำคัญกับการต่รวิจสอบเก่�ยวิกับมูลค่าและระยะเวิลาในการ 

รบัรูร้ายได้

ข้าพเจ้าได้ต่รวิจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัที่ฯ โดยการ

• ปีระเมนิและที่ดสอบระบบสารสนเที่ศและระบบการควิบคมุภูายในของบริษทัี่ฯ ที่่�เก่�ยวิข้องกบัวิงจรรายได้ โดยการ

สอบถึามผู่ร้บัผ่ดิชื้อบ ที่ำควิามเข้าใจ และสุ่มเลอ้กต่วัิอย่างเพ้�อที่ดสอบการปีฏิบิตั่ติ่ามการควิบคมุท่ี่�บรษิทัี่ฯออกแบบไว้ิ
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• สุม่ตั่วิอย่างสญัญาบรกิารและรายการขายระหว่ิางปีีและช่ื้วิงใกล้สิ�นรอบระยะเวิลาบญัชื้ ่เพ้�อต่รวิจสอบการเกดิขึ�นจรงิ

ของรายการและควิามถึกูต้่องของการบนัที่กึรายการว่ิาเป็ีนไปีต่ามเง้�อนไขที่่�ระบแุละสอดคล้องกบันโยบายการรบัรูร้ายได้ของ 

บรษิทัี่ฯ  

• สอบที่านใบลดหน่�ที่่�บริษทัี่ฯ ออกภูายหลงัวินัสิ�นรอบระยะเวิลาบญัช่ื้  

• วิเิคราะห์เปีรย่บเที่ย่บข้อมลูบญัชื้ร่ายได้แบบแยกย่อยเพ้�อต่รวิจสอบควิามผ่ดิปีกต่ทิี่่�อาจเกดิขึ�นของรายการต่ลอดรอบ

ระยะเวิลาบญัชื้ ่โดยเฉุพาะรายการบัญชื้ท่ี่่�ที่ำผ่่านใบสำคญัทัี่�วิไปี 

ข้้อัมลูีอั่�น	

ผู่บ้รหิารเป็ีนผู้่รบัผ่ดิชื้อบต่่อข้อมูลอ้�น ซึึ่�งรวิมถึึงข้อมลูท่ี่�รวิมอยู่ในรายงานปีระจำปีีของบรษิทัี่ฯ (แต่่ไม่รวิมถึึงงบการเงิน

และรายงานของผู่ส้อบบญัชื้ท่ี่่�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ่ึ�งคาดว่ิาจะถึกูจดัเต่รย่มให้กบัข้าพเจ้าภูายหลงัวินัที่่�ในรายงานของผู่ส้อบ

บญัชื้น่่�

ควิามเหน็ของข้าพเจ้าต่่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถึงึข้อมลูอ้�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุีในลกัษณ์ะการให้ควิามเช้ื้�อมั�น

ในรูปีแบบใด ๆ ต่่อข้อมลูอ้�นนั�น

ควิามรบัผ่ดิชื้อบของข้าพเจ้าท่ี่�เก่�ยวิเน้�องกบัการต่รวิจสอบงบการเงนิคอ้ การอ่านและพจิารณ์าว่ิาข้อมลูอ้�นนั�นมค่วิาม 

ขดัแย้งที่่�มส่าระสำคญักบังบการเงนิหรอ้กบัควิามรู้ท่ี่�ได้รบัจากการต่รวิจสอบของข้าพเจ้าหรอ้ไม่ หรอ้ปีรากฏิว่ิาข้อมลูอ้�นแสดง

ขดัต่่อข้อเที่จ็จริงอนัเป็ีนสาระสำคัญหรอ้ไม่ 

เม้�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานปีระจำปีีของบรษิทัี่ฯ ต่ามท่ี่�กล่าวิข้างต้่น และหากสรปุีได้ว่ิาม่การแสดงข้อมลูท่ี่�ขดัต่่อข้อเท็ี่จ

จริงอันเป็ีนสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะส้�อสารเร้�องดังกล่าวิให้ผู่้ม่หน้าท่ี่�ในการกำกับดูแลที่ราบเพ้�อให้ม่การดำเนินการแก้ไขที่่� 

เหมาะสมต่่อไปี 

ค์วามรบัุผดิช่อับุข้อังผู้บุรหิุ้ารแลีะผู้มีหุ้น้าที�ในการกำกบัุดแูลีต่อังบุการเงนิ

ผู่บ้ริหารมห่น้าที่่�รบัผ่ดิชื้อบในการจัดที่ำและนำเสนองบการเงินเหล่าน่�โดยถูึกต้่องต่ามท่ี่�ควิรต่ามมาต่รฐานการรายงาน

ที่างการเงนิ และรบัผิ่ดชื้อบเก่�ยวิกบัการควิบคมุภูายในที่่�ผู่บ้รหิารพิจารณ์าว่ิาจำเป็ีนเพ้�อให้สามารถึจดัที่ำงบการเงินที่่�ปีราศจาก

การแสดงข้อมลูท่ี่�ขดัต่่อข้อเท็ี่จจรงิอนัเป็ีนสาระสำคญัไม่ว่ิาจะเกิดจากการทุี่จรติ่หรอ้ข้อผ่ดิพลาด

ในการจัดที่ำงบการเงิน ผู่้บริหารรับผ่ิดชื้อบในการปีระเมินควิามสามารถึของบริษัที่ฯ ในการดำเนินงานต่่อเน้�อง 

การเปิีดเผ่ยเร้�องที่่�เก่�ยวิกบัการดำเนนิงานต่่อเน้�องในกรณ์ท่่ี่�มเ่ร้�องดงักล่าวิ และการใช้ื้เกณ์ฑ์์การบญัช่ื้สำหรบักจิการท่ี่�ดำเนนิงาน 

ต่่อเน้�อง เว้ินแต่่ผู้่บรหิารมค่วิามตั่�งใจที่่�จะเลกิบริษัที่ฯหรอ้หยดุดำเนนิงานหรอ้ไม่สามารถึดำเนนิงานต่่อเน้�องอก่ต่่อไปีได้

ผู่ม้ห่น้าท่ี่�ในการกำกบัดูแลมห่น้าท่ี่�ในการกำกบัดแูลกระบวินการในการจดัที่ำรายงานที่างการเงนิของบรษิทัี่ฯ 

ค์วามรบัุผดิช่อับุข้อังผู้ส่อับุบุญัชี่ต่อัการตรวจส่อับุงบุการเงนิ

การต่รวิจสอบของข้าพเจ้ามวั่ิต่ถึปุีระสงค์เพ้�อให้ได้ควิามเชื้้�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผ่ลว่ิางบการเงินโดยรวิมปีราศจากการ

แสดงข้อมูลที่่�ขัดต่่อข้อเท็ี่จจริงอนัเป็ีนสาระสำคัญหรอ้ไม่ ไม่ว่ิาจะเกิดจากการทุี่จรติ่หรอ้ข้อผ่ดิพลาด และเสนอรายงานของ 

ผู่้สอบบัญชื้่ซึ่ึ�งรวิมควิามเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วิย ควิามเช้ื้�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผ่ลค้อควิามเช้ื้�อมั�นในระดับสูงแต่่ไม่ได้เป็ีน 

การรับปีระกันว่ิาการปีฏิิบัต่ิงานต่รวิจสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชื้่จะสามารถึต่รวิจพบข้อมูลที่่�ขัดต่่อข้อเที่็จจริงอันเป็ีน 

สาระสำคัญที่่�ม่อยู่ได้เสมอไปี ข้อมูลที่่�ขัดต่่อข้อเที่็จจริงอาจเกิดจากการทีุ่จริต่หร้อข้อผ่ิดพลาดและถึ้อว่ิาม่สาระสำคัญเม้�อ 

คาดการณ์์อย่างสมเหตุ่สมผ่ลได้ว่ิารายการที่่�ขัดต่่อข้อเที่็จจริงแต่่ละรายการหร้อทีุ่กรายการรวิมกันจะม่ผ่ลต่่อการต่ัดสินใจ 

ที่างเศรษฐกจิของผู่ใ้ช้ื้งบการเงนิจากการใช้ื้งบการเงนิเหล่าน่�

ในการต่รวิจสอบของข้าพเจ้าต่ามมาต่รฐานการสอบบญัชื้ ่ ข้าพเจ้าใช้ื้ดลุยพนิจิและการสงัเกต่และสงสยัเย่�ยงผู่ป้ีระกอบ

วิชิื้าชื้พ่ต่ลอดการต่รวิจสอบ และข้าพเจ้าได้ปีฏิบิติั่งานดงัต่่อไปีน่�ด้วิย
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• ระบแุละปีระเมนิควิามเส่�ยงจากการแสดงข้อมลูที่่�ขดัต่่อข้อเที่จ็จรงิอนัเป็ีนสาระสำคญัในงบการเงนิ ไม่ว่ิาจะเกดิจาก

การทุี่จริต่หรอ้ข้อผิ่ดพลาด ออกแบบและปีฏิบัิติ่งานต่ามวิธิก่ารต่รวิจสอบเพ้�อต่อบสนองต่่อควิามเส่�ยงเหล่านั�น และได้หลักฐาน

การสอบบัญชื้่ที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสมเพ้�อเป็ีนเกณ์ฑ์์ในการแสดงควิามเห็นของข้าพเจ้า ควิามเส่�ยงที่่�ไม่พบข้อมูลที่่�ขัดต่่อ 

ข้อเที่็จจริงอันเป็ีนสาระสำคัญซึ่ึ�งเป็ีนผ่ลมาจากการทีุ่จริต่จะสูงกว่ิาควิามเส่�ยงท่ี่�เกิดจากข้อผ่ิดพลาด เน้�องจากการทีุ่จริต่ 

อาจเก่�ยวิกับการสมรูร่้วิมคดิ การปีลอมแปีลงเอกสารหลกัฐาน การต่ั�งใจละเว้ินการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ี่�ไม่ต่รงต่าม 

ข้อเที่จ็จริงหรอ้การแที่รกแซึ่งการควิบคมุภูายใน

• ที่ำควิามเข้าใจเก่�ยวิกบัระบบการควิบคุมภูายในท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการต่รวิจสอบ เพ้�อออกแบบวิธิก่ารต่รวิจสอบให้เหมาะสม

กบัสถึานการณ์์ แต่่ไม่ใช่ื้เพ้�อวิตั่ถึปุีระสงค์ในการแสดงควิามเหน็ต่่อควิามม่ปีระสทิี่ธผิ่ลของการควิบคมุภูายในของบรษิทัี่ฯ

• ปีระเมนิควิามเหมาะสมของนโยบายการบญัชื้ท่ี่่�ผู่บ้รหิารใช้ื้และควิามสมเหต่สุมผ่ลของปีระมาณ์การที่างบญัชื้แ่ละ 

การเปิีดเผ่ยข้อมลูที่่�เก่�ยวิข้องท่ี่�ผู่บ้ริหารจัดที่ำ

• สรุปีเก่�ยวิกบัควิามเหมาะสมของการใช้ื้เกณ์ฑ์์การบญัชื้ส่ำหรบักจิการที่่�ดำเนนิงานต่่อเน้�องของผู่บ้รหิารและสรปุีจาก

หลกัฐานการสอบบญัชื้่ที่่�ได้รับว่ิามค่วิามไม่แน่นอนที่่�ม่สาระสำคญัที่่�เก่�ยวิกับเหต่กุารณ์์หร้อสถึานการณ์์ที่่�อาจเป็ีนเหต่ใุห้เกดิ 

ข้อสงสัยอย่างม่นัยสำคัญต่่อควิามสามารถึของบริษัที่ฯในการดำเนินงานต่่อเน้�องหร้อไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปีว่ิาม่ควิาม 

ไม่แน่นอนที่่�มส่าระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้่องให้ข้อสงัเกต่ไว้ิในรายงานของผู่ส้อบบัญชื้ข่องข้าพเจ้าถึงึการเปิีดเผ่ยข้อมลูที่่�เก่�ยวิข้อง

ในงบการเงนิ หร้อหากเหน็ว่ิาการเปิีดเผ่ยดังกล่าวิไม่เพย่งพอ ข้าพเจ้าจะแสดงควิามเหน็ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ข้อสรปุีของข้าพเจ้า

ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชื้ท่ี่่�ได้รบัจนถึงึวินัที่่�ในรายงานของผู่ส้อบบญัช่ื้ของข้าพเจ้า อย่างไรกต็่าม เหตุ่การณ์์หรอ้สถึานการณ์์

ในอนาคต่อาจเป็ีนเหตุ่ให้บริษทัี่ฯต้่องหยดุการดำเนนิงานต่่อเน้�องได้

• ปีระเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้�อหาของงบการเงนิโดยรวิม รวิมถึงึการเปิีดเผ่ยข้อมลูที่่�เก่�ยวิข้อง ต่ลอดจน

ปีระเมนิว่ิางบการเงนิแสดงรายการและเหตุ่การณ์์ที่่�เกิดขึ�นโดยถึกูต้่องต่ามท่ี่�ควิรหรอ้ไม่ 

ข้าพเจ้าได้ส้�อสารกับผู่ม้ห่น้าที่่�ในการกำกับดูแลในเร้�องต่่าง ๆ  ซึึ่�งรวิมถึึงขอบเขต่และช่ื้วิงเวิลาของการต่รวิจสอบต่ามที่่�ได้

วิางแผ่นไว้ิ ปีระเดน็ที่่�มน่ยัสำคญัที่่�พบจากการต่รวิจสอบรวิมถึึงข้อบกพร่องท่ี่�มน่ยัสำคญัในระบบการควิบคมุภูายในหากข้าพเจ้า

ได้พบในระหว่ิางการต่รวิจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรบัรองแก่ผู่ม้ห่น้าที่่�ในการกำกบัดแูลว่ิาข้าพเจ้าได้ปีฏิบิตั่ติ่ามข้อกำหนดจรรยาบรรณ์ท่ี่�เก่�ยวิข้องกบัควิาม

เป็ีนอสิระและได้ส้�อสารกบัผู่ม้ห่น้าที่่�ในการกำกบัดูแลเก่�ยวิกับควิามสมัพนัธ์ทัี่�งหมดต่ลอดจนเร้�องอ้�น ซึ่ึ�งข้าพเจ้าเช้ื้�อว่ิามเ่หต่ผุ่ล

ที่่�บคุคลภูายนอกอาจพจิารณ์าว่ิากระที่บต่่อควิามเป็ีนอสิระ และการดำเนนิการเพ้�อขจดัอปุีสรรคหรอ้มาต่รการป้ีองกนัของ

ข้าพเจ้า (ถ้ึาม)่

จากเร้�องที่ั�งหลายที่่�ส้�อสารกับผู่้ม่หน้าที่่�ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณ์าเร้�องต่่าง ๆ ท่ี่�ม่นัยสำคัญท่ี่�สุดในการ 

ต่รวิจสอบงบการเงินในงวิดปัีจจุบนัและกำหนดเป็ีนเร้�องสำคัญในการต่รวิจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร้�องเหล่าน่�ไว้ิในรายงานของ

ผู่ส้อบบญัชื้ ่ เว้ินแต่่กฎหมายหรอ้ข้อบงัคับห้ามไม่ให้เปิีดเผ่ยเร้�องดงักล่าวิต่่อสาธารณ์ะ หรอ้ในสถึานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกดิขึ�น 

ข้าพเจ้าพิจารณ์าว่ิาไม่ควิรส้�อสารเร้�องดังกล่าวิในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระที่ำดังกล่าวิสามารถึคาดการณ์์ได้อย่าง 

สมเหต่สุมผ่ลว่ิาจะม่ผ่ลกระที่บในที่างลบมากกว่ิาผ่ลปีระโยชื้น์ท่ี่�ผู่ม้ส่่วินได้เสย่สาธารณ์ะจะได้จากการส้�อสารดงักล่าวิ

ข้าพเจ้าเป็ีนผู่ร้บัผ่ดิชื้อบงานสอบบญัชื้แ่ละการนำเสนอรายงานฉุบบัน่�

เกดิศริ	ิกาญจนประกาศติ

ผู่ส้อบบญัชื้รั่บอนญุาต่ เลขที่ะเบย่น 6014

บรษิทัี่ สำนกังาน อว่ิาย จำกดั

กรงุเที่พฯ: 23 กมุภูาพนัธ์ 2566
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
งบแสดงฐานะการีเงิน
ณ วันท่่� 31 ธันวาคม 2565

หุ้มายเหุ้ตุ 2565 2564

(หุ้น่วย:	บุาท)

ห้มายเห้ติปุีระกอบงิบการเงิินเป็ีนส่วนห้นึ�งิของิงิบการเงินิน่�

ส่นิทรพัย์

สนิที่รัพย์หมนุเวิย่น

เงนิสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงินสด

ลกูหน่�การค้าและลกูหน่�อ้�น

สนิค้าคงเหลอ้

ต้่นที่นุบรกิารรอตั่ดจ่าย

สนิที่รัพย์ที่างการเงินหมนุเวิย่นอ้�น

สนิที่รัพย์หมนุเวิย่นอ้�น

รวมสิ่นทรพัย์หุ้มนุเวยีน

ส่นิทรพัย์ไม่หุ้มนุเวยีน

เงนิฝ้ากธนาคารที่่�มภู่าระค�ำปีระกัน

สนิที่รัพย์ที่างการเงินไม่หมุนเวิย่นอ้�น

ที่่�ดนิ อาคารและอปุีกรณ์์

สนิที่รัพย์ไม่มต่่วัิต่น

ภูาษเ่งนิได้ถึกูหกั ณ์ ที่่�จ่าย

เงนิมดัจำ

สนิที่รัพย์ภูาษเ่งนิได้รอการต่ดับญัชื้่

รวมสิ่นทรพัย์ไม่หุ้มนุเวยีน

รวมสิ่นทรพัย์

7

6, 8, 21

9

10

11

10

12, 17

13

14

15

39,417,875 

62,933,664 

57,513 

502,878 

71,055,922 

2,916,988 

	176,884,840	

 11,500,000 

 17,673,705 

 47,866,298 

 12,044,556 

 1,172,167 

 218,200 

 1,978,248 

	92,453,174	

	269,338,014	

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	
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

120120

บรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
งบแสดงฐานะการีเงิน (ต่อ)
ณ วันท่่� 31 ธันวาคม 2565

หุ้มายเหุ้ตุ 2565 2564

(หุ้น่วย:	บุาท)

ห้มายเห้ติปุีระกอบงิบการเงิินเป็ีนส่วนห้นึ�งิของิงิบการเงินิน่�

หุ้นี�ส่นิแลีะส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้น้

หุ้นี�ส่นิหุ้มนุเวยีน

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น

ส่วินของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าที่่�ถึงึกำหนดชื้ำระภูายในหนึ�งปีี

หน่�สนิหมนุเวิย่นอ้�น

รวมหุ้นี�ส่นิหุ้มนุเวยีน

หุ้นี�ส่นิไม่หุ้มนุเวยีน

หน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า - สทุี่ธจิากส่วินที่่�ถึงึกำหนดชื้ำระภูายในหนึ�งปีี

สำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักงาน

รวมหุ้นี�ส่นิไม่หุ้มนุเวยีน

รวมหุ้นี�ส่นิ

ส่่วนข้อังผูถุ่้อัหุุ้น้

ที่นุเรอ้นหุน้

ที่นุจดที่ะเบย่น

   หุน้สามญั 466,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาที่ 

ที่นุออกจำหน่ายและชื้ำระเต็่มมูลค่าแล้วิ

   หุน้สามญั 466,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาที่ 

ส่วินเกนิมลูค่าหุน้สามญั

กำไรสะสม 

   จดัสรรแล้วิ - สำรองต่ามกฎหมาย

   ยงัไม่ได้จดัสรร

รวมส่่วนข้อังผู้ถุอ่ัหุุ้น้

รวมหุ้นี�ส่นิแลีะส่่วนข้อังผู้ถุ่อัหุุ้น้

6, 16

17

21

17

18

19

 

26,325,505 

69,060 

7,401,418 

	33,795,983	

 310,572 

9,724,677 

	10,035,249	

	43,831,232	

 116,500,000 

116,500,000 

83,464,677 

11,650,000 

13,892,105 

	225,506,782	

	269,338,014	

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	
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
งบกำาไรีขาดท่้นเบ็ดเสรี็จ
สำาหุ้รีับปีส้�นส้ดวันท่่� 31 ธันวาคม 2565

หุ้มายเหุ้ตุ 2565 2564

(หุ้น่วย:	บุาท)

กำไรข้าดทนุ:

รายได้

รายได้จากสญัญาที่่�ที่ำกบัลกูค้า

รายได้อ้�น

รวมรายได้

ค่์าใช้่จ่าย

ต้่นที่นุขาย บรกิาร และค่าสิที่ธิ

ค่าใช้ื้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ค่าใช้ื้จ่ายในการบริหาร

รวมค่์าใช้่จ่าย

กำไรจากกจิกรรมดำเนนิงาน

รายได้ดอกเบ่�ย

ต้่นที่นุที่างการเงิน

กำไรก่อันค่์าใช้่จ่ายภาษัเีงินได้

ค่าใช้ื้จ่ายภูาษ่เงนิได้

กำไรส่ำหุ้รบัุปี

กำไรข้าดทนุเบ็ุดเส่รจ็อั่�น:

รายการที่่�จ่ะไม่ถ้ืกบนัที่กึในส่วนของิกำไรห้รอืขาดที่นุในภายห้ลงัิ

ผ่ลขาดที่นุจากการปีระมาณ์การต่ามหลกัคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยั

   - สทุี่ธจิากภูาษเ่งินได้

กำไรข้าดทนุเบ็ุดเส่รจ็อั่�นส่ำหุ้รับุปี

กำไรข้าดทนุเบ็ุดเส่รจ็รวมส่ำหุ้รับุปี

กำไรต่อัหุุ้น้

กำไรต่่อหุน้ขั�นพ้�นฐาน

กำไรสำหรบัปีี

20

15

15, 18

24

 

226,228,167 

 316,789 

 226,544,956	

 166,625,198 

 1,907,164 

 43,673,766 

 212,206,128	

	14,338,828	

 836,758 

 (112,305)

	15,063,281	

 (2,960,153)

	12,103,128	

 - 

 - 

 12,103,128	

 0.026 

 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 

ห้มายเห้ติปุีระกอบงิบการเงิินเป็ีนส่วนห้นึ�งิของิงิบการเงินิน่�
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

บรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
งบกรีะแสเงินสด
สำาหุ้รีับปีส้�นส้ดวันท่่� 31 ธันวาคม 2565

2565 2564

(หุ้น่วย:	บุาท)

ห้มายเห้ติปุีระกอบงิบการเงิินเป็ีนส่วนห้นึ�งิของิงิบการเงินิน่�

กระแส่เงนิส่ดจากกจิกรรมดำเนนิงาน

กำไรก่อนภูาษ่เงนิได้

รายการปรบัุกระทบุยอัดกำไรก่อันภาษัเีป็นเงนิส่ดรบัุ	(จ่าย)

   จากกจิกรรมดำเนนิงาน

   ค่าเส้�อมราคาและค่าตั่ดจำหน่าย

   โอนกลบัผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�น

   โอนกลบัสนิค้าคงเหลอ้เป็ีนมูลค่าสทุี่ธทิี่่�จะได้รบั

   กำไรจากการจำหน่ายอปุีกรณ์์

   ต่ดัจำหน่ายสนิที่รพัย์ไม่มตั่่วิต่น

   ต่ดัจำหน่ายภูาษเ่งินได้หกั ณ์ ที่่�จ่าย

   ค่าใช้ื้จ่ายผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักงาน

   ดอกเบ่�ยจ่าย

   ดอกเบ่�ยรบั

กำไรจากการดำเนนิงานก่อันการเปลีี�ยนแปลีงในส่นิทรัพย์

แลีะหุ้นี�ส่นิดำเนนิงาน

ส่นิทรพัย์ดำเนินงาน	(เพิ�มขึ้�น)	ลีดลีง

   ลกูหน่�การค้าและลูกหน่�อ้�น

   สนิค้าคงเหลอ้

   ต้่นที่นุบรกิารรอต่ดัจ่าย

   สนิที่รัพย์หมนุเวิย่นอ้�น

หุ้นี�ส่นิดำเนินงานเพิ�มขึ้�น	(ลีดลีง)

   เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น

   หน่�สนิหมนุเวิย่นอ้�น

เงนิส่ดจากกจิกรรมดำเนนิงาน

   เงนิสดรบัจากการขอค้นภูาษเ่งนิได้หกั ณ์ ที่่�จ่าย

   จ่ายภูาษ่เงนิได้

เงนิส่ดสุ่ทธุจิากกจิกรรมดำเนนิงาน

 

15,063,281 

 8,413,672 

 (30,416)

 (147,998)

 (5,588)

 4,104 

 - 

 1,203,013 

 62,999 

 (836,758)

	23,726,309	

 783,831 

 157,936 

 12,351,186 

 443,986 

 (3,509,205)

 1,917,376 

	35,871,419	

 1,958,683 

 (4,337,240)

	33,492,862	

 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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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)
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บรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
งบกรีะแสเงินสด (ต่อ)
สำาหุ้รีับปีส้�นส้ดวันท่่� 31 ธันวาคม 2565

ห้มายเห้ติปุีระกอบงิบการเงิินเป็ีนส่วนห้นึ�งิของิงิบการเงินิน่�

2565 2564

(หุ้น่วย:	บุาท)

 (10,009,721)

 (17,662,130)

 (4,663,290)

 (1,289,395)

 5,888 

 745,519 

	(32,873,129)

 (364,985)

 (62,999)

	(427,984)

	191,749	

 39,226,126 

	39,417,875	

 (228,548)

 - 

 428,794 

 (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 

 - 

กระแส่เงนิส่ดจากกจิกรรมลีงทุน

เงนิฝ้ากปีระจำเพิ�มขึ�น

ซึ่้�อต่ราสารหน่�

ซึ่้�ออปุีกรณ์์

ซึ่้�อสนิที่รัพย์ไม่มต่่วัิต่น

เงนิสดรับจากการจำหน่ายอปุีกรณ์์

ดอกเบ่�ยรบั

เงนิส่ดสุ่ทธุใิช้่ไปในกจิกรรมลีงทุน

กระแส่เงนิส่ดจากกจิกรรมจดัหุ้าเงิน

ชื้ำระคน้เงินต้่นของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า

จ่ายดอกเบ่�ย

เงนิส่ดสุ่ทธุใิช้่ไปในกจิกรรมจดัหุ้าเงิน

เงนิส่ดแลีะรายการเทยีบุเท่าเงนิส่ดเพิ�มขึ้�น	(ลีดลีง)	ส่ทุธุิ

เงนิสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงินสดต้่นปีี

เงนิส่ดแลีะรายการเทยีบุเท่าเงนิส่ดปลีายปี	(หุ้มายเหุ้ตุ	7)

ข้้อัมลูีกระแส่เงนิส่ดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที่่�ไม่ใช่ื้เงนิสด

   เจ้าหน่�ค่าซ้ึ่�ออปุีกรณ์์เพิ�มขึ�น (ลดลง)

   ผ่ลขาดที่นุจากการปีระมาณ์การต่ามหลกัคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยั

   การเพิ�มขึ�นของสนิที่รพัย์สิที่ธกิารใช้ื้และหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า
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บรีิษัท่ เออารี์ ไอพีี จำากัด (มหุ้าชน)
หุ้มายเหุ้ต้ปรีะกอบงบการีเงิน
สำาหุ้รีับปีส้�นส้ดวันท่่� 31 ธันวาคม 2565
1.	ข้้อัมลูีทั�วไป

	 1.1	ข้้อัมูลีทั�วไปข้อังบุรษิัทัฯ

 บริษัที่ เออาร์ไอพ่ จำกัด (มหาชื้น) (“บริษัที่ฯ”) เป็ีนบริษัที่มหาชื้นซึ่ึ�งจัดต่ั�งและม่ภููมิลำเนาในปีระเที่ศไที่ย ธุรกิจ 

หลกัของบรษิทัี่ฯค้อ การจัดงานนทิี่รรศการและกจิกรรมที่างการต่ลาดที่กุปีระเภูที่ การรับจ้างผ่ลิต่หนงัสอ้ โฆษณ์า และเน้�อหา

ที่กุปีระเภูที่ในรปูีแบบดจิิที่ลั การผ่ลติ่และจำหน่ายหนงัสอ้เก่�ยวิกบัข้อมลูสารสนเที่ศ รบัโฆษณ์า ท่ี่�อยูต่่ามท่ี่�จดที่ะเบ่ยนของ 

บรษิทัี่ฯอยูท่ี่่� 99/16-20 ถึนนรชัื้ดาภูเิษก เขต่ดินแดง กรงุเที่พมหานคร

 1.2	การแพร่ระบุาดข้อังโรค์ตดิเช่่�อัไวรสั่	COVID-19

 สถึานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติ่ดเชื้้�อไวิรัสโคโรนา 2019 ที่่�ปัีจจุบันยังม่ผ่ลกระที่บต่่อธุรกิจและอุต่สาหกรรม 

ส่วินใหญ่ สถึานการณ์์ดงักล่าวิอาจนำมาซึ่ึ�งควิามไม่แน่นอนและผ่ลกระที่บต่่อสภูาพแวิดล้อมของการดำเนนิธรุกจิ ฝ่้ายบรหิาร

ของบริษัที่ฯ ต่ิดต่ามควิามค้บหน้าของสถึานการณ์์ดังกล่าวิและปีระเมินผ่ลกระที่บที่างการเงินเก่�ยวิกับมูลค่าของสินที่รัพย์ 

ปีระมาณ์การหน่�สนิและหน่�สนิที่่�อาจเกดิขึ�นอย่างต่่อเน้�อง ที่ั�งน่�ฝ่้ายบรหิารได้ใช้ื้ปีระมาณ์การและดลุยพนิจิในปีระเดน็ต่่าง ๆ  

เม้�อสถึานการณ์์ม่การเปีล่�ยนแปีลง

2.	เกณฑ์์ในการจัดทำงบุการเงนิ

 งบการเงินน่�จัดที่ำขึ�นต่ามมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินที่่�กำหนดในพระราชื้บัญญัต่ิวิิชื้าชื้่พบัญชื้่ พ.ศ. 2547  

โดยแสดงรายการในงบการเงินต่ามข้อกำหนดในปีระกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกต่ามควิามในพระราชื้บัญญัต่กิารบัญชื้ ่ 

พ.ศ. 2543

งบการเงินฉุบบัภูาษาไที่ยเป็ีนงบการเงนิฉุบบัที่่�บรษิทัี่ฯ ใช้ื้เป็ีนที่างการต่ามกฎหมาย งบการเงนิฉุบบัภูาษาองักฤษแปีล

จากงบการเงนิฉุบบัภูาษาไที่ยน่�

งบการเงนิน่�ได้จัดที่ำขึ�นโดยใช้ื้เกณ์ฑ์์ราคาที่นุเดมิเว้ินแต่่จะได้เปิีดเผ่ยเป็ีนอย่างอ้�นในนโยบายการบญัช่ื้

 

3.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหุ้ม่

	 3.1	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลีบุงัคั์บุใช้่ในปีปัจจุบุนั

 ในระหว่ิางปีี บริษัที่ฯได้นำมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินและการต่่ควิามมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินฉุบับ

ปีรบัปีรงุจำนวินหลายฉุบับ ซึ่ึ�งมผ่่ลบังคบัใช้ื้สำหรับงบการเงนิท่ี่�มร่อบระยะเวิลาบญัช่ื้ท่ี่�เริ�มในหรอ้หลงัวินัท่ี่� 1 มกราคม 2565 

มาถึอ้ปีฏิบิตั่ ิมาต่รฐานการรายงานที่างการเงนิดงักล่าวิได้รบัการปีรบัปีรงุหรอ้จัดให้มขึ่�นเพ้�อให้มเ่น้�อหาเท่ี่าเท่ี่ยมกบัมาต่รฐาน

การรายงานที่างการเงินระหว่ิางปีระเที่ศ โดยส่วินใหญ่เป็ีนการอธบิายให้ชัื้ดเจนเก่�ยวิกับวิธิป่ีฏิบิตั่ทิี่างการบัญช่ื้และการให้แนวิ

ปีฏิบิตั่ทิี่างการบัญชื้ก่บัผู่ใ้ช้ื้มาต่รฐาน 

การนำมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินดังกล่าวิมาถึอ้ปีฏิบัิต่นิ่�ไม่มผ่่ลกระที่บอย่างเป็ีนสาระสำคัญต่่องบการเงินของ 

บรษิทัี่ฯ  

 3.2	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลีบุงัคั์บุใช้่ส่ำหุ้รับุงบุการเงินที�มรีอับุระยะเวลีาบัุญชี่ที�เริ�มในหุ้รอ่ัหุ้ลัีง

วนัที�	1	มกราค์ม	2566

สภูาวิชิื้าชื้่พบญัชื้่ได้ปีระกาศใช้ื้มาต่รฐานการรายงานที่างการเงินฉุบบัปีรับปีรงุหลายฉุบบั ซึ่ึ�งจะมผ่่ลบังคับใช้ื้สำหรับ 

งบการเงินที่่�มร่อบระยะเวิลาบัญชื้ท่ี่่�เริ�มในหรอ้หลังวัินที่่� 1 มกราคม 2566 มาต่รฐานการรายงานที่างการเงินดังกล่าวิได้รับ 
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การปีรบัปีรงุหรอ้จดัให้มข่ึ�นเพ้�อให้มเ่น้�อหาเท่ี่าเที่ย่มกบัมาต่รฐานการรายงานที่างการเงินระหว่ิางปีระเที่ศ โดยส่วินใหญ่เป็ีนการ

อธบิายให้ชื้ดัเจนเก่�ยวิกบัวิธิป่ีฏิบัิติ่ที่างการบญัชื้แ่ละการให้แนวิปีฏิบัิต่ทิี่างการบัญช่ื้กบัผู่ใ้ช้ื้มาต่รฐาน 

ฝ่้ายบรหิารของบรษิทัี่ฯเชื้้�อว่ิาการปีรบัปีรุงมาต่รฐานน่�จะไม่มผ่่ลกระที่บอย่างเป็ีนสาระสำคญัต่่องบการเงนิของบรษิทัี่ฯ

4.	นโยบุายการบัุญชี่ที�ส่ำคั์ญ

4.1	การรบัุรูร้ายได้

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรูต้่ลอดช่ื้วิงเวิลาที่่�ให้บรกิารโดยพิจารณ์าถึึงขั�นควิามสำเรจ็ของงาน ต่ามวิธิผ่่ลลัพธ์ซึึ่�งคำนวิณ์โดยอ้างองิ

ข้อมลูจากผู่ค้วิบคมุโครงการของบรษิทัี่ฯ

รายได้ที่่�รบัรูแ้ล้วิแต่่ยงัไม่ถึงึกำหนดเร่ยกชื้ำระต่ามสญัญาบนัที่กึเป็ีน “รายได้ค้างรบั” ซึ่ึ�งจะจดัปีระเภูที่เป็ีนลกูหน่�การค้า

เม้�อกจิการมส่ทิี่ธท่ิี่�จะได้รบัชื้ำระโดยปีราศจากเง้�อนไข เช่ื้น เม้�อกจิการได้ให้บริการเสรจ็สิ�นและลกูค้ารบัมอบงาน

รายได้จากการให้บริการโฆษณ์ารับรูเ้ม้�อให้บริการเสร็จสิ�น ซึึ่�งต่ามปีกติ่การให้บริการจะถ้ึอว่ิาเสร็จสิ�นลงเม้�อส้�อโฆษณ์า

ได้เผ่ยแพร่

รายได้จากการจดันทิี่รรศการและสมัมนารับรูเ้ม้�อมก่ารจัดงานแล้วิ

รายได้จ่ากการขายสนิค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้เม้�อบรษิทัี่ฯได้โอนอำนาจควิบคมุในสนิค้าให้แก่ลกูค้าแล้วิ กล่าวิคอ้ เม้�อมก่ารส่งมอบสนิค้า 

รายได้จากการขายแสดงต่ามมลูค่าที่่�ได้รบัหรอ้คาดว่ิาจะได้รบัสำหรบัสนิค้าที่่�ได้ส่งมอบหลงัจากหกัปีระมาณ์การสนิค้ารบัคน้

และส่วินลด โดยไม่รวิมภูาษ่มูลค่าเพิ�ม

รายได้ค่าสมาชิุกนิติยสาร

ค่าสมาชื้กินิต่ยสารรับรูเ้ป็ีนรายได้ต่ลอดช่ื้วิงเวิลาโดยวิธ่ิเส้นต่รงต่ามอายกุารเป็ีนสมาชื้กิ

รายได้ค่าสทิี่ธิิ

รายได้ค่าสทิี่ธริบัรูเ้ป็ีนรายได้เม้�อบริษทัี่ฯได้โอนอำนาจในการควิบคมุในสทิี่ธใินการใช้ื้โปีรแกรมให้แก่ลูกค้าแล้วิ และไม่ม่

ข้อผ่กูพนัที่่�มน่ยัสำคญัภูายหลังการส่งมอบ

รายได้ดอกเบ่�ย 

รายได้ดอกเบ่�ยรับรูต้่ามเกณ์ฑ์์คงค้างด้วิยวิธิด่อกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จรงิ  โดยจะนำมลูค่าต่ามบญัช่ื้ขั�นต้่นของสนิที่รพัย์ที่างการเงนิ

มาคณู์กบัอตั่ราดอกเบ่�ยที่่�แท้ี่จรงิ ยกเว้ินสนิที่รพัย์ที่างการเงนิท่ี่�เกดิการด้อยค่าด้านเครดติ่ในภูายหลงั ท่ี่�จะนำมลูค่าต่ามบญัชื้่

สทุี่ธขิองสนิที่รัพย์ที่างการเงิน (สทุี่ธจิากค่าเผ้่�อผ่ลขาดทุี่นด้านเครดติ่ท่ี่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�น) มาคณู์กบัอตั่ราดอกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จรงิ

4.2	ต้นทนุในการทำใหุ้้เส่รจ็ส่ิ�นตามส่ญัญาที�ทำกับุลีกูค้์า

บริษัที่ฯ บันทึี่กต้่นทุี่นในการที่ำให้เสร็จสิ�นต่ามสัญญาท่ี่�ที่ำกับลูกค้า ซึึ่�งใช้ื้เพ้�อสร้างที่รัพยากรหร้อใช้ื้ในการปีรับปีรุง

ที่รัพยากรของกจิการเพ้�อนำไปีใช้ื้ในการปีฏิบิติั่ต่ามภูาระที่่�ต้่องปีฏิบิตั่ใิห้สำเรจ็ในอนาคต่ และกจิการคาดว่ิาจะได้รบัคน้ต้่นที่นุ

ดงักล่าวิเป็ีนสนิที่รพัย์ และรับรูเ้ป็ีนค่าใช้ื้จ่ายอย่างเป็ีนระบบและสอดคล้องกบัรปูีแบบการรบัรูร้ายได้ต่ามสญัญา และจะบนัที่กึ

ค่าเผ่้�อผ่ลขาดที่นุจากการด้อยค่าของสนิที่รพัย์ เม้�อมลูค่าต่ามบญัช่ื้ของสนิที่รพัย์สงูกว่ิาสิ�งต่อบแที่นท่ี่�จะได้รบัหกัด้วิยต้่นที่นุที่่�

เก่�ยวิข้อง

4.3	เงนิส่ดแลีะรายการเทยีบุเท่าเงนิส่ด

เงินสดและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสด หมายถึึง เงินสดและเงินฝ้ากธนาคาร และเงินลงทุี่นระยะสั�นท่ี่�ม่สภูาพคล่องสูง 

ซึ่ึ�งถึงึกำหนดจ่ายค้นภูายในระยะเวิลาไม่เกนิ 3 เด้อนนบัจากวินัท่ี่�ได้มาและไม่มข้่อจำกัดในการเบกิใช้ื้ 

4.4	ส่นิค้์าค์งเหุ้ลีอ่ั

สินค้าคงเหล้อของบริษัที่ฯ แสดงมูลค่าต่ามราคาทีุ่น (ต่ามวิิธ่ถึัวิเฉุล่�ยถ่ึวิงน�ำหนัก) หร้อมูลค่าสุที่ธิที่่�จะได้รับแล้วิแต่่ 

ราคาใดจะต่�ำกว่ิา 
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4.5	ที�ดนิ	อัาค์ารแลีะอัปุกรณ์	แลีะค่์าเส่่�อัมราค์า

ที่่�ดนิแสดงมูลค่าต่ามราคาทุี่น อาคารและอุปีกรณ์์แสดงมูลค่าต่ามราคาทุี่นหกัค่าเส้�อมราคาสะสม และค่าเผ่้�อการด้อยค่า

ของสนิที่รัพย์ (ถ้ึาม)่ 

ค่าเส้�อมราคาของอาคารและอปุีกรณ์์คำนวิณ์จากราคาที่นุโดยวิธิเ่ส้นต่รงต่ามอายกุารให้ปีระโยชื้น์โดยปีระมาณ์ดงัน่�

อาคาร  - 20   ปีี

ส่วินปีรบัปีรงุอาคาร  - 5, 10, 20   ปีี

อปุีกรณ์์คอมพิวิเต่อร์  - 3, 5 ปีี

อปุีกรณ์์สำนกังานและเคร้�องต่กแต่่ง  - 5   ปีี

ยานพาหนะ  - 5   ปีี

ค่าเส้�อมราคารวิมอยูใ่นการคำนวิณ์ผ่ลการดำเนนิงาน

ไม่มก่ารคดิค่าเส้�อมราคาสำหรับที่่�ดินและสนิที่รพัย์ระหว่ิางต่ดิต่ั�ง

บรษิทัี่ฯต่ดัรายการที่่�ดนิ อาคาร และอปุีกรณ์์ ออกจากบญัชื้ ่ เม้�อจำหน่ายสนิที่รัพย์หรอ้คาดว่ิาจะไม่ได้รบัปีระโยชื้น์ 

เชื้งิเศรษฐกจิในอนาคต่จากการใช้ื้หรอ้การจำหน่ายสินที่รพัย์ รายการผ่ลกำไรหรอ้ขาดที่นุจากการจำหน่ายสินที่รพัย์ จะรบัรูใ้น

ส่วินของกำไรหรอ้ขาดที่นุเม้�อบริษัที่ฯตั่ดรายการสนิที่รพัย์นั�นออกจากบัญช่ื้

4.6	ส่ญัญาเช่่า

ณ์ วินัเริ�มต้่นของสญัญาเช่ื้า บริษัที่ฯจะปีระเมินว่ิาสญัญาเป็ีนสญัญาเช่ื้าหรอ้ปีระกอบด้วิยสญัญาเช่ื้าหรอ้ไม่ โดยสัญญา

จะเป็ีนสญัญาเช่ื้าหรอ้ปีระกอบด้วิยสญัญาเช่ื้า กต่็่อเม้�อสญัญานั�นมก่ารให้สทิี่ธใินการควิบคมุการใช้ื้สนิที่รพัย์ท่ี่�ระบไุด้สำหรบัช่ื้วิง

เวิลาหนึ�งเพ้�อเป็ีนการแลกเปีล่�ยนกบัสิ�งต่อบแที่น

บุรษิัทัฯในฐานะผู้เช่่า

บรษิทัี่ฯใช้ื้วิธิก่ารบญัชื้เ่ด่ยวิสำหรบัการรบัรู้รายการและการวิดัมลูค่าสญัญาเช่ื้าที่กุสญัญา เว้ินแต่่สญัญาเช่ื้าระยะสั�นและ

สญัญาเช่ื้าที่่�สนิที่รพัย์อ้างองิมม่ลูค่าต่�ำ ณ์ วินัที่่�สญัญาเช่ื้าเริ�มมผ่่ล (วินัท่ี่�สนิที่รพัย์อ้างองิพร้อมใช้ื้งาน) บรษิทัี่ฯบนัที่กึสินที่รพัย์

สทิี่ธกิารใช้ื้ซึึ่�งแสดงสทิี่ธใินการใช้ื้สนิที่รพัย์อ้างอิงและหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าต่ามการจ่ายชื้ำระต่ามสญัญาเช่ื้า

สินิทรัพัย์สิทิธิกิารัใช้้ 

สนิที่รพัย์สทิี่ธิการใช้ื้วิดัมลูค่าด้วิยราคาที่นุหกัค่าเส้�อมราคาสะสม ผ่ลขาดทุี่นจากการด้อยค่าสะสม และปีรับปีรงุด้วิย 

การวิดัมลูค่าของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าใหม่ ราคาที่นุของสนิที่รพัย์สทิี่ธกิารใช้ื้ปีระกอบด้วิยจำนวินเงนิของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า

จากการรับรูเ้ริ�มแรก ต้่นที่นุที่างต่รงเริ�มแรกที่่�เกิดขึ�น จำนวินเงนิท่ี่�จ่ายชื้ำระต่ามสญัญาเช่ื้า ณ์ วินัท่ี่�สญัญาเช่ื้าเริ�มมผ่่ลหร้อก่อน

วินัที่่�สัญญาเช่ื้าเริ�มมผ่่ล และหักด้วิยสิ�งจงูใจต่ามสญัญาเช่ื้าท่ี่�ได้รบั

ค่าเส้�อมราคาของสนิที่รัพย์สทิี่ธกิารใช้ื้คำนวิณ์จากราคาทุี่นโดยวิธิเ่ส้นต่รงต่ามอายุสญัญาเช่ื้าหรอ้อายุการให้ปีระโยชื้น์

โดยปีระมาณ์ของสนิที่รพัย์สทิี่ธกิารใช้ื้แล้วิแต่่ระยะเวิลาใดจะสั�นกว่ิา ดงัน่�

ยานพาหนะ   5 ปีี

หากควิามเป็ีนเจ้าของในสนิที่รพัย์อ้างองิได้โอนให้กับบรษัิที่ฯเม้�อสิ�นสดุอายสุญัญาเช่ื้าหรอ้ราคาที่นุของสนิที่รพัย์ดงักล่าวิ

ได้รวิมถึงึการใช้ื้สทิี่ธเิลอ้กซึ่้�อ ค่าเส้�อมราคาจะคำนวิณ์จากอายกุารให้ปีระโยชื้น์โดยปีระมาณ์ของสนิที่รพัย์

สนิที่รัพย์สทิี่ธกิารใช้ื้แสดงรวิมเป็ีนส่วินหนึ�งของท่ี่�ดนิ อาคารและอปุีกรณ์์ในงบแสดงฐานะการเงนิ

หน้�สินิตุามสิญัญาเช่้า

หน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าวิดัมลูค่าด้วิยมลูค่าปัีจจบุนัของจำนวินเงนิที่่�ต้่องจ่ายต่ามสญัญาเช่ื้าต่ลอดอายสุญัญาเช่ื้า จำนวินเงนิ

ที่่�ต้่องจ่ายต่ามสัญญาเช่ื้าปีระกอบด้วิยค่าเช่ื้าคงที่่�หักด้วิยสิ�งจูงใจต่ามสัญญาเช่ื้า ค่าเช่ื้าผ่ันแปีรท่ี่�ขึ�นอยู่กับดัชื้น่หร้ออัต่รา 

จำนวินเงินที่่�คาดว่ิาจะจ่ายภูายใต้่การรับปีระกันมูลค่าคงเหล้อ รวิมถึึงราคาใช้ื้สิที่ธิของสิที่ธิเล้อกซึ่้�อซึ่ึ�งม่ควิามแน่นอนอย่าง 

สมเหตุ่สมผ่ลที่่�บริษัที่ฯจะใช้ื้สทิี่ธนัิ�น และการจ่ายค่าปีรับเพ้�อการยกเลิกสญัญาเช่ื้า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่ื้าแสดงให้เหน็ว่ิา

บริษัที่ฯจะใช้ื้สิที่ธิในการยกเลิกสัญญาเช่ื้า บริษัที่ฯบันที่ึกค่าเช่ื้าผ่ันแปีรท่ี่�ไม่ขึ�นอยู่กับดัชื้น่หร้ออัต่ราเป็ีนค่าใช้ื้จ่ายในงวิดที่่�

เหต่กุารณ์์หรอ้เง้�อนไขซึ่ึ�งเก่�ยวิข้องกับการจ่ายชื้ำระนั�นได้เกดิขึ�น 
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บรษิทัี่ฯ คดิลดมลูค่าปัีจจุบนัของจำนวินเงนิท่ี่�ต้่องจ่ายต่ามสัญญาเช่ื้าด้วิยอตั่ราดอกเบ่�ยต่ามนยัของสญัญาเช่ื้าหรอ้อตั่รา

ดอกเบ่�ยการกูย้้มส่วินเพิ�มของบริษัที่ฯ หลงัจากวินัที่่�สญัญาเช่ื้าเริ�มมผ่่ล มลูค่าต่ามบญัช่ื้ของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าจะเพิ�มขึ�นจาก

ดอกเบ่�ยของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าและลดลงจากการจ่ายชื้ำระหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า นอกจากน่� มลูค่าต่ามบัญช่ื้ของหน่�สนิต่าม

สัญญาเช่ื้าจะถูึกวัิดมูลค่าใหม่เม้�อม่การเปีล่�ยนแปีลงอายุสัญญาเช่ื้า การเปีล่�ยนแปีลงการจ่ายชื้ำระต่ามสัญญาเช่ื้า หร้อการ

เปีล่�ยนแปีลงในการปีระเมินสทิี่ธเิลอ้กซึ่้�อสนิที่รพัย์อ้างอิง

สิญัญาเช่้ารัะยะสิั�นและสิญัญาเช่้าซึ่่�งสินิทรัพัย์อ้้างอิ้งมมู้ลค่่าตุ�ำ

สญัญาเช่ื้าที่่�มอ่ายสุญัญาเช่ื้า 12 เด้อนหรอ้น้อยกว่ิานบัต่ั�งแต่่วินัท่ี่�สญัญาเช่ื้าเริ�มมผ่่ล หรอ้สญัญาเช่ื้าซึ่ึ�งสนิที่รพัย์อ้างองิ 

มม่ลูค่าต่�ำ จะบันที่กึเป็ีนค่าใช้ื้จ่ายต่ามวิิธเ่ส้นต่รงต่ลอดอายสุญัญาเช่ื้า

4.7	ส่นิทรพัย์ไม่มีตวัตนแลีะค่์าตัดจำหุ้น่าย

บรษิทัี่ฯจะบันทึี่กต้่นทุี่นเริ�มแรกของสินที่รัพย์ไม่มตั่่วิต่นต่ามราคาทุี่น ภูายหลังการรับรูร้ายการเริ�มแรก สนิที่รัพย์ไม่ม่ 

ต่วัิต่นแสดงมลูค่าต่ามราคาที่นุหกัค่าตั่ดจำหน่ายสะสมและค่าเผ่้�อการด้อยค่าสะสม (ถ้ึาม)่ ของสินที่รพัย์นั�น

บริษทัี่ฯ ต่ดัจำหน่ายสนิที่รพัย์ไม่มต่่วัิต่นที่่�มอ่ายกุารให้ปีระโยชื้น์จำกดัโดยวิธิเ่ส้นต่รงต่ามอายกุารให้ปีระโยชื้น์เชื้งิเศรษฐกจิ

ของสินที่รัพย์นั�น และจะปีระเมินการด้อยค่าของสินที่รัพย์ดงักล่าวิเม้�อมข้่อบ่งชื้่�ว่ิาสนิที่รัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า บริษัที่ฯจะที่บที่วิน

ระยะเวิลาการต่ดัจำหน่ายและวิธิก่ารตั่ดจำหน่ายของสินที่รพัย์ไม่มต่่วัิต่นดงักล่าวิทุี่กสิ�นปีีเป็ีนอย่างน้อย ค่าต่ดัจำหน่ายรบัรูเ้ป็ีน

ค่าใช้ื้จ่ายในส่วินของกำไรหร้อขาดที่นุ

สนิที่รัพย์ไม่มตั่่วิต่นที่่�มอ่ายกุารให้ปีระโยชื้น์จำกัด มด่งัน่� 

    อายกุารให้ปีระโยชื้น์

คอมพวิิเต่อร์ซึ่อฟ้ต์่แวิร์  3, 5 ปีี

หลกัสตู่รอบรมออนไลน์  3 ปีี

4.8	รายการธุุรกจิกับุบุุค์ค์ลีหุ้ร่อักจิการที�เกี�ยวข้้อังกัน

บคุคลหรอ้กจิการที่่�เก่�ยวิข้องกนักับบรษิทัี่ฯ หมายถึงึ บคุคลหรอ้กจิการที่่�มอ่ำนาจควิบคมุบรษิทัี่ฯหรอ้ถึกูบรษิทัี่ฯควิบคมุ

ไม่ว่ิาจะเป็ีนโดยที่างต่รงหรอ้ที่างอ้อม หร้ออยูภู่ายใต้่การควิบคมุเดย่วิกนักบับรษิทัี่ฯ

นอกจากน่�บคุคลหรอ้กิจการที่่�เก่�ยวิข้องกันยงัหมายรวิมถึงึบุคคลหรอ้กิจการท่ี่�มสิ่ที่ธอิอกเสย่ง โดยที่างต่รงหรอ้ที่างอ้อม

ซึ่ึ�งที่ำให้มอ่ทิี่ธพิลอย่างเป็ีนสาระสำคัญต่่อบริษทัี่ฯ ผู่บ้รหิารสำคัญ กรรมการหรอ้พนักงานของบริษัที่ฯ ท่ี่�มอ่ำนาจในการวิางแผ่น

และควิบคมุการดำเนนิงานของบรษิทัี่ฯ

4.9	เงนิตราต่างประเทศ

บรษิทัี่ฯ แสดงงบการเงนิเป็ีนสกลุเงินบาที่ ซึ่ึ�งเป็ีนสกลุเงนิท่ี่�ใช้ื้ในการดำเนนิงานของบรษิทัี่ฯ 

รายการที่่�เป็ีนเงนิต่ราต่่างปีระเที่ศแปีลงค่าเป็ีนเงนิบาที่โดยใช้ื้อตั่ราแลกเปีล่�ยน ณ์ วินัท่ี่�เกิดรายการ สนิที่รพัย์และหน่�สนิ

ที่่�เป็ีนต่วัิเงนิซึ่ึ�งอยู่ในสกลุต่่างปีระเที่ศได้แปีลงค่าเป็ีนเงนิบาที่โดยใช้ื้อตั่ราแลกเปีล่�ยน ณ์ วินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน

กาํไรและขาดที่นุที่่�เกดิจากการเปีล่�ยนแปีลงในอตั่ราแลกเปีล่�ยนได้รวิมอยูใ่นการคำนวิณ์ผ่ลการดำเนนิงาน 

4.10	การด้อัยค่์าข้อังส่นิทรพัย์ที�ไม่ใช่่สิ่นทรัพย์ทางการเงิน

ที่กุวินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน บรษิทัี่ฯจะที่ำการปีระเมนิการด้อยค่าของที่่�ดนิ อาคารและอปุีกรณ์์ สนิที่รพัย์สทิี่ธิ 

การใช้ื้ หร้อสินที่รัพย์ไม่ม่ต่ัวิต่นอ้�นของบริษัที่ฯ หากม่ข้อบ่งชื้่�ว่ิาสินที่รัพย์ดังกล่าวิอาจด้อยค่า บริษัที่ฯรับรู้ขาดทีุ่นจากการ 

ด้อยค่าเม้�อมูลค่าที่่�คาดว่ิาจะได้รับค้นของสินที่รัพย์ม่มูลค่าต่�ำกว่ิามูลค่าต่ามบญัชื้่ของสินที่รัพย์นั�น ที่ั�งน่�มูลค่าที่่�คาดว่ิาจะได้ 

รบัคน้หมายถึงึมูลค่ายติุ่ธรรมหกัต้่นที่นุในการขายของสนิที่รพัย์หรอ้มลูค่าจากการใช้ื้สนิที่รพัย์แล้วิแต่่ราคาใดจะสงูกว่ิา ในการ

ปีระเมินมูลค่าจากการใช้ื้สินที่รัพย์ บริษัที่ฯปีระมาณ์การกระแสเงินสดในอนาคต่ที่่�กิจการคาดว่ิาจะได้รับจากสินที่รัพย์และ

คำนวิณ์คิดลดเป็ีนมูลค่าปัีจจุบนัโดยใช้ื้อตั่ราคิดลดก่อนภูาษท่ี่่�สะท้ี่อนถึงึการปีระเมินควิามเส่�ยงในสภูาพต่ลาดปัีจจุบนัของเงินสด

ต่ามระยะเวิลาและควิามเส่�ยงซึึ่�งเป็ีนลักษณ์ะเฉุพาะของสินที่รัพย์ท่ี่�กำลังพิจารณ์าอยู่ ในการปีระเมินมูลค่ายุต่ธิรรมหักต้่นทุี่น 

ในการขาย บรษิทัี่ฯใช้ื้แบบจำลองการปีระเมนิมลูค่าที่่�ดท่ี่่�สดุซึ่ึ�งเหมาะสมกบัสนิที่รพัย์ ซึ่ึ�งสะท้ี่อนถึงึจำนวินเงนิที่่�กจิการสามารถึ 
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จะได้มาจากการจำหน่ายสินที่รัพย์หักด้วิยต้่นทีุ่นในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั�นผู่้ซ้ึ่�อกับผู้่ขายม่ควิามรอบรู้และเต็่มใจ 

ในการแลกเปีล่�ยนและสามารถึต่่อรองราคากนัได้อย่างเป็ีนอสิระในลกัษณ์ะของผู้่ท่ี่�ไม่มค่วิามเก่�ยวิข้องกัน

บรษิทัี่ฯจะรบัรูร้ายการขาดทุี่นจากการด้อยค่าในส่วินของกำไรหรอ้ขาดที่นุ 

4.11	ผลีประโยช่น์พนกังาน

ผลปรัะโยช้น์รัะยะสิั�นขอ้งพนกังาน

บรษิทัี่ฯรบัรู้ เงนิเด้อน ค่าจ้าง โบนสั และเงินสมที่บกองทุี่นปีระกนัสงัคมเป็ีนค่าใช้ื้จ่ายเม้�อเกดิรายการ

ผลปรัะโยช้น์หลงัอ้อ้กจากงานขอ้งพนกังาน 

โค์รงการส่มทบุเงิน

บรษิทัี่ฯและพนกังานได้ร่วิมกนัจดัตั่�งกองที่นุสำรองเล่�ยงช่ื้พ ซึ่ึ�งปีระกอบด้วิยเงนิท่ี่�พนกังานจ่ายสะสมและเงนิท่ี่�บรษิทัี่ฯ

จ่ายสมที่บให้เป็ีนรายเด้อน สนิที่รพัย์ของกองที่นุสำรองเล่�ยงช่ื้พได้แยกออกจากสนิที่รพัย์ของบรษิทัี่ฯเงนิที่่�บรษิทัี่ฯจ่ายสมที่บ

กองที่นุสำรองเล่�ยงชื้พ่บนัที่กึเป็ีนค่าใช้ื้จ่ายในปีีท่ี่�เกดิรายการ

โค์รงการผลีประโยช่น์หุ้ลัีงอัอักจากงาน

บรษิทัี่ฯมภู่าระสำหรับเงินชื้ดเชื้ยที่่�ต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเม้�อออกจากงานต่ามกฎหมายแรงงาน ซึึ่�งบริษทัี่ฯถึอ้ว่ิาเงิน

ชื้ดเชื้ยดงักล่าวิเป็ีนโครงการผ่ลปีระโยชื้น์หลงัออกจากงานสำหรบัพนกังาน

บรษิทัี่ฯคำนวิณ์หน่�สนิต่ามโครงการผ่ลปีระโยชื้น์หลังออกจากงานของพนกังาน โดยใช้ื้วิธิค่ดิลดแต่่ละหน่วิยท่ี่�ปีระมาณ์

การไว้ิ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้่เชื้่�ยวิชื้าญอสิระได้ที่ำการปีระเมนิภูาระผ่กูพนัดงักล่าวิต่ามหลักคณ์ติ่ศาสต่ร์

ปีระกนัภูยั

ผ่ลกำไรหรอ้ขาดทุี่นจากการปีระมาณ์การต่ามหลักคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยัสำหรับโครงการผ่ลปีระโยชื้น์หลงัออกจากงาน

ของพนกังานจะรับรู้ที่นัที่ใ่นกำไรขาดที่นุเบด็เสร็จอ้�น

ต้่นที่นุบรกิารในอด่ต่จะถึกูรบัรูท้ี่ั�งจำนวินในกำไรหรอ้ขาดที่นุที่นัท่ี่ท่ี่�มก่ารแก้ไขโครงการหรอ้ลดขนาดโครงการ หรอ้เม้�อ

กจิการรับรูต้้่นที่นุการปีรบัโครงสร้างที่่�เก่�ยวิข้องแล้วิแต่่เหต่กุารณ์์ใดจะเกดิขึ�นก่อน

4.12	ประมาณการหุ้นี�ส่นิ

บรษิทัี่ฯจะบนัที่กึปีระมาณ์การหน่�สนิไว้ิในบญัชื้เ่ม้�อภูาระผ่กูพนัซึ่ึ�งเป็ีนผ่ลมาจากเหต่กุารณ์์ในอดต่่ได้เกดิขึ�นแล้วิ และม่

ควิามเป็ีนไปีได้ค่อนข้างแน่นอนว่ิาบริษทัี่ฯจะเสย่ที่รพัยากรเชื้งิเศรษฐกจิไปีเพ้�อปีลดเปีล้�องภูาระผ่กูพนันั�น และบรษิทัี่ฯสามารถึ

ปีระมาณ์มูลค่าภูาระผ่กูพนันั�นได้อย่างน่าเชื้้�อถึอ้ 

4.13	ภาษัเีงินได้

ภูาษเ่งนิได้ปีระกอบด้วิยภูาษเ่งินได้ปัีจจุบนัและภูาษเ่งนิได้รอการต่ดับัญช่ื้

ภาษัเีงนิได้ปัจจุบัุน

บรษิทัี่ฯบันที่กึภูาษเ่งินได้ปัีจจบุนัต่ามจำนวินที่่�คาดว่ิาจะจ่ายให้กบัหน่วิยงานจัดเก็บภูาษข่องรัฐโดยคำนวิณ์จากกำไรที่าง

ภูาษต่่ามหลกัเกณ์ฑ์์ที่่�กำหนดในกฎหมายภูาษ่อากร

ภาษัเีงนิได้รอัการตดับัุญชี่

บริษัที่ฯ บันที่ึกภูาษ่เงินได้รอการต่ัดบัญชื้่ของผ่ลแต่กต่่างชัื้�วิคราวิระหว่ิางราคาต่ามบัญช่ื้ของสินที่รัพย์และหน่�สิน 

ณ์ วินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงานกบัฐานภูาษ่ของสนิที่รพัย์และหน่�สนิท่ี่�เก่�ยวิข้องนั�น โดยใช้ื้อตั่ราภูาษท่่ี่�มผ่่ลบังคบัใช้ื้ ณ์ วินัสิ�น

รอบระยะเวิลารายงาน 

บรษิทัี่ฯรับรูห้น่�สนิภูาษ่เงินได้รอการตั่ดบัญชื้ข่องผ่ลแต่กต่่างชื้ั�วิคราวิที่่�ต้่องเสย่ภูาษทุ่ี่กรายการ แต่่รับรูสิ้นที่รัพย์ภูาษ ่

เงินได้รอการต่ัดบัญชื้่สำหรับผ่ลแต่กต่่างชื้ั�วิคราวิที่่�ใช้ื้หักภูาษ่ รวิมทัี่�งผ่ลขาดทีุ่นที่างภูาษ่ท่ี่�ยังไม่ได้ใช้ื้ในจำนวินเท่ี่าท่ี่�ม่ควิาม 

เป็ีนไปีได้ค่อนข้างแน่ที่่�บรษิทัี่ฯจะมก่ำไรที่างภูาษ่ในอนาคต่เพย่งพอที่่�จะใช้ื้ปีระโยชื้น์จากผ่ลแต่กต่่างชื้ั�วิคราวิที่่�ใช้ื้หกัภูาษแ่ละ 

ผ่ลขาดที่นุที่างภูาษ่ท่ี่�ยงัไม่ได้ใช้ื้นั�น
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บรษิทัี่ฯจะที่บที่วินมูลค่าต่ามบญัชื้ข่องสินที่รพัย์ภูาษเ่งนิได้รอการต่ดับญัชื้ท่ี่กุสิ�นรอบระยะเวิลารายงานและจะที่ำการ

ปีรบัลดมูลค่าต่ามบญัชื้ดั่งกล่าวิ หากมค่วิามเป็ีนไปีได้ค่อนข้างแน่ว่ิาบรษิทัี่ฯจะไม่มก่ำไรที่างภูาษเ่พย่งพอต่่อการนำสนิที่รัพย์

ภูาษเ่งนิได้รอการต่ดับญัชื้ท่ี่ั�งหมดหรอ้บางส่วินมาใช้ื้ปีระโยชื้น์

บริษทัี่ฯจะบันที่กึภูาษเ่งินได้รอการตั่ดบญัชื้โ่ดยต่รงไปียังส่วินของผู้่ถึอ้หุน้หากภูาษท่ี่่�เกิดขึ�นเก่�ยวิข้องกับรายการที่่�ได้บนัทึี่ก

โดยต่รงไปียงัส่วินของผู้่ถึอ้หุน้  

4.14	เค์ร่�อังม่อัทางการเงนิ

บรษิทัี่ฯรบัรูร้ายการเม้�อเริ�มแรกของสนิที่รพัย์ที่างการเงนิด้วิยมลูค่ายตุ่ธิรรม และบวิกด้วิยต้่นที่นุการที่ำรายการเฉุพาะ

ในกรณ์ท่ี่่�เป็ีนสนิที่รพัย์ที่างการเงินที่่�ไม่ได้วิดัมลูค่าด้วิยมูลค่ายตุ่ธิรรมผ่่านกำไรหรอ้ขาดที่นุ อย่างไรก็ต่าม สำหรบัลกูหน่�การค้า

ที่่�ไม่มอ่งค์ปีระกอบเก่�ยวิกบัการจัดหาเงินที่่�มนั่ยสำคญั บรษิทัี่ฯจะรบัรูส้นิที่รพัย์ที่างการเงนิดงักล่าวิด้วิยราคาของรายการ ต่าม

ที่่�กล่าวิไว้ิในนโยบายการบัญชื้เ่ร้�องการรบัรู้รายได้

การจดัประเภทรายการแลีะการวดัมูลีค่์าข้อังส่นิทรัพย์ทางการเงิน

บริษทัี่ฯจดัปีระเภูที่สนิที่รพัย์ที่างการเงนิ ณ์ วินัท่ี่�รบัรูร้ายการเริ�มแรก เป็ีนสนิที่รพัย์ที่างการเงนิท่ี่�วิดัมลูค่าในภูายหลงั

ด้วิยราคาทีุ่นต่ัดจำหน่าย สินที่รัพย์ที่างการเงินที่่�วิัดมูลค่าในภูายหลังด้วิยมูลค่ายุต่ิธรรมผ่่านกำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จอ้�น และ

สนิที่รพัย์ที่างการเงนิที่่�วิดัมลูค่าในภูายหลงัด้วิยมลูค่ายตุ่ธิรรมผ่่านกำไรหรอ้ขาดที่นุ โดยพจิารณ์าจากแผ่นธรุกจิของกจิการใน

การจดัการสนิที่รพัย์ที่างการเงิน และลกัษณ์ะของกระแสเงนิสดต่ามสญัญาของสินที่รพัย์ที่างการเงนิ

สินิทรัพัย์ทางการัเงนิท้�วัดัมูลค่่าด้วัยรัาค่าทุนตัุดจำหน่าย 

บริษทัี่ฯวิดัมลูค่าสนิที่รพัย์ที่างการเงนิด้วิยราคาที่นุต่ดัจำหน่าย เม้�อบรษัิที่ฯถึอ้ครองสนิที่รพัย์ที่างการเงนินั�นเพ้�อรบักระแส

เงินสดต่ามสญัญา และเง้�อนไขต่ามสญัญาของสนิที่รพัย์ที่างการเงนิก่อให้เกดิกระแสเงนิสดที่่�เป็ีนการรบัชื้ำระเพย่งเงนิต้่นและ

ดอกเบ่�ยจากยอดคงเหลอ้ของเงนิต้่นในวินัที่่�ระบุไว้ิเท่ี่านั�น 

สินที่รัพย์ที่างการเงินดังกล่าวิวิัดมูลค่าในภูายหลังโดยใช้ื้วิิธ่ดอกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จริงและต้่องม่การปีระเมินการด้อยค่า ที่ั�งน่�  

ผ่ลกำไรและขาดที่นุที่่�เกดิขึ�นจากการต่ดัรายการ การเปีล่�ยนแปีลง หรอ้การด้อยค่าของสนิที่รพัย์ดงักล่าวิจะรบัรูใ้นส่วินของกำไร

หรอ้ขาดที่นุ   

การัจดัปรัะเภทรัายการัและการัวัดัมลูค่่าขอ้งหน้�สินิทางการัเงนิ

บรษิทัี่ฯ รบัรู้รายการเม้�อเริ�มแรกสำหรับหน่�สินที่างการเงนิด้วิยมลูค่ายตุ่ธิรรมหกัต้่นทุี่นการที่ำรายการ และจดัปีระเภูที่

หน่�สนิที่างการเงนิเป็ีนหน่�สนิที่างการเงนิที่่�วิดัมลูค่าในภูายหลงัด้วิยราคาที่นุต่ดัจำหน่าย โดยใช้ื้วิธิด่อกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จรงิ ทัี่�งน่� ผ่ลกำไร

และขาดทุี่นที่่�เกิดขึ�นจากการต่ดัรายการหน่�สนิที่างการเงินและการต่ดัจำหน่ายต่ามวิธิด่อกเบ่�ยท่ี่�แท้ี่จริงจะรับรูใ้นส่วินของกำไร

หรอ้ขาดที่นุ โดยการคำนวิณ์มลูค่าราคาที่นุต่ดัจำหน่ายคำนงึถึงึค่าธรรมเนย่มหรอ้ต้่นที่นุที่่�ถึอ้เป็ีนส่วินหนึ�งของอตั่ราดอกเบ่�ย

ที่่�แท้ี่จรงินั�นด้วิย ที่ั�งน่� ค่าต่ดัจำหน่ายต่ามวิธิด่อกเบ่�ยที่่�แท้ี่จรงิแสดงเป็ีนส่วินหนึ�งของต้่นที่นุที่างการเงนิในส่วินของกำไรหรอ้

ขาดที่นุ 

การรบัุรูแ้ลีะการตดัรายการข้อังเค์ร่�อังม่อัทางการเงนิ

บรษิทัี่ฯรบัรู้หร้อต่ดัรายการสินที่รพัย์ที่างการเงินในวินัท่ี่�จ่ายชื้ำระ ซึ่ึ�งเป็ีนวินัท่ี่�ได้ม่การส่งมอบสนิที่รพัย์นั�น สำหรบัการ

ซึ่้�อหรอ้การขายสนิที่รพัย์ที่างการเงินต่ามปีกติ่

สนิที่รัพย์ที่างการเงนิจะถึกูตั่ดรายการออกจากบัญช่ื้ เม้�อสทิี่ธท่ิี่�จะได้รบักระแสเงนิสดของสนิที่รพัย์นั�นได้สิ�นสดุลง หรอ้

ได้มก่ารโอนสทิี่ธทิี่่�จะได้รบักระแสเงนิสดของสนิที่รพัย์นั�น รวิมถึงึได้มก่ารโอนควิามเส่�ยงและผ่ลต่อบแที่นเกอ้บที่ั�งหมดของ

สนิที่รัพย์นั�น หรอ้มก่ารโอนการควิบคมุในสนิที่รพัย์นั�น

บริษัที่ฯต่ัดรายการหน่�สินที่างการเงินก็ต่่อเม้�อได้ม่การปีฏิิบัต่ิต่ามภูาระผู่กพันของหน่�สินนั�นแล้วิ ม่การยกเลิกภูาระ 

ผ่กูพนันั�น หร้อมก่ารสิ�นสดุลงของภูาระผ่กูพนันั�น ในกรณ์ท่่ี่�ม่การเปีล่�ยนหน่�สนิที่างการเงนิท่ี่�มอ่ยูใ่ห้เป็ีนหน่�สนิใหม่จากผู้่ให้กู้ 

รายเดย่วิกนัซึ่ึ�งมข้่อกำหนดที่่�แต่กต่่างกนัอย่างมาก หรอ้มก่ารแก้ไขข้อกำหนดของหน่�สนิที่่�มอ่ยูอ่ย่างเป็ีนสาระสำคญั จะถึอ้ว่ิา

เป็ีนการต่ดัรายการหน่�สนิเดิมและรับรู้หน่�สนิใหม่ โดยรบัรูผ้่ลแต่กต่่างของมูลค่าต่ามบัญช่ื้ดงักล่าวิในส่วินของกำไรหรอ้ขาดทุี่น
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การด้อัยค่์าข้อังส่นิทรพัย์ทางการเงิน

บรษิทัี่ฯรบัรูค่้าเผ่้�อผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นของต่ราสารหน่�ที่ั�งหมดที่่�ไม่ได้วิดัมลูค่าด้วิยมลูค่ายตุ่ธิรรมผ่่าน

กำไรหร้อขาดที่นุ ผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นคำนวิณ์จากผ่ลต่่างของกระแสเงนิสดที่่�จะครบกำหนดชื้ำระต่ามสญัญา

กบักระแสเงนิสดที่ั�งหมดที่่�บรษิทัี่ฯคาดว่ิาจะได้รบัชื้ำระ และคิดลดด้วิยอตั่ราดอกเบ่�ยที่่�แท้ี่จรงิโดยปีระมาณ์ของสนิที่รพัย์ที่าง 

การเงนิ ณ์ วินัที่่�ได้มา

ในกรณ์่ที่่�ควิามเส่�ยงด้านเครดิต่ของสินที่รัพย์ไม่ได้เพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำคัญนับต่ั�งแต่่การรับรู้รายการเริ�มแรก บริษัที่ฯ 

วิัดมูลค่าผ่ลขาดทีุ่นด้านเครดิต่ที่่�คาดว่ิาจะเกิดขึ�นโดยพิจารณ์าจากการผ่ิดสัญญาท่ี่�อาจจะเกิดขึ�นใน 12 เด้อนข้างหน้า 

ในขณ์ะที่่�หากควิามเส่�ยงด้านเครดติ่ของสนิที่รพัย์เพิ�มขึ�นอย่างมน่ยัสำคญันบัต่ั�งแต่่การรบัรูร้ายการเริ�มแรก บรษิทัี่ฯวิดัมลูค่า 

ผ่ลขาดที่นุด้วิยจำนวินเงนิที่่�เท่ี่ากบัผ่ลขาดทุี่นด้านเครดติ่ท่ี่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นต่ลอดอายทุ่ี่�เหลอ้อยู่ของเคร้�องมอ้ที่างการเงนิ 

บรษิทัี่ฯพจิารณ์าว่ิาควิามเส่�ยงด้านเครดิต่จะเพิ�มขึ�นอย่างมน่ยัสำคญั เม้�อมก่ารค้างชื้ำระการจ่ายเงนิต่ามสญัญาเกินกว่ิา 

30 วินั และพิจารณ์าว่ิาสินที่รัพย์ที่างการเงินนั�นมก่ารด้อยค่าด้านเครดิต่หรอ้มก่ารผิ่ดสัญญา เม้�อมก่ารค้างชื้ำระการจ่ายเงินต่าม

สญัญาเกนิกว่ิา 90 วินั อย่างไรก็ต่าม ในบางกรณ์ ่ บรษิทัี่ฯอาจพจิารณ์าว่ิาสนิที่รพัย์ที่างการเงนินั�นมก่ารเพิ�มขึ�นของควิาม 

เส่�ยงด้านเครดิต่อย่างมนั่ยสำคัญและมก่ารผิ่ดสญัญา โดยพิจารณ์าจากข้อมลูภูายในหรอ้ข้อมลูภูายนอกอ้�น เช่ื้น อนัดบัควิามน่า 

เชื้้�อถึอ้ด้านเครดติ่ของผู่อ้อกต่ราสาร

บริษทัี่ฯ ใช้ื้วิธิก่ารอย่างง่ายในการคำนวิณ์ผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ท่ี่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นสำหรบัลกูหน่�การค้าและสนิที่รพัย์ท่ี่�

เกดิจากสัญญา ดงันั�น ที่กุวินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน บริษัที่ฯจงึไม่มก่ารติ่ดต่ามการเปีล่�ยนแปีลงของควิามเส่�ยงที่างด้านเครดิต่ 

แต่่จะรับรูค่้าเผ่้�อผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นต่ลอดอายขุองลกูหน่�การค้าและสนิที่รพัย์ท่ี่�เกดิจากสัญญา

การคำนวิณ์ผ่ลขาดทุี่นด้านเครดิต่ท่ี่�คาดว่ิาจะเกิดขึ�นข้างต้่น อ้างอิงจากข้อมูลผ่ลขาดทุี่นด้านเครดิต่จากปีระสบการณ์์ใน

อดต่่ ปีรบัปีรงุด้วิยข้อมูลการคาดการณ์์ไปีในอนาคต่เก่�ยวิกับลกูหน่�นั�นและสภูาพแวิดล้อมที่างด้านเศรษฐกจิ

สนิที่รัพย์ที่างการเงนิจะถูึกต่ดัจำหน่ายออกจากบัญช่ื้ เม้�อกจิการคาดว่ิาจะไม่ได้รบัค้นกระแสเงินสดต่ามสญัญาอก่ต่่อไปี

การหุ้กักลีบุข้อังเค์ร่�อังม่อัทางการเงนิ

สนิที่รพัย์ที่างการเงนิและหน่�สนิที่างการเงนิจะนำมาหกักลบกนั และแสดงด้วิยยอดสทุี่ธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็่อ

เม้�อกิจการมสิ่ที่ธบิงัคบัใช้ื้ได้ต่ามกฎหมายอยูแ่ล้วิในการหักกลบจำนวินเงินที่่�รบัรู ้และกจิการมค่วิามต่ั�งใจที่่�จะชื้ำระด้วิยยอดสทุี่ธิ 

หรอ้ต่ั�งใจที่่�จะรับสนิที่รพัย์และชื้ำระหน่�สนิพร้อมกนั

4.15	การวดัมูลีค่์ายุตธิุรรม

มลูค่ายตุ่ธิรรม หมายถึงึ ราคาที่่�คาดว่ิาจะได้รบัจากการขายสนิที่รพัย์หรอ้เป็ีนราคาท่ี่�จะต้่องจ่ายเพ้�อโอนหน่�สนิให้ผู้่อ้�น

โดยรายการดังกล่าวิเป็ีนรายการที่่�เกิดขึ�นในสภูาพปีกติ่ระหว่ิางผู่ซ้ึ่้�อและผู่ข้าย (ผู่ร่้วิมในต่ลาด) ณ์ วินัที่่�วิดัมลูค่า บรษิทัี่ฯใช้ื้ราคา

เสนอซึ่้�อขายในต่ลาดที่่�มส่ภูาพคล่องในการวิดัมลูค่ายตุ่ธิรรมของสนิที่รพัย์และหน่�สนิซึ่ึ�งมาต่รฐานการรายงานที่างการเงนิที่่�

เก่�ยวิข้องกำหนดให้ต้่องวัิดมูลค่าด้วิยมูลค่ายุติ่ธรรม ยกเว้ินในกรณ์ท่ี่่�ไม่มต่่ลาดที่่�มส่ภูาพคล่องสำหรับสินที่รัพย์หรอ้หน่�สนิที่่�ม่

ลกัษณ์ะเดย่วิกันหรอ้ไม่สามารถึหาราคาเสนอซ้ึ่�อขายในต่ลาดท่ี่�มส่ภูาพคล่องได้ บริษัที่ฯ จะปีระมาณ์มูลค่ายุต่ธิรรมโดยใช้ื้เที่คนิค

การปีระเมินมลูค่าที่่�เหมาะสมกับแต่่ละสถึานการณ์์ และพยายามใช้ื้ข้อมลูท่ี่�สามารถึสังเกต่ได้ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับสนิที่รพัย์หรอ้หน่�สิน

ที่่�จะวัิดมลูค่ายตุ่ธิรรมนั�นให้มากท่ี่�สุด 

ลำดบัชื้ั�นของมูลค่ายติุ่ธรรมที่่�ใช้ื้วิดัมลูค่าและเปิีดเผ่ยมูลค่ายตุ่ธิรรมของสินที่รัพย์และหน่�สนิในงบการเงินแบ่งออกเป็ีน

สามระดบัต่ามปีระเภูที่ของข้อมลูที่่�นำมาใช้ื้ในการวิดัมูลค่ายตุ่ธิรรม ดงัน่�

ระดบั 1 ใช้ื้ข้อมูลราคาเสนอซึ่้�อขายของสินที่รพัย์หรอ้หน่�สนิอย่างเด่ยวิกนัในต่ลาดท่ี่�มส่ภูาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ื้ข้อมูลอ้�นที่่�สามารถึสงัเกต่ได้ของสนิที่รพัย์หรอ้หน่�สนิ ไม่ว่ิาจะเป็ีนข้อมลูที่างต่รงหรอ้ที่างอ้อม

ระดบั 3 ใช้ื้ข้อมูลที่่�ไม่สามารถึสังเกต่ได้ เช่ื้น ข้อมลูเก่�ยวิกับกระแสเงนิในอนาคต่ท่ี่�กจิการปีระมาณ์ขึ�น 

ที่กุวัินสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน บริษัที่ฯจะปีระเมินควิามจำเป็ีนในการโอนรายการระหว่ิางลำดับชัื้�นของมูลค่ายุต่ธิรรม

สำหรบัสนิที่รัพย์และหน่�สนิที่่�ถึอ้อยู ่ณ์ วัินสิ�นรอบระยะเวิลารายงานที่่�มก่ารวิดัมลูค่ายตุ่ธิรรมแบบเกดิขึ�นปีระจำ
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5.	การใช้่ดลุียพนิจิแลีะประมาณการทางบุญัชี่ที�ส่ำคั์ญ

ในการจัดที่ำงบการเงินต่ามมาต่รฐานการรายงานที่างการเงิน ฝ่้ายบริหารจำเป็ีนต้่องใช้ื้ดุลยพินิจและการปีระมาณ์ 

การในเร้�องท่ี่�ม่ควิามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ื้ดุลยพินิจและการปีระมาณ์การดังกล่าวิน่�ส่งผ่ลกระที่บต่่อจำนวินเงินท่ี่�แสดงใน 

งบการเงินและต่่อข้อมลูที่่�แสดงในหมายเหตุ่ปีระกอบงบการเงิน ผ่ลท่ี่�เกิดขึ�นจริงอาจแต่กต่่างไปีจากจำนวินท่ี่�ปีระมาณ์การไว้ิ 

การใช้ื้ดลุยพนิจิและการปีระมาณ์การที่่�สำคญัมดั่งน่�

การประมาณการอััตราส่่วนข้อังงานที�ทำเส่รจ็

บรษิทัี่ฯรบัรูร้ายได้บรกิารต่ลอดช่ื้วิงเวิลาที่่�ให้บรกิารต่ามขั�นควิามสำเรจ็ของงาน ฝ่้ายบรหิารได้ใช้ื้ดลุยพนิจิบนพ้�นฐานของ

ข้อมลูที่่�ดท่ี่่�สดุที่่�มใ่นสภูาวิะปัีจจบุนัและปีระสบการณ์์จากการปีระกอบธรุกจิในการวิดัระดบัควิามก้าวิหน้าของงานต่ามวิธิผ่่ลลพัธ์

เพ้�อให้สะท้ี่อนถึงึผ่ลการปีฏิบิติั่งานของกจิการต่ามภูาระท่ี่�ต้่องปีฏิบิตั่ใิห้เสรจ็สิ�น โดยอ้างองิข้อมลูจากผู่ค้วิบคมุโครงการ

ค่์าเผ่�อัผลีข้าดทนุด้านเค์รดิตที�ค์าดว่าจะเกิดข้ึ�นข้อังลีกูหุ้นี�การค้์า

ในการปีระมาณ์ค่าเผ่้�อผ่ลขาดทุี่นด้านเครดิต่ที่่�คาดว่ิาจะเกิดขึ�นของลูกหน่�การค้า ฝ่้ายบริหารจำเป็ีนต้่องใช้ื้ดลุยพินจิใน

การปีระมาณ์การผ่ลขาดที่นุด้านเครดิต่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นจากลกูหน่�แต่่ละราย โดยคำนงึถึงึปีระสบการณ์์การเกบ็เงนิในอดต่่ 

อายขุองหน่�ที่่�คงค้างและสภูาวิะเศรษฐกจิที่่�คาดการณ์์ไว้ิของกลุม่ลกูค้าท่ี่�มค่วิามเส่�ยงด้านเครดติ่ท่ี่�คล้ายคลงึกนั เป็ีนต้่น ที่ั�งน่� 

ข้อมลูผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่จากปีระสบการณ์์ในอดต่่และการคาดการณ์์สภูาวิะเศรษฐกจิของบรษัิที่ฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึึงการผิ่ด

สญัญาของลกูค้าที่่�เกดิขึ�นจรงิในอนาคต่

ส่นิทรพัย์ไม่มีตวัตน

ในการบนัที่กึและวิดัมลูค่าของสนิที่รพัย์ไม่มต่่วัิต่น ณ์ วินัที่่�ได้มา ต่ลอดจนการที่ดสอบการด้อยค่าในภูายหลงั ฝ่้ายบรหิาร

จำเป็ีนต้่องปีระมาณ์การกระแสเงินสดที่่�คาดว่ิาจะได้รับในอนาคต่จากสินที่รัพย์ หร้อหน่วิยของสินที่รัพย์ที่่�ก่อให้เกิดเงินสด 

รวิมที่ั�งการเลอ้กอตั่ราคดิลดที่่�เหมาะสมในการคำนวิณ์หามลูค่าปัีจจุบันของกระแสเงนิสดนั�น ๆ

ส่นิทรพัย์ภาษัเีงินได้รอัการตัดบัุญชี่

บรษิทัี่ฯ จะรับรู้สนิที่รพัย์ภูาษ่เงินได้รอการต่ดับัญช่ื้สำหรบัผ่ลแต่กต่่างชัื้�วิคราวิท่ี่�ใช้ื้หกัภูาษแ่ละขาดที่นุที่างภูาษท่่ี่�ไม่ได้ใช้ื้

เม้�อมค่วิามเป็ีนไปีได้ค่อนข้างแน่ว่ิาบริษัที่ฯจะมก่ำไรที่างภูาษใ่นอนาคต่เพย่งพอที่่�จะใช้ื้ปีระโยชื้น์จากผ่ลแต่กต่่างชื้ั�วิคราวิและ

ขาดที่นุนั�น ในการน่�ฝ่้ายบรหิารจำเป็ีนต้่องปีระมาณ์การว่ิาบรษิทัี่ฯ ควิรรบัรูจ้ำนวินสนิที่รพัย์ภูาษเ่งนิได้รอการต่ดับญัชื้เ่ป็ีนจำนวิน

เท่ี่าใด โดยพจิารณ์าถึงึจำนวินกำไรที่างภูาษ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิในอนาคต่ในแต่่ละช่ื้วิงเวิลา

ผลีประโยช่น์หุ้ลีงัอัอักจากงานข้อังพนกังานตามโค์รงการผลีประโยช่น์	

หน่�สินต่ามโครงการผ่ลปีระโยชื้น์หลงัออกจากงานของพนกังาน ปีระมาณ์ขึ�นต่ามหลกัคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยั ซึ่ึ�งต้่อง

อาศยัข้อสมมติ่ฐานต่่าง ๆ  ในการปีระมาณ์การนั�น เช่ื้น อตั่ราคิดลด อตั่ราการขึ�นเงนิเดอ้นในอนาคต่ อตั่รามรณ์ะ และอัต่ราการ

เปีล่�ยนแปีลงในจำนวินพนกังาน เป็ีนต้่น
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6.	รายการธุุรกจิกับุกจิการที�เกี�ยวข้้อังกัน

 ลักษณ์ะควิามสมัพันธ์ระหว่ิางบรษัิที่ฯกบักิจการท่ี่�เก่�ยวิข้องกันสรปุีได้ดงัน่�

บรษิทัี่ กลุม่แอดวิานซ์ึ่ ร่เสร์ิชื้ จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ บซิึ่เินส ออนไลน์ จำกดั (มหาชื้น) ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เอสวิโ่อเอ จำกดั (มหาชื้น) ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เอเนต็่ จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เอ.อาร์. แอค็เคานติ่�ง คอนซึ่ลัแต่นท์ี่ จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เออาร์ไอที่ ่จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ ลซ่ึ่ อทิี่ จำกดั (มหาชื้น) ผู่ถ้้ึอหุน้ร่วิมกนั
บรษิทัี่ ดาต้่าวินั เอเชื้ย่ (ปีระเที่ศไที่ย) จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้ร่วิมกนั
บรษิทัี่ บโ่อแอล ดิจิต่อล จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ ไบโอบอร์น จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เออาร์ อล่าสโที่เมอร์ จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เอรส่ อนิเต่อร์เนชื้นัแนล (ปีระเที่ศไที่ย) จำกดั ผู่ถ้้ึอหุน้/กรรมการร่วิมกัน 
บรษิทัี่ ข้อมลูเครดิต่แห่งชื้าติ่ จำกดั กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เอสพว่ิไ่อ จำกดั (มหาชื้น) กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ ไอท่ี่ ซึ่ต่ิ่� จำกดั (มหาชื้น) กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ บางกอกสหปีระกนัภูยั จำกดั (มหาชื้น) กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ สยามสต่่ล อนิเต่อร์เนชื้ั�นแนล จำกดั (มหาชื้น) กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่  ยบูลิล่� เอน็เต่อร์ไพรส์ จำกดั (มหาชื้น) กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ เอซึ่สิ คอมพวิิเต่อร์ จำกดั กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ น�ำต่าลขอนแก่น จำกดั (มหาชื้น) กรรมการร่วิมกัน
บรษิทัี่ ดจิเิที่ค วินั จำกดั กรรมการร่วิมกัน

ลีกัษัณะค์วามสั่มพันธ์ุรายช่่�อั

                                    (หน่วิย: ล้านบาที่)

รายได้

ขายสนิค้า

รายได้ค่าโฆษณ์า

รายได้จากงานแสดงสนิค้า

รายได้บรกิารอ้�น

ค่์าใช้่จ่าย

ซึ่้�อสนิค้า

ค่าโฆษณ์าและกจิกรรมที่างการต่ลาด

ค่าบริการอนิเต่อร์เน็ต่

ค่าบริหาร

ค่าบรกิารโปีรแกรมบัญชื้่

ค่าผ่ลติ่และพัฒนาส้�อออนไลน์

ค่าบริการอ้�น

 

ต้่นที่นุบวิกกำไรส่วินเพิ�ม

ราคาต่ลาด

ราคาต่ลาด

ต้่นที่นุบวิกกำไรส่วินเพิ�ม

ราคาต่ลาด

ต่ามท่ี่�ต่กลงร่วิมกัน

ราคาต่ลาด

ต่ามท่ี่�ต่กลงร่วิมกัน

ต่ามท่ี่�ต่กลงร่วิมกัน

ต่ามท่ี่�ต่กลงร่วิมกัน

ต้่นที่นุบวิกกำไรส่วินเพิ�ม

 

-

4

13

11

2

-

1

2

2

-

6

2

4

9

5

1

1

1

2

2

7

13

2565รายการธุรุกิจกบัุกจิการที�เกี�ยวข้้อังกัน 2564 นโยบุายการกําหุ้นดราค์า

ในระหว่ิางปีี บรษัิที่ฯ มร่ายการธรุกจิที่่�สำคญักบักิจการที่่�เก่�ยวิข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวิเป็ีนไปีต่ามเง้�อนไขที่าง 

การค้าและเกณ์ฑ์์ต่ามที่่�ต่กลงกนัระหว่ิางบรษัิที่ฯและบุคคลหรอ้กจิการท่ี่�เก่�ยวิข้องกันเหล่านั�นโดยสามารถึสรปุีได้ดงัน่� 
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                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                   (หน่วิย: พนับาที่)

ลีกูหุ้นี�การค้์าแลีะลีกูหุ้นี�อ่ั�น	-	กิจการที�เกี�ยวข้้อังกนั	(หุ้มายเหุ้ตุ	8)

บรษิทัี่ที่่�เก่�ยวิข้องกนั (มผู่่ถ้ึอ้หุน้และกรรมการร่วิมกัน)

เจ้าหุ้นี�การค้์าแลีะเจ้าหุ้นี�อ่ั�น	-	กิจการที�เกี�ยวข้้อังกนั	(หุ้มายเหุ้ตุ	16)

บรษิทัี่ที่่�เก่�ยวิข้องกนั (มผู่่ถ้ึอ้หุน้และกรรมการร่วิมกัน)

4,478

3,977

9,340

6,950

ยอดคงค้างระหว่ิางบริษทัี่ฯ และกจิการที่่�เก่�ยวิข้องกัน ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 มร่ายละเอย่ดดงัน่�

2565

2565

2564

2564

ค่์าตอับุแทนกรรมการแลีะผู้บุรหิุ้าร

ในระหว่ิางปีีสิ�นสดุวินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 บรษิทัี่ฯมค่่าใช้ื้จ่ายผ่ลปีระโยชื้น์พนกังานท่ี่�ให้แก่กรรมการและ 

ผู่บ้รหิาร ดงัน่�

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

2565 2564

7.	เงนิส่ดแลีะรายการเทยีบุเท่าเงนิส่ด

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 เงินฝ้ากธนาคารมอ่ตั่ราดอกเบ่�ยระหว่ิางร้อยละ 0.10 ถึึง 0.35 ต่่อปีี (2564: ร้อยละ 0.05 

ถึงึ 0.40 ต่่อปีี)

ผ่ลปีระโยชื้น์ระยะสั�น

ผ่ลปีระโยชื้น์หลงัออกจากงาน

รวม

16,281

448

16,729

14,609

272

14,881

280

39,138

39,418

280

38,946

39,226

เงนิสด

เงนิฝ้ากธนาคาร

รวม
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                                    (หน่วิย: พนับาที่)
2565 2564

8.	ลีกูหุ้นี�การค้์าแลีะลีกูหุ้นี�อ่ั�น

ระยะเวิลาการให้สนิเชื้้�อแก่ลูกค้าโดยปีกติ่มร่ะยะเวิลา 30 วินั ถึึง 90 วินั

 

 

5,646

3,117

8,763

23,375

6,700

30,075

(30)

30,045

38,808

 

1,464

1,073

2,537

31,012

7,198

38,210

-

38,210

40,747

ลีกูหุ้นี�การค้์า	-	กิจการที�เกี�ยวข้้อังกัน	(หุ้มายเหุ้ต	ุ6	แลีะ	21)

อายหุน่�คงค้างนบัจากวินัที่่�ถึงึกำหนดชื้ำระ

ยงัไม่ถึงึกำหนดชื้ำระ

ค้างชื้ำระ

 ไม่เกนิ 3 เด้อน

รวมลูีกหุ้นี�การค้์า	-	กิจการที�เกี�ยวข้้อังกัน

ลีกูหุ้นี�การค้์า	-	กิจการที�ไม่เกี�ยวข้้อังกนั	(หุ้มายเหุ้ตุ	21)

อายหุน่�คงค้างนบัจากวินัที่่�ถึงึกำหนดชื้ำระ

ยงัไม่ถึงึกำหนดชื้ำระ

ค้างชื้ำระ

 ไม่เกนิ 3 เด้อน

รวม

หกั: ค่าเผ่้�อผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�น

รวมลูีกหุ้นี�การค้์า	-	กิจการที�ไม่เกี�ยวข้้อังกนั	-	สุ่ทธุิ

รวมลูีกหุ้นี�การค้์า	-	สุ่ทธุิ

ลีกูหุ้นี�อั่�น

รายได้ค้างรับจากกจิการที่่�เก่�ยวิข้องกัน (หมายเหต่ ุ6 และ 21)

รายได้ค้างรับจากกจิการที่่�ไม่เก่�ยวิข้องกัน (หมายเหต่ ุ21)

ลกูหน่�เงนิปีระกนัผ่ลงาน (หมายเหตุ่ 21)

อ้�นๆ

รวมลูีกหุ้นี�อั่�น

รวมลูีกหุ้นี�การค้์าแลีะลูีกหุ้นี�อ่ั�น	-	สุ่ทธุิ

1,941

16,829

3,267

150

22,187

62,934

577

21,046

3,107

69

24,799

63,607

การเปีล่�ยนแปีลงของบญัชื้ค่่าเผ้่�อผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ท่ี่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�นของลกูหน่�การค้า มร่ายละเอย่ดดงัน่�

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

2565 2564

640

(610)

30

30

(30)

-

ยอดคงเหลอ้ต้่นปีี

ต่ดัจำหน่าย/โอนกลบัผ่ลขาดทุี่นด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�น

ยอัดค์งเหุ้ลีอ่ัปลีายปี

รายได้ค้์างรบัุ

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษิทัี่ฯมย่อดคงเหลอ้ของรายได้ค้างรับจำนวิน 18.8 ล้านบาที่ (2564: 21.6 ล้านบาที่)  

คาดว่ิาจะเรย่กชื้ำระภูายในหนึ�งปีี
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                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

2565 2565

2565

2565

2565

2564 2564

2564

2564

2564

ราค์าทนุ ส่นิค้์าค์งเหุ้ลีอ่ั	-	ส่ทุธุิ
รายการปรับุลีดราค์าทนุ

ใหุ้้เป็นมูลีค่์าส่ทุธุทิี�จะได้รับุ

อัตัราดอักเบีุ�ย
(ร้อัยลีะต่อัปี)

10.	ส่นิทรพัย์ทางการเงนิอ่ั�น

11.	เงนิฝ่ากธุนาค์ารที�มีภาระค์�ำประกัน

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 เงนิฝ้ากปีระจำท่ี่�มภู่าระค�ำปีระกนัมร่ายละเอ่ยดดงัน่�

- เงนิฝ้ากปีระจำ 12 เด้อน จำนวิน 6.0 ล้านบาที่ ซึึ่�งบรษิทัี่ฯได้นำไปีค�ำปีระกนัวิงเงนิเบกิเกินบญัช่ื้ธนาคารท่ี่�บรษิทัี่ฯ 

ได้รับจำนวิน 5.0 ล้านบาที่ และวิงเงนิหนังสอ้ค�ำปีระกนัธนาคารจำนวิน 20.0 ล้านบาที่

- เงินฝ้ากปีระจำ 6 เด้อน จำนวิน 0.5 ล้านบาที่ และเงินฝ้ากออมที่รัพย์จำนวิน 5.0 ล้านบาที่ ซึึ่�งบริษทัี่ฯได้นำไปี 

ค�ำปีระกันการออกหนงัสอ้ค�ำปีระกนัที่่�ธนาคารออกในนามบรษิทัี่ฯ

9.	ส่นิค้์าค์งเหุ้ลีอ่ั

192

33

225

(167)

-

(167)

25

33

58

319

63

382

(315)

-

(315)

4

63

67

สนิค้าสำเรจ็รปูี

วิตั่ถึดุบิ

รวม

71,056

17,674

-

88,730

71,056

17,674

88,730

61,046

-

696

61,742

61,742

-

61,742

ตราส่ารหุ้นี�ที�วดัมลูีค่์าด้วยราค์าทุนตดัจำหุ้น่าย

เงนิฝ้ากปีระจำ (อายเุกนิ 3 เด้อนแต่่ไม่เกนิ 1 ปีี)

พนัธบตั่รรัฐบาล (ครบกำหนดในเด้อน ธนัวิาคม 2578)

เงนิมดัจำอ้�น

รวมสิ่นทรพัย์ทางการเงนิอ่ั�น

หมนุเวิย่น

ไม่หมนุเวิย่น

รวม

0.15 - 0.95

1.585

- 

0.15 - 0.55

-

-

ในระหว่ิางปีีปัีจจุบนั บริษทัี่ฯมก่ารกลับรายการปีรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลอ้จำนวิน 0.148 ล้านบาที่ (2564: 0.308 ล้านบาที่) 

โดยนำไปีหกัจากมลูค่าของสนิค้าคงเหลอ้ที่่�รับรูเ้ป็ีนค่าใช้ื้จ่ายในระหว่ิางปีี

12.	ที�ดนิ	อัาค์ารแลีะอัปุกรณ์

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

25642565

47,508

358

47,866

44,675

489

45,164

มลูีค่์าส่ทุธุติามบัุญชี่

ที่่�ดนิ อาคารและอปุีกรณ์์

สนิที่รัพย์สทิี่ธกิารใช้ื้ (หมายเหตุ่ 17) 

รวม
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                                    (หน่วิย: พนับาที่)

ที�ดิน อัาค์าร

ส่่วน
ปรับุปรุง
อัาค์าร อุัปกรณ์

อุัปกรณ์				
สํ่านักงาน
แลีะเค์ร่�อัง
ตกแต่ง ยานพาหุ้นะ รวม

รายการเปีล่�ยนแปีลงของบญัชื้ข่องที่่�ดนิ อาคารและอุปีกรณ์์สำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 สรปุีได้

ดงัน่�

ราค์าทุน

1 มกราคม 2564

ซึ่้�อเพิ�ม

จำหน่าย

31	ธัุนวาค์ม	2564

ซึ่้�อเพิ�ม

โอนมาจากสนิที่รพัย์สทิี่ธกิารใช้ื้

จำหน่าย

31	ธุนัวาค์ม	2565

ค่์าเส่่�อัมราค์าส่ะส่ม

1 มกราคม 2564

ค่าเส้�อมราคาสำหรบัปีี

ค่าเส้�อมราคาสำหรบัส่วินที่่�จำหน่าย

31	ธัุนวาค์ม	2564

ค่าเส้�อมราคาสำหรบัปีี

ค่าเส้�อมราคาสำหรบัส่วินที่่�โอนมา

  จากสนิที่รพัย์สทิี่ธิการใช้ื้

ค่าเส้�อมราคาสำหรบัส่วินที่่�จำหน่าย

31	ธัุนวาค์ม	2565

มลูีค่์าส่ทุธุติามบุญัช่ี

31 ธันวิาคม 2564

31 ธันวิาคม 2565

ค่์าเส่่�อัมราค์าส่ำหุ้รับุปี	

41,074

-

-

41,074

-

-

-

41,074

-

-

-

-

-

-

-

-

41,074

41,074

 

10,000

-

-

10,000

-

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

-

-

-

10,000

-

-

 

15,202

-

-

15,202

-

-

-

15,202

13,983

134

-

14,117

92

-

-

14,209

1,085

993

 

20,675

1,251

(1,663)

20,263

3,651

-

(47)

23,867

19,787

671

(1,662)

18,796

1,136

-

(47)

19,885

1,467

3,982

 

8,716

620

(780)

8,556

784

-

(139)

9,201

8,042

241

(776)

7,507

374

-

(139)

7,742

1,049

1,459

 

5,670

-

-

5,670

-

2,990

-

8,660

5,670

-

-

5,670

-

2,990

-

8,660

-

-

 

101,337

1,871

(2,443)

100,765

4,435

2,990

(186)

108,004

57,482

1,046

(2,438)

56,090

1,602

2,990

(186)

60,496

44,675

47,508

 

1,046

1,602
2564 (จำนวินที่ั�งหมดรวิมอยู่ในค่าใช้ื้จ่ายในการบริหาร)

2565 (จำนวินที่ั�งหมดรวิมอยู่ในค่าใช้ื้จ่ายในการบริหาร)

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษัิที่ฯมอ่ปุีกรณ์์จำนวินหนึ�งซึึ่�งต่ดัค่าเส้�อมราคาหมดแล้วิแต่่ยงัใช้ื้งานอยู ่มลูค่าต่ามบญัชื้่

ก่อนหกัค่าเส้�อมราคาสะสมของสนิที่รพัย์ดังกล่าวิมจ่ำนวิน 57.8 ล้านบาที่ (2564: 53.9 ล้านบาที่)
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13.	ส่นิทรพัย์ไม่มตีวัตน

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

ค์อัมพิวเตอัร์
ซอัฟต์แวร์

หุ้ลัีกสู่ตรอับุรม
อัอันไลีน์

หุ้ลัีกสู่ตรอับุรมอัอันไลีน์แลีะ
ซอัฟต์แวร์ระหุ้ว่างพัฒนา รวม

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บริษทัี่ฯ มซ่ึ่อฟ้ต์่แวิร์คอมพวิิเต่อร์จำนวินหนึ�งซึึ่�งต่ดัจำหน่ายหมดแล้วิแต่่ยังใช้ื้งานอยู ่มลูค่า

ต่ามบญัชื้ก่่อนหกัค่าตั่ดจำหน่ายสะสมของสินที่รพัย์ดงักล่าวิมจ่ำนวิน 11 ล้านบาที่ (2564: 10.6 ล้านบาที่)

14.	ภาษัเีงนิได้ถุกูหุ้กั	ณ	ที�จ่าย

ปีี 2564

ปีี 2565

รวม

-

1,172

1,172

1,959

-

1,959

2565 2564

บรษิทัี่ฯ ได้ดำเนินการขอคน้ภูาษ่เงินได้ถึกูหัก ณ์ ที่่�จ่ายข้างต้่นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ต่าม มลูค่าที่่�จะได้รบัค้น 

ขึ�นอยูกั่บผ่ลการต่รวิจสอบภูาษโ่ดยเจ้าหน้าท่ี่�กรมสรรพากร ที่ั�งน่� ฝ่้ายบริหารเชื้้�อว่ิาบริษทัี่ฯจะได้รบัคน้เงินภูาษดั่งกล่าวิที่ั�งจำนวิน 

ในอนาคต่

ราค์าทนุ

1 มกราคม 2564

ซึ่้�อเพิ�ม

ต่ดัจำหน่าย

โอนเข้า (ออก)

31	ธุนัวาค์ม	2564

ซึ่้�อเพิ�ม

ต่ดัจำหน่าย

โอนเข้า (ออก)

31	ธุนัวาค์ม	2565

ค่์าตดัจำหุ้น่ายส่ะส่ม

1 มกราคม 2564

ค่าต่ดัจำหน่ายสำหรบัปีี

ต่ดัจำหน่าย

31	ธุนัวาค์ม	2564

ค่าต่ดัจำหน่ายสำหรบัปีี

ต่ดัจำหน่าย

31	ธุนัวาค์ม	2565

มลูีค่์าส่ทุธุติามบัุญชี่

31 ธนัวิาคม 2564

31 ธนัวิาคม 2565

ค่์าตดัจำหุ้น่ายส่ำหุ้รบัุปี

28,380

6,203

(12,339)

3,300

25,544

69

(8)

2,350

27,955

21,512

4,073

(12,339)

13,246

5,180

(4)

18,422

12,298

9,533

3,545

-

-

-

3,545

-

-

3,050

6,595

2,240

772

-

3,012

1,071

-

4,083

533

2,512

 

5,125

2,355

-

(3,300)

4,180

1,220

-

(5,400)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,180

-

 

37,050

8,558

(12,339)

-

33,269

1,289

(8)

-

34,550

23,752

4,845

(12,339)

16,258

6,251

(4)

22,505

17,011

12,045

4,845

6,251

2564 (1.4 ล้านบาที่ รวิมอยูใ่นต้่นที่นุบรกิาร ส่วินท่ี่�เหลอ้รวิมอยูใ่นค่าใช้ื้จ่ายในการบรหิาร)

2565 (2.6 ล้านบาที่ รวิมอยูใ่นต้่นที่นุบรกิาร ส่วินท่ี่�เหลอ้รวิมอยูใ่นค่าใช้ื้จ่ายในการบรหิาร)
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ส่วินปีระกอบของสนิที่รพัย์ภูาษ่เงินได้รอการต่ดับญัช่ื้ ปีระกอบด้วิยรายการดงัต่่อไปีน่�

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

กำไรที่างบญัชื้ก่่อนภูาษ่เงินได้นติิ่บคุคล

อตั่ราภูาษเ่งนิได้นิติ่บคุคล

กำไรที่างบัญชื้ก่่อนภูาษ่เงินได้นติิ่บคุคลคณู์อตั่ราภูาษ่

ผ่ลกระที่บที่างภูาษ่สำหรบั:

ค่าใช้ื้จ่ายต้่องห้าม

ค่าใช้ื้จ่ายที่่�ม่สทิี่ธหิกัได้เพิ�มขึ�น

รวิม

ค่์าใช้่จ่ายภาษัเีงนิได้ที�แส่ดงอัยูใ่นกำไรข้าดทุน

- 32

2565

2565

2565

2565

2564

2564

2564

2564

15.	ภาษัเีงนิได้	

ภูาษเ่งนิได้ของบริษัที่ฯ สำหรับปีีสิ�นสดุวินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 สรปุีได้ดงัน่�

รายการกระที่บยอดระหว่ิางกำไรที่างบญัชื้ก่บัค่าใช้ื้จ่ายภูาษ่เงนิได้ มด่งัน่�

จำนวินภูาษเ่งินได้ที่่�เก่�ยวิข้องกับส่วินปีระกอบแต่่ละส่วินของกำไรขาดที่นุเบด็เสรจ็อ้�นสำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 

2565 และ 2564 สรปุีได้ดังน่�

ภาษัเีงนิได้ปัจจบัุุน:

ภูาษเ่งนิได้นติ่บิคุคลสำหรบัปีี

ภาษัเีงนิได้รอัการตดับัุญชี่:	

ภูาษเ่งนิได้รอการต่ดับญัชื้จ่ากการเกดิผ่ลแต่กต่่างชัื้�วิคราวิ

 และการกลบัรายการผ่ลแต่กต่่างชื้ั�วิคราวิ

ค่์าใช้่จ่ายภาษัเีงนิได้ที�แส่ดงอัยูใ่นกำไรข้าดทนุ

3,165

(205)

2,960

 

1,042

322

1,364

15,063

ร้อยละ 20

3,013

167

(220)

(53)

2,960

6,565

ร้อยละ 20

1,313

304

(253)

51

1,364

 

-

33

1,945

1,978

 

6

63

1,704

1,773

ส่นิทรพัย์ภาษัเีงนิได้รอัการตัดบัุญชี่

  ค่าเผ่้�อผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ที่่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�น

  ค่าเผ่้�อการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอ้

  สำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักงาน

รวม

ภาษัเีงนิได้ที�เกดิจาก:

  ผ่ลขาดที่นุจากปีระมาณ์การต่ามหลกัคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยั
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16.	เจ้าหุ้นี�การค้์าแลีะเจ้าหุ้นี�อ่ั�น
                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

ณ์ วินัที่่� 1 มกราคม 2564

ค่าเส้�อมราคาสำหรับปีี

ณ	วนัที�	31	ธุนัวาค์ม	2564

เพิ�มขึ�น

ค่าเส้�อมราคาสำหรับปีี

ณ	วนัที�	31	ธุนัวาค์ม	2565

1,087

(598)

489

429

(560)

358

2565

2565

2565

2564

2564

2564

ยานพาหุ้นะ

17.	ส่ญัญาเช่่า

บรษิทัี่ฯ ในฐานะผู้่เช่ื้า

บรษิทัี่ฯ ที่ำสญัญาเช่ื้ายานพาหนะ เพ้�อใช้ื้ในการดำเนนิงานของบรษิทัี่ฯ สญัญาเช่ื้ายานพาหนะมอ่ายสุญัญาเช่ื้า 5 ปีี

ก)	ส่นิทรพัย์ส่ทิธุกิารใช้่

รายการเปีล่�ยนแปีลงของบัญชื้ข่องสนิที่รพัย์สทิี่ธกิารใช้ื้สำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 สรปุีได้ดงัน่�

ข้)	หุ้นี�ส่นิตามส่ญัญาเช่่า

การเปีล่�ยนแปีลงของบญัชื้ห่น่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้าสำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 มร่ายละเอย่ดดงัน่�

เจ้าหน่�การค้า - กจิการที่่�เก่�ยวิข้องกัน (หมายเหตุ่ 6)

เจ้าหน่�การค้า - กจิการที่่�ไม่เก่�ยวิข้องกัน

ค่าใช้ื้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่่�เก่�ยวิข้องกัน (หมายเหต่ ุ6)

ค่าใช้ื้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่่�ไม่เก่�ยวิข้องกัน

รวมเจ้าหุ้นี�การค้์าแลีะเจ้าหุ้นี�อ่ั�น

2,491

11,537

1,486

10,812

26,326

6,934

11,706

16

11,407

30,063

ยอัดค์งเหุ้ลีอ่ัต้นปี

ซึ่้�อเพิ�ม

ดอกเบ่�ยที่่�รบัรู้

จ่ายค่าเช่ื้า

ยอัดค์งเหุ้ลีอ่ัปลีายปี

316

429

63

(428)

380

715

-

33

(432)

316

หุ้นี�ส่นิตามสั่ญญาเช่่า

หกั: ดอกเบ่�ยรอการตั่ดจำหน่าย

รวม

หกั: ส่วินท่ี่�ถึงึกำหนดชื้ำระภูายในหนึ�งปีี

หุ้นี�ส่นิตามสั่ญญาเช่่า	-	สุ่ทธุจิากส่่วนที�ถึุงกำหุ้นดช่ำระภายในหุ้นึ�งปี

526

(146)

380

(69)

311

324

(8)

316

(316)

-

การวิเิคราะห์การครบกำหนดของจำนวินเงนิที่่�ต้่องจ่ายต่ามสญัญาเช่ื้าเปิีดเผ่ยข้อมลูอยูใ่นหมายเหต่ ุ29 ภูายใต้่หวัิข้อควิาม

เส่�ยงด้านสภูาพคล่อง
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ค์)	ค่์าใช้่จ่ายเกี�ยวกับุส่ญัญาเช่่าที�รบัุรูใ้นส่่วนข้อังกำไรหุ้รอ่ัข้าดทุน

ส่ำหุ้รับุปีส่ิ�นส่ดุวนัที�	31	ธุนัวาค์ม

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

ค่าเส้�อมราคาของสนิที่รพัย์สทิี่ธกิารใช้ื้

ดอกเบ่�ยจ่ายของหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า

ค่าใช้ื้จ่ายที่่�เก่�ยวิกบัสญัญาเช่ื้าระยะสั�น

อตั่ราคดิลด

อตั่ราการขึ�นเงนิเด้อนในอนาคต่ (ขึ�นกบัช่ื้วิงอายุ)

อตั่ราการเปีล่�ยนแปีลงในจำนวินพนกังาน

560

63

-

2.24

2.5 - 5.0

0 - 25.0

598

33

120

2.24

2.5 - 5.0

0 - 25.0

2565

2565

2565

(ร้อยละต่่อปีี)

2564

2564

2564

(ร้อยละต่่อปีี)

ง)	อั่�น	ๆ	 

บริษัที่ฯม่กระแสเงินสดจ่ายทัี่�งหมดของสัญญาเช่ื้าสำหรับปีีสิ�นสุดวัินท่ี่� 31 ธันวิาคม 2565 จำนวิน 0.4 ล้านบาที่ 

ซึ่ึ�งรวิมถึงึกระแสเงนิสดจ่ายของสญัญาเช่ื้าระยะสั�น (2564: 0.6 ล้านบาที่)

18.	ส่ำรอังผลีประโยช่น์ระยะยาวข้อังพนกังาน

จำนวินเงนิสำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนกังานซึึ่�งเป็ีนเงนิชื้ดเชื้ยพนกังานเม้�อออกจากงาน ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 

2565 และ 2564 แสดงได้ดงัน่�

บรษิทัี่ฯ คาดว่ิาไม่มก่ารจ่ายชื้ำระผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนกังานภูายใน 1 ปีีข้างหน้า (2564: ไม่ม)่

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 ระยะเวิลาเฉุล่�ยถ่ึวิงน�ำหนักในการจ่ายชื้ำระผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนกังานของบรษิทัี่ฯ

ปีระมาณ์ 11 ปีี (2564: 11 ปีี)

สมมต่ฐิานที่่�สำคญัในการปีระมาณ์การต่ามหลกัคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยั สรปุีได้ดงัน่�

ส่ำรอังผลีประโยช่น์ระยะยาวข้อังพนกังานต้นปี

ส่วินที่่�รับรูใ้นกำไรหร้อขาดที่นุ:

   ต้่นที่นุบรกิารในปัีจจุบนั 

   ต้่นที่นุดอกเบ่�ย

ส่วินที่่�รับรูใ้นกำไรขาดที่นุเบด็เสร็จอ้�น:

   (กำไร) ขาดที่นุจากการปีระมาณ์การต่ามหลกัคณ์ติ่ศาสต่ร์ปีระกนัภูยั:

      ส่วินที่่�เกดิจากการเปีล่�ยนแปีลงข้อสมมติ่ด้านปีระชื้ากรศาสต่ร์

      ส่วินที่่�เกดิจากการเปีล่�ยนแปีลงข้อสมมติ่ที่างการเงนิ 

      ส่วินที่่�เกดิจากการปีรบัปีรุงจากปีระสบการณ์์

ส่ำรอังผลีประโยช่น์ระยะยาวข้อังพนกังานปลีายปี

8,522

1,012

191

-

-

-

9,725

7,639

606

116

716

(1,187)

632

8,522
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อตั่ราคิดลด

อตั่ราการขึ�นเงนิเด้อน

อตั่ราการเปีล่�ยนแปีลงในจำนวินพนกังาน

อตั่ราคดิลด

อตั่ราการขึ�นเงนิเด้อน

อตั่ราการเปีล่�ยนแปีลงในจำนวินพนกังาน

1

1

10

1

1

10

1

1

10

1

1

10

860

(766)

384

827

(657)

385

(763)

846

(350)

(730)

724

(351)

31	ธัุนวาค์ม	2565

31	ธัุนวาค์ม	2564

ผ่ลกระที่บของการเปีล่�ยนแปีลงสมมต่ฐิานท่ี่�สำคญัต่่อมลูค่าปัีจจบุนัของภูาระผ่กูพนัผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนกังาน 

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 สรปุีได้ดังน่�

เค์ล่ี�อันไหุ้วเพิ�มขึ้�น
(ร้อยละ)

เค์ล่ี�อันไหุ้วเพิ�มขึ้�น
(ร้อยละ)

เค์ล่ี�อันไหุ้วเพิ�มขึ้�น
(ร้อยละ)

เค์ล่ี�อันไหุ้วเพิ�มขึ้�น
(ร้อยละ)

ผลีกระทบุต่อัสํ่ารอัง
(พันบาที่)

ผลีกระทบุต่อัสํ่ารอัง
(พันบาที่)

ผลีกระทบุต่อัสํ่ารอัง
(พันบาที่)

ผลีกระทบุต่อัสํ่ารอัง
(พันบาที่)

19.	ส่ำรอังตามกฎหุ้มาย

ภูายใต้่บที่บญัญติั่ของมาต่รา 116 แห่งพระราชื้บัญญัต่บิรษิทัี่มหาชื้นจำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัี่ฯ ต้่องจดัสรรกำไรสุที่ธิ

ปีระจำปีีส่วินหนึ�งไว้ิเป็ีนที่นุสำรองไม่น้อยกว่ิาร้อยละ 5 ของกำไรปีระจำปีีหกัด้วิยยอดขาดที่นุสะสมยกมา (ถ้ึาม)่ จนกว่ิาที่นุสำรองน่� 

จะมจ่ำนวินไม่น้อยกว่ิาร้อยละ 10 ของที่นุจดที่ะเบย่น สำรองต่ามกฎหมายดงักล่าวิไม่สามารถึนำไปีจ่ายเงนิปัีนผ่ลได้ ในปัีจจบุนั 

บรษิทัี่ฯ ได้จดัสรรสำรองต่ามกฎหมายไว้ิครบถ้ึวินแล้วิ

20.	รายได้จากส่ญัญาที�ทำกับุลีกูค้์า

20.1	การจำแนกรายได้	
                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: พนับาที่)

ประเภทข้อังส่นิค้์าหุ้รอ่ับุรกิาร

รายได้จากการขาย

รายได้จากการจดันทิี่รรศการและสมัมนา

รายได้จากการให้บริการ

รวมรายได้จากส่ญัญาที�ทำกับุลีกูค้์า

จงัหุ้วะเวลีาในการรบัุรูร้ายได้

รบัรูร้ายได้ ณ์ เวิลาใดเวิลาหนึ�ง

รบัรูร้ายได้ต่ลอดช่ื้วิงเวิลาหนึ�ง

รวมรายได้จากส่ญัญาที�ทำกับุลีกูค้์า

รายได้ที่่�รับรูท้ี่่�เคยรวิมอยูใ่นยอดยกมาของหน่�สนิท่ี่�เกดิจากสัญญา

 

415

103,926

121,887

226,228

155,187

71,041

226,228

1,956

 

3,429

79,808

84,493

167,730

115,459

52,271

167,730

703

2565

2565

2564

2564

20.2	รายได้ที�รบัุรูท้ี�เกี�ยวข้้อังกบัุยอัดค์งเหุ้ล่ีอัตามส่ญัญา

20.3	รายได้ที�ค์าดว่าจะรับุรูส้่ำหุ้รับุภาระที�ยงัปฏิบิุติัไม่เส่ร็จส่ิ�น

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษิทัี่ฯ คาดว่ิาจะมร่ายได้ท่ี่�รบัรูใ้นอนาคต่สำหรบัภูาระท่ี่�ยงัปีฏิบัิต่ไิม่เสรจ็สิ�นของสญัญาที่่�

ที่ำกบัลกูค้าจำนวิน 29.7 ล้านบาที่ (2564: 38.6 ล้านบาที่)
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                                    (หน่วิย: พนับาที่)

                                    (หน่วิย: ล้านบาที่)

สนิที่รัพย์ที่่�เกดิจากสญัญา (หมายเหตุ่ 8)

หน่�สนิที่่�เกดิจากสญัญา

ค่าใช้ื้จ่ายเก่�ยวิกบัพนกังาน

ต้่นที่นุขาย ส้�อโฆษณ์าและบรกิาร

ค่าเส้�อมราคาและค่าต่ดัจำหน่าย

ค่าที่่�ปีรกึษาและค่าบรหิารจ่าย

กำไรสำหรับปีี (พนับาที่)

จำนวินหุน้สามัญถึวัิเฉุล่�ยถ่ึวิงน�ำหนกั (พนัหุน้)

กำไรต่่อหุน้ขั�นพ้�นฐาน (บาที่/หุน้)

62,784

3,825

59

128

7

2

12,103

466,000

0.026

63,538

2,116

46

91

6

3

5,202

466,000

0.011

2565

2565

2565

2564

2564

2564

21.	ยอัดค์งเหุ้ลีอ่ัข้อังส่ญัญา

22.	ค่์าใช้่จ่ายตามลีกัษัณะ

รายการค่าใช้ื้จ่ายแบ่งต่ามลักษณ์ะปีระกอบด้วิยรายการค่าใช้ื้จ่ายท่ี่�สำคญัดงัต่่อไปีน่� 

23.	การส่่งเส่รมิการลีงทนุ

บริษทัี่ฯ ได้รบัสทิี่ธพิเิศษที่างภูาษจ่ากคณ์ะกรรมการส่งเสรมิการลงที่นุสำหรบักจิการซึ่อฟ้ต์่แวิร์ ปีระเภูที่ Enterprise 

software, Digital content และ Embedded Software ต่ามบตั่รส่งเสรมิการลงที่นุเลขที่่� 2911(7)/2555 เม้�อวินัที่่� 20 

ธนัวิาคม 2555 ภูายใต้่เง้�อนไขที่่�กำหนดบางปีระการ บริษทัี่ฯ ได้รับสทิี่ธปิีระโยชื้น์โดยได้รบัยกเว้ินภูาษเ่งนิได้นติ่บุิคคลสำหรับ

กำไรที่่�ได้จากการปีระกอบกจิการที่่�ได้รบัการส่งเสรมิเป็ีนระยะเวิลา 8 ปีีนับแต่่วินัที่่�เริ�มมร่ายได้จากการปีระกอบกจิการนั�น 

(วินัที่่� 8 ต่ลุาคม 2556)

ในระหว่ิางปีี 2565 และ 2564 บรษัิที่ฯไม่มร่ายได้จากกิจการท่ี่�ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุี่น

24.	กำไรต่อัหุุ้น้

กำไรต่่อหุ้นขั�นพ้�นฐานคำนวิณ์โดยหารกำไรสำหรับปีีที่่�เป็ีนของผู่้ถึ้อหุ้นบริษัที่ฯ (ไม่รวิมกำไรขาดทุี่นเบ็ดเสร็จอ้�น) 

ด้วิยจำนวินถึวัิเฉุล่�ยถ่ึวิงน�ำหนักของหุน้สามญัที่่�ออกอยูใ่นระหว่ิางปีี

กำไรต่่อหุน้ขั�นพ้�นฐานแสดงการคำนวิณ์ได้ดงัน่�

25.	ข้้อัมลูีทางการเงินจำแนกตามส่่วนงาน

ข้อมลูส่วินงานดำเนนิงานที่่�นำเสนอน่�สอดคล้องกบัรายงานภูายในของบรษิทัี่ฯ ที่่�ผู่ม้อ่ำนาจต่ดัสนิใจสงูสดุด้านการดำเนนิ

งานได้รบัและสอบที่านอย่างสม�ำเสมอเพ้�อใช้ื้ในการต่ดัสนิใจในการจัดสรรที่รพัยากรให้กบัส่วินงานและปีระเมินผ่ลการดำเนิน

งานของส่วินงาน 

เพ้�อวิตั่ถึปุีระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัี่ฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็ีนหน่วิยธรุกจิต่ามปีระเภูที่ของผ่ลติ่ภูณั์ฑ์์และบรกิาร 

บรษิทัี่ฯมส่่วินงานที่่�รายงานที่ั�งสิ�น 3 ส่วินงาน ดงัน่� 

 - ส้�อและคอนเที่นต์่ 

 - จัดนทิี่รรศการ 

 - บรกิารดจิิที่ลั 
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ในระหว่ิางปีี บริษทัี่ฯ ไม่มก่ารรวิมส่วินงานดำเนนิงานเป็ีนส่วินงานท่ี่�รายงานข้างต้่น 

ผู่ม้อ่ำนาจตั่ดสนิใจสูงสดุสอบที่านผ่ลการดำเนินงานของแต่่ละหน่วิยธุรกจิแยกจากกันเพ้�อวิตั่ถึปุีระสงค์ในการตั่ดสนิใจ

เก่�ยวิกบัการจดัสรรที่รพัยากรและการปีระเมินผ่ลการปีฏิิบตั่งิาน บรษิทัี่ฯ ปีระเมนิผ่ลการปีฏิิบตั่งิานของส่วินงานโดยพจิารณ์า

จากกำไรหร้อขาดทุี่นจากการดำเนินงานและสินที่รัพย์รวิมซึึ่�งวิดัมลูค่าโดยใช้ื้เกณ์ฑ์์เดย่วิกับท่ี่�ใช้ื้ในการวัิดกำไรหรอ้ขาดทุี่นจาก

การดำเนินงานและสินที่รัพย์รวิมในงบการเงิน อย่างไรก็ต่าม บริษทัี่ฯบริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ปีระกอบด้วิย ค่าใช้ื้จ่าย

ที่างการเงิน และรายได้ที่างการเงนิ) และภูาษ่เงนิได้ของบรษิทัี่ฯ โดยไม่มก่ารปัีนส่วินให้แต่่ละส่วินงานดำเนนิงาน

การบันที่กึบญัชื้ส่ำหรบัรายการระหว่ิางส่วินงานที่่�รายงานเป็ีนไปีในลกัษณ์ะเดย่วิกบัการบนัทึี่กบญัชื้ส่ำหรบัรายการธรุกจิ

กบับคุคลภูายนอก

ข้อมลูรายได้และกำไรของส่วินงานของบรษิทัี่ฯสำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 มด่งัต่่อไปีน่� 

 (หน่วิย: พนับาที่)

 (หน่วิย: พนับาที่)

สำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565

สำหรบัปีีสิ�นสดุวินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2564

ส่่�อัแลีะ														
ค์อันเทนต์

ส่่�อัแลีะ														
ค์อันเทนต์

รวม
ส่่วนงาน

รวม
ส่่วนงาน

จดั
นทิรรศการ

จดั
นทิรรศการ

การตัดบุญัช่ี
รายการระหุ้ว่างกัน

การตัดบุญัช่ี
รายการระหุ้ว่างกัน

บุรกิาร
ดจิทิลัี

บุรกิาร
ดจิทิลัี

รวม

รวม

48,057

-

48,057

4,013

115,377

-

115,377

5,629

62,794

-

62,794

4,380

226,228

-

226,228

14,022

226,228

-

226,228

14,022

(112)

1,153

15,063

(2,960)

12,103

-

-

-

-

รายได้

รายได้จากลกูค้าภูายนอก

รายได้ระหว่ิางส่วินงาน

รวมรายได้

ผลีการดำเนินงาน

กำไรข้อังส่่วนงาน

ค่าใช้ื้จ่ายที่างการเงิน

รายได้อ้�น

กำไรก่อันภาษัเีงนิได้

ค่าใช้ื้จ่ายภูาษ่เงนิได้

กำไรส่ำหุ้รบัุปี

รายได้

รายได้จากลกูค้าภูายนอก

รายได้ระหว่ิางส่วินงาน

รวมรายได้

ผลีการดำเนินงาน

กำไรข้อังส่่วนงาน

ค่าใช้ื้จ่ายที่างการเงิน

รายได้อ้�น

กำไรก่อันภาษัเีงนิได้

ค่าใช้ื้จ่ายภูาษ่เงนิได้

กำไรส่ำหุ้รบัุปี

 

45,789

-

45,789

2,669

65,856

-

65,856

1,308

56,085

-

56,085

727

167,730

-

167,730

4,704

167,730

-

167,730

4,704

(51)

1,912

6,565

(1,363)

5,202

-

-

-

-
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บรษิทัี่ฯ ดำเนินธรุกจิในเขต่ภูมิูศาสต่ร์เด่ยวิคอ้ ปีระเที่ศไที่ย ดงันั�นรายได้และสนิที่รพัย์ที่่�แสดงอยูใ่นงบการเงินจงึถึอ้

เป็ีนการรายงานต่ามเขต่ภูมูศิาสต่ร์แล้วิ

ในปีี 2565 บริษัที่ฯ มร่ายได้จากลกูค้ารายใหญ่จำนวิน 1 ราย เป็ีนจำนวิน 27.6 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งมาจากส่วินงานส้�อและ 

คอนเที่นต์่ (2564: รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวิน 1 ราย เป็ีนจำนวิน 20.2 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งมาจากส่วินงานบริการดิจิที่ัล 

และส่วินงานส้�อและคอนเที่นต์่)

26.	กอังทนุส่ำรอังเลีี�ยงชี่พ

บรษิทัี่ฯ และพนกังานบรษัิที่ฯ ได้ร่วิมกนัจัดตั่�งกองที่นุสำรองเล่�ยงช่ื้พขึ�นต่ามพระราชื้บญัญัต่กิองที่นุสำรองเล่�ยงช่ื้พ พ.ศ. 

2530 โดยบรษิทัี่ฯและพนกังานจะจ่ายสมที่บเข้ากองที่นุเป็ีนรายเดอ้นในอตั่ราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงนิเดอ้น เงนิกองที่นุ

และผ่ลปีระโยชื้น์จะจ่ายให้แก่พนักงานเม้�อพนักงานนั�นออกจากงานต่ามระเบ่ยบว่ิาด้วิยกองทุี่นของบริษัที่ฯ ในการจ่ายเงินสะสม

เข้ากองที่นุ พนกังานมส่ทิี่ธเิลอ้กจ่ายสมที่บได้ในอตั่ราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 15 ของเงนิเดอ้น

ในระหว่ิางปีี 2565 บริษัที่ฯ จ่ายเงินสมที่บเข้ากองทุี่นดงักล่าวิจำนวิน 1.3 ล้านบาที่ (2564: 1.1 ล้านบาที่)       

 

27.	ภาระผกูพันแลีะหุ้นี�ส่นิที�อัาจเกดิขึ้�น

27.1	ภาระผกูพนัเกี�ยวกับุรายจ่ายฝ่่ายทนุ

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2564 บรษัิที่ฯ มภู่าระผ่กูพนัรายจ่ายฝ่้ายที่นุที่่�เก่�ยวิข้องกบัการจดัที่ำระบบซึ่อฟ้ต์่แวิร์จำนวิน 

1.2 ล้านบาที่ (2565: ไม่ม)่

27.2	ภาระผกูพนัเกี�ยวกับุส่ญัญาจ้างผลีติแลีะพัฒนาส่่�อัอัอันไลีน์

ณ์ วิันที่่� 31 ธันวิาคม 2564 บริษัที่ฯ ม่ภูาระผู่กพันท่ี่�เก่�ยวิข้องกับการจ้างผ่ลิต่และพัฒนาส้�อออนไลน์จำนวิน 

11.5 ล้านบาที่ (2565: ไม่ม)่

27.3	ภาระผกูพนัเกี�ยวกับุส่ญัญาบุรกิาร

บรษิทัี่ฯ ได้ที่ำสญัญาบรกิาร โดยอายขุองสญัญาบรกิารมร่ะยะเวิลาต่ั�งแต่่ 1 - 2 ปีี และสญัญาดงักล่าวิเป็ีนสญัญาที่่�บอก

เลกิไม่ได้

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 และ 2564 บริษทัี่ฯ มจ่ำนวินเงินขั�นต่�ำท่ี่�ต้่องจ่ายในอนาคต่ทัี่�งสิ�นภูายใต้่สัญญาบรกิารที่่�บอก

เลกิไม่ได้ดงัน่�

                                    (หน่วิย: ล้านบาที่)

จ่ายช่ำระ

  ภูายใน 1 ปีี

  มากกว่ิา 1 ปีี แต่่ไม่เกนิ 2 ปีี

 

7.3

-

4.9

0.3

2565 2564

27.4	หุ้นงัส่อ่ัค์�ำประกนัธุนาค์าร

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2564 บรษิทัี่ฯ มห่นงัสอ้ค�ำปีระกนัซึ่ึ�งออกโดยธนาคารในนามบรษิทัี่ฯ เหลอ้อยู ่ 2.3 ล้านบาที่ 

เพ้�อใช้ื้ค�ำปีระกนัการปีฏิบัิติ่ต่ามสญัญา (2565: ไม่ม)่ 

28.	ลีำดบัุชั่�นข้อังมลูีค่์ายุตธิุรรม

ณ์ วินัที่่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษิทัี่ฯ มส่นิที่รพัย์ท่ี่�เปิีดเผ่ยมลูค่ายตุ่ธิรรมโดยแยกแสดงต่ามลำดับชัื้�นของมลูค่ายตุ่ธิรรม 

ดงัน่� 
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                                    (หน่วิย: ล้านบาที่)

ส่นิทรพัย์ที�เปิดเผยมลูีค่์ายุตธิุรรม	

สนิที่รัพย์ที่างการเงินที่่�วิดัมลูค่าด้วิยราคาทุี่นต่ดัจำหน่าย

  ต่ราสารหน่� - พนัธบตั่รรัฐบาล

 

-

 

- 17.117.1

ระดับุ	3ระดับุ	1 รวมระดับุ	2

ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565

29.	เค์ร่�อังมอ่ัทางการเงิน

29.1	วตัถุุประส่งค์์แลีะนโยบุายการบุรหิุ้ารค์วามเส่ี�ยงทางการเงิน

เคร้�องมอ้ที่างการเงนิที่่�สำคญัของบริษัที่ฯ ปีระกอบด้วิย เงนิสดและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงนิสด ลกูหน่�การค้าและลกูหน่�อ้�น 

สนิที่รัพย์ที่างการเงินหมนุเวิย่นอ้�น เงนิฝ้ากธนาคารท่ี่�มภู่าระค�ำปีระกนั เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น และหน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า 

บรษิทัี่ฯมค่วิามเส่�ยงที่่�เก่�ยวิข้องกับเคร้�องมอ้ที่างการเงนิดงักล่าวิ และมน่โยบายการบรหิารควิามเส่�ยงดงัน่�

ค์วามเส่ี�ยงด้านเค์รดิต

บรษิทัี่ฯ มค่วิามเส่�ยงด้านเครดิต่ที่่�เก่�ยวิเน้�องกบัลกูหน่�การค้า สนิที่รพัย์ท่ี่�เกดิจากสัญญา เงินฝ้ากกับธนาคารและสถึาบนั

การเงนิ และสนิที่รพัย์ที่างการเงินหมนุเวิย่นอ้�น จำนวินเงินสงูสดุท่ี่�บรษิทัี่ฯอาจต้่องสูญเสย่จากการให้สินเช้ื้�อคอ้มลูค่าต่ามบัญชื้่

ที่่�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

ลีกูหุ้นี�การค้์า

บริษทัี่ฯบริหารควิามเส่�ยงโดยใช้ื้นโยบายและขั�นต่อนในการควิบคุมการให้สนิเชื้้�ออย่างเหมาะสม จงึไม่คาดว่ิาจะเกิดผ่ล

ขาดที่นุที่างการเงนิที่่�มส่าระสำคญั นอกจากน่� บริษทัี่ฯ มก่ารต่ดิต่ามยอดคงค้างของลกูหน่�การค้าอย่างสม�ำเสมอ และมน่โยบาย

ในการขยายกลุ่มลกูค้าเพ้�อที่ำให้ฐานลกูค้าของบรษิทัี่ฯ กระจายอยูห่ลากหลายกลุม่อตุ่สาหกรรมซึ่ึ�งเป็ีนการลดควิามเส่�ยงใน

การกระจกุต่วัิของลกูหน่�

บรษิทัี่ฯ พจิารณ์าการด้อยค่าที่กุวินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน อตั่ราการต่ั�งสำรองของผ่ลขาดที่นุด้านเครดติ่ท่ี่�คาดว่ิาจะ

เกดิขึ�นคำนวิณ์โดยพิจารณ์าจากอายุหน่�คงค้างนับจากวัินที่่�ถึงึกำหนดชื้ำระสำหรับกลุม่ลูกค้าที่่�มรู่ปีแบบของควิามเส่�ยงด้านเครดิต่

ที่่�คล้ายคลงึกนั โดยจัดกลุม่ลกูค้าต่ามปีระเภูที่ของลูกค้า การคำนวิณ์ผ่ลขาดทุี่นจากการด้อยค่าด้านเครดิต่ท่ี่�คาดว่ิาจะเกดิขึ�น

คำนึงถึงึผ่ลของควิามน่าจะเป็ีนถ่ึวิงน�ำหนกั มลูค่าของเงินต่ามเวิลาและข้อมลูท่ี่�มค่วิามสมเหต่สุมผ่ลและสามารถึสนบัสนนุได้ที่่�

มอ่ยู ่ณ์ วินัที่่�รายงานเก่�ยวิกบัเหตุ่การณ์์ในอด่ต่ สภูาพการณ์์ปัีจจบัุนและการคาดการณ์์สภูาวิะเศรษฐกจิในอนาคต่ โดยที่ั�วิไปี 

บรษิทัี่ฯจะต่ดัจำหน่ายลูกหน่�การค้าออกจากบญัชื้ ่เม้�อดำเนนิการต่ดิต่ามหน่�ต่ามกฎหมายหรอ้ดำเนนิคดถึ่ึงท่ี่�สดุแล้วิ

เค์ร่�อังมอ่ัทางการเงินแลีะเงินฝ่ากธุนาค์าร

ฝ่้ายบริหารของบริษัที่ฯ บริหารควิามเส่�ยงด้านเครดิต่ที่่�เก่�ยวิข้องกับยอดคงเหล้อกับธนาคารและสถึาบันการเงิน 

โดยลงทีุ่นในวิงเงินสินเชื้้�อที่่�ได้รับการอนุมัต่ิและสอบที่านโดยคณ์ะกรรมการบริษัที่เป็ีนปีระจำทุี่กปีี และอาจม่การปีรับปีรุง 

ในระหว่ิางปีีขึ�นอยูก่บัควิามเห็นชื้อบของคณ์ะกรรมการบรหิารของบรษิทัี่ฯ

ค์วามเส่ี�ยงด้านตลีาด

บรษิทัี่ฯ มค่วิามเส่�ยงด้านต่ลาด 2 ปีระเภูที่ ได้แก่ ควิามเส่�ยงจากอัต่ราแลกเปีล่�ยน และควิามเส่�ยงจากอัต่ราดอกเบ่�ย

ค่วัามเสิ้�ยงจากอ้ตัุรัาแลกเปล้�ยน

บริษทัี่ฯ พจิารณ์าว่ิาไม่มค่วิามเส่�ยงจากอตั่ราแลกเปีล่�ยนอย่างเป็ีนสาระสำคญั เน้�องจากธรุกรรมท่ี่�เป็ีนเงนิต่ราต่่างปีระเที่ศ

มจ่ำนวินน้อยและไม่มนั่ยสำคัญต่่องบการเงิน จงึไม่ได้มก่ารพิจารณ์าที่ำสญัญาซ้ึ่�อขายเงนิต่ราต่่างปีระเที่ศล่วิงหน้า 

ค่วัามเสิ้�ยงจากอ้ตัุรัาดอ้กเบ้ี้�ย

สินที่รัพย์และหน่�สินที่างการเงินส่วินใหญ่ม่อัต่ราดอกเบ่�ยท่ี่�ปีรับขึ�นลงต่ามอัต่ราต่ลาด หร้อม่อัต่ราดอกเบ่�ยคงที่่� 

ซึ่ึ�งใกล้เคย่งกบัอตั่ราต่ลาดในปัีจจบุนั ควิามเส่�ยงจากอตั่ราดอกเบ่�ยของบรษิทัี่ฯจงึอยูใ่นระดบัต่�ำ 
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ค์วามเส่ี�ยงด้านส่ภาพค์ล่ีอัง

บรษิทัี่ฯ มเ่งินสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงินสดมากกว่ิาหน่�สนิหมุนเวิย่นซึึ่�งมค่วิามเส่�ยงด้านสภูาพคล่องอยูใ่นระดับต่�ำ 

นอกจากน่�บรษิทัี่ฯสามารถึเข้าถึงึแหล่งของเงินที่นุได้จากวิงเงินเบกิเกินบญัช่ื้และวิงเงนิค�ำปีระกนัธนาคารของบรษิทัี่ฯ

รายละเอย่ดการครบกำหนดชื้ำระของหน่�สนิที่างการเงนิท่ี่�ไม่ใช่ื้ต่ราสารอนพุนัธ์ของบรษิทัี่ฯ ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 

และ 2564 ซึ่ึ�งพจิารณ์าจากกระแสเงนิสดต่ามสญัญาท่ี่�ยงัไม่คิดลดเป็ีนมลูค่าปัีจจุบัน สามารถึแสดงได้ดงัน่�
 (หน่วิย: ล้านบาที่)

 (หน่วิย: ล้านบาที่)

ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565

ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2564

1	-	5	ปี

1	-	5	ปี

เม่�อัทวงถุาม

เม่�อัทวงถุาม

มากกว่า	5	ปี

มากกว่า	5	ปี

ไม่เกนิ	1	ปี

ไม่เกนิ	1	ปี

รวม

รวม

29.2	มลูีค่์ายตุธิุรรมข้อังเค์ร่�อังม่อัทางการเงนิ

มลูค่ายตุ่ธิรรมโดยปีระมาณ์ของเคร้�องมอ้ที่างการเงนิเปีรย่บเท่ี่ยบกบัจำนวินเงนิท่ี่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ แสดงได้ 

ดงัน่�
(หน่วิย: ล้านบาที่)

2565 2564

มลูีค่์าตามบุญัช่ี มลูีค่์าตามบุญัช่ีมลูีค่์ายตุธิุรรม มลูีค่์ายตุธิุรรม

รายการที�ไม่ใช่่ตราส่ารอันพุนัธ์ุ

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น

หน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า

รวมรายการที�ไม่ใช่่ตราส่ารอันพุนัธ์ุ

 

26.3

0.4

26.7

 

-

-

-

-

-

-

26.3

0.4

26.7

-

-

-

รายการที�ไม่ใช่่ตราส่ารอันพุนัธ์ุ

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น

หน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า

รวมรายการที�ไม่ใช่่ตราส่ารอันพุนัธ์ุ

 

30.1

0.3

30.4

 

-

-

-

-

-

-

30.1

0.3

30.4

-

-

-

ส่นิทรพัย์ทางการเงิน

เงนิสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงินสด

ลกูหน่�การค้าและลูกหน่�อ้�น

เงนิลงที่นุในต่ราสารหน่� - เงนิฝ้ากปีระจำ

เงนิฝ้ากธนาคารที่่�มภู่าระค�ำปีระกนั

เงนิลงที่นุในต่ราสารหน่� - พนัธบตั่รรัฐบาล

รวม

หุ้นี�ส่นิทางการเงนิ

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น

หน่�สนิต่ามสญัญาเช่ื้า

รวม

39.4

62.9

71.1

11.5

17.7

202.6

26.3

0.4

26.7

39.2

63.6

61.7

11.5

-

176.0

30.1

0.3

30.4

39.4

62.9

71.1

11.5

17.1

202.0

26.3

0.4

26.7

39.2

63.6

61.7

11.5

-

176.0

30.1

0.3

30.4
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บรษิทัี่ฯ มว่ิธิก่ารและสมมติ่ฐานที่่�ใช้ื้ในการปีระมาณ์มลูค่ายตุ่ธิรรมของเคร้�องมอ้ที่างการเงนิ ดงัน่�

ก) สินที่รพัย์และหน่�สนิที่างการเงนิที่่�จะครบกำหนดในระยะเวิลาอนัสั�น ได้แก่ เงนิสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงนิสด ลกูหน่�

การค้าและลูกหน่�อ้�น ต่ราสารหน่� - เงินฝ้ากปีระจำ เงินฝ้ากธนาคารที่่�มภู่าระค�ำปีระกัน เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น แสดงมูลค่า

ยตุ่ธิรรมโดยปีระมาณ์ต่ามมลูค่าต่ามบญัชื้ท่ี่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ข) เงนิลงทุี่นในต่ราสารหน่� - พนัธบตั่รรัฐบาลแสดงมลูค่ายตุ่ธิรรมต่ามราคาต่ลาด

ค) หน่�สินต่ามสัญญาเช่ื้าที่างการเงินที่่�ม่ดอกเบ่�ยในอัต่ราใกล้เค่ยงกับอัต่ราดอกเบ่�ยในต่ลาดแสดงมูลค่ายุต่ิธรรม 

โดยปีระมาณ์ต่ามมลูค่าต่ามบญัชื้ท่ี่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

ในระหว่ิางปีีปัีจจุบนั ไม่มก่ารโอนรายการระหว่ิางลำดบัชัื้�นของมลูค่ายตุ่ธิรรม

 

30.	การบุรหิุ้ารจดัการทนุ	

วิตั่ถึปุีระสงค์ในการบริหารจัดการที่นุที่่�สำคญัของบรษิทัี่ฯคอ้การจดัให้มซ่ึ่ึ�งโครงสร้างที่นุที่่�เหมาะสมเพ้�อสนบัสนนุการ

ดำเนนิธรุกจิของบรษิทัี่ฯ และเสรมิสร้างมูลค่าการถ้ึอหุน้ให้กบัผู่ถ้้ึอหุน้ โดย ณ์ วินัท่ี่� 31 ธนัวิาคม 2565 บรษิทัี่ฯมอ่ตั่ราส่วิน 

หน่�สนิต่่อที่นุเท่ี่ากบั 0.19:1 (2564: 0.21:1) 

31.	เหุ้ตกุารณ์ภายหุ้ลีงัรอับุระยะเวลีารายงาน

เม้�อวินัที่่� 23 กมุภูาพนัธ์ 2566 ที่่�ปีระชื้มุคณ์ะกรรมการบรษิทัี่ฯ ได้มม่ต่อินมุตั่เิหน็ชื้อบให้นำเสนอต่่อที่่�ปีระชื้มุสามญั 

ผู่ถ้ึอ้หุน้ปีระจำปีี 2566 เพ้�อพจิารณ์าอนมุติั่จ่ายปัีนผ่ลจากกำไรสุที่ธปิีระจำปีี 2565 จำนวิน 10.02 ล้านบาที่ (0.0215 บาที่ 

ต่่อหุน้)

32.	การอันมุตังิบุการเงนิ

งบการเงนิน่�ได้รบัอนุมติั่ให้ออกโดยคณ์ะกรรมการบรษิทัี่ฯ เม้�อวินัท่ี่� 23 กมุภูาพนัธ์ 2566
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The	Company

SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION
For	the	year	ending	of	December	31

(Unit : MB)

2022 2021 2020

Financial	Position

Current Assets

Total assets

Current liabilities

Total liabilities

Shareholders’ equity

Registered and fully paid capital 

Operating	Performance

Total revenue

Revenue from contracts with customers

Cost of sales, services and license

Gross profit

Profit before income tax

Net profit 

Total comprehensive income for the year 

Financial	Ratio

Gross profit margin (%)

Operating profit margin (%)

EBIT margin (%)

Net profit margin (%)

Return on assets (%)

Return on equity (%)

Liquidity ratio (Times)

Debt to equity ratio (Times)

Data	per	share

Basic earnings per share (Baht)

No. of shares-Issued and fully paid (share: Million)

Book per share (Baht)

Par value per share (Baht)

Dividend per share (Baht)*

Dividend payment (Million Baht)*

176.88

269.34

33.80

43.83

225.51

116.50

226.54

226.23

166.63

59.60

15.06

12.10

12.10

26.35 

 6.20 

 6.33 

 5.34 

 5.44 

 5.52 

 5.23 

 0.19 

0.026

466.00

0.48

0.25

0.0215

10.02

180.16

257.79

35.86

44.38

213.40

116.50

169.22

167.73

117.68

50.05

6.57

5.20

5.07

29.84

2.80

3.66

3.07

2.44

2.47

5.02

0.21

0.011

466.00

0.45

0.25

-

-

172.22

250.11

33.83

41.78

208.33

116.50

224.77

224.74

180.84

43.89

4.62

3.56

1.52

19.53

1.97

1.99

1.58

1.84

1.72

5.09

0.20

0.008

466.00

0.44

0.25

-

-

* On 23 February 2023, the BOD’s meeting approved to propose dividend payment for Y2022 of 0.0215 baht per share, totaling 10.02 million baht. 
The Company will propose this matter for approval in the AGM Y2023.
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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 Number 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

  in the registration statement: - None -
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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 creation, printed and online media,  

exhibitions and distribution, seminars and marketing activities in offline, online and hybrid format for  

promoting the business of various organizations through creative work to drive 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 the size of organizations and industries by focusing on customer centric 

through utilization of modern tools, technologies and innovations, including the development of digital 

tools and platforms that serve the business sector’s  requirements as it faces challenges and risks from 

regulations and laws. In addition, the Company’s vision and objectives are compiled 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).

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, focusing 

on business operations to the sustainable growth.

 

Mission

• Providing 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.

• Committed to sustainable business growth in accordance with ESG guidelines 

Business	Goals	

The followings are the goals for the Company’s core businesses: 

1.	Content	Production	

ARIP aims to become the biggest leader of social media and digital marketing content on business, 

management, marketing, IT, education, and other interesting knowledge, emphasizing mainly on in-depth 
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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

The Company 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 generating greater development of computerized software programs 

served as communication platforms, tools and applications in the field of human resources development 

and HR management for enterprise to cope with rapid changes and digital disruptions. The Company also 

creates innovative marketing communication services and solutions that enable communication to succeed 

and be measured precisely for marketing with the most efficient two-way communication approach,  

considered an integral part of our media development strategies evolved to promote the achievement of 

business marketing communication. 

5.	Sustainable	Business	Operations	(ESG)

The Company is committed to sustainable growth through ESG practices, which prioritize social  

responsibility, environmental concern, and community well-being. This is achieved through effective  

corporate governance, ethical business operations, legal compliance, and a commitment to honesty, fairness, 

and transparency. In addition, the Company seeks to create value for shareholders while considering the 

needs and interests of all stakeholders and acting responsibly towards the broader economy and society.

1.1.2	Major	Changes	and	Developments	in	the	Past	3	Years

The Company is leading its digital transformation by launching “WISIMO,” a comprehensive e-learning 

solution that includes a learning management system, practical lesson content, and a competency  

measurement tool called the “Future Competency Assessment Test.” The Company further strengthens 

the WISIMO system by providing gap analysis and customized course offerings to meet individual 
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development needs. To enhance the security of the system, the Company has implemented face  

recognition technology to verify user identity. Additionally, the Company has developed a Virtual Event 

Platform that supports hybrid and fully online events. It has also created an e-commerce system and a 

consent management platform to comply with the Personal Data Protection Act, which takes effect in 2022.

The Company is facilitating collaboration between the academic and business sectors by partnering 

with leading educational institutions to jointly recognize outstanding organizations, products, and services 

through awards events. Since 2013, the Company has worked with the University to present the “Thailand 

Top Company Awards” for top organization. In 2020, in partnership with the University, the Company  

initiated the “Business+ Product Innovation Awards” to recognize innovative products and services, and the 

“Business+ Product of the Year Awards” to select products and services that are favored by consumers. In 

2022, the Company collaborated with the University to present the “Thailand Top CEO of the Year Award” 

to the top executives of each organization.

1.2.	Nature	of	Business

The Company has 3 main core businesses as 

1.  Media and Content

2. Exposition, Event and Integrated Marketing Communication

3. Digital Service

1.2.1	Revenue	Structure

Revenue	by	segment
Y2022 Y2021 Y2020

MB MB MB% % %

1. Media and Contents

2. Event Management

3. Digital Service 

Revenue	from	contracts	with	customers

Other income

Total	revenues

48.06

62.79

115.38

226.23

0.32

226.54

45.79

56.08

65.86

167.73

1.49

169.22

30.38

61.98

132.38

224.74

0.04

224.77

  21.21 

27.72 

50.93 

99.86 

0.14 

100.00

27.06

33.14

38.92

99.12

0.88

100.00

13.52

27.57

58.89

99.98

0.02

100.00

(1)	Nature	of	Business	or	Service

(1.1)	Printed	Media	and	Content

The Company creates, sells, and distributes advertising spaces and services on traditional media, 

digital media, and online social media in the fields of business, management, and IT, 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. 
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• “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 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 event with the objective to create awareness 

and present contents related to the industry trend and/or interesting topics for our readers by the  

editorial team reviews, analyzes, scrutinizes highlight seminar contents. This activity is the good opportunity 

for our editor, management team to meet and exchange ideas with our reader as well as advertisers.

- “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS): Based on interviews and presentations by  

executives from leading corporates, the editorial team has been impressed by their visions and strategies 

making their businesses successful, this leads to the search of criteria for the selection of leading corporates. 

With the cooperation from educational institutions, the event “TOP AWARDS” was started since 2013, its 

objective is to select outstanding corporates in terms of performance, Corporate Social Responsibility and 

Environment, Good Corporate Governance to achieve corporate sustainability.

- “THAILAND TOP SME AWARDS”: The business model from “TOP AWARDS” extends its scope to 

SMEs with outstanding concepts and performance to publicly showcase the success practices of the  

excellent management practices of those companies to the public.

- “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 the  

University.

- “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM” 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.

- “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR” is an award ceremony for the highest executives of both  

public and private companies. The award was voted through online public and considered and selected 

by qualified referees and ones from leading educational institutions.

1.1.2	IT	media

• techhub.in.th: an online IT media that has been recognized as one of Thailand’s top credibility and 

neutrality, presents content that meets the lifestyles of people in the digital age by emphasizing on the use 

of technology in everyday life, work, and business organizations. There are various channels for presentation 

such as:

- Website: www.techhub.in.th is resources of IT knowledge and consumer electronics. This website 

has more than 500,000 followers per month. 
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- 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 provides the technology stories with easy-to-understand visualization. 

- YouTube: @Techhub_arip presents interesting technologies in the form of video clips, reviews of 

the latest products and how to methodology about IT that are short, easy to understand and practical. 

- 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 moderated by techhub’s editors. 

- TikTok : Short video clip channel that focuses on presenting the latest updated technology received 

acceptance from consumers to be  number 1 in the content group of IT technology in Thailand. It  

currently has more than 500,000 followers. 

- 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,  

promotion prices, 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.

- Open Chat : Commart Bork Pro is the community for people to purchase IT gadgets by focusing on 

communicating and sharing purchase experiences from those who are interested.

(1.2)	Exposition,	Event	and	Integrated	Marketing	Communication	

1.2.1 The IT gadget expo “COMMART” emphasizes on presenting the latest technology gadgets. There 

are also activities to provide information to the event attendees. The event is held 3 times a year. At the 

end of the year, there is the “COMMART Award” for the most popular IT gadget through nation-wide users 

and top IT influencers of Thailand.
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Event	Name Time Rental	Space Event	Detail

COMMART Comverse

COMMART Crazy Offer

COMMART Game On

COMMART AWARD

March

July

November

November

Approx 14,000 sq.m.

Approx 14,000 sq.m.

Approx 14,000 sq.m.

Online

An IT gadget expo for living in digital age 

by emphasizing on new technologies 

that meet the life and work needs

An IT gadget Expo for living in digital age 

by emphasizing on new technologies 

with crazy offers

An IT innovation and technology  

expo focusing on technology in both 

hardware and software 

Popular Vote given to most popular IT 

gadget through nation-wide users and 

top IT influencers 

1.2.2 The Company provides comprehensive event management service for conventions and  

exhibitions starting from concept and theme, 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 (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, including 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 reservation system, 

online voting system or online contest, etc.

(1.3)	Digital	Services	

1.3.1 The Company 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
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• Creative content

• Online content management

• Online media plan and buy

• Integrated marketing and communication

Including achievement measurement, data analytic and reports to contribute to the ongoing  

marketing for the target group and align 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 styles such as eLearning, Live 

Broadcast, Webinar and Virtual Conference. This platform can also connect with corporate human resource 

management system to allow information management in one system 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.

(2)	Marketing	and	Competition

(2.1)	Target	Group

2.1.1	Printed	Media	and	Content can be divided into 2 groups as follows:

• 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” 

“THAILAND TOP SME AWARDS” 

“BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” 

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 having best performance and outstanding 

business operation in their industry.

SMEs having best performance and outstanding business 

operation.

Corporate with outstanding innovations through the  

selection of innovative products and services that best 

meet the market needs.
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Media Target	group

“BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS”

“THALAND DIGITAL TRANSFORMATION  

SYMPOSIUM” Seminar 

“THAILAND TOP CEO OF THE YEAR” 

Techhub 

COMMARTthailand.com

Corporates selling products or providing services that  

are popular of the year by surveying consumers on the 

popularity of that product and service.

Corporates interested in or applying the digital technology 

to modify business processes.

The highest executives of both public and private  

companies that are outstanding in managing the  

organization to be successful.

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 

• Advertisers can be divided into 2 groups as follows:

- 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 the Company and will propose the allocation 

and planning of advertising media to the customers who own the products.

During 2022, 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	Conventions,	Exhibition	and	Integrated	Marketing	Services

• COMMART exhibition: Thailand largest IT Event consist of 2 main target groups. 

- Exhibitions: Brand, dealer, retail shop and solution provider 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 on ground 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	Marketing	Services

• Integrated Digital Marketing Service: target groups include corporates who wish to market products 

or services through digital channels.

• Providing services of digital media and digital content production for communication in the digital 

online world for the target groups which are government organizations, businesses, or advertising agencies 

who want to market products or services through digital media.
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• 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, 

the Company 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”, and the 

best products and services of the year in the “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR” , and In 2022, there was 

the new event “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR” to award the organizational highest executives with  

outstanding performance.

For media in the IT technology group, it is a year that focuses on increasing the intensity of content 

in new channels responding to the changing lifestyle of the new generation. It is also ready to build good 

relationships with product brands in order to gain insights to present to consumers in depth and more 

precisely.

•	 Price	strategy

 For annual magazine and book in terms of readers, the Company has a policy of setting reasonable 

prices based on the value of the content, and making it competitive to other producers, additionally, the 

magazine will be distributed to leading bookstores nationwide and all leading online bookstores.

 For advertisers, the Company has a policy to sell advertisements in package style, so that customers 

can choose to advertise in various media channels of the Company, both in printed media and digital  

media.

 For design, the Company 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

 The Company 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. The 
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Company 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. The Company has offered 

special prices and gifts to attract magazine subscription.

Regarding marketing, the Company 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

 The Company’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 the Company in competing with other competitors 

in the industry. 

2.2.2	Conventions,	Exhibition	and	Integrated	Marketing	Services

COMMART	Exhibition	

•	 Product	strategy

 The Company sets strategy and position of COMMART as the largest technology expo in Thailand 

with products in every group that brings together major technology stores in the same event. At the same 

time, it also aims to make COMMART a community for technology lovers to show and exchanging experiences.  

- Selection of venue

Regarding of event location, the Company has emphasized the venue where is convenient to access 

by a variety of ways, 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. In addition, it has also joined with partners who are the application serves as a shopping 

assistant for customers who are inconvenient to come to COMMART.

- 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 there is lucky draw for 

who buy products at Commart every day, as well as providing advice on choosing IT gadgets via COMMART’s 

Open Chat.

- Customer relations

The Company has a policy to work with customers to create added values for the trade fairs and 

customer products, the information from digital communication by the Company 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. 
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- Public relations

At present, the media consumption behavior has changed; therefore, the Company 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 aforementioned factors, the COMMART event is widely 

well known, and has always been popular.  

•	Conventions,	Exhibition	and	Integrated	Marketing	Services

-	Service	strategy

The Company 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, the Company’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. The Company 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. The Company 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.

-	 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, the Company 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. The Company also has a database 

of consumers from various media and events. This gives the Company 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

 Since the platform requires an experienced development team, the virtual event platform needs 

a team of technology developers who are experienced and have knowledge in both the virtual event 

platform as well as development along with the e-commerce platform.

-	Management	strategy

The hybrid-styled 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.



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

162162

-	 Social	enterprise	strategy	

The Company 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

The Company 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. The Company’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. The Company has a policy to create quality and accurate content. In addition, the Company 

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

 The Company has improved the website. www.techhub.in.th and www.commartthailand.com to 

have a modern look and usage, supporting the access 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  

focused to build through various social media and marketing activities to expand the business to become 

the leader of online media in Thailand. The Company 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 changes in communication technology, the online media growth causes consumer behavior 

to change, especially with the most consumer groups in Thai society belonging to Gen Y and Gen X, and 

along with the consumer group of the future, Gen Z, which has adapted to accept more digital media.  

The Company, therefore, offers digital marketing services to expand services that meet the needs of  

communication in this era to private and public organizations that want to communicate information about 

products, services, corporate image, or marketing activities to consumers through digital channels which can 

measure marketing success accurately, clearly, and quickly, allowing to adjust marketing strategies in a 

timely manner.

-	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, the Company’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.
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-		Content	strategy

Regardless of any product or service, methods and information to communicate marketing are  

always at the top of the list. The Company 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, the 

Company 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 creator 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. The Company 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, which 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.

-	Content	strategy

In addition to the collaboration with leading educational institutions to create course content with 

correct theory, the Company 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, the  

Company will develop the content to serve new demand of concise content (Micro course), for quick 

learning and restructuring to get new curriculum by combining new content to create a more flexible course 

for serving market demands.

(2.3)	Industry	Situation

Thanks to the inter-contributing businesses of the Company, 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 the Company’s main revenue.

2. Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services comprising IT industry which directly  

affects the interest of exhibition visitors including exhibitors.
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3. Digital Marketing Services consisting of advertising industry, online and education, directly effects 

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 the Company 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 2022 with a total value of 118,678 million baht, an increase of 9.12% from the previous year’s 

value of 108,757 million baht. When divided by media type, it was found that TV media had the highest 

advertising spending at 53% with advertising sales of 62,664 million baht, a decrease of 1.55% from the 

previous year’s value of 63,649 million baht. Media with increased growth from the previous year include 

cinema, outdoor media, point-of-sale media, Internet and printed media with an increase of 117.44%, 47.01%, 

32.26%, 7.50% and 4.95% respectively. Media that decreased growth from the previous year were TV and 

radio with the decrease of 1.55% and 2.15% respectively. 

Table showing the comparison of advertising spending in 2022
Unit: Million Baht

Media 2022 2021 Growth	(%)

Source: The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

TV (analog/digital)

Internet (DAAT)

Outdoor media

Cinema

Printed media

Radio

Point-of-sale media

Total

62,664

26,623

14,254

7,730

3,456

3,049

902

118,678

63,649

24,766

9,696

3,555

3,293

3,116

682

108,757

-1.55%

7.50%

47.01%

117.44%

4.95%

-2.15%

32.26%

9.12%
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IT	Market	Industry	Condition		

In the IT market, Gartner Company Limited, a global research and consulting company, forecasts 

global IT spending in 2023 to grow 2.4% over from 2022, reaching a total value of $4.5 trillion. Since inflation 

reduces the purchasing power of consumers, this will result in lower spending on IT equipment as well. 

However, overall corporate IT spending is expected to continue to grow strongly. IT spending in Thailand 

in 2023 is expected to reach 934.9 billion baht, a 4.2% increase from 2022, with double-digit growth in the 

software and IT services sector as organizations spend more on digital projects.

The Digital Economy Promotion Agency (DEPA) has revealed the survey results of the Digital Industry 

Confidence Index for the 3rd quarter of 2022, improving from the previous quarter but still not at the  

confidence level. Although the domestic economy begins to recover from COVID-19, external factors such 

as conflicts between countries, war conditions, depreciation of the baht, and impact of China’s Zero-Covid 

policy also affects the confidence of industrial entrepreneurs that are not as good as they should be. The 

confidence index stands at 48.6, an improvement from 46.0 in the 2nd quarter of the year, and increases 

in almost every aspect whether in terms of turnover, production volume, orders, employment, investment 

for operations but the confidence in the operational cost continues to decline.

Online	Business	Industry	Condition

The Digital Advertising Association (Thailand) or DAAT together with Kantar (Thailand) forecast that 

investment through digital media shall increase by about 9% in 2022 to 27,040 million baht. The increase 

in digital media investment comes from the main factors which are the change in consumer behavior  

of media consumption, new online platform entering the market, more advanced technology, more  

consumers accessible to the internet, and stronger speed of the Internet. All of these makes digital media 

a cost-effective and effective way to connect with consumers.

Digital	Media	Industry	Condition	for	Training	and	Online	Seminars

The World Economic Forum estimates that more than 1.2 billion children in 186 countries have been 

affected by school closures due to the pandemic. Despite the difficult situation, studying online can bring 

many benefits to students. Research shows that, on average, students studying online can retain 25% to 

60% of their study compared to only 8% to 10% in the classroom. Online learning also allows students to 

learn at their own pace. It takes 40% to 60% less time than studying in a traditional classroom. About 90% 

of companies in the US deliver digital learning according to LinkedIn’s 2018 Workplace Learning Report. 

Moreover, 72% of organizations also believe that online learning gives them a competitive advantage.  

Statistically, investing $1,500 in training per employee per year can lead to a 24% increase in profit margins. 

For every $680 invested in employee training, the return on equity is increased by 6% for every dollar spent 

on online learning for shareholders. Various companies can earn $30 by improving performance. Other 

benefits of the organization are accelerating employee training by reducing training time by 40% to 60%, 

increasing knowledge retention by 25% to 60%, and increasing revenue by 218% per employee.

However, the benefits of online learning go beyond increasing profits. Online learning allows students 

to learn five times more material for every hour of training compared to in-person training.

Compared to traditional learning, online learning reduces energy use up to 90% and carbon emission 

up to 85%. These collective benefits prompt the US government to spend $2.59 billion on self-paced  

online learning products
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(2.4)	Competition	Situation

2.4.1 Media and Content

The advance of digital technology and internet accessibility including the content on digital media 

make the digital services more popular, the new media is therefore easily created. However, the Company’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 Marketing magazines such as BrandAge and Marketeer, 

and financial and banking magazines such as Money and Banking Magazine and Money & Wealth Magazine.

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.

The major trade shows of IT products and/or electrical appliances and electronic equipment can be  

summarized as follows:

Organizer Event	Name	 Place Product	Category

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

BITEC Bangna, 

Central Department Store

BITEC Bangna, Chaeng 

Watthana Government 

Complex

IMPACT Muang Thong 

Thani

QSNCC

Powerbuy EXPO

HomeWorks EXPO

HomePro EXPO

Thailand Mobile Expo

Central Retail Corporation 

Central Retail Corporation

Home Product Center 

Public Co., Ltd.

M Vision Public Co., Ltd.

•	 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  
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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.

 The Company 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. The Company 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

It is well known that digital media has been the fastest growing media over the past 5 years. After the 

outbreak of the COVID-19 virus, the lifestyle of consumers has changed to work from anywhere, anytime. 

The Company’s communication strategies in 2022 are as follows:

Prioritization: Closely monitor the situation through Social Listening tools to see trends of what  

people in society are interested in, then analyze to create an appropriate product communication strategy 

and to respond behavioral changes.

Audience:	Bring information obtained from existing online media to analyze the situation, information, 

and forecast the adjustment of consumer groups in order to generate sales.

Media: Choose a variety of media by selecting media correctly and consistently to match the target 

group of the brand.

Agile	Communication: Adjust communications that will make consumers aware.

Competitor’s websites IT are as follows:

Website	Name Company Content

www.notebookspec.com

www.beartai.com

www.extremeit.com

Lucky Clover Corporation Co., Ltd.

Show No Limit Co., Ltd.

Extreme IT

News reports, articles and mobile  

computer tests

News reports, articles and new  

technology tests

News reports, articles and new 

technology tests

Business Competitors

Company Content

Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

GM Multimedia Group Public Company Limited

Integrated media

communication and entertainment media

Nowadays, the business of digital platform for online training and meetings and webinars 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. 
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Company Product

Conicle Co., Ltd.

Frog Digital Group Co., Ltd.

Educational Solutions

Online schooling management system

(3)	Supply	of	Products	or	Services

(3.1)	Printed	Media	and	Content	

Process of printed media production

- Content preparation

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

The Company has collected data and information by having editor-in-chief to supply data 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 green read paper and natural printing ink made from soybeans, which help reduce harm from 

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 webinars 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
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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 –

(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

The Company 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
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1.	Design	and	planning

The Company 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, the Company 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 online channels including 

the call, depending on customer requirements, and prepare advertising media and public relations channels.

3.	Post-event

After the event, the Company 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

2022 - Prime Minister’s Insurance Awards 2022

 - Thailand InsurTech Fair 2022

 - Thailand Digital Transformation Symposium 2022

 - Epson Sustainability Thailand Summit 2022

 - From Gen Z to be CEO 2022

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

The Company 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, the Company 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.
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3.	Post-event

After the event, the Company will prepare a summary of performance, and have a meeting to  

summarize the results with customer.

Environmental	impact

- None -

Undelivered	works

Red Cross Fair 2022 

Past	major	events

2022 - The 54rd Diplomatic Red Cross Bazaar

 - Virtual Exhibition  2022 (CATC)

 - Virtual Museum (OIC)

 - Ted Fund Open House 2022

2021  - The 53rd Diplomatic Red Cross Bazaar 

 - Red Cross Fair 2021

2020 - Red Cross Fair 2020

(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 website content, the Company has an advantage because the content can be 

gathered from the database and the content from the Company 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.
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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

2022 - Platform e-Learning (CATC)

 - Financial Literacy System

 - Online Financial Literacy

 - GSB WISDOM

Past	major	events

2022 -  NCB Facebook & Website management

 - Digital Competency 

 - OIC Platform e-Learning

 - GHB VDO Viral

 - Platform e-Learning (Red Cross)

 - Platform e-Learning (OIC)

2021 - RMUTT New S-Curve competency test 

 - GHB VDO Viral
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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 & Website 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 & Website management

(4)	Property	used	in	the	Business	Operation

The Company’s property used in the business operations as of 31 December 2022 is detailed as 

follows:
Unit: MB

Ownership Net	Book	value	 Obligation

Land

99/16-20 Ratchadapisek Road, 

Din-Daeng, Bangkok 10400

Building & Building Improvements

99/16-20 Ratchadapisek Road, 

Din-Daeng, Bangkok 10400

5 story office building with mezzanine 

and roof deck, 5 units

Owner

Owner

41.07

0.99

Computer equipment

Furniture, fixtures and office equipment 

Motor vehicles

Total

Owner

Owner

Owner

3.98

1.46

-

47.51

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 

- TV and radio program i.e., APIR, C Cyber City and TechOnTime 

- Exhibition i.e., ARiP, COMMART, COMTECH and CEMART 

- None -

- None -

- None - 

- None -

- None - 

- None - 

- None -  
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- eCommerce service and product information service to facilitate purchasing decision for a buyer via 

a computer under “Commart” 

- eCommerce management i.e., SENT

- Marketing statistics data facilitation i.e., Datadive

- Software development i.e., Tada and Enwise 

- 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

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 5 years, start from 4 March 2022 to 3 March 

2027.
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1.3	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 2022, at closing book dated

Name	of	shareholder No.	of	shares %	Shareholding

 1. Mr. Min Intanate

 2.  Advanced Research Group Co., Ltd.

 3. Mr. Chatrchai Songsaengcharoen

 4. Mr. Sermwit Osotsilp

 5. Mr. Kavin Suphanich

 6. Ms. Patchara Kiatnuntavimon

 7. Mr. Griengkrai Sartsitipum

 8. Ms. Siripim Poolsombat

 9. Ms. Ratchaneeporn Boonnoon

 10. Thai NVDR Company Limited

      Other Shareholders

Total

253,170,000

46,600,000

12,500,000

8,400,000

5,100,000

4,229,300

4,050,000

3,500,000

3,204,200

3,009,401

122,237,099

466,000,000

54.33

10.00

2.68

1.80

1.09

0.91

0.87

0.75

0.69

0.65

26.23

100.00

Types of Shareholders – Share Allotment by Nationality

Shareholders	by	nationality No.	of	shareholders No.	of	shares %	Shareholding

Thai shareholders

Foreign shareholders

Total

2,643

1

2,644

465,700,000

       300,000

466,000,000

99.94

 0.06

100.00

1.4	Registered	Capital	and	Paid-up	Capital	

1.4.1 Registered Capital / Paid-up Capital / No. of Shares

The Company has the registered capital at 116.5 million baht, paid-up capital of 116.5 million 

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 - 

* 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”
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Dividend payout for Y2020-2022

Y2022 Y2021 Y2020

Earnings per share (Baht)

Dividend per share (Baht)

Dividend payment  ratio (%)

0.026

0.0215

82.78%

0.011

-

-

0.008

-

-

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 2022, the BOD’s meeting approved to propose dividend payment for Y2022 of 0.0215 baht per 

share, totalling amount of 10.02 million baht or 82.78% of net profit after taxation. The Company will 

propose this matter for approval in the AGM Y2023.
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2. Risk Management
Risk	Assessment	Policy	

The Company assigned the Audit Committee to supervise the implementation of the risk  

assessment policy and assigned the Internal Audit to assess the risks that may be caused by a risk,  

corruption risks and others, as well as report the risk to the Board to find the solution. The Audit Committee 

has assigned the internal audit to develop an audit plan which monitors 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 2022, 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. 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.

Risk	Factors	to	the	Business	Operation	and	Risk	Management	Plan

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, IT and the development of digital tools, all of which requires a competent 

team of personnel with keen knowledge, abilities and experiences in the fields of business, management 

and technology. Hence, having a competent team of personnel is therefore one of the most crucial factors 

in driving corporate success. However, personnel changes are inevitable because there are many factors 

that may affect business operations.

Risk	Management	Plan: The Company has a risk management plan for human resources by 

continuously supporting personnel competency development with existence of advanced knowledge, and 

establishing the organizational knowledge management system in various formats such as the cognitive 

knowledge database, the effective succession planning strategy and the corporate coaching culture in order 

to be the organization of learning (Learning Organization). ARIP creates a good working environment,  

continuously and motivate our personnel through various incentive schemes and promoting personnel 

engagement in driving the business growth and success of the Company as an incentive to maintain  

our personnel in the long run. In addition, we also set up career path for our personnel to support their 
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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 corporates’ 

image. 

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 touchable media. 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 moderntechnology 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, 
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therefore, all contents presented by the Company shall be verified of accuracy in order to build consumers’ 

confidence.

1.5	Risk	of	an	Incident	at	the	Exhibition	Venue

The Company’s IT exhibition, “COMMART”, a large premises is required in order to facilitate the 

booth exhibitors, visitors, parking space and convenient transportation. Every year the Company will select 

the suitable event venue and make a reservation for the 3 events a year in advance. However, there may 

be a risk in terms of location if there is an unexpected event with the chosen venue.

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 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.

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.
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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, 2022, 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.    
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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 assign the Chairman of the board, Executive 

chairman and Chief executive officer not to be the same person 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 IT 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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3. Driving Business for Sustainability

3.1	Sustainability	Management	Policy	and	Target

Sustainability	Management	Policy

The Company has developed a sustainability management policy that aligns with its business 

direction and strategy, reflecting its commitment to drive business while taking into consideration the  

following issues:

(1) Operate in accordance with the principles of good corporate governance, with honesty,  

transparency, fairness, and accountability, while also considering the responsibility to stakeholders for  

long-term growth, social responsibility, and concern for the environment and community, as defined by the 

ESG (Environmental, Social, and Governance) concept.

(2) Committed to conducting business in an honest and fair manner, without violating any laws. 

(3) Operates its business strictly in compliance with labor laws and regulations. It treats all  

workers, regardless of their level, with equality, fairness, and respect for human rights.

(4) Creating high-quality products and businesses that meet customer demands and maximize 

customer satisfaction. 

(5) Supporting activities that benefit the public good, society, communities, and the environment. 

(6) Conduct an awareness campaign to emphasize the importance of environmental quality to 

employees, executives, and business partners, in order to increase awareness and adherence to guidelines 

for environmental management.

1

26
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Management	Impacts	on	Stakeholders	in	the	Business	Value	Chain

Stakeholders Expectations Treatment	of	Stakeholders

Shareholders/Investors

Employees

Customers

- Add upgain value for shareholders

- Good operating performance and  

 continual growth

- Awareness of business trends and  

 investments

- Provide job security and better  

 quality of life

- Promoting capability building  

 professionally and advancement

- Ensure work safety

- Set fair prices

- Provide high quality of products  

 and satisfy customers’ needs

- Protect customer information

- Provide recommendations

- Heed opinions and complaints

- Manage and develop the organization  

 to achieve sustainable growth

- Hold annual general shareholder  

 meetings

- Dividend payment

- Disclosure complete information on  

 the Company’s website and all of  

 released documents

- Promote and improve employee  

 skills and knowledge continuously to  

 facilitate employee development on  

 every level on the basis of equality

- Spec i f y  f a i r  r emune ra t i on s  and  

 benefits in accordance with labor  

 laws

- Treat all employees equally and  

 respect fundamental human rights

- Provide care and recommendations  

 concern ing  occupat iona l  sa fe ty ,  

 health and environment 

- Provide the extra health insurance in  

 addition to the social security’s health  

 insurance 

- Provident Fund

- 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 author izat ion,  and store  

 customer information systematically  

 and safely without improper uses of  

 information according to the PDPA’s  

 policy

- Whistleblowing 
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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 in fair trade  

 competition 

- Promote and support social  

 activities that benefit communities  

 and society

- Live together with the surrounding  

 community in peace

- Deal with partners who conduct  

 business with transparency 

- Procurement policy 

- Not accept bribes in any degree

- Nor purchase goods from trade  

 partners who violate human rights or  

 infringe upon intellectual property  

 rights or Nor violate any law

- Strictly comply with contracts and  

 terms as agreed upon, if terms cannot  

 be followed, inform partners 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

- Support public benefit activities for  

 communities

- Cooperate with social organization to  

 develop education

- Whistleblowing

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:

Energy	Management

Objective: To raise awareness and reduce energy consumption.

Energy resources: reduce resource waste by using energy-saving air conditioners No. 5, switching 

to LED bulbs both inside and outside the building, campaigning to reduce elevator use, turning off lights 

and water when not in use.

The Company has achieved energy conservation goals through various measures such as turning 

off lights during lunchtime, unplugging electrical equipment, using energy-saving air conditioners No. 5, LED 

light bulbs, and saving water. Regular checks are conducted on equipment and plumbing systems to prevent 

water leakage. Data on electricity and water consumption in 2022 have been collected as a guideline for 

further reducing electricity consumption as follows:
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Electricity	Consumption	in	2022

Location Electricity	Consumption	(Unit) Water	supply	(Unit)

Headquarter 247,767 1,270

Environmental	management

Objective: To campaign for waste management and waste reduction, Continued 3R’s 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.

As a result, in addition to being a cost-effective use of resources, it also reduces the cost of  

buying paper, and the Company also promotes the recycling of waste by having a waste separation  

campaign, including general waste, recyclable waste, and hazardous waste, for easy destruction or  

degradation and can be used for recycling, such as desk calendars and used water bottles to donate to 

agencies that need further use. 

Management	to	Reduce	Greenhouse	Gas	Problems

Objective: To reduce greenhouse gas problems and global warming 

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. 

Trade	Show	

The Company organizes exhibitions that help reduce global warming in a concrete manner. 

Starting with choosing venues that have public transportation, campaigning for participants to travel by 

electric train or public transportation to reduce energy consumption from travel, using technology to  

register via QR Code system to help reduce the amount of paper from registration, and not using foam 

boxes for food in the event, all of which are thought to help reduce global warming and the greenhouse 

effect. Campaign for partners to use e-brochures to help reduce the amount of paper used for printing 

flyers. Partners can send e-brochures to the Company to distribute to customers through the Company’s 

communication channels for free. Organized waste sorting activities, recycling, and e-waste pick-up points 

must be sent to the e-waste disposal agency properly. The Company used to use Care Bear Service to 

calculate greenhouse gas reduction and use guidelines for organizing current events.

Organizing various company activities, the Company will establish a policy for selecting event 

venues that must have public vehicles and electric trains for travel convenience, as well as a campaign to 

encourage participants to travel by public transportation or electric train. 

The Company participated in tree planting activities for the forest, leading to the development of 

the ecosystem from the source to reduce global warming sustainably, including creating food sources and 

generating income for more than 390 households in the community, increasing green areas, and  

restoring watershed ecosystems under the Care the Wild project.
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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 paper which produce with environmentally 

friendly innovations 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, disability 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.

- Promoting unity, such as organizing New Year’s Party for employees, and allows the employees 

in all departmens to participate in friendly activities get to know more colleaques and build unity team. 

Innovation	Development

In 2022, the Company will have developed innovation and digital work. In addition to extending 

existing innovations, the goal is to continuously develop sustainable innovations in order to comply with 

policies and be used in the development of solutions and services for the Company, with the goal of  

improving the organization’s adaptability in response to opportunities and changing business challenges.
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eLearning	Solution	“Wisimo”

The Company has developed a learning management system for the organization that was later 

developed as a platform to promote learning and exchange knowledge within the organization. The system 

contains outstanding features and practical lesson content for organizations that want to increase the  

potential, knowledge, and capabilities of personnel efficiently and sustainably. In addition, the Company 

has developed a closed-gap course to develop the competency that is lacking in individuals. The courses 

are assigned to individual trainees in accordance with the results of the analysis from the Future  

competency assessment test. 

In 2022, Wisimo will have expanded its role as a communications platform and knowledge  

management system which is a complete communication development within the organization. In addition, 

the Company has raised the standard of training by developing a system to recognize the participants by 

face (facial recognition) so that the organization can confidently verify the identities of the participants

Average	number	of	training	hours
per	person	per	year

Employee	turnover	rate

Employee	proportion	by	gender Age

Accident	statistics	or	strike	rate	

- None -

labor	dispute	Y2021-2022

- None -
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Other	activities

- Help support the Better Thai Foundation’s activities, such as the building project at Learning Center 

14, Ban Pang Ung School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. The construction started in September 

2022  and is expected to be completed with the opening ceremony and handover of the building around 

April 2023.

- Provide scholarships to universities to support educational work and academic activities.
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- Planting trees for the forest in the Ban Oi and Ban Boon Rueng communities near the Mon Mae 

Thang Reservoir in Rong Kwang District, Phrae Province. Raising funds for planting forests on 91 rai,  

supported by 53 listed companies in mai, totaling 65 rai, and SET 26 rai, will lead to the development of 

the ecosystem from the source and reduce global warming sustainably. Under the Care the Wild: “Plant & 

Protect” project, the Stock Exchange of Thailand and the mai Association collaborated with the  

community forest management office to create food sources and generate income for more than 390 

households in the community, increase green areas, and restore watershed ecosystems. The Royal Forest 

Department, partner agencies, and listed companies (listed companies) are in the mai
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4. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)
The	comparison	of	statement	of	financial	position	as	of	31	December	2020	to	2022

2022

MB MB MB% % %

2021 2020

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
Other non-current financial assets
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 lease liabilities
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities - net of current portion
Provision for long-term employee benefits
Total non-current liabilities
Total liabilities

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

 

39.42
62.93
0.06

71.06
3.42

176.88
 

11.50
17.67
47.87
12.04
1.17
2.20

92.45
269.34

 
 

26.33
0.07
7.40

33.80
 

0.31
9.72

10.04
43.83

 
116.50
116.50
83.46

 
11.65
13.89

225.51
269.34

14.64
23.37
0.02

26.38
1.27

65.67
 

4.27
6.56

17.77
4.47
0.44
0.82

34.33
100.00

 
 

9.77
0.03
2.75

12.55
 

0.12
3.61
3.73

16.27
 
 

43.25
30.99

 
4.33
5.16

83.73
100.00

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
8.52

44.38
 

116.50
116.50
83.46

 
11.65
1.79

213.40
257.79

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
3.31

17.22
 
 

45.19
32.38

 
4.52
0.69

82.78
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

 
 

28.32
0.40
5.11

33.83
 

0.32
7.64
7.96

41.78
 

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(3.28)

208.33
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

 
 

11.32
0.16
2.04

13.53
 

0.13
3.05
3.18

16.71
 
 

46.58
33.37

 
4.66

(1.31)
83.29

100.00
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Operating	results	Y2022

In 2022, the Company can operate its core business as usual and has a better performance than 

last year due to the fact that the Company used the virtual event platform to hold more activities. In  

addition, the Company has expanded the new customers base and the services in the media agency. Then 

the Company’s total sales amount to 226.54 million baht and had a net profit of 12.10 million baht, an 

increase from the previous year by 6.90 million baht or 132.68% 

4.1	Management’s	Discussion	and	Analysis	of	Financial	Position	and	Operating	Results

1.	Operating	results

1.1 Total Revenue

In 2022, the Company had total revenue of 

226.54 million baht, an increase of 57.32 million baht 

from the previous year or 33.88%, mainly from  

expanding the Media agency services and thanks to 

the unlock of the COVID-19 situation, allowing the 

Company to operate core business such as organize 

events and marketing activities.

Revenue by segment can be seen that in Y2022, 

all segments have increased revenue from the previous 

year. Most of the increase revenue came from Digital 

service segment, which is mainly from the expansion 

of media agency service.

1.2 Operating revenues comparison by segments

2022 2021 2020 2019 2018

Unit : MB

48

63

115

56

66

62

132

74

52

54

45

46 30 39 36

226

168

225

164

136

Media & Event
Digital servive Total Revenue

1.3 Proportion of Operating Revenue (%Common Size)

In 2022, the proportion of digital service was the 

highest at 51%, followed by Event, and Media &  

contents, respectively.

2022 2021 2020 2019 2018

Unit : MB

227

169

225

165

136

2022 2021 2020 2019 2018

Media & contents Event Digital servive

21% 27% 27%

40%

33%

45%

31%

28%

59%

33%

39%

28%

51%

14% 24%
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1.4 Costs and Expenses

1.5 Net profit (Loss) After Tax

In Y2022, the Company’s net profit for the year 

was 12.10 million baht, an increase of 6.90 million baht 

or 132.68% from the previous year, it is mainly from 

the increase in revenue and the better management 

in cost and expenses. 

2022

MB MB MB% % %

2021 Change	(+/-)

Cost of sales and services

Selling and Administrative expenses

Total

166.63

45.58

212.21

78.52

21.48

100.00

117.68

45.34

163.03

72.19

27.81

100.00

48.94

0.24

49.18

41.59

0.53

30.17

In 2022, the Company’s cost of sales and services were 166.63 million baht, an increase of 48.94 

million baht or 41.59% from the previous year, it is mainly from cost of event and special projects which is 

consistent with the increase of revenue. 

Selling and administrative expenses in 2022 amounted to 45.58 million baht similar from the 

previous year. 

2022 2021 2020 2019 2018

12.10

Unit : MB

5.20
3.56

1.33

3.40

2.	Analysis	of	Financial	Position

2022

MB MB MB% % %

2021 Change	(+/-)

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
Other non-current financial assets
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

39.42
62.93
0.06

71.06
3.42

176.88
 

11.50
17.67
47.87
12.04
1.17
2.20

92.45
269.34

14.64
23.37
0.02

26.38
1.27

65.67
 

4.27
6.56

17.77
4.47
0.44
0.82

34.33
100.00

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

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

0.19
(0.67)
(0.01)
9.31

(12.10)
(3.28)

 -
17.67
2.70

(4.97)
(0.79)
0.20

14.83
11.55

0.49
(1.06)

(14.73)
15.08

(77.96)
(1.82)

- 
n/a

5.98
(29.20)
(40.16)
10.29
19.10
4.48
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As of 31 December 2022, the Company has total assets of 269.34 million baht, an increase of 

11.55 million baht or 4.48% from the previous year. The increase assets came from Other non-current  

financial assets (Investment in government bonds) and Other current financial assets (short-term bank deposit), 

whereas the main decreased in other current asset by 12.10 million baht was prepayment costs.

2022

MB MB MB% % %

2021 Change	(+/-)

Liabilities

Current Liabilities

Trade and other payables

Current portion of  lease liabilities

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Lease liabilities - net of current portion

Provision for long-term employee benefits

Total non-current liabilities

Total liabilities

26.33

0.07

7.40

33.80

 

0.31

9.72

10.04

43.83

60.06

0.16

16.89

77.10

 

0.71

22.19

22.90

100.00

30.06

0.32

5.48

35.86

 

-

8.52

8.52

44.38

 

67.73

0.71

12.36

80.80

 

-

19.20

19.20

100.00

(3.74)

(0.25)

1.92

(2.07)

 

0.31

1.20

1.51

(0.55)

 

(12.43)

(78.13)

34.96

(5.76)

 

n/a

14.12

17.76

(1.25)

As of 31 December 2022, the Company had total liabilities of 43.83 million baht, a decrease of 

0.55 million baht or 1.25% from the previous year. The main decrease was Trade and other payables from 

business operation.

2022

MB MB MB% % %

2021 Change	(+/-)

Shareholders’	equity

Share	capital	Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings 

 - Appropriated - statutory reserve

 - Unappropriated 

Total	shareholders’	equity

 

116.50

116.50

83.46

 

11.65

13.89

225.51

51.66

37.01

 

5.17

6.16

100.00

116.50

116.50

83.46

 

11.65

1.79

213.40

 

54.59

39.11

 

5.46

0.84

100.00

-

-

 

-

12.10

12.10

-

-

 

-

676.54

5.67

As of 31 December 2022, the Company had a total shareholders’ equity of 225.51 million baht, 

an increase of 12.10 million baht or 5.67% from the previous year because of the operating result of 2022.
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3.	Financial	Ratio	Analysis

3.1	Profitability	Ratios

Gross	Profit	Margin	Ratio

In 2022, the Company’s gross profit ratio was 

26.35%, a decrease from the previous year’s ratio 

29.84%, because the increase revenue from events and 

special projects have higher costs.

In 2022, the Company’s net profit margin ratio was 

5.34%, an increase from the previous year’s ratio  

3.07%, due to the increase in revenue and the better  

management in cost and expenses.

Net	Profit	(Loss)	Margin	Ratio

2022 2021 2020 2019 2018

26.35% 29.84%

19.53%

27.95% 30.44%

2022 2021 2020 2019 2018

5.34%

3.07%

1.58%
2.51%

0.81%

In 2022, the Company’s return on equity ratio was 

5.52% more than the previous year’s ratio 2.47%,  

because of the increase in the operation’s profit.

Return	on	Equity	Ratio	(ROE)	

2022 2021 2020 2019 2018

5.52%

2.47%
1.72% 1.66%

0.64%

In 2022, the Company’s return on assets ratio was 

5.44% more than the previous year’s ratio 2.44%  

because of the increase in the operation’s profit. 

3.2	Efficiency	Ratio

Return	on	Assets	Ratio	(ROA)	

2022 2021 2020 2019 2018

5.44%

2.44%
1.84%

0.77%
1.42%

As of 31 December 2022, the Company’s current 

ratio was 5.23 times which was slightly increased from 

the previous year’s ratio 5.02 times. It shows that the 

Company still has excellent liquidity and short-term 

debt repayment ability.

3.3	Liquidity	Ratio

Current	Ratio	(Times)

2022 2021 2020 2019 2018

5.23 5.02 5.09

7.07
7.90 
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In 2022, the Company had an average collection 

period of 64 days, decreasing from the previous year 

(97 days). 

The average payment period was 36 days,  

decreasing from the previous year (53 days). 

Then 2022’s cash cycle was 28 days compared to 

the previous year at 44 days.

Cash	cycle	(Days)

3.4	Financial	or	Leverage	Ratios

Debt	to	Equity	Ratio	(Times)

As of 31 December 2022, the Debt to Equity’s ratio 

was 0.19 times, similar to the previous year at 0.21 times. 

This ratio still shows the stability of the Company’s 

capital structure which is largely dependent on the 

Company’s own funds.

3.5	Asset	Management	Ratio

Trade	receivables
2022

MB MB MB% % %

2021 Change	(+/-)

Aged	on	the	basis	of	due	dates

Not yet due

<3 months

Total	account	receivable

Less Doubtful Debt

Net	account	receivable

32.48

8.27

40.75

-

40.75

79.70

20.30

100.00

-

100.00

29.02

9.82

38.84

(0.03)

38.81

74.72

25.28

100.00

(0.08)

99.92

3.46

(1.55)

1.91

0.03

1.94

11.91

(15.75)

4.92

100.00

5.00

As of 31 December 2022, the Company had trade receivable of 40.75 million baht an increase 

from the previous year by 1.91 million baht or 4.92%. Most debtors that are not yet due, representing 79.70% 

of the total debt and the debt that is past due up to 3 months was 20.30% of total debt.

Avg Collection Period

2022 2021 2020 2019 2018

Avg Payment Period

74
5562

97

64

36
53

27 28 32

2022 2021 2020 2019 2018

0.19
0.21 0.20

0.13 0.13

Aging of Trade receivables as of December 31

Not yet due

<3 months

Not yet due

<3 months

80%

20%

75%

25%

2022 2021
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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. Debt aging criteria: 3-6 months aging - 25% provisioning, 6-9 months aging - 50% provisioning, 

9-12 months aging - 75% provisioning and 100% provisioning at 1 year or more.

2. Factual Criteria: In case there is an indication that the Company has a high risk of not receiving 

payment. The Company must reserve for doubtful accounts immediately.

Provisioning from both debt aging criteria and facts must be considered in conjunction with  

financial reporting standards by using data from the past 3 years to calculate and will consider setting aside 

a higher amount.

 

Inventories	

As of 31 December 2022, the Company had an inventory of 0.06 million baht, consisting of raw 

material 0.03 million baht and net finished goods 0.02 million baht, which had cost 0.19 million baht and 

devalue 0.17 million baht (The previous year, cost 0.32 million baht and devalue 0.31 million baht). Most 

of inventories used in the event project, which will consider the provision of obsolete stocks after the  

project completed.

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.

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: 

- External Factors

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.
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- Economic Conditions: 

Business operations of the company depend on overall economic conditions, both media business 

and trade show business, which will affect advertisers and product booth vendors. It also includes  

consumer spending. Therefore, the company must assess the economic situation that will occur and adjust 

strategies and plans to be in line with the prevailing circumstances.

- Government Measures: 

Because a part of the main revenues of the company comes from organizing trade fairs, if there 

is a cancellation or postponement of the event according to government measures due to some necessity, 

such as the spread of the COVID-19 virus causing the company to cancel, postpone, or descale of the event, 

the company’s operation is directly affected.

Internal Factors: 

- 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 competitiveness limit, and the performance of the Company.

- 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.

- Sustainable Development:

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.  
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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, Ratchadapisek Road,

   Din daeng, Din daeng, 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 Fongchan Suksaneh 

   Advanced Research Group Co., Ltd.

   27 Tower A1 Fl. 5 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd.,

   Klongtonsai, Klongsan, 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 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 goals under the business’ direction  

upholding its transparency and responsibility for all stakeholders. 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.

Overview	of	Policies	and	Practices	of	Corporate	Governance

Policies	and	Practices	Relating	to	Directors

1.	The	Board	of	Directors	(The	Board)

The Board is appointed by shareholders at the annual general shareholders’ meeting (AGM). All 

directors must possess all required qualifications, and have no prohibited qualifications as prescribed by 

relevant laws and regulations. The Company has introduced a policy of diversity, which is considered as 

part of the Nomination and Remuneration Committee (NRC), to ensure its composition is suitably diverse 

in accordance with the good practice guidelines of the Corporate Governance’s Policy and the Company’s 

code of conduct. The nomination’s process is based on the Board skills matrix, encompassing such diverse 

areas of expertise as knowledge and experience in the core business of the Company, business media, 

marketing, IT, business administration, economics, accounting, finance,  law and gender diversity. Candidates 

will be considered regardless of their sexual preference, nationality, ethnicity, race or religious faith as  

diversity and inclusion can contribute to a broad range of perspectives that are crucial to the Company’s 

business operations.

According to the Board’s structure, the Company’s regulations require at least 5 directors.  

Currently, the Board consists of 8 directors, an appropriate amount that is suitable for the size of the  

business, which are divided into 2 executive directors and 3 independent directors (not less than 1/3 of the 

total number of directors and must be at least 3 persons)

2.	Independent	Directors

The Company’s regulation and corporate governance, the Board consists of  independent directors 

not less than one-third of the total number of directors, and are qualified as required by the Notification 

of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 39/2559. The qualification stipulated by the Company’s 

independent directors are more stringent than SEC and SET in the matter of not having significant business 

relation and has never been a professional service provider who receives service fees exceeding 2 million 

baht per year without any exemption period. 
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Composition	and	Skills	matrix	of	the	Board	as	of	December	31,	2022	.

3.	Director	Selection	and	Appointment	  

- Appointment of director to vacant position due to retirement by rotation

The Company encourages shareholders to propose a list of candidates who have the qualifications 

prescribed by the law and as specified by the Company for the director selection process. An announcement 

will be made on the Company’s website prior to the date of the shareholders’ meeting. The NRC shall 

select and nominate a list of candidates that meet the qualifications as prescribed by the law and the 

criteria, for submission to the Board for agrees, will propose them to the AGM for approval. The appointment 

of each director must be approved by more than half of the total votes of the shareholders attending.

- Appointment of director to vacant position for any reason other than retirement by rotation

The NRC shall select and nominate a candidate who has qualifications as prescribed by the law 

and criteria and put the nominee before the Board which shall appoint the nominee to fill the vacant  

director post. The new director shall serve the remainder of the predecessor’s term.

- Appointment of subcommittees

The Board has appointed 4 subcommittees: Audit Committee, Executive Committee, Nomination 

and Remuneration Committee, Corporate Governance Committee, each subcommittee consists of members 

who have suitable expertise for the respective functional requirements according to the Company’s  

regulations. Members of these subcommittees are tasked with screening and scrutinizing work assignments 

from the Board. The qualifications, term of office and scope of responsibilities of subcommittee members 

shall be in accordance with the charter of their respective subcommittee. All subcommittees report the 

results of their work assignments or progress status to the Board.

4.	Renumeration	for	Directors	

- Directors’ renumeration

The Board has established a policy on directors’ renumeration that is fair and appropriate  

according to the principles of good corporate governance. The NRC is responsible for determining  

renumeration guidelines and suitability, and propose to the Board for approval before proposing to the AGM 

for approval annually. Directors’ renumeration: monthly renumeration, meeting allowance  and performance 

bonuses. 
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- Subcommittees’ renumeration

The Board has assigned the NRC to consider and review the subcommittees’ renumeration. The 

NRC is responsible for determining renumeration guidelines and suitability, and propose to the Board for 

approval annually.

5.	Board	of	Directors	Meetings

The Company schedules the entire year of the Board’s meetings as well as determines clearly 

defined. The Board shall receive a meeting invitation, draft meeting minutes and agenda and background 

materials at least 7 days prior to the meeting date through the system for convenience and speed, as well 

as reducing the use of paper and reducing global warming in another way.

6.	Development	of	Directors	and	Executive	Officers	

The Board places importance on the development of knowledge and competence of directors 

in order to promote the performance of the Board to be more effective. by stipulating that all directors 

must attend a basic training course for the performance of duties as a director (details in the biographies of 

directors on page 14-19). In addition, the Company encourages Directors and Executives to attend seminars 

that are beneficial to their duties in business, industry law and other.

In 2022, course attended by Directors and Executives

Name Position Course

1. Mr. Boonlerd Narathai

2. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

3. AVM Isaraya Sukcharoen

4. Assoc. Prof. Rana  Pongruengphant, 

Ph.D.

5. Ms. Sunee Mattanyukul

Director/CEO

Director

Independent Director/ 

Chairman of AC/ 

Memberof 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

- PDPA Onboarding

- IR in action # 1

- Adding value’s Techniques for listed  

 companies by analysts

- PDPA Onboarding

- Easy Listening Accounting’s trick that  

 AC should not miss

- PDPA Onboarding

- Issues of sustainable business  

 operations that businesses should  

 pay attention to in economic crisis by  

 epidemics, wars, energy and inflation,  

 how to adjust strategies to catch up  

 with the world survive the crisis and  

 grow sustainably

- Easy Listening Accounting’s trick that  

 AC should not miss 

- PDPA Onboarding
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Name Position Course

6. Ms. Pornpavee Sahawathanapong

7. Mr. Thanit Klaewdetsri

Executive Director/CFO

Executive Director/ 

Business Media Director/ 

Company Secretary

- Adding value’s Techniques for listed  

 companies by analysts

- CGR 2023 Coaching Y2023

- Transfer pricing documentation

- Revenue: Difference between  

 accounting and taxes

 - CFO 2023

- What Directors Need to Know about  

 Digital Assets?

- Adding value’s Techniques for listed 

companies by analysts

Director	Orientation

New directors must attend an orientation to understand the objectives, main goals, vision, mission, 

values of the organization. Characteristics and guidelines for conducting business related regulations Good 

Corporate Governance Policy and other necessary and useful information for effective performance of 

duties.

In 2022, the Company has no new directors. Therefore, this part of the event is not held.

The Company has a policy of separating the positions of the Chairman of the Board. Executive 

Chairman and Chief Executive Officer shall be different persons, to prevent any person from having absolute 

power in any particular matter The committee will determine the authority and duty and select persons 

to hold such positions.

7.	Board	Performance	Assessment

The Board requires an annual performance assessment to be conducted for the Board to review 

its performance, problems, and obstacles during the year. In 2022, the Company prepared a self-assessment 

form in line with the Thai Institute of Directors (IOD) as follows: Self-assessment form for directors  

(individual), Self-assessment form for the Board, Self-assessment form for subcommittees (consist Audit 

Committee, NRC, Corporate governance committee) and the performance appraisal form of the CEO.

The evaluation results and recommendations from the evaluation will be presented to the Board, 

to determine guidelines for improving the performance of the Board of Directors to be more efficient.

8.	Outside	Interest	Policy

The Company’s directors can hold directorship positions in listed companies. However, being a 

director must not be an obstacle to the performance of duties as a director of the Company and no  

conflict of interest.

In holding the position of Chief Executive Officer, the Company stipulates that he cannot hold a 

position as a director in other companies, except subsidiaries or other companies approved by the Board.
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Policies	and	Practices	Related	to	Shareholders	and	Stakeholders

1.	Shareholders’	Rights	

The Company realizes that shareholders, including institutional investors, have the ownership right; 

as a result, The Company has given shareholders the rights in every area eligible by the law and in  

compliance with The Company’s policy; for instance, the right to purchase or transfer shares, the right to 

attend annual general meeting, the right to express opinions, the right to propose meeting agendas before 

the meeting day, the right to nominate a person to be a member of the Board, the right to vote for the  

appointment or termination of a member of the Board and the Company’s auditor, the determination of 

the Board’s and external auditor’s remuneration, the right to consider and determine the allocation of 

dividends and the Company impactful matters, and the right to access to the Company’s Information  

adequately, quickly, and conveniently accessible through various channels to allow the shareholders  

having sufficient time to review and make decisions.

The Company held an annual general meeting once a year. In 2022, the meeting was held on 

8 April 2022. In setting the meeting date and time, The Company took 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 AGM 

Y2022 during the period from 1-31 December 2021. 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 

English. The information covered the matters to be determined which must be made at the meeting, also 

provide the cause and background of reasons for including the decisions with facts and rationales, details 

of each agenda, and opinion of the Board. The Company also sent out Proxy Form B as specified by the 

law and the list of the members of Independent Director as well as instructions on how to appoint a  

proxy to enable another person to attend the meeting on the shareholder’s behalf. On top of this, The 

Company had distributed a map which showed the directions to the meeting venue for 21 days prior to 

the meeting. The map was also publicly available on the Company’s website at http://www.aripplc.com 

30 days prior to the meeting day. Aside from this, the Company put an advertisement on the details of 

the AGM Y2022 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 
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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 AGM Y2022 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 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.

2.	Equal	Treatment	of	Shareholders	

The Company has a policy to treat and protect the rights of all shareholders equally and fairly 

based on good corporate governance principles. 

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 at least three months in advance. 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, namely Assoc. Prof.  Rana  Pongruengphant, Ph.D. and Ms. Sunee Mattanyukul.

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.
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3.	Stakeholders’	Role

The Company recognizes the rights of every stakeholder and has clearly specified policies and 

guidelines for every stakeholder category to reassure and to build confidence for stakeholders; including 

shareholders, employees, customers, suppliers, creditors, competitors, the general public and the 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.

The Company respects the fundamental rights of shareholders and treats all shareholders with 

equality, who are entitled to attend the AGM, to vote, to propose the agenda and nomination director 

candidates to director, listening to opinions and suggestions from shareholders. In 2022, the Company was 

assessed in the quality assessment project of the AGM by the Thai Investors Association at an excellent 

level, and the evaluation results of the Corporate Governance Survey of Thai Listed Companies by IOD at 

5 stars level.

	 Employees: The Company has established policies that recognize the importance of safety, 

sanitation and a conductive work environment as factors of successful business transactions. Thus, the 

Company is responsible for implementing and maintaining a safe working environment to nurture and  

protect the lives and the property of all of its employees. All of our Directors, Executives and Employees 

included, are the Company’s most valuable assets and a critical factor for success. Thus, the Company must 

place an emphasis on developing and promoting a positive working atmosphere, along with a culture of 

teamwork, consideration, and respect for individuality on the fundamental basis of human rights. The  

employment, promotion and transferal of all employees shall be considered on a fair and equal basis based 

on ethical standards. The Company’s staffs will be nurtured to deliver as much value to the Company as 

possible, by developing their knowledge in their given profession, nurturing their mindsets and personal 

skills, as well as developing their career paths. Training courses will be organized both internally and  

externally for at least 50% from the average total number of employees in a given year (including online 

training). Furthermore, policies to manage employee compensation and welfare must also be managed in 

a just manner, and strictly comply with labor laws.  

In 2022, 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  
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qualities and service satisfactions, complete without using statements that are unfair to consumers,  

statements that cause misunderstandings about the essence of the product or service and 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 2022, The Company has not received any customer complaint. The Company had a survey 

of customer satisfaction at the “COMMART”, and seminars organized by the Company the most custom-

ers satisfied with our services.

	 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. 

The Company has a process for selecting business partners by competing on equal information 

and select business partners with fairness under the criteria for the evaluation and selection of business 

partners of the Company. It carefully considers factors such as price, quality, reliability and suitability for 

users. In addition, the Company has increased the number of partners and items of products/services that 

are friendly environmentally, and improving the green service database as the Company’s suppliers’ list.

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 including the installment, interest and collateral under the relevant contracts. In the case of 

non-compliance, the Company will notify its creditors in order for both parties to jointly find a solution.

In 2022, 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 2022, The Company adheres to the equality and fairness principles and never had any disputes 

or complaints from competitors. 

	 Community	 and	 Society: The Company are 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 2022, Granted the scholarships to the University and participated in activities with partners.

	 Environment,	Safety,	and	Hygiene:	The Company believes that safety, occupational health 

and the environment are the fundamental responsibilities of the Company and therefore has established 

a policy for employees to work safely and in accordance with the requirements of relevant laws. The details 

are as follows:
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- All employees will cooperate to ensure the safety of yourself and others as well as company 

assets during working hours, and have the right to suggest opinions on how to improve working conditions 

and safely.

- Encourage all employees to have the knowledge and awareness of working safely, and have 

good occupational health. Promoting and supporting safety activities such as training, incentives, public 

relations safety.

- All Supervisors must act as a good role model, be a leader, train, coach, motivate and take  

responsibility for employees to work in a safe way, and in accordance with the safety regulations that are 

strictly established.

- The Company will strictly comply with relevant laws and regulations, and convey this policy to 

all employees and external stakeholders including the public.

In 2022, the Company has a policy to focus safety and hygiene Including the working environment 

of the Executives and Employees. 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 touched the patient, disinfectant will be 

cleaned as soon as known. The Company requests new employees to have a RT-PCR test before starting 

work, and installing an electrical defibrillator to help patients with arrhythmias or sudden cardiac arrest 

in an emergency. In 2022, the Company had no work-related accidents or illnesses.

4.	Information	Disclosure	and	Transparency	

1. The Company concern on the information disclosure that is accurate, complete, transparent 

and timely. It is in accordance with the information disclosure guidelines of listed companies, published 

through the channels of SET, SEC and the Company’s website, for all groups of stakeholders have equal 

access to information such as financial reports, financial statements, 56-1 One Report and other related 

information both Thai and English. Investors can learn more about the Company through the Company’s 

website or contact us directly at the Investor relations department

2. The Company reported corporate governance policy that had been approved by the Board by 

summarizing and reporting the Company’s operating statements through various channels including The 

Company’s 56-1 One Report and website.

3. The Company presents the Board’s responsibility report on its financial statements and the 

auditor’s report in 56-1 One Report. The Company sent the financial report to SET and SEC 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 subcommittees, the Directors’ remuneration, the total number of meetings and the number 

of meetings each member attends, and the Directors’ profile in 56-1 One Report.

5. The Company has assigned persons 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.
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6. The Company reported security ownership of the Board, Executives, external auditor, and  

parties relating to the financial information such as accounting manager as well as spouse and underage 

children who hold The Company’s securities. The Company also reported possible conflict of interest to 

the Board to update on the Board’s meeting quarterly and annual change in 56-1 One Report.

7. The Company presented the shareholding structure and clearly disclosed the shareholding of 

the Board and Executives. The Board understood the relationship structure of shareholders which might 

affect the controlling and management power of the Company.

8. The Company hired an external auditor who is independent and has auditor’s qualifications 

that are generally accepted. The external auditor is certified by the SEC. The Company also disclosed  

auditor’s fee and other service fees paid to the external auditor or the audit firm. 

In 2022, The Company published its financial and non-financial information with transparency 

and within the time as specified by SET through various channels of the SET and the Company’s website 

The Company presented a report on its responsibility for financial statements and Auditor’s report in the 56-1 

One Report and disclosed information on the remuneration of the Board and Executives in details  

describing the type and amount of the remuneration in the 56-1 One Report.

The Company proposed to the Shareholders appointing EY Office Limited to be the Company’s 

external auditor for Y2022 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 2022, neither the Board or Executives had traded the Company’s securities; as a result, there 

was no reporting of the trade to the Company’s secretary.

Report on the Company’s Securities holding by the Board, Executives, the Spouses and their  

Underage Children.
Name Position No.	of	Shares

1 Jan 2022
No.	of	shares
31	Dec	2022

Changes

+ -
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

Chairman of the Board

Director/Executive Chairman

Director/CEO

Director

Director

Independent Director/

Chairman of AC/Member

of NRC/Chairman of CG

780,000

253,170,000

600

1,064,400

- None -

950,000

780,000

253,170,000

600

1,064,400

- None -

950,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Name Position No.	of	Shares
1 Jan 2022

No.	of	shares
31	Dec	2022

Changes

+ -

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, Corporate  

Governance Topics, Business ethics submenu)

The	 Significant	 Changes	 and	Developments	 of	 Policies,	 Practices,	 and	 Corporate	 Governance	 

Systems	in	the	past	year

The Company received 5-star ranking or excellency level in the survey project of corporate  

governance of Thai listed companies (CGR) in 2022 conducted by Thai Institute of Directors (IOD).

1 Review of policies, practices and governance systems 

The Company has regulated an annual review of corporate governance policy and charter. The 

Corporate Governance Committee has reviewed and improved in order to be consistent with the ASEAN 

CG Scorecard for better adaptation for practices. In the Board’s meeting no. 4/2022 date 8 November 2022, 

reviewed and improved the corporate governance policies, communication channels, training, education 

and communication for all employees were also updated important policies, as well as practices to be in 

conformity with organization’s direction and operating policies. 

In 2022, the Company has prepared a Personal Data Protection Policy (PDPA) in accordance with 

the law, and announced on all the Company’s website and online media.

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:

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

 

 8. Ms. Sunee Mattanyukul

 

 9. Ms. Pornpavee Sahawathanapong

10. Mr. Pornchai Jantarasupasang

11. Mr. Thanit Klaewdetsri

12. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon

13. Ms. Nonglak Ngamkham

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/ IT Director

Executive Director/ 

Business Director

Executive Director/ 

Asst. Business Director

Accounting Manager

- None -

- None -

394,800

25,000

- None -

- None -

200

- None -

- None -

394,800

25,000

- None -

- None -

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Principle/	Best	Practices	by	SET Explanation

1. The Chairman of the Board must be an  

 independent director.

2. The Board should specify the number  

 of listed companies in which each  

 director cannot hold more than 5  

 companies. 

3. The Board should determine that  

 independent director 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  

subcommittees. 

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.  

3. Other noteworthy operation information according to corporate governance to support  

assessments.

- The Company received a full score of 100 points or “excellence” level from assessment of the 

quality of the AGM Y2022, conducted by Thai Investors Association.

- The Company received overall average score of 92% or “excellence” level in corporate  

governance compliance of Thai listed companies assessed by Thai Institute of Directors Association (IOD) 

with the support of SET and SEC. 



211211

แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

7. Corporate governance structure and important  
 information about the Board of Directors, 
 SubCommittees, Management, Employees and Others.
7.1	MANAGEMENT	STRUCTURE

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 HRM

Creative &

production

7.2	Board	of	Directors’	Information

The committee consists of the combination of people having the variety in the necessary skills,  

experience, and have at least 1 executive director  who has the expertise of the Company’s core business 

and  independent. The Board has an important role in setting policies, directions and overall images of the 

organization as well as supervise, audit and evaluate the performance of the Company.

Composition	of	the	Board	

The Board as of 31 December 2022, comprising 8 directors as follows:

2  Executive directors   (25% of total number of directors)

3  Non-Executive directors  (37.5% of total number of Directors) 

3  Independent directors  (37.5% of total number of Directors)
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The Board as of 31 December 2022

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 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

Non-Executive Director

Executive Directors

Executive Directors

Non-Executive Director

Non-Executive Director

Independent Director

Independent Director

Independent Director

* Mr. Min Intanate (Director and Executive Chairman) resigned from the position effective January 17, 2023. The Board resolved 
to appoint Mr. Wichate Tantiwanich as Director and Executive Chairman instead. The term of office is the same as the  
remaining term of the resigned director. Effective from January 18, 2023 onwards.

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

Authorized	Directors

Mr. Manu Leopairote, Mr. Min Intanate, Mr. Boonlerd Narathai or Mr. Prayoon Rattanachaiyanont, 

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

the Company.
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Authorities	and	Duties	of	the	Board

Directors shall honestly and prudently perform their duties in accordance with the laws of  

Thailand, the Company’s objectives, Articles of Association, and resolutions from shareholders’ meetings, 

all with the aim to protect the interests of the Company. A summary of their authorities and duties are as 

follows:

 1. To hold an annual general shareholders’ meeting within four months after the last day of each 

fiscal year.

 2. To hold a meeting at least once every three months, as well as, attend a non-executive  

directors’ meeting without the management team at least once a year.

 3. To prepare the statement of financial position and statement of comprehensive income at the 

end of the quarter that had already been reviewed by auditor. And the statement of financial position and 

statement of comprehensive income at the end day of the fiscal year that have already been audited by 

auditor will be presented during the Annual General Meeting for approval.

 4. To consider the qualifications required of independent directors. Independent directors are 

able to free their opinions on the Company’s management.

 5. To set up an internal audit unit that directly reports to the Audit committee, in order for  

members to effectively monitor the Company’s operations.

 6. To appoint a company secretary.

 7. To designate any director(s) or any person as their proxies to act on behalf of the Board on 

specific issues for a period of time under the Board supervision. The Board may change, amend or cancel 

the proxy whenever it deems appropriate.

The Board may assign their proxy to the Executive committee to perform certain activities.  

However, the proxy shall limit the authorized person(s) not to make decision on any transaction that may 

have any conflict of interest with the Company or its subsidiaries, except for the transactions, which are 

already or under guidelines approved by the Board.

 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.
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12. A director shall not engage in any business which is similar or in competition with the business 

of the Company or become a partner in an ordinary partnership or become a director of a private company or 

any other company operating a business which is similar or in competition with the business of the Company, 

unless he or she notifies the shareholders meeting prior to the resolution of his or her appointment.

13. A director shall notify the Company without delay when he or she has a direct or indirect 

interest in any contract which is made by the Company, and when he or she holds shares or debentures 

of the Company or an affiliated Company, and shall indicate any increase or decrease in the number of the 

director’s total number of shares.

14. The Board advocates for innovation, adding value to the company and its customers or  

stakeholders as well as having a social responsibility towards society and the environment.

15. To arrange a performance evaluation on the Board as a whole, and an annual performance 

evaluation of the Company’s Chief Executive Officer (CEO).

Approval	Authority	of	the	Board

1. To approve vision, mission objective and major policy such as the Corporate Government  

Policy, Code of Conduct, Risk Management Policy, Monitoring of Insider Trading Policy, Anti-corruption  

Policy, Internal Control Policy, Related Transaction Policy, and Policy on Conflict of Interest.

2. To approve financial investment, financial loan for amounts exceeding 20 million baht.

3. To approve procurement that exceeds the Executive committee’s approval as authorized 

for each item.

4. To approve investment projects and major operations under the Company’s objectives, 

articles of association, resolutions of the shareholders’ meetings and relevant laws, and supervise the  

management to implement policies and plans as defined with efficiency and effectiveness.

5. To approve annual business plan, budget, manpower and capital expenditure. 

6. To approve transaction under the Securities and Exchange Act, such as connected  

transactions, property acquisition, and disposal.

7. To approve the interim dividends payment to shareholders.

8. To approve list of management to hold directorship in subsidiaries or joint-venture under 

the agreement of proportional to its shareholding.

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.
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4. Oversee the performance of Boards and the subcommittees.

5. In the case of an equality of votes in the Directors’ meeting, the chairman shall have a 

casting vote.

Term	in	Office	of	the	Board

In each AGM, at least one-third of all directors must retire from the office. If the number of  

directors cannot be divided into three parts, the closest number shall be retired. For subsequent years, the 

directors who have been in office the longest shall retire. Directors who retire from office may be re-elected.

7.3	Subcommittees

The Board has appointed 4 subcommittees: Audit Committee (AC), Executive Committee,  

Nomination & Remuneration Committee (NRC) and Corporate Governance Committee (CG). Each committee 

is assigned to consider and oversee specific matters before submitting the recommendations and opinions 

to the Board for consideration. Most members of the subcommittees are Independent Directors except the 

Executive Committee.

1.	Audit	Committee	 

Appointed by the Board, comprise of at least 3 independent directors  who are qualified complete 

duties and responsibilities in accordance with the rules set forth in the notification of the SEC and  

according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board. The Audit Committee must be 

knowledgeable, expertise and sufficient experience to act as an Audit Committee. At least 1 member of 

the Audit Committee must have knowledge and experience in accounting and/or finance to review the  

financial reports, as follows:

Name Position

1. AVM Isaraya Sukcharoen

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

3. Ms. Sunee Mattanyukul*

Independent Director/ Chairman of AC

Independent Director/ Member of AC 

Independent Director/ Member of AC

Remark: * Ms. Sunee Mattanyukul is the member of Audit Committee who has knowledge and experiences accounting and  
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, 



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

216216

as well as approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit unit or any 

other units in charge of internal audit.

3. To review and ensure the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, the 

Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business.

4. To consider, select nominate and terminate independent person to be the Company’s auditor, 

and to propose such person’s remuneration, as well as attend a non-management meeting with an auditor 

at least once a year.

5. To review and ensure that connected transactions, or transactions that may lead to conflicts 

of interest, are done in compliance with the Securities and Exchange Act, and are reasonable and for the 

best benefit of the Company.

6. To prepare and disclose the Audit Committee’s report in the Company’s annual report. That 

report shall contain at least the following information:  

(a) An opinion on the accuracy, completeness and reliability of the Company’s financial report. 

(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system.

(c) An opinion on the compliance with the Securities and Exchange Act, the Exchange’s  

regulations, or the laws relating to the Company’s business.

(d) An opinion on the suitability of an auditor.

(e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests.

(f) The number of the Audit Committee’s meetings and the attendance of such meetings by 

each committee member.

(g) Opinions or comments received by the Audit Committee from its performance of duties in 

accordance with the charter.

(h) Other matters, as seen by the Audit Committee that should be reported to the shareholders 

and general investors, under the scope of duties and responsibilities assigned by the Board.

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

In the case that the Audit Committee’s duties are changed, the Company shall report the  

resolution that causes such changes, and shall prepare a list the 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.

Term	in	office	of	Audit	Committee

The Audit Committee shall remain in office for 3 years. The member of the Audit Committee who 

retired by rotation may be re-appointed. The resignation of the member of the Audit Committee shall 

submit their letter of resignation to the Chairman of the Board at least 30 days in advance, and send the 

copy of the resignation letter to SET within 3 business days.
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2.	Executive	Committee 

Appointed by the Board, having duty of manages the Company’s operation to ensure the  

compliance to objectives and policies set forth by the board. As of 31 December 2022, The Executive 

Committee comprising 6 directors as follows: 

Name – Last Name Executive	Chairman

Executive	Committee’s	Secretary

Ms. Chanika Kitrattanakan

Authorities	and	Duties	of	the	Executive	Committee

The Executive Committee has authorities and duties to run the day-to-day operation of the  

Company. They include devising of the Company’s business strategies, business plans, budget, management 

structure and relevant authority structure. The Executive Committee is also responsible for setting business 

operation guidelines corresponding to economic climates. It is to report the plan to the Board for  

consideration and/or approval. It has to also monitor the Company’s performance in accordance with the 

approved policies. The Executive Committee’s main duties are summarized as follows:

1. To review annual budget allocation proposed by the management before proposing it to the 

Board. In case of urgency, the Executive Committee may approve the change or increase expenditure  

budget as it deems necessary, provided that it must report to the Board in the next Board’s meeting.

2. To approve expenditure according to the level of authorization that has been approved by the 

Board.

3. To approve major investments as specified in the annual budget that are assigned or approved 

by the Board.

4. To provide advice to the management in the area of finance, marketing, human resource  

management, and other operations.

5. To approve the financial transactions as follows:

 (a) No limit of authority for the Execute Committee if it approved financial transaction within 

the scope of the business plan or annual budget that the Board has already approved.

 (b) In case that it is not prescribed in the approved budget according to clause (a), the Executive 

Committee has the power to approve financial transactions in an amount not exceeding 20 million baht, 

whereby such power to approve financial transactions shall cover the approval of expenditures in the 

general course of business, investment in capital assets or fixed assets, financial loans, applying for credit 

facilities, as well as provision of guarantee, for instance, provided that the Executive Committee has to 

propose top the Board’s meeting for acknowledgement.

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

1. Mr. Min Intanate

2. Mr. Boonlerd Narathai

3. Mr. Thanit Klaewdetsri

4. Mr. Pornchai Jantarasupasang

5. Ms. Pornpavee Sahawathanapong  

6. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon
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6. To perform other tasks as assigned by the Board.

The Executive Committee does not have the authority to approve any transaction with a conflict 

of interest, or any transaction, which the Executive Committee or its related parties may have a conflict of 

interest with the Company or its subsidiary (if any) according to SET’s regulations. The Executive Committee 

is required to obtain approval from the Board or Shareholders for those connected transactions in  

accordance with the Company’s Articles of Association or relevant laws. This excludes any transactions 

done in accordance with normal courses of business, for which the Board has already stipulated approval 

guidelines.

3.	Nomination	and	Remuneration	Committee	(NRC)	

Appointed by the Board comprise of at least 3 Directors and Executives, more than half of  

members must be Independent Directors as follows:

Name – Last Name Position

Nomination	and	remuneration	committee’s	secretary

Ms. Sadarin Chantakul

Authorities	and	duties	of	the	NRC

Part	1.	Nomination

1.1 To set guidelines and policies with regards to the nomination of members of the Board,  

members of other subcommittees and CEO. The Committee shall consider the appropriate number,  

structure, composition of members, and qualifications, and propose to the Board and shareholders’  

meeting for approval (if any).

1.2 To consider, nominate and propose suitable candidates for the position of the Board and/or 

the subcommittee and/or CEO, to become a director, should a current Director’s term be 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.

The	Criteria	of	Nomination	for	the	Directors

1. Consider the suitability, knowledge, experience and specialization which are useful to the  

Company.

2. Consider the diversity of gender, age, religion, race, nationality, expertise, skill and experience 

in order to perform duties effectively and fully support the Board. (Board skill matrix)

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
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3. Qualifications according to laws, regulations, and good corporate governance principles of the 

Company.

4. Consider directors’ dedication. 

Part	2.	Remuneration

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

and members of subcommittees and propose to the Board and/or AGM for approval.

2.2 To determine necessary and appropriate monetary and non-monetary remuneration, for 

members of the Board and subcommittees by taking into consideration each director’s duties and  

responsibilities, performance and propose to the Board and/or AGM for approval.

2.3  To be responsible for answering any questions about remuneration at AGM on behalf of the 

Board. 

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

The	Criteria	of	the	Renumeration	for	the	Board	and	Subcommittees

1. The renumeration for directors is divided into 3 parts: monthly remuneration, meeting allowance 

per time and performance bonus. No other benefits.

2. The renumeration is based on duties responsibility, the performance obligations, the Company’s 

performance, by comparing with other companies in the same industry or the similar business.

3. The renumeration for the Board must be approved by the AGM.

Term	in	Office	of	NRC

NRC shall remain in office for 3 years. The member of the NRC who retired by rotation may be 

re-appointed. The resignation of the member of the NRC shall submit their letter of resignation to the 

Chairman of the Board at least 30 days in advance.

4.	Corporate	Governance	Committee	(CG)		

Appointed by the Board comprise of at least 3 Independent Directors and/or Non-Executive  

Directors, more than half of members must be Independent Directors. And there must be an Independent 

Director serve as Chairman of Corporate Governance Committee as follows:

Name – Last Name Position

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. 

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
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2. To establish and review significant company procedures and practices those comply with the 

principles of good corporate governance. 

3. To regularly evaluate the Company’s policies, principles and practices. 

4. To provide suggestions relevant to business ethics and best practices to the Company’s  

directors, management and employees. 

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

continuously and appropriately. 

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

of the Company’s practices and recommendations for relevant improvements.

7. To perform other tasks as assigned by the Board.

Term	in	office	of	Corporate	Governance	Committee

Corporate Governance Committee shall remain in office for 3 years. The member of the CG who 

retired by rotation may be re-appointed. The resignation of the member of the CG shall submit their letter 

of resignation to the Chairman of the Board at least 30 days in advance.

In 2022, the Board has conducted 4 meetings. The Chairman of the Board shall pre-arrange the 

agenda. Each director may propose other agenda to the board meeting according to the determined  

methods and procedure. The Company has prepared meeting-related documents in electronic form to the  

Directors at least 7 days in advance, which helps facilitate the meetings and shorten document  

distribution process. For Covid’s situation, the Company has organized online meeting via by Zoom.  

Directors can join the meeting at the office or online meeting. Before the meeting, all participants must be 

verifying their identity and the Company will record 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. 4/2022 on 8 November 2022, 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 Y2023. Arrange for the Self-assessment form 

for directors (individual), Self-assessment form for the Board, Self-assessment form for subcommittees 

(consist Audit Committee, NRC, Corporate governance committee) and the performance appraisal form of 

the CEO. 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 subcommittees’ report see page 235-238.
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7.4	Management’s	Information

7.4.1	List	of	Management	

As of December 31, 2022, the Executive Committee comprising 7 directors as follows: 

Name – Last Name Position

7.4.2	Remuneration	Policy	for	the	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 be determined based on  

Balanced Scorecard principles by considering the aspects related to finance, customer, work process  

development, and learning for development of innovations. Human Resources Department shall compile 

the assessment results and submit them to the Executive Committee for determination of criteria for  

annual salary adjustment and bonus of the Managing Director and Executives in accordance with the  

operating results and ensure competitiveness with other companies in the same business.

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

Type	of	Remuneration
No. of Person No. of PersonAmount (Baht/Y) Amount (Baht/Y)

Salary bonus and welfare*

Provident fund

7

7

11,431,562

444,810

7

7

9,831,399

357,914

Y2022 Y2021

7.5	Employees´	information

As at 31 December 2022, the Company employs a total of 92 employees (excluding Executives). They 

can be divided into 80 full time employees and 12 temporary employees with the details as follows:

1. Mr. Min Intanate

2. Mr. Boonlerd Narathai

3. Mr. Thanit Klaewdetsri

4. Mr. Pornchai Jantarasupasang

5. Ms. Ampawan Krungphanich

6. Ms. Pornpavee Sahawathanapong

7. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon

Executive Chairman

Chief Executive Officer/Digital Agency Director

Business Media Director

IT Media and Event Director

Media Agency Director

Chief Financial Officer

Asst. Business Media Director

Remark: Other benefits: The same as the others employees, such as social security tax, Health insurance, Annual health  
 check, PI & DO and Training.
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Department Full	Time	Employee Full	Time	Employee Total

Strategy and Support

Event and IT Media

Creative and Production

Business Media

Digital Service

Internal Audit

Accounting, Finance, Human Resource 

 Management and Procurement

Total

9

8

28

8

14

3

10

80

-

-

5

-

7

-

-

12

9

8

33

8

21

3

10

92

Labor	Disputes

- None -

Employee	Remuneration

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

determined based on Balanced Scorecard principles by considering the aspects related to finance, customer, 

work process development, and learning for development of innovations for each employee in accordance 

with their positions, duties and responsibilities. Executive of each division conducted the assessment and 

Human Resources Department compiled the results, classified employees and sent them to the Executives 

for consideration and determination. The remuneration payment policy was in conformity with both  

short-term and long-term operating performance together with economic circumstances, cost of living, and 

standard remuneration in the same industry. The KPIs has been regularly used in considering salary and 

bonus. The Company has offered a package of welfare apart from salary, bonus and contributions to the 

Provident Fund, which includes team incentive, health insurance, annual health check and professional 

indemnity insurance. 

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

Type	of	Remuneration
No. of Person No. of PersonAmount (Baht/Y) Amount (Baht/Y)

Salary, bonus and welfare*

Provident fund

Proportion of employees 

 participating in PVF

92

55

45,122,969

890,115

78

53

32,143,454

743,200

59.78% 67.95%

Y2022 Y2021

  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. Employees 

Note: *Other benefits such as social security tax, group health insurance annual health check Professional insurance, training  
 fees etc.  
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who have passed the probationary period will have the right to apply for membership in the Company’s 

provident fund.

Details of saving and contributions are as follows:

Year	of	service Employee’s
contribution

Employer’s
contribution

Employee’s	contribution	
(In case: termination of membership)

Less than 5 years

More than 5 years

3%-15% 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.

In 2022, the Company encourages employees to engage in online and offline training via the “Wisimo” 

as a KPIs in the annual employee assessment and has planned to develop our human resource by improve 

the learning process to respond to change in technology and media competition. By providing training on 

virtual technology development, Intelligent design on AI, I-Creator conference, etc. In addition, the  

Company has arranged for employees to receive training and seminars both inside and outside the office. 

The Company has provided in average 9.8 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 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 21) 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.
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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 20)

Head	Internal	Audit	Office

The Company has appointed Ms. Sadarin Chantakul, Head of Internal Audit Office, is the person who 

reviewed and assessed the internal control system, plan the internal audit work by reporting directly to the 

Audit Committee. The biography of Ms. Sadarin Chantakul as follow:

Miss	Sadarin	Chantakul

Position	: Head of Internal Audit officer 

Educations	: B.Sc. in Account, Dhurakij Pundit University Work

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

• Another ad hoc task assigned
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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

• Another ad hoc assigned 

Training: 

• IA Clinic #3/2014 “Fraud Audit”

• The Securities and Exchange Commission, Thailand “Smart Disclosure Program (SDP)”

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 2022, 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.
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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	

(1)	Independent	Directors

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 follows:

1. Holding less than 1 percent of the shares with voting rights of the Company paid-up capital, 

shall be inclusive of the shares held by related persons and those involved. 

2. Not being or used to be committee who involve in the management of the Company, or its 

subsidiaries, employees, staffs, or advisers with regular salaries form the Company, or any persons with 

controlling power over the Company, except such qualifications have ended for at least two years.

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

authority in the Company.

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

managements or major shareholders of the Company or authorized persons.

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

or express impartial opinions.

6. Not being or used to be an auditor of the Company, its subsidiaries or entities that may be in 

conflict.

7. Not being or used to be a professional service provider who received a service fee of more than 

2 million Baht per year from the Company, its subsidiaries or entities that may be in conflict.

8. Not being a director who is appointed to be a representative of directors, executive directors or 

major shareholder.

9. Not operating businesses that are similar or competitive with the Company’s businesses.

10. Not holding any other positions, may affect his/her ability to provide independent opinions 

regarding the business operation of the Company.

(2)	Nomination	of	Directors	and	Executives

The NRC 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. By considering the structure, size and composition of the Board 

(Board diversity) and prepare a table of expertise (Board skills matrix) to determine the qualifications of the 

directors who want to recruit based on the skills needed and relevant to the business of the Company.  

The considerations will be based on ability, experiences, knowledge and specific skill for the benefit 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 and shareholders’ meeting for approval.  



227227

แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

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 AGM Y2022 during 

the period from 1-31 December 2021. 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. Each director must receive approval votes of more than half of the total number of votes of 

shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Executives	and	CEO	nomination	and	Succession	planning

The Board has tasked the NRC with nominating a qualified and capable individual for the Cheif Executive 

officer. The nominee is presented to the Board for appointment. The CEO of the Company also serves as 

a member of the Board in accordance with the Company’s regulations and legal procedures. The candidate 

must possess the necessary experience, knowledge and a profound understanding of the Company’s business, 

in addition to a good reputation, leadership, and a record of accomplishment of corporate governance 

compliance.

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.

Remuneration	of	Directors

The NRC considered the remuneration guidelines for the Company’s directors and members of  

subcommittees and proposed to the Board. The remuneration is based on experience, the performance, 

obligations and responsibilities of the directors by comparing with other companies in the same industry or 

companies that perform similar business. After the Board has considered and agreed, the remuneration of 

the Company’s directors will be proposed to the shareholders’ meeting for consideration and approval, 

which requires the votes of not less than two-thirds of shareholders and proxies (if any) present at the 

meeting.
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No.	of	meetings	throughout
the	yearDirector

Board
(8	directors)

 4 Times

AC
(3	directors)

 4 Times

NRC
(3	directors)

 2 Times

CG
(3	directors)

 1 Times

8.1.2	The	Attendance	and	Remuneration	of	Each	Directors

Director meeting attendance for the Y2022

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

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

-

-

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

Remuneration

 Directors’ remuneration Y2022 was approved by The AGM Y2022 held on 8 April 2022, details as follows:

Name
Monthly	

remuneration 
for	the	Board

Meeting	
allowance	for	

the Board

Monthly	
remuneration 

for	AC

Meeting	
allowance	for	

sub-committees

Total
remuneration

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

 

360,000

240,000

240,000

840,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

20,000

20,000

20,000

140,000

 

15,000

15,000

15,000

45,000

2,420,000

20,000

20,000

260,000

-

635,000

515,000

515,000

4,385,000

Remark:	 (1) Mr. Manu Leopairote, Chairman of the Board, approved monthly remuneration was 273,000 baht, 
  but 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 2022, The Company had no associated and/or subsidiary company; therefore, it did not  

provide any oversight.
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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 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’s Meeting no. 4/2022 on November 8, 2022, the Committee reviewed, revised and approved 

Corporate governance policy, 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. 

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. It has been  

formulated as a good corporate governance policy and a practical guideline for Directors, Executives and 

Employees, there must be reported in order to avoid taking advantage of the opportunity. The Company 

has set the practice in the business ethics manual on the topic of conflicts of interests (page 4). The Board’s 

meeting no. 4/2022 had reviewed regularly to ensure standards and transparency in management in  

accordance with the principles of good corporate governance.

 In 2022, there was no conflict-of-interest transaction, and the Company has prepared media to  

promote knowledge and understanding of corporate governance policy and the business ethics, conflicts 

of interest, anti-corruption policy, to Directors, Executives, and Employees continuously through Wisimo 

platform and the Company’s public relation via online and offline formats. And assigning the Directors, 

Executives, or related persons to report their own interests or involve themselves in actions that may cause 

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 Staff are not allowed to disclose the Company’s 

confidential and/or internal information or exploit it for the benefit of themselves or others whether directly 

or indirectly and whether they will receive any benefit in return. 

2. The Company’s Directors and Executives (including their spouses and minor children), Employees 

and Staff are not allowed to use the Company’s internal information, which may have actual or potential 
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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 2022, The Company did not receive any report on the misuse of the Company inside information 

by Directors, Executives, Employees and Staff.

Anti-corruption	Policy

The Board of Directors is committed to fighting fraud and corruption. The Company requires that the 

Company and parties related to the Company’s operations follow the anti-corruption policy. For Directors, 

Executives, and Employees, the policy is the principle and responsibility that must be fulfilled to create 

good organizational culture in an effort to prevent work-related fraud and or and direct or indirect bribery, 

whether monetary or non-monetary. It also assesses the risks associated with corruption within the  

Company including the preparation for a self-assessment on anti-corruption policies. There is a process of 

inspection, monitoring, control which is a signal to monitor the Company’s corruption.

In 2022, there were no significant issues or defects related to corruption. The Company has a e-learning 

platform “Wisimo” to communicate the policies and measures against the corruption including laws or 

other regulations related to such matters to Directors, Executives and Employees to completely understand. 

If the Company finds fraudsters, they will be subject to disciplinary action according to the Company’s 

regulations.

Whistleblowing	policy

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 
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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, 

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, to notify the result to complainant.

2.3 In case, no disclose complainant, must be provide the sufficient evidence to show that there are 

reasonable to believe that it is a violation of laws, rules and regulation of Code of Conduct.

3. Whistleblower’s Protection 

The Company is aware of safety and damage to the whistleblower or the complainant and the  

respondent of those who cooperated in the investigation including sources of information or related parties. 

The Company will not disclose the name, address, image and other information of the complainant. 

The Company has created channels for all groups of stakeholders to report clues and complaints 

through the channels specified by the Company, by sending mail or electronic mail (e-mail) that the  

Chairman of the Audit Committee has considered. In 2022, 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.

Information	System	Security	Policy

The Company set the prime priority on the security of information technology systems by preparing a 

policy for Employees and/or other persons allowed by the Company to access computers and information 

technology systems for use in operations related to the Company’s business. It covers matters such as 

usage practices, computer usage, and information technology systems that require special monitoring  

including is the guidelines for system administrators that cover the contents of the Computer Crimes Act 

B.E. 2550 and other related acts, as well as penalties for violating this policy and causing damage to other 

people or company property.

In 2022, the Company has not found any violators of its computer usage policy, information technology 

systems, or any other action that will cause damage to other persons or the Company’s assets from the 

use of its information. 
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8.2	Performance	Report	of	the	Directors	and	Subcommittees

Performance	Report	of	the	Audit	Committee

In 2022, the Audit Committee has set up 4 meetings and all member of the Audit Committee had joined 

all the meetings, and reported their duties to the Board 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 gives importance to inquiring about the adequacy and 

appropriateness of the Company’s internal control system. 

Performance	Report	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee

In 2022, the NRC has conducted 2 meetings and all member of the Nomination and Remuneration 

Committee had joined the meetings, and reported their duties to the Board each time.

In addition to reporting the performance of duties as specified in the Nomination and Remuneration 

Committee Report. It also provides 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 2022, the Corporate Governance Committee has conducted 1 meeting and all member of the  

Corporate Governance Committee had joined the meetings, and reported their duties to the Board each 

time.

In addition to the Company compliance as specified in the Corporate Governance Committee Report. 

It also provides the priority and promotion guile 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.

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.
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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 stakeholder in the long run. 

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 including 

structure, qualification, roles, duties, responsibilities, attendance of the meeting and 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, the Company as well. 

In 2022, the Company conducted and prepared Self-assessment form for directors (individual), 

self-assessment form for the Board, Self-assessment form for the Audit Committee, Self-assessment form 

for the Nomination and Remuneration Committee, Self-assessment form for the Corporate Governance 

Committee and the performance appraisal from of the CEO to comply with the Thai Institute of Directors 

(IOD). In the Board’s Meeting no. 4/2022 on November 8, 2022, it was delivered to all directors for  

assessment. The Company secretary results from the assessment will be informed the Board, along with 

suggestions on how to develop the effectiveness of the Directors’ and/or related departments, in order to 

achieve the maximum benefits of good corporate governance. The assessment results of the Board  

and subcommittees are very good to excellent. The assessment results of the member of Directors,  

subcommittee, and CEO are very good to excellent.
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BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES ON FINANCIAL
DISCLOSURE 2022

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 2022 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 2022 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 2022 ending 31  

December 2022, 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
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Corporate Governance Committee’ Report
The Corporate Governance Committee of ARIP Public Company Limited is composed of there (3)  

independent directors. The members of the Committee are as follows: 

1.  AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director/ Chairman of the CG 

2.  Assoc. Prof.  Rana Pongruengphant, Ph. D. Independent Director/ Member of the CG

3.  Ms. Sunee Mattanyukul Independent Director/ Member of the CG

The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 2022 and has 

accomplished the duties which have been assigned by the Board. Responsibilities of the Committee include 

supervising the Company’s operations to follow the established corporate governance code, ensuring the 

Company’s management is executed with transparency, disclosure, accountability and fairness to all  

potential stakeholders and that it will lead to the Company’s sustainable growth. The key points of the 

Committee’s discussion are as follows:

1. Executing a review and development of the Company’s corporate governance policies, the principles 

of how business is conducted and the ethics of the Company’s committees, management and staff, in 

order to coincide with the corporate governance code of The Stock Exchange of Thailand, The Securities 

and Exchange Commission, Thai Institute of Directors, and the rules of the ASEAN CG Scorecard. Further 

policies and best practices regarding corporate governance will also be implemented, as approved by the 

Board.

2. Revising the Company’s corporate governance policies and the agreement to apply the corporate 

governance code of 2017 (hereinafter known as CG Code) to be adjusted for the Company’s business  

context and be reveal in the Company’s 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 subcommittees’ 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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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  Pongruengphant, Ph. D. Independent Director and Audit Committee Member 

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 completion.

• 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 2022, 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 2022 quarterly and annual financial statements examined 

material items, the appropriateness of accounting policies used to prepare financial statements, the  

completeness and accuracy of information disclosed in the notes to the financial statements, auditor’s 

opinion, and the explanation and analysis of the company’s financial position and performance. The Audit 

Committee requested the auditor’s opinion regarding the accuracy and completeness of the financial 

statements, information disclosure, and key accounting adjustments and agreed that the Company’s  

financial statements and information disclosure were adequate and complied with the generally accepted 

accounting principles.

2.	 Risk	management	and	Internal	control:	The committee reviewed the adequacy, effectiveness, and 

efficiency of the internal control system by considering the audit report prepared by the internal control 

department, auditor’s opinion, follow-up of internal control system improvement, risk management  

oversight, good internal control system, and strict compliance with the laws and regulations of the Stock 

Exchange or related business law.

3.	 Internal	control	oversight: The committee approved audit plan and regularly reviewed audit results 

every quarter and monitored that the management make improvements following its recommendations. 
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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 2022, 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. Moreover, 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 2022, the Audit Committee has proposed to the Board to appoint Ms. Kirdsiri  

Kanjanaprakasit C.P.A., Registration No. 6014 or Ms. Orawan Techawatanasirikul C.P.A., Registration No. 4807 

or Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A., Registration No. 5659 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 2022, 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
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Nomination and Remuneration Committee’s Report
The Nomination and Remuneration Committee of ARIP Public Company Limited is composed of there 

(3) independent directors. The members of the Committee are as follows: 

1. Assoc. Prof.  Rana  Pongruengphant, Ph. D. Independent Director and Chairman of NRC

2. AVM Isaraya Sukcharoen Independent Director and Member of NRC

3. Ms. Sunee Mattanyukul Independent Director and Member of NRC

In 2022 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 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 2021 which no minority shareholders propose the 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 2022 to be re-appointed as director for another term. The Shareholders’ 2022 Annual General 

Meeting approved as recommended. 

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’ 2022 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 From 56-1 One report.
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As at December 31, 2022 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 2022 the Directors 

received remuneration according to the director’s remuneration table.  It is of the opinion of the committee 

that the number of the directors of the Company and the corresponding remuneration are reasonable and 

commensurate with their respective responsibilities, and in line with the guidelines endorsed by the  

committee. 

Assoc.	Prof.		Rana		Pongruengphant,	Ph.	D.

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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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’s 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 written 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 have an internal control system relating to debt collection, 

safekeeping of cash, receiving and paying, bank deposits and I.O.U. to ensure compliance with the Company’s 

regulations. Accounting entries are recorded accurately and consistently.  

- Procurement of goods and services: the Company has established procurement rules and procedures 

to be used as a guideline for procurement. The guideline clearly stipulates duties and responsibilities  

procurement procedures, including among others, approval authority, determination of requirements and 

acceptance of goods and services. 
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- 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  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, as appropriate. The person in charge of the 

department is responsible for overseeing the implementation of the internal control system.

In 2022, the Company did not find any significant deficiencies in the Company’s internal control system.

At the Board’s Meeting no. 4/2022 on November 8, 2022, with all 3 independent directors attending 

the meeting. The Board has assessed the Company’s internal control system by inquiring information from 

the management. It can be concluded that from the evaluation of the Company’s internal control system 

in five aspects, namely internal control, risk assessment, control of operations, information systems and 

data communications, and a monitoring and evaluation system, the Board is of the opinion that the  

Company has an adequate internal control system in accordance with the SEC’s Internal Control  

Sufficiency Assessment Form. In order to provide more complete internal control, the Company considers 

and improves additional corporate governance policies, such as internal control systems for transactions 

with major shareholders, Directors, Executives, or persons related to such persons. Including a system for 

monitoring and supervising operations that can protect the Company’s assets from damage caused by 

Executives or Employees misusing or abdicating authority.
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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 2022. 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 or shareholders 

as the case may be.

In addition, the Board must ensure that the Company will comply with the Securities and Exchange Act, 

and regulations, notifications, or requirements of the Stock Exchange of Thailand. Moreover, it will comply 

with the requirements regarding disclosure of related party transactions, and the acquisition or disposal of 

significant assets of the Company or its associated companies in accordance with standard accounting 

practice set by the Federation of Accounting Professions. 
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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 regard, 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 must comply with the Securities and Exchange Act, 

regulations, notifications, orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand. It will also comply with 

the requirements regarding disclosure of related transactions, and the acquisition or disposal of  

significant assets of the Company or associated companies in accordance with standard accounting practice 

set by Federation of Accounting Professions.

Policy	on	Conflict	of	Interest

The Company has established measures to prevent conflict of interest that may arise from related 

transactions of the Company and persons who may have conflict of interest. Executives and  

stakeholders in question will not be allowed to take part in the approval of those transactions. The  

Company’s Board of Directors must ensure that the Company has complied with the Securities and Exchange 

Act, and regulations, notifications, orders, or requirements of the Stock Exchange of Thailand. Besides, it will 

ascertain that the Company follows regulations regarding the disclosure of related transactions, the  

acquisition or disposal of significant assets of the Company, and the accounting standards prescribed by the 

Federation of Accounting Professions. 

In addition, the Company will engage the Audit Committee or auditors or independent specialists as 

the case may be: to review and provide 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 2022, under note 6 to financial statements: business transactions with related 

companies. 
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Summary related transaction for the year ended of 31 December as follows

Name Relationship Description

1. Advanced Research 

Group Co., Ltd. (ARG)

• Common director 

 - Mr. Min Intanate

• Common shareholder

 - Mr. Min Intanate 

 

Revenue
1. Sale of goods 

2. Advertising 

income

3. Revenue from 

management of 

event 

4. Other service 

income – Online 

meeting service, 

News clipping

Expenditures
1. Service fee for 

accounting

Software

2. Management

fee Consulting  

service 

 - Finance, IT 

 - Human resource 

management

 - Legal

 - Other i.e.: 

e-mail server and  

mail hosting 

service

 

1. New year gift set and  

calendar

Price: Cost plus margin 

which is the same price for 

third party 

2. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

3. Event management

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

4. Other service

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. Outsourcing 

was more beneficial to the 

Company. The monthly fixed 

rate fee is charged based on 

the average no. of service 

hours. This rate is reasonable 

which compared with the service 

rate of other practitioners. 

2022 2021 2020

48

-

-

109

1,824

1,980

171

-

100

100

1,664

1,800

151

125

-

-

1,684

1,810

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)
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Name Relationship Description

2. A.R. Accounting 

Consultant Co., Ltd. 

(ARAC)

3. Business online 

Public Co., Ltd (BOL)

4. Anet Co., Ltd. 

(ANET)

• 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 directors  

 - Mr. Min Intanate 

 - Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common shareholder  

 - Mr. Min Intanate

3. Development App

& platform

- Digital platform  

mobile app.

- Web base 

eCommerce  

Platform

4. Other service 

fee-Government 

and registration fee 

Revenue
1. Sale of goods

Revenue
1. Advertising 

income

2. Sale of goods 

3. Revenue from 

management of 

event

4. Other service 

income 

- Digital Marketing, 

VDO productionand 

IT’s courseware

Expenditures
1. Other service fee 

- Financial report 

(Customized and 

analysis finance 

report)

Revenue
1. Sale of goods

 

3. Development application 

used for our operations.

Price: Agree upon basis  

consider the estimate man 

hours and market rate are 

reasonable

4. Other service fee used for 

our operations.

Price: Cost plus margin and/

or reasonable price which 

compare with the other  

v e n d o r s  a c c o r d i n g  t o  

purchasing process

1. New year gift set and  

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. New year gift set and  

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third party

3. Event management

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

4. Other service income

Price: Cost plus margin, market 

price or similar charges with 

third party under the same 

conditions

1. Financial report used for 

our operations

Price: Agree on basis or similar 

charges with third party under 

the same conditions

1. New year gift set and calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third party

2022 2021 2020
3,045

549

1

1,100

159

400

593

1,486

4

18,095

246

13

1,100

471

450

1,183

1,486

25

4,200

239

11

350

440

300

355

-

21

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)
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Name Relationship Description

• Common directors  

- Mr. Min Intanate 

- Mr. Prayoon 

  Rattanachaiyanont

• Common shareholder  

 - Mr. Min Intanate

• Common shareholder  

 - Mr. Min Intanate

Expenditures
1. Internet fee 

Leased Line

2. Other service fee 

- Host and  

maintenance  

Server

- Domain  

registration fee. 

Revenue
1. Sale of goods

2. Advertising 

income

3. Other service 

income 

- LMS Platform  

“Wisimo”

- PDPA application  

“CSENTO_S”

Expenditures
1. Other service fee 

- Speaker and  

training fee

Revenue
1. Sale of goods

2. Advertising 

income

3. Revenue from 

management of 

event

2022 2021 2020

597

310

18

-

300

234

-

650

100

644

231

30

-

900

140

282

550

169

660

84

21

30

150

50

-

50

300

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)

5. ARIT Co. Ltd. (ARIT) 

6. Dataone Asia 

(Thailand) Co., Ltd. 

(D1)

1. Internet service used for 

our operations

Price: Market price which 

compare with other service 

prov iders  accord ing to  

purchasing process

2. Other service used for our 

operations. 

Price: Market price which 

compare with the other  

v e n d o r s  a c c o r d i n g  t o  

purchasing process

1. New year gift set and  

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

2. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

3. Other service income

Price: Cost plus margin,  

market  pr ice or  s imi lar 

charges with third party under 

the same conditions

1. Other service used for our 

operations

Price: Agree upon basis,  

market price or similar charges  

with third party under the 

same conditions

1. New year gift set and  

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

2. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions.

3. Event management

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions
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7. SVOA Public 

Co., Ltd. (SVOA)

8. IT City Public 

Co., Ltd.

• Common directors  

 - Mr. Manu Leopairote 

 - Dr. Wilson Teo Yong 

  Peng

• Common shareholder  

 - Mr. Min Intanate 

• Common director   

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

4. Other service 

income 

- Develop LMS  

system

- Training fee

Expenditures

1. Other service fee

 - Rental meeting  

  room

Revenue

1. Revenue from 

management of 

event

2. Advertising 

income

3. Sale of goods 

4. Other service 

income 

- eLearning  

courseware 

- Annual report  

and

- Training fee 

Expenditures

1. Other service fee 

- Advertising at  

dairy

- Photo copy  

service 

 

Revenue

1. Revenue from 

management of 

event

2. Sale of goods

Name Relationship Description

2022 2021 2020

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)

4. Other service 

Price: Cost plus margin, market 

price or similar charges with 

third party under the same 

conditions

1. Rental meeting room used 

for our operations

Price: Price list 

1. Event management

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. Advertising income 

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions.

3. New year gift sets and 

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

4. Other service 

Price: Cost plus margin or 

market price which similar 

charges with third party under 

the same conditions.

1. Other service used for our 

operations

Price: Cost plus magin Market 

price which compare with the 

other vendors according to 

purchasing process.

1. Exhibition space at “Commart”

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. New year gift sets and 

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

2,517

20

1,000

1,597

-

2,466

172

8,140

-

386

 

-

220

1,394

491

155

193

5,441

125

198

 

-

1,040

1,770

436

1,625

163

8,399

105
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Name Relationship Description

• Common director   

- Mr. Min Intanate

3. Advertising 

income

4. Other service 

income 

- MA LMS System

- Special print  

(Annual report)

Expenditure
1. Purchase of goods

- Computer, NB  

and IT product

2. Marketing 

expenses 

- Gift voucher  

used at   

“Commart” only

Revenue
1. Revenue from 

management of 

event

2. Advertising 

income

3. Sale of goods

4. Other service 

income 

- Digital Marketing 

- VDO recording

Expenditure
1. Purchase of goods 

Computer, NB and 

IT Product

2. Marketing 

expenses 

- Gift voucher  

used at 

“Commart” only

2022 2021 2020
50

1,330

1,082

117

1,200

180

-

35

622

65

150

30

768

87

821

100

18

105

407

82

250

30

732

294

1,250

50

17

30

131

75

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)

9. SPVI Public 

Co., Ltd. (SPVI)

3. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

4. Other service 

Price: Cost plus margin, market 

price or similar charges with 

third party under the same 

conditions

1. Purchase of goods

Price: Market price which 

compare with the other  

v e n d o r s  a c c o r d i n g  t o  

purchasing process

2.Marketing campaign at 

“Commart” All vendors in 

Commart can joined this 

program.

1 .  E xh i b i t i on  space  a t 

“Commart”

Price:  Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

3. New year gift sets and 

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

4. Other service

Price: Cost plus margin,  

Market Price or similar 

charges with third party under 

the same conditions

1. Purchase of goods 

Price: Market price which 

compare with the other  

v e n d o r s  a c c o r d i n g  t o  

purchasing process

2. Marketing campaign at 

“Commart” All vendors in 

Commart can joined this 

program
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10. Bangkok Union 

Insurance Public 

Co., Ltd.

11. National Credit 

Bureau Co., Ltd.

12. Lease IT Public 

Co., Ltd.

13. Siam Steel 

International Public 

Co., Ltd.

• Common director   

 - Mr. Manu Leopairote

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

• Common shareholder     

 - Mr. Min Intanate

• Common director    

 - Mr. Manu Leopairote

Name Relationship Description

2022 2021 2020

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)

50

113

100

2,082

1,866

-

-

505

100

150

100

89

130

1,842

1,820

-

43

307

50

-

-

117

50

1,689

1,218

630

42

764

50

-

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

1.  Vehicle insurance used for 

our operations

Price: Market price which 

compare with the other vendors 

according to purchasing 

process

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. Exhibition space and event 

management

Price: Price list, cost plus 

margin or similar charges 

with third party under the 

same conditions

3. Other service 

Price: Cost plus margin, market 

price or similar charges with 

third party under the same 

conditions

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. New year gift sets and 

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third party

3. Other service

Price: Cost plus margin, market 

price which similar charges 

with third party under the 

same conditions.

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. Event management

Price: Price list or similar 

charges with third party

Revenue
1. Advertising 

income

Expenditures
1. Other service fee

- Vehicle insurance 

premium

Revenue
1. Advertising 

income

2. Revenue from 

management of 

event

3. Other service 

income 

- Digital Marketing

Revenue
1. Advertising 

income

2. Sale of goods 

3. Other service 

income 

- Digital Marketing

- Short motion VDO

Revenue
1. Advertising 

income

2. Revenue from 

management of 

event
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Name Relationship Description

• Common director  

 - Dr. Wilson Teo Yong 

  Peng

• 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

Revenue
1. Revenue from 

management of 

event

2. Other service 

income 

- Training fee

Expenditures

1. Other service fee

- Repaired  

projector

Revenue

1. Advertising 

income

Revenue

1. Advertising 

income

Revenue

1. Advertising 

income

2. Other service 

income 

- Training fee

- Digital Marketing

Expenditures

1. Other service fee 

- Customized  

report

Revenue
1. Other service 

income 

- Organized 

seminar

- Digital Marketing

Expenditures
1. Other service fee

- Financial report  

(Customized and 

analysis finance 

report)

2022 2021 2020

-

149

-

50

50

100

11

194

672

-

-

-

6

50

50

100

120

-

297

-

150

70

-

50

50

100

-

440

-

1,450

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)

14. Asys Computer 

Co., Ltd. (ASYS)

15. Khon Kaen Sugar 

Industry Public Co., 

Ltd.

16. AR Elastomer 

Co., Ltd.

17. Ares International 

(Thailand) Co., Ltd.

18. BOL Digital 

Co., Ltd.

1. Event management

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. Other service income

Price: Cost plus margin which 

similar charges with third 

p a r t y  u n d e r  t h e  s a m e  

conditions.

1. Other service fee used for 

our operations

Price: Market price 

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

1. Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

2. Other service income 

Price: Cost plus margin  

or similar charges with  

third party under the same  

conditions

1. Other service fee used for 

our operations

Price: Charges based on  

actual man-days

1. Other service income 

Price: Cost plus margin, market 

price or similar charges with 

third party under the same 

conditions

1. Financial report used for 

our operations

Price: Agree on basis or similar 

charges with third party under 

the same conditions
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19. Bioborne Co., Ltd. 

20. Digitech One 

Co., Ltd.

• Common director   

 - Mr. Min Intanate

• Common shareholder   

 - Mr. Min Intanate

• Common director  

 - Dr. Wilson Teo 

  Yong Peng

Revenue
1. Sale of goods 

2. Other service 

income 

- Digital Marketing 

- VDO Production

Expenditures
1. Purchase of goods 

- Albupro 

Revenue
1. Sale of goods 

2. Advertising 

income

3. Other service 

income

- Training income

- Digital Marketing

Expenditure
1. Purchase of 

goods

- IT New work,  

VPN

- MA Firewall

-

-

7

-

50

35

514

5

-

1

41

-

-

-

17

90

1

32

-

300

-

Name Relationship Description

2022 2021 2020

Necessity 
and Rationale

Amount
(Thousand Baht)

1. New year gift sets and 

calendar

Price: Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

2. Other service income 

Price:Cost plus margin, market 

price which similar charges 

with third party under the 

same conditions

1. The Company’s welfare

Price: Market price

1. New year gift sets and 

calendar

Price:Cost plus margin which 

is the same price for third 

party

2.Advertising income

Price: Price list or similar 

charges with third party under 

the same conditions

3. Other service income

Price: Cost plus margin, market 

price or similar charges with 

third party under the same 

conditions

1. IT Product used for our 

operation

Price: Market price which 

compare with the other vendors 

according to purchasing 

process
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of ARIP Public Company Limited
Opinion

I have audited the accompanying financial statements of ARIP Public Company Limited (the  

Company), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, 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 2022, 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 including Independence Standards issued by the Federation of Accounting 

Professions (Code of Ethics for Professional Accountants) that are relevant to my audit of the financial 

statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics for 

Professional Accountants. 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.
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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.
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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: 23 February 2023
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2022

Note 2022 2021

(Unit:	Baht)

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 

Trade and other receivables

Inventories 

Deferred service costs

Other current financial assets

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposits

Other non-current financial assets

Property, building and equipment 

Intangible assets

Withholding tax deducted at source

Deposits

Deferred tax assets

Total non-current assets

Total assets

7

6, 8, 21

9

10

11

10

12, 17

13

14

15

39,417,875 

62,933,664 

57,513 

502,878 

71,055,922 

2,916,988 

	176,884,840	

 11,500,000 

 17,673,705 

 47,866,298 

 12,044,556 

 1,172,167 

 218,200 

 1,978,248 

 92,453,174	

	269,338,014	

 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	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Note 2022 2021

(Unit:	Baht)

Liabilities	and	shareholders’	equity

Current liabilities

Trade and other payables

Current portion of lease liabilities

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Lease liabilities, 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

   Appropriated - statutory reserve

   Unappropriated

Total	shareholders’	equity	

Total	liabilities	and	shareholders’	equity

6, 16

17

21

17

18

19

 

26,325,505 

69,060 

7,401,418 

	33,795,983	

 310,572 

9,724,677 

 10,035,249	

	43,831,232	

 116,500,000 

116,500,000 

83,464,677 

11,650,000 

13,892,105 

	225,506,782	

	269,338,014	

 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	

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

ARIP Public Company Limited
Statement of financial position (Continued)
As at 31 December 2022
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Note 2022 2021

(Unit:	Baht)

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

20

15

15, 18

24

 226,228,167 

 316,789 

	226,544,956	

 166,625,198 

 1,907,164 

 43,673,766 

	212,206,128	

 14,338,828 

 836,758 

 (112,305)

 15,063,281 

 (2,960,153)

	12,103,128	

 - 

 - 

	12,103,128	

 0.026 

 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 notes are an integral part of the financial statements. 

ARIP Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2022 
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	Issued	and	fully
paid capital

	Share
prem

ium
 

	Appropriated	-	
	statutory	reserve	

		Unappropriated	
  Total 

(Unit: Baht)

Balance	as	at	1	January	2021 

Profit for the year 

O
ther com

prehensive incom
e for the year 

Total com
prehensive incom

e for the year 

Balance	as	at	31	Decem
ber	2021	

Balance	as	at	1	January	2022 

Profit for the year 

O
ther com

prehensive incom
e for the year 

Total com
prehensive incom

e for the year 

Balance	as	at	31	Decem
ber	2022

	116,500,000	 -  -  - 

 116,500,000	

116,500,000	 -  -  - 

	116,500,000	

 83,464,677	 -  -  - 

	83,464,677	

	83,464,677	 -  -  - 

	83,464,677	

	11,650,000	 -  -  - 

	11,650,000	

	11,650,000	 -  -  - 

	11,650,000	

	(3,284,241)

 5,201,652 

 (128,434)

	5,073,218	

	1,788,977	

	1,788,977	

 12,103,128  - 

	12,103,128	

 13,892,105	

	208,330,436	

 5,201,652 

 (128,434)

	5,073,218	

 213,403,654	

	213,403,654	

 12,103,128  - 

	12,103,128	

	225,506,782	

The accom
panying notes are an integral part of the financial statem

ents. 
 

ARIP Public Com
pany Lim

ited 
Statem

ent of changes in shareholders’ equity  
For the year ended 31 Decem

ber 2022

	Retained	earnings	(deficit)
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2022 2021

(Unit:	Baht)

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

ARIP Public Company Limited
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2022

 

15,063,281 

 8,413,672 

 (30,416)

 (147,998)

 (5,588)

 4,104 

 - 

 1,203,013 

 62,999 

 (836,758)

	23,726,309	

 783,831 

 157,936 

 12,351,186 

 443,986 

 (3,509,205)

 1,917,376 

	35,871,419	

 1,958,683 

 (4,337,240)

 33,492,862	

 

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	

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

   Reversal of inventories to net realisable value

   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

Operating	liabilities	increase	(decrease)

   Trade and other payables

   Other current liabilities

Cash	flows	from	operating	activities

   Cash received from witholding income tax refundable

   Cash paid for income tax

Net	cash	flows	from	operating	activities
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2022 2021

(Unit:	Baht)

Cash	flows	from	investing	activities

Increase in fixed deposits

Purchase of debt instruments

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 (decrease) in accounts payable from acquisition 

  of equipment

 Actuarial loss

 Addition to right-of-use assets and lease liabilities

 (10,009,721)

 (17,662,130)

 (4,663,290)

 (1,289,395)

 5,888 

 745,519 

	(32,873,129)

 (364,985)

 (62,999)

	(427,984)

	191,749	

 39,226,126 

	39,417,875	

 (228,548)

 - 

 428,794 

 (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 

 - 

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

ARIP Public Company Limited
Cash flows statement (continued)
For the year ended 31 December 2022
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ARIP Public Company Limited 
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2022

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 2022. 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.
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3.2	Financial	reporting	standards	that	will	become	effective	for	fiscal	years	beginning	on	or	

after	1	January	2023

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 2023. These financial reporting standards 

were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of 

the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users 

of the standards.

The management of the Company believes that 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).   
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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. 

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-use assets 
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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
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4.8	Related	party	transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company, 

whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include individuals or enterprises which directly or indirectly own a voting interest in 

the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors, 

and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.9	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. 
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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.



แบบ 56-1 One Report 2022

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด(มหาชน)

268268

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) 

method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is 

derecognised, modified or impaired.

Classification	and	measurement	of	financial	liabilities

At initial recognition the Company’s financial liabilities are recognised at fair value net of transaction 

costs and classified as liabilities to be subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains 

and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR 

amortisation process. In determining amortised cost, the Company takes into account any fees or costs that 

are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance costs in profit or loss. 

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.
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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 and forecast economic conditions 

may also not be representative of whether a customer will actually default in the future. 
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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.

	 Name	 Relationship

Advanced Research Group Co., Ltd. Common shareholders/Common directors

Business Online Public Company Limited Common shareholders/Common directors 

SVOA Public Company Limited Common shareholders/Common directors

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
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During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such 

transactions, which are summarised below, were concluded on commercial terms and bases agreed upon 

between the Company and those related parties.

(Unit: Million Baht)

2022 2021 Pricing	policy

Transactions	with	related	parties

Revenue

Sales of goods

Advertising income

Revenue from management of event

Other service income

Expenses

Purchases of goods

Advertising and marketing expenses

Internet fee

Management fee

Service fee for accounting software

Product and development online media fee 

Other service fee

-

4

13

11

2

-

1

2

2

-

6

2

4

9

5

1

1

1

2

2

7

13

Cost plus margin

Market price

Market price

Cost plus margin

Market price

Agreed upon basis

Market price

Agreed upon basis

Agreed upon basis

Agreed upon basis

Cost plus margin

As at 31 December 2022 and 2021, the balances of the accounts between the Company and 

those related parties are as follows:

(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)

Short-term employee benefits

Post-employment benefits

Total

4,478

3,977

16,281

448

16,729

9,340

6,950

14,609

272

14,881

2022

2022

2021

2021

Directors	and	management’s	benefits

During the years ended 31 December 2022 and 2021 the Company had employee benefit  

expenses payable to its directors and management as below.
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(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

Cash

Bank deposits

Total

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 

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

280

39,138

39,418

 

1,464

1,073

2,537

31,012

7,198

38,210

-

38,210

40,747

1,941

16,829

3,267

150

22,187

62,934

280

38,946

39,226

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

2022

2022

2021

2021

7.	Cash	and	cash	equivalents

As at 31 December 2022, bank deposits carried interests between 0.10% and 0.35% per annum 

(2021: between 0.05% and 0.40% per annum).

8.	Trade	and	other	receivables

The normal credit term is 30 days to 90 days
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Accrued	income

As at 31 December 2022, the balance of accrued income of Baht 18.8 million (2021: Bath 21.6 

million) was expected to be billed within one year.

20222022 20212021

9.	Inventories
(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

Cost Reduce	cost	to	net
realisable	value

Interest	rate	(%	per	annum)

Inventories	-	net

Finished goods

Raw materials

Total

Beginning balance

Amount written off/reversal of expected credit losses

Ending	balance

Debt	instruments	at	amortised	cost

Fixed deposits (maturity of more than 3 months

  but less than 1 year)

Government bonds (maturity in December 2035)

Other deposits

Total	other	financial	assets

Current

Non-current 

Total

192

33

225

25

33

58

30

(30)

-

71,056

17,674

-

88,730

71,056

17,674

88,730

(167)

-

(167)

0.15 - 0.95

1.585

-

319

63

382

4

63

67

640

(610)

30

61,046

-

696

61,742

61,742

-

61,742

(315)

-

(315)

0.15 - 0.55

-

-

2022 2022

2022

20222021 2021

2021

2021

During the current year, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 0.148 

million (2021: Baht 0.308 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses during 

the year.

10.	Other	current	financial	assets

11.	Restricted	bank	deposits

As at 31 December 2022 and 2021, restricted bank deposits are detailed below. 

- 12 months fixed deposit of Baht 6.0 million pledged with a bank to secure bank overdrafts  

facility of Baht 5.0 million and bank guarantee facility of Baht 20.0 million.

- 6 months fix deposit of Baht 0.5 million and saving bank deposit of Baht 5.0 million pledged with 

banks to secure the issuance of bank guarantees granted by the banks to the Company.

Set out below is the movement in the allowance for expected credit losses of trade and other 

receivables:
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(Unit: Thousand Baht)

Movements of property, building and equipment for the years ended 31 December 2022 and 

2021 are summarised below.

Cost:
1 January 2021
Additions
Disposal
31	December	2021
Additions
Transfers from 
  right-of-use assets
Disposal
31	December	2022
Accumulated	depreciation:
1 January 2021
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31	December	2021
Depreciation for the year
Depreciation on transfer 
 from right-of-use assets
Depreciation on disposals
31	December	2022
Net	book	value:
31 December 2021
31 December 2022
Depreciation	for	the	year

41,074
-
-

41,074
-

-
-

41,074

-
-
-
-
-

-
-
-

41,074
41,074

15,202
-
-

15,202
-

-
-

15,202

13,983
134

-
14,117

92

-
-

14,209

1,085
993

 
10,000

-
-

10,000
-

-
-

10,000

10,000
-
-

10,000
-

-
-

10,000

-
-

 
20,675
1,251

(1,663)
20,263

3,651

-
(47)

23,867

19,787
671

(1,662)
18,796

1,136

-
(47)

19,885

1,467
3,982

 
8,716

620
(780)
8,556

784

-
(139)
9,201

8,042
241

(776)
7,507

374

-
(139)
7,742

1,049
1,459

5,670
-
-

5,670
-

2,990
-

8,660

5,670
-
-

5,670
-

2,990
-

8,660

-
-

 
101,337

1,871
(2,443)

100,765
4,435

2,990
(186)

108,004

57,482
1,046

(2,438)
56,090

1,602

2,990
(186)

60,496

44,675
47,508

1,046
1,602

Land Building
Building
improve-
ments

Computer
equipment

Furniture
fixtures	and	

office
equipment

Motor
vehicles

Total

2021 (All included in administrative expenses)
2022 (All included in administrative expenses)

As at 31 December 2022, 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 57.8 million (2021: Baht 53.9 million).

2022 2021
(Unit: Thousand Baht)

Net	book	value:

Property, building and equipment

Right-of-use assets (Note 17)

Total  

47,508

358

47,866

44,675

489

45,164

12.	Property,	building	and	equipment
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13.	Intangible	assets

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

Cost:

1 January 2021

Additions

Write off

Transfer in (out)

31	December	2021

Additions

Write off

Transfer in (out)

31	December	2022

Accumulated	amortisation:

1 January 2021

Amortisation for the year

Write off

31	December	2021

Amortisation for the year

Write off

31	December	2022

Net	book	value:

31 December 2021

31 December 2022

Amortisation	for	the	year

28,380

6,203

(12,339)

3,300

25,544

69

(8)

2,350

27,955

 

21,512

4,073

(12,339)

13,246

5,180

(4)

18,421

12,298

9,533

 

3,545

-

-

-

3,545

-

-

3,050

6,595

 

2,240

772

-

3,012

1,071

-

4,084

533

2,512

 

5,125

2,355

-

(3,300)

4,180

1,220

-

(5,400)

-

 

-

-

-

-

-

-

-

4,180

-

37,050

8,558

(12,339)

-

33,269

1,289

(8)

-

34,550

23,752

4,845

(12,339)

16,258

6,251

(4)

22,505

17,011

12,045

4,845

6,251

Computer
softwares

E-course

E-course	and
software	under
development

Total

2021 (Baht 1.4 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)

2022 (Baht 2.6 included in service cost, and the balance in administrative expenses)

As at 31 December 2022, 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 11 million (2021: Baht 10.6 million).

14.	Withholding	tax	deducted	at	source

Year 2021

Year 2022

Total 

2022 2021

-

1,172

1,172

1,959

-

1,959
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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 2022 and 2021 were made up as follows:
(Unit: Thousand Baht)

(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	tax	assets

Allowance for expected credit losses

Allowance for diminution in value of inventories

Provision for long-term employee benefits

Total

Deferred	income	tax	relating	to:

Actuarial loss

Accounting	profit	before	tax:

Applicable tax rate

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate

Effects	of:

  Non-deductible expenses

  Additional expense deductions allowed

Total

Income	tax	expense	reported	in	profit	or	loss	

2022

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

 

3,165

(205)

2,960

-

33

1,945

1,978

 

-

15,063

20%

3,013

167

(220)

(53)

2,960

 

1,042

322

1,364

6

63

1,704

1,773

 

32

6,565

20%

1,313

304

(253)

51

1,364

The reconciliations between accounting profit and income tax expense were shown below:

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the 

years ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

The components of deferred tax assets are as follows:
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16.	Trade	and	other	payables
(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

Lease payments

Less: Deferred interest expenses

Total

Less: Portion due within one year

Lease	liabilities	-	net	of	current	portion

1 January 2021

Depreciation for the year

31	December	2021

Additions

Depreciation for the year

31	December	2022

2022

2022

2021

2021

Motor	vehicle

2,491

11,537

1,486

10,812

26,326

526

(146)

380

(69)

311

6,934

11,706

16

11,407

30,063

324

(8)

316

(316)

-

1,087

(598)

489

429

(560)

358

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

Movements of right-of-use assets for the years ended 31 December 2022 and 2021 are summarised 

below:

b)	Lease	liabilities

Movements of the lease liability account during the years ended 31 December 2022 and 2021 

are summarised below:
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(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

Balance at beginning of year

Additions

Accretion of interest

Repayments

Balance	at	end	of	year

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

Provision	for	long-term	employee	benefits	at	end	of	year

Depreciation expense of right-of-use assets

Interest expense on lease liabilities

Expense relating to short-term leases

2022

2022

2022

2021

2021

2021

316

429

63

(428)

380

8,522

1,012

191

-

-

-

9,725

560

63

-

715

-

33

(432)

316

7,639

606

116

716

(1,187)

632

8,522

598

33

120

A maturity analysis of lease payments is disclosed in Note 29 under the liquidity risk.

c)		Expenses	relating	to	leases	that	are	recognised	in	profit	or	loss

For	the	years	ended	31	December

d)	Others

The Company had total cash outflows for leases for the year ended 31 December 2022 of Baht 

0.4 million, including the cash outflow related to short-term lease (2021: Baht 0.6 million).

18.	Provision	for	long-term	employee	benefits

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2022 and 2021, which is  

compensations on employees’ retirement, was as follows:
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The Company expects no payment to be made for long-term employee benefits during the next 
year (2021: Nil).

As at 31 December 2022, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee 
benefit is 11 years (2021: 11 years).

Significant actuarial assumptions are summarised below:

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

2022

(%per annum)

Decrease

(%)

Decrease

(%)

Increase

(%)

Increase

(%)

2021

(%per annum)

Effect	to	obligation

(Thousand Baht)

Effect	to	obligation

(Thousand Baht)

Effect	to	obligation

(Thousand Baht)

Effect	to	obligation

(Thousand Baht)

2.24
2.5 - 5.0
0 - 25.0

2.24
2.5 - 5.0
0 - 25.0

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the 
long-term employee benefit obligation as at 31 December 2022 and 2021 are summarised below:

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

31	December	2022

31	December	2021

1
1
10

1
1
10

(763)
846
(350)

(730)
724
(351)

1
1
10

1
1
10

860
(766)
384

827
(657)
385

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

2022 2021

415
103,926
121,887
226,228

155,187
71,041

226,228

3,429
79,808
84,493

167,730

115,459
52,271

167,730
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(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Thousand Baht)

(Unit: Million Baht)

Revenue recognised that was included in the beginning

   of the year of contract liabilities 

Contract assets (Note 8)

Contract liabilities

Employee expenses

Cost of sales, advertising media and services

Depreciation and amortisation

Consultant and management fees

2022

2022

2022

2021

2021

2021

1,956

62,784

3,825

59

128

7

2

703

63,538

2,116

46

91

6

3

20.2	Revenue	recognised	in	relation	to	contract	balances

20.3	Revenue	to	be	recognised	for	the	remaining	performance	obligations	

As at 31 December 2022, revenue aggregating to Baht 29.7 million is expected to be recognised 

in the future relating to performance obligations that are unsatisfied of contracts with customers (2021: Baht 

38.6 million).

21. Contract balances

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 2022 and 2021, the Company has no operating revenue derived from promoted 

operation.

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.
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2022 2021

Profit for the year (Thousand Baht)

Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)

Basic earnings per share (Baht/share)

12,103

466,000

0.026

5,202

466,000

0.011

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 2022 and 2021, respectively. 

Media and 
contents

Management																		
of	events

Digital	
service

Total 
segments

Elimination	of	
inter-segment	

revenues

Total

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	2022

48,057
-

48,057

4,013

62,794
-

62,794

4,380

 

115,377
-

115,377

5,629

226,228
-

226,228

14,022

 

226,228
-

226,228

14,022
(112)
1,153

15,063
(2,960)
12,103

(Unit: Thousand Baht)

 

-
-
-

-

Calculation of basic earnings per share is presented below:
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Media and 
contents

Management																		
of	events

Digital	
service

Total 
segments

Elimination	of	
inter-segment	

revenues

Total

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

45,789

-

45,789

2,669

56,085

-

56,085

727

 

65,856

-

65,856

1,308

167,730

-

167,730

4,704

 

167,730

-

167,730

4,704

(51)

1,912

6,565

(1,363)

5,202

(Unit: Thousand Baht)

 

-

-

-

-

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 2022, the Company has revenue from 1 major customer in amount of Baht 27.6 

million, arising from media and contents segments (2021: 1 major customer in amount of Baht 20.2 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 2022, the Company contributed Baht 1.3 million (2021: 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 amounting to Baht 1.2 million (2022: Nil). 

27.2	Product	and	development	online	media	commitments

As at 31 December 2021, the Company had commitments relating to product and development 

online media amounting to Baht 11.5 million (2022: Nil). 

27.3	Service	commitments

The Company has entered into service agreements, which term of the service agreements are 

generally 1 and 2 years. These agreements are non-cancellable. 
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Payable:

  In up to 1 year

  In over 1 and up to 2 years

Assets	for	which	fair	value	are	disclosed

Financial assets measured at amortised cost  

  Government bonds

7.3

-

- 17.1 -

4.9

0.3

17.1

2022

Level	3Level	1

2021

TotalLevel	2

(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)

27.4	Bank	guarantees

As at 31 December 2021, there were outstanding bank guarantee issued by bank on behalf of the 

Company to guarantee for performance obligation amounting to Baht 2.3 million (2022: Nil)  

28.	Fair	value	hierarchy

As at 31 December 2022, the Company had the assets for which fair value was disclosed using 

different levels of inputs as follows:

As	at	31	December	2022

As at 31 December 2022 and 2021, the Company has future minimum payments required under 

these non-cancellable service agreements are as follows:

29.	Financial	instruments

29.1	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 liabilities. 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 
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(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)

31	December	2022

31	December	2021

Non-derivatives

Trade and other payables

Lease liabilities

Total	non-derivatives

Non-derivatives

Trade and other payables

Lease liabilities

Total	non-derivatives

 

-

-

-

 

-

-

-

26.3

0.4

26.7

30.1

0.3

30.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.3

0.4

26.7

30.1

0.3

30.4

On
demand

On
demand

Less than
1	year

Less than
1	year

1 to 5
years

1 to 5
years

>	5	years

>	5	years

Total

Total

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.

The table below summarises the maturity profile of the Company’s non-derivative financial  

liabilities as at 31 December 2022 and 2021 based on contractual undiscounted cash flows:
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29.2	Fair	values	of	financial	instruments

The estimated fair value of financial instruments, in comparison with the related amounts carried 

in the statement of financial position, is as follows:

Financial	assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Debt instruments - fixed deposits
Restricted bank deposits
Debt instruments - government bonds

Total
Financial	liabilities

Trade and other payables
Lease liabilities

Total

2022 2021

Carrying amount Carrying amountFair value Fair value

39.4
62.9
71.1
11.5
17.7

202.6

26.3
0.4

26.7

 
39.2
63.6
61.7
11.5

-
176.0

30.1
0.3

30.4

 
39.4
62.9
71.1
11.5
17.1

202.0

26.3
0.4

26.7

39.2
63.6
61.7
11.5

-
176.0

30.1
0.3

30.4

The methods and assumptions used by the Company estimating the fair value of financial  
instruments are as follows: 

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturities, including cash and cash 
equivalents, trade and other receivables, debt instruments - fixed deposits, restricted bank deposits and 
trade and other payables, the carrying amounts in the statement of financial position approximate their 
fair value. 

b)  The fair value of debt instruments - government bonds is generally derived from quoted  
market prices.

c) For lease liabilities which their interest rates are close to the market rate, their carrying amounts 
in the statements of financial position approximate their fair values.

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.

30.	Capital	management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an  

appropriate financial structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 
December 2022, the Company’s debt-to-equity ratio was 0.19:1 (2021: 0.21:1).

31.	Event	after	the	reporting	period
On 23 February 2023, the Board of Director Meeting passed a resolution to propose to the 2023 

Annual General Meeting of the Company’s shareholders for approval dividends payment of Baht 10.02 
million (Baht 0.0215 per share) from net profit for the year 2022.

32.	Approval	of	financial	statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 23 

February 2023.
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