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FUTURE OF EXPO A Leader of Event
and Expo Organizers

ผูนําแหงการจัดและบร�หารงาน
แสดงสินคาและกิจกรรมทางการตลาด



FUTURE OF
KNOWLEDGE



FUTURE OF
KNOWLEDGE A Leader of 

Knowledge Publications

ถอดรหัสอนาคตแหงความรู
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FUTURE OF
DIGITAL WORLD

A Leader of
Digital Content
and New Media
ผูนําแหงสื่อดิจิทัลและสื่อใหมในอนาคต
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สารจากประธานกรรมการ

M E S S A G E  F R O M

CHAIRMAN
OF THE BOARD 

สารจากประธานกรรมการบริหาร 

M E S S A G E  F R O M
E X E C U T I V E
CHAIRMAN
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ร น ทานผูถือหน

ป 2   อุตสาหกรรมสื่อ และคอนเทนต ยังคงมีการ
เปลีย่นแปลงอยางตอเนือ่ง จากกระแส และอทิธิพลของสือ่ออนไลน  
การเพ่ิมขนของธุรกิจ  ทีม่รีปูแบบการดาํเนนิธรุกิจแนวใหม 
สามาร เริ่มตนธุรกิจและตัดสินใจไดอยาง ับไว มีโครงสรางเลก 
และตนทุนต่ํา นอกจากนี ยังมีการสรางสรรคคอนเทนต 
และสื่อรูปแบบใหม  เพื่อตอบสนองวิ ีการบริโภคขอมูลขาวสาร
ของผูบริโภคยุคดิจิทัล   
 
 บริษัท เออารไอพ ีจาํกัด มหาชน  จงมุงเนนขับเคลือ่นองคกร
ดวยนวตักรรมดานสือ่และคอนเทนต เพือ่สรางคุณคาของบรกิาร
ตาง  ใหตอบสนองความตองการของลกูคา ผนวกกับการสือ่สาร
ภาพลักษณ ความมั่นคง ชื่อเสียง และธรรมาภิบาลขององคกร  
รวมทังการกระตุน และพั นาบุคลากร ใหปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางาน เพื่อสอดรับกับทิ ทางการเปลี่ยนผานของอุตสาหกรรม
สื่ออยางตอเนื่อง 
 
 จากการพั นารปูแบบของสือ่ การขยายการใหบรกิารดาน
การตลาดดิจิทัล โดยนําจุดแขงของบริษัทในการผลิตคอนเทนต   
ตลอดจนการผสมผสานสื่อรูปแบบใหม เขากับสื่อและบริการที่มี
อยูเดิม  สงผลใหบริษัทมีผลประกอบการพลิกเปนกําไร ทังนี ตาม
งบกําไรขาดทุนเบดเสรจ สําหรับปสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2  
บรษัิทมกํีาไรสุทธิหลังภาษ ีจาํนวน 1.  ลานบาท เมือ่เปรียบเทยีบ
กับป 2  ซ่งมีผลการดําเนินงานขาดทุน รายไดรวมสําหรับ 
ป 2  อยูที ่1 .3  ลานบาท ลดลงรอยละ 1.  เมือ่เทยีบกับ 
ปกอน แตมีอัตราสวนกําไรขันตนที่ดีขน อยูที่รอยละ 2 .  
เพิ่มขนจากป 2  รอยละ 1 .
 
 บรษัิทจะดาํเนนิงานตามแผนระยะยาว ในการเปนผูใหบริการ
ดานคอนเทนต สื่อ และการตลาดดิจิทัลอยางครบวงจร เพื่อเพิ่ม
คุณคา และเสริมสรางความแขงแกรงขององคกร ตลอดจน 
มุงพั นาความรูของบคุลากร เพือ่เตรยีมความพรอม ใหกาวทนั
กับยุคสมัย การแขงขัน และเทคโนโลยีสมัยใหม  ทังนี ขอขอบคุณ 
ผู ือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ 
ผูบริหาร พนกังาน และผูมีอปุการคุณทกุทาน ที่ไดใหการสนบัสนนุ
การดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา 

นา มินทร อิงค น
ระ านกรรมการบริหาร

นา มนู ล ว รจน
ระ านกรรมการ
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Mr. Manu Leopairote  Age 73 Years 

Chairman of the Board & Independent Director
Shareholding Proportion  - direct  0.17%
(As of Dec 30, 2016) - indirect –None -
Duration of Directorship 7 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 :
 • ARIP PCL.  Chairman of the Board & Independent Director Jan 2010-Present
 • T.M.C. Industrial PCL. Chairman of the Board  2011-Present
 • Jubilee Enterprise PCL. Chairman of the Board  2010-Present
 • SVOA PCL. Chairman of the Board  2010-Present
 • Siam Steel International PCL. Chairman of Audit Committee  2006-Present
 • Thai Beverage PCL. (Singapore Stock Market) Independent Director   2004-Present
   & Audit Committee Member
 • Polyplex (Thailand) PCL. Chairman of the Board  2004-Present 
 • Bangkok Union Insurance PLC. Chairman of the Board  2004-Present 
 • Khon Kaen Sugar Industry PCL. Chairman of the Board  2004-Present
 • Ministry of Industry Permanent Secretary,   1999-2004
   Ministry of Industry

นายมนู  เลียวไพโรจน์  อายุ  73 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น               - ทางตรง  0.17%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)      - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  ม.ค. 2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ  2554-ปัจจุบัน
 • บมจ. ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ  2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. เอสวีโอเอ ประธานกรรมการ                                2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการตรวจสอบ   2549-ปัจจุบัน
 • บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ  2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ  2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. น้ำาตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ  2547-ปัจจุบัน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  2542-2547
  

BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE
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Mr. Min Intanate   Age 62 Years

Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion  - direct  44.28%
(As of Dec 30, 2016)  - indirect –None -
Duration of Directorship 28 Years (Mar 10, 1989 – Present)

Educations : 
  • 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 :
 • ARIP PCL. Director & Executive Chairman  Mar 1989-Present
 • SVOA PCL. Director & Chief Executive  2013-Present
 • SPVI PCL. Director & Executive Chairman  2011-Present
 • IT City PCL. Director & Executive Chairman  1996-Present
 • Business Online PCL. Director & Executive Chairman  1995-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director  2008-Present
 • D&B (Thailand) Co., Ltd. Chairman   2006-Present
 • National Credit Bureau Co., Ltd. Director  2000-Present
 • Core & Peak Co., Ltd. Director  1995-Present
  • Advanced Research Group Co., Ltd.         Director  1997-Present

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ   อายุ  62 ปี

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง 44.28%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)  - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาตรีกิตติมศักด์ิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
  • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  มี.ค. 2532-ปัจจุบัน
 • บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการและประธานบริหาร          2556-ปัจจุบัน
 • บมจ. เอสพีวีไอ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  2554-ปัจจุบัน
 • บมจ. ไอที ซิตี้ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  2539-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  2538-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ  2551-ปัจจุบัน
 • บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ  2549-ปัจจุบัน
 • บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ  2543-ปัจจุบัน
 • บจ. คอร์ แอนด์ พีค  กรรมการ  2538-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ  2530-ปัจจุบัน
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Educations :
 • Master of Economics, Chulalongkorn University. 
  • Bachelor of Science, Thammasat University.

Certificate :
 • Director Accreditation Program  (DAP) (117/2015).

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Director &  Mar 2015-Present
     Chief Executive Office
   - Director & Vice Executive Chairman 2014-2015
 • SVOA PCL. Deputy Executive Director 2014-2014
   IT Project Group
 • Information Industry Association Director 2009-2010
    Thailand (ATCI)
 • MICROSOFT (THAILAND) LTD. - Partner Strategy &  2009-2011  
        Program Lead, Small &  
     Midmarket Solutions & Partners 
   - OEM Sales Director 2009-2011
   - Senior Segment 2008-2009
     Marketing Manager - OEM
   - Senior Partner 2005-2008
     Account Manager - OEM    
   - Business Development 2011-2005
     Manager
 • Business Software Association Director 2002-2008
  of Thailand (ATSI)

Mrs. Aeimporn Punyasai  Age  48 Years

Director & Chief Executive Officer
Shareholding Proportion     - direct    –None -
(As of Dec 30, 2016)            - indirect –None -
Duration of Directorship 3 Years (Nov 11, 2014 – Present)

นางเอื้อมพร ปัญญาใส  อายุ  48 ปี

กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้น            - ทางตรง  – ไม่มี -
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)   - ทางอ้อม – ไม่มี -
จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี (11 พ.ย. 2557-ปัจจบุนั)

การศึกษา : 
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program  (DAP) (117/2015).

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ มี.ค. 2558-ปัจจุบัน
    - กรรมการและรองประธานบริหาร 2557-2558   
 • บมจ. เอสวีโอเอ รองผู้อำานวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจ  2557-2557
   IT Project 
 • สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย กรรมการ 2552-2553
  (ATCI)
 • บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) - ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์สำาหรับคู่ค้า 2552-2554   
   - ผู้อำานวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ OEM 2552-2554   
   - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด OEM 2551-2552
   - ผู้จัดการอาวุโสส่วนคู่ค้า OEM  2548-2551
   - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   2544-2548
 • สมาคมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) กรรมการ 2545-2551

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont   Age 53 Years

Director
Shareholding Proportion  - direct  0.23%
(As of Dec 30, 2016)  - indirect –None -
Duration of Directorship 7 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 :
 • ARIP PCL. Director Jan 2010-Present
 • Business Online PCL. Director 1997-Present
 • Nature Concept Co., Ltd.         Director 2016-Present
 • A.R. Accounting & Consultants Co., Ltd. Director 2012-Present
 • Health Online Co., Ltd. Director 2012-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
 • D2 Systems Co., Ltd. Director 2008-Present
 • Core & Peak Co., Ltd. Director 1999-Present
 • ARIT Co., Ltd. Director 1999-Present
 • Anew Corporation Ltd. Director 1995-Present
 • Anet Co., Ltd. Director 1995-Present
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Financial Controller 1994-Present

นายประยูร รัตนไชยานนท์   อายุ  53 ปี

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง  0.23%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)  - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี ( 13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
  • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ ม.ค.2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ 2540-ปัจจุบัน
 • บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์         กรรมการ             2559-ปัจจุบัน 
 • บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน
 • บจ. เฮลท์ ออนไลน์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. ดีทู ซิสเต็มส์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. คอร์แอนด์พีค กรรมการ 2542-ปัจจุบัน
 • บจ. เออาร์ไอที กรรมการ 2542-ปัจจุบัน
 • บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมการ 2538-ปัจจุบัน
 • บจ. เอเน็ต กรรมการ 2538-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช ผู้อำานวยการฝ่ายบัญช ี 2537-ปัจจุบัน
   และการเงิน

BOARD OF DIRECTORS & EXECUTIVE COMMITTEE



annual report 2016
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 015015annual report 2016
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 

annual reportannual reportannual report 201620162016
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 015

Dr. Wilson Teo Yong Peng  Age 50 Years 

Director
Shareholding Proportion - direct  0.08%
(As of Dec 30, 2016) - indirect – None -
Duration of Directorship 7 Years (Jan 13, 2010 – Present)

Educations : 
 • DBA, Doctor BA, 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)
 • IIA,  The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
 • DAP, Director Accreditation Program

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

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. Director Jan 2010-Present
 • Business Online PCL. Director 2006-Present
 • SVOA PCL. Director 2006-Present
 • Asys Computer Co., Ltd. Director 2009-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Director 2006-Present
 • Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. Director 2006-Present
 • Anew Corporation Ltd. Director 2006-Present
 • Acerts Co., Ltd. Director 2000-Present

ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง   อายุ  50 ปี

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง  0.08%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)  - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี   (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • DBA, Doctor BA, 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)
 • IIA,  The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
 • DAP, Director Accreditation Program
                                                                                             
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 •  Director Accreditation Program (DAP) (57/2006).

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ ม.ค.2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน 
 • บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ 2552-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอเซิร์ทส์  กรรมการ 2543-ปัจจุบัน

Mr. Pathom Indarodom   Age 45 Years

Director
Shareholding Proportion          - direct  0.19%
(As of Dec 30, 2016)            - indirect –None -
Duration of Directorship 13 Years (Mar 9, 2004 – Present)

Educations : 
 • Master of Science in Computer Engineering, Assumption University.

Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010).

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Director Mar 2004 - Present
   - Director & CEO 2004-Feb 2015
 • The Civil Aviation Authority  Committee on Information Jan 2017-Present
  of Thailand Technology
 • Chiang Mai University Committee,  2015-Present
   Economics  Association 
 • Assumption University Vice President, 2015-Present
   Alumni Association
 • The Association  Advisory Board Member 2015-Present
  of Thai ICT Industry (ATCI)
 • Rajamangala University   Committee, Faculty of  2015-Present
  of Technology Thanyaburi Business Administration
 • The Publishers and Booksellers  Advisory Board Member 2015-Present
  Association of Thailand     
 • The Association of Thai Software  Committee 2015-Present
  Industry (ATSI)
 • The Thai Federation of  Advisory Board Member  2014-Present
  ICT Technology Association  
 • Splash Interactive Co., Ltd.  Director 2011-2013

การศึกษา : 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
                                                                                              
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010).

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการ มี.ค. 2547-ปัจจจุบัน
   - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 2547-ก.พ. 2558
 • สำานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ม.ค 2560-ปัจจุบัน
  (กพท.) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 2558-ปัจจุบัน
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า 2558-ปัจจุบัน
 • สมาคมอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษา 2558-ปัจจุบัน
  เทคโนโลยีสารสนเทศไทย  
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2558-ปัจจุบัน
   คณะบริหารธุรกิจ
 • สมาคมผู้จัดพิมพ์และ ท่ีปรึกษา 2558-ปัจจุบัน
  ผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กรรมการ 2558-ปัจจุบัน
 • สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีปรึกษา 2557-ปัจจุบัน
  และการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
 • บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ  กรรมการ 2554-2556

นายปฐม อินทโรดม   อายุ  45 ปี

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น            - ทางตรง  0.19%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)   - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)                
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Mr. Prakob Visitkitjakarn   Age 76 Years 

Independent Director, Chairman of  Audit Committee
& Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
Shareholding Proportion          - direct  0.16%
(As of Dec 30, 2016)                 - indirect – None -
Duration of Directorship 8 Years (Sep 16, 2009 – Present)

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

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

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL - Independent Director,  Sep 2009-Present
     Chairman of Audit Committee 
   - Chairman of the Nomination 2014-Present
     and Remuneration Committee 
 • Lease IT PLC. Independent Director &  2015-Present
   Chairman of Audit Committee
 • Sri Trang Agro -  - Independent Director &  1997-Present
  Industry PCL.   Chairman of Audit Committee
   - Vice Chairman 2016-Present
 • Siam City Cement PCL. Independent Director &  1999-2011
   Chairman of Audit Committee

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   อายุ  76 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น             - ทางตรง  0.16%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)    - ทางอ้อม – ไม่มี -
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง,  Indiana University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง,  Indiana University, สหรัฐอเมริกา

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ก.ย.2552-ปัจจุบัน
   - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2557-ปัจจุบัน
 • บมจ. ลีซอิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2558-ปัจจุบัน
 • บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2540-ปัจจุบัน
   - รองประธานกรรมการ 2559-ปัจจุบัน
 • บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2542-2554

Mr. Narit Therdsteerasukdi   Age 42 Years

Independent Director, Member of Audit Committee, 
Member of Nomination and
Remuneration Comittee
Shareholding Proportion                - direct  0.16%
(As of Dec 30, 2016)                 - indirect –None -
Duration of Directorship 8 Years (Sep 16, 2009 – Present)

Educations :
 • M.A. (Economics), Boston University, USA.
 • Bachelor of Economics (2nd Class Honor), Chulalongkorn University.
 • Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University.

Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010).

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director,   Sep 2009-Present
     Member of Audit Committee
   - Member of Nomination and  2014-Present
     Remuneration Comittee 
 • Office of the Board  - Acting Senior Executive  2016- Present
  of Investment (BOI)    Investment Advisor
    - Executive Director,  2015- Present
     Investment Strategy and Policy Bureau
   - Executive Director,  2014-2015
     Management Information System Bureau
   - Executive Investment Advisor 2011-2014
   - Director, Economic and  2008-2011
     Investment Strategy Division,
     Investment Strategy and Policy Bureau 

นา น ตม ทอดสถร ักดิ   อายุ  42 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น             - ทางตรง  0.16%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)    - ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010).

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ก.ย 2552-ปัจจุบัน
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2557-ปัจจุบัน
 • สำานักงานคณะกรรมการ - รักษาการท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 2559-ปัจจุบัน 
  ส่งเสริมการลงทุน   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
   - ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และ  2558-ปัจจุบัน
     นโยบายการลงทุน
   - ผู้อำานวยการสำานักสารสนเทศการลงทุน 2557-2558
   - ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 2554-2557
     (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ)
   - ผู้อำานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค 2551-2554

BOARD OF DIRECTORS & EXECUTIVE COMMITTEE
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การศึกษา : 
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland.
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)
 • Audit Committee Program (ACP) (2009)
 • Monitoring Fraud Risk Management (2010)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
 • Monitoring the Internal Audit Function (2010)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)
 • IOD Breakfast Talk 1/2016 “ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture”
 • CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” 
 • IOD Director’s Briefing 2/2017 in the topic of “Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017” 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   ก.ย. 2552-ปัจจุบัน
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2557-ปัจจุบัน
 • สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   2557-ปัจจุบัน
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ   2558-ปัจจุบัน
   - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ   2556-2557 
   - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2549-2557
   - หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด   2551-2556
   - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  2549-2556

นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)   อายุ  53 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น - ทางตรง  0.16%

(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)  - ทางอ้อม – ไม่มี –

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
(Maiden Name ; Srivichit)   Age  53 Years

Independent Director, Member of Audit Committee,
Member of Nomination and Remuneration Comittee
Shareholding Proportion  - direct  0.16%

(As of Dec 30, 2016)  - indirect –None -

Duration of Directorship 8 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. 

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)
 • IOD Breakfast Talk 1/2016 “ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture”
 • CG Forum 3/2016 “The Corporate Corruption is Preventable and Controllable Disasters”
 • IOD Director’s Briefing 2/2017 in the topic of “Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017”

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director, Member of Audit Committee Sep 2009-Present
   - Member of Nomination and Remuneration Comittee  2014-Present
 • Office of Thailand Quality Award  Thailand Quality Award Assessor   2014-Present
 • Bhumibol Adulyadej Hospital  - Head, Quality  Development Center  2015-Present
   - Deputy Head, Quality Improvement Center  2013-2014
   - Vice Chairman of Risk Management Committee  2006-2014
   - Head of  Anesthesiology Department  2008-2013
   - Chairman of  the Education Quality Assurance Committee 2006-2013
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นายธนิต แกล้วเดชศรี  อายุ  45 ปี

ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น              - ทางตรง  - ไม่มี -
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)     - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีทีเ่ป็นผูบ้ริหาร  2 ปี (10 ส.ค. 2558 - ปัจจบัุน)

Mr. Thanit Klaewdetsri  Age  45 Years

Business Media Director
Shareholding Proportion      - direct    - None -
(As of Dec 30, 2016)             - indirect - None -
Duration of Executive  2 Years (Aug 10, 2015 - Now)

การศึกษา : 
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
  -
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือธุรกิจ ก.พ. 2556-ปัจจุบัน
   - ผู้จัดการอาวุโส ก.พ. 2552-ม.ค. 2556

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

Certificate :
  -
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Business Media Director Feb 2013-Now
   - Senior Manager Feb 2009-Jan 2013

นายพรชัย  จันทรศุภแสง  อายุ  45 ปี

ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอซีที
สัดส่วนการถือหุ้น              - ทางตรง  0.01%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)     - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีทีเ่ป็นผูบ้ริหาร  2 ปี (23 ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั)

Mr.  Pornchai  Jantarasupasang  Age  45 Years

ICT Media Director
Shareholding Proportion      - direct    0.01%
(As of Dec 30, 2016)             - indirect - None -
Duration of Executive  2 Year (Feb 23, 2015 - Now)

การศึกษา : 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
  -
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือไอซีที 2547-ปัจจุบัน
 • บจ. เทอร์ราเทรด Project  Manager 2545-2546
 • บจ. ออร์เท็ม ผู้จัดการส่วน Education and Training 2539-2544
 • บจ. คอมพิวเซอร์วิซ ผู้จัดส่วน Customer Service 2537-2538
 • บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชัน ผู้ช่วยบรรณาธิการแผนกตำาราวิชาการ 2536-2536

Educations :
 • B.Sc. Kasetsart University, 1992

Certificate :
  -
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. ICT Media Director 2004-Present
 • TERA TRADE COMPANY Project  Manager 2002-2003
 • ORTEM COMPANY Education and Training Manager 1996-2001
 • COMPUSERVICE Head of Customer Service  1994-1995 
 • SE-EDUCATION PCL. Editorial Assistant Division textbook 1993-1993
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นางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์   อายุ  49 ปี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น              - ทางตรง  0.08%
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)     - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีทีเ่ป็นผูบ้ริหาร  12 ปี (1 ก.ค. 2548 – ปัจจบุ ัน)

Miss Pornpavee Sahawathanapong  Age  49 Years

Chief Financial Officer
Shareholding Proportion      - direct    0.08%
(As of Dec 30, 2016)             - indirect - None -
Duration of Executive  12 Years (July 1, 2005 - Present)

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

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
  -
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ก.ค. 2548-ปัจจุบัน
 • บจ.สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กรรมการ 2554-2556

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

Certificate :
  -
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. Chief Financial Officer July 2005-Present
 • Splash Interactive Co., Ltd. Director 2011-2013

นายบุญเลิศ นราไท  อายุ  39 ปี

ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้น              - ทางตรง  0.00 %
(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)     - ทางอ้อม - ไม่มี -
จ�านวนปีทีเ่ป็นผูบ้ริหาร  8 เดอืน (3 พ.ค.2559 - ปัจจุบนั)

Mr. Boonlerd Narathai  Age  39 Years

Digital Solution Director
Shareholding Proportion      - direct     0.00 %
(As of Dec 30, 2016)             - indirect - None -
Duration of Executive  8 Months (May 3, 2016 - Present)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Microsoft Certificate Professional(MCP)
 • Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
 • Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
 • Microsoft Certificate Trainer (MCT)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)  - ผู้อำานวยการฝ่ายดิจิทัล พ.ค. 2559-ปัจจุบัน 
   - ผู้จัดการฝ่ายไอที  2554-2559
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไอที 2552-2554
   - ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 2546-2552 
 • บจ. ไอโซเน็ท วิศวกรคอมพิวเตอร์  2543-2546

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

Certificate :
 • Microsoft Certificate Professional(MCP)
 • Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
 • Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
 • Microsoft Certificate Trainer (MCT)

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Digital Solution Director  May 2016-Present
   - IT Manager 2011-2016
 • Advanced Research Group Co.,Ltd. - Assistant IT Manager  2009-2011
   - System Administrator  2003-2009
 • Isonet Co.,Ltd. System Engineer  2000-2003



การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สําหรับป 2555 - 2559

รายไดรวม 
หนวย : พันบาท

กําไร ขาดทนุ  สทุธหิลงัหกัภาษี
หนวย : พันบาท

สินทรัพยรวม
หนวย : พันบาท

สวนของผู ือหุน
หนวย : พันบาท

สื่อสิ่งพิมพ การจดักิจกรรม และงานแสดงสินคา สื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ การจดักิจกรรม และงานแสดงสินคา สื่อดิจิทัล
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
สําหรับป สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ฐานะการเงิน

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยรวม

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

ผลการดําเนินงาน

รายไดรวม

รายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ

กําไรขั้นตน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับป

 

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%)

อตัราสวนกําไร(ขาดทุน)สทุธิ จากการดาํเนนิงานตอเนือ่ง (%)

อัตราสวนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

 

ขอมูลตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท)

จํานวนหุนสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (ลานหุน)

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)

142.63

229.55

22.90

28.54

201.01

116.50

178.34

176.84

129.66

47.18

5.66

1.85

26.68

3.17

1.00

0.79

0.93

6.23

0.14

0.004

466.00

0.43

0.25

-

134.59

238.62

33.29

42.45

196.16

116.50

307.28

306.00

266.19

39.80

(11.82)

(9.86)

13.01

(3.85)

(3.02)

(4.07)

(4.90)

4.04

0.22

(0.021)

466.00

0.42

0.25

-

149.78

246.11

33.48

40.09

206.02

116.50

254.55

252.93

213.74

39.19

(14.07)

(13.75)

15.49

(5.53)

(4.97)

(4.98)

(6.29)

4.47

0.19

(0.030)

466.00

0.44

0.25

-

งบการ งิน าะบริ ัท
2559 2558 2557

(หนวย : ลานบาท)
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อม ทั ไป

  ั
ชื่อบริ ัท
สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 3 กลุม ไดแก

เลขทะเบียนบริ ัท
ทร ัพท
ทรสาร

เวบไ ต
-  

ทุนจดทะเบียน
แบงเปนทุนที่ออกและชําระแลว
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
ชนิดและจํานวนหุนที่จําหนายแลว

  บ า
นายทะเบียนหุนและ บสําคัญแสดงสิทธิ

ผูสอบบัญชี

  ส า ั สั ั
กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ ายสื่อธุรกิจ
กรรมการบริหาร ผูอํานวยการ ายบัญชี
และการเงิน
ผูชวยเลขานุการบริ ัท

-  

บริ ัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)
99 16-20 ถนนรัชดาภเิ ก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400

1. สื่อสิ่งพิมพ และคอนเทนต
2. การจดังานนทิรร การ งานแสดงสนิคา
     และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร
3. สื่อดิจิทัลและสื่ออื่น
0107553000051
0-2642 3400
0-2641 2331

. . .  . .
. .

116 500 000 บาท
116 500 000 บาท
0.25 บาท
หุนสามัญ จํานวน 466 000 000 หุน

บริ ัท ูนยรับ ากหลักทรัพย (ประเท ไทย) จํากัด 
93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเ ก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400
ทร ัพท : 66 (0) 2009 9000   ทรสาร :  66 (0) 2009 9992

นายชยพล ุภเ ร นนท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
บริ ัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
193 136-137 ถนนรัชดาภิเ ก คลองเตย กรุงเทพ  10110 
ทร ัพท : 66 (0) 2264 9090
ทรสาร  : 66 (0) 2264 0789-90

. .

นายธนิต แกลวเดช รี
นางสาวพรปวี  สหวั นพง 

นางสาวแอน เสียงสมบัติดี
. .
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วิสัยทั น
บริ ัทจะเปนผูนํา นการผลิตดิจิทัลคอนเทนตท่ีสรางสรรค และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ เปนสื่อที่เขาถงผูบริ ภค

รุน หม รวมทั้งเปนผู หคําปรก าและบริการทางการสื่อสารการตลาดที่มีผูบริ ภคเปน ูนยกลาง ดวยเครื่องมือ เทค น ลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ
บริ ทัจะพั นาการผลติเน้ือหาคอนเทนตดานธุรกิจ ไอ ที ีการ ก า และคอนเทนตดานอืน่ทีเ่ปนประ ยชน และมคีวาม

นาเชื่อถือ รวมถงการพั นาสื่อรูปแบบ หม  ที่มีคุ ภาพ สามารถเขาถงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยบริการ
ที่ทันสมัย ตลอดจนจะพั นาเครื่องมือทางดิจิทัล ดวยนวัตกรรมดานเทค น ลยีสารสนเท   มุงสูการบริการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองตอความตองการทางธุรกิจ ดวยความรวดเรว ถูกตอง แมนยํา เพื่อพั นา ักยภาพและ
สรางขีดความสามารถ นการแขงขัน หแกบุคคลและองคกร

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ัทมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจ นดานตาง  ดังนี้

ดานการผลิต อนเทนต
 บริ ัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําดานการผลิตเนื้อหา (  ) ดานบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ไอ ีที 

การ ก า และคอนเทนตอืน่ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพั นา กัยภาพและขีดความสามารถ นการแขงขนั หแกผูอาน ผานสือ่รปูแบบ
ตาง  ดวยเนื้อหาที่สรางสรรค มีคุ ภาพ และเชื่อถือได 

ดานสอ
 บริ ัทมีเปาหมายท่ีจะเปนผูนําดานสื่อที่จะเขาถงผูบริ ภครุน หม ดยนําเสนอเน้ือหาท่ีผลิตข้นผานสื่อตาง  ที่มี

อิทธิพลตอการรับรูขาวสารของกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ ทรทั น สื่อออนไลน งานนิทรร การ สัมมนา
กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบตาง  หรือสื่ออ่ืน  เพ่ือเพ่ิม ักยภาพของลูกคา นการเขาถงกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ดานการ ห ริการสอสารทางการตลาด ร วง ร
 บริ ทัมเีปาหมายทีจ่ะเปนผูนําดานการ หบรกิารสือ่สารทางการตลาดท่ีครบวงจร เพ่ือสรางการรบัรู ความเขา จ และ

การยอมรับ ่งครอบคลุมตั้งแตการ หคําปรก าทางการตลาด การ กอบรม การ า การประชาสัมพันธ การสงเสริม
การขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินคา การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรมการตลาด นรูปแบบตาง   ห
กลุมลูกคาภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครั  ทั้ง นระดับประเท  และระดับภูมิภาค ดวยองคความรู ประสบการ  
และเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนนวัตกรรมสมัย หม 

ดานการ ั นาเ รองมอดิ ิทัล
 บริ ัทมีเปาหมายที่จะพั นา อ ตแวร ท้ัง นสวนที่เปนแพลต อรม เครื่องมือ และแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอร 

และอุปกร สื่อสารตาง  เพื่อ หเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ชวย นการสื่อสาร 2 ทางกับผูบริ ภค เพื่อเปนสวนหน่งของ
กลยุทธ นการพั นาส่ือท่ีจะเขาถงกลุมคนรุน หมอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนสื่อกลาง นการเผยแพรคอนเทนต 
และสงเสริมธุรกิจดานการสื่อสารการตลาดอีกดวย

วิสัยทั น พันธกิจ และเปาหมายการดาํเนนิธุรกิจ 
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1. ธุรกิจสื่อสิงพมพและคอนเทนต
บริ ัทผลิตและจําหนายสื่อส่ิงพิมพดานธุรกิจ การ

บรหิารจดัการ และไอ ทีี สามารถแบงออกเปน 2 กลุมธุรกิจ 

ดังนี้

นิต สารทางดาน รุกิ

ประกอบดวย

 1.1.1  นิตยสารเชิงวิเคราะห

เ ร กิจ ธุรกิจ กลยุทธบริหาร การจัดการ และการตลาด 

รายงานความเคลื่อนไหว นแวดวงธุรกิจ บทสัมภา 

ผูบริหารท่ีประสบความสําเรจ เพ่ือ หผูอานไดรับทราบถง

กลยุทธและแนว นมธุรกิจ เปนกร ี ก าสามารถนํามา

ประยุกต ชกับธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร 

เปนนิตยสารที่เหมาะสําหรับผูบริหารองคกรระดับสูง 

 1.1.2   นิตยสารรายเดือนที่วิเคราะห

เจาะลกเก่ียวกับการประยุกต ชระบบไอ ีที นองคกร 

รายงานขาวสารความเคลื่อนไหว แนว นมอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร และไอ ีที ท่ัว ลก รวมถงบทความจาก

คอลมันิสตท่ีมชีือ่เสยีง เหมาะสาํหรบัผูบรหิารระดบัสงู และ

ผูบริหารดานไอ ีที นองคกร

 1.1.3 หนังสือรวบรวมขอมูลรายป

 -   1000  เปน

หนังสือที่รวบรวมขอมูลผลประกอบการของทุกบริ ัทท่ี

จดทะเบียน นประเท  เพ่ือจัดอันดับบริ ัทท่ีมีรายไดรวม

สงูสดุของประเท จาํนวน 1 000 บริ ทั มบีทวิเคราะหบริ ทั

ที่มีผลตอบแทนสูงสุด (  ) และตํ่าสุด (  ) 

นแตละอุตสาหกรรม และการจัดอันดับ 50 บริ ัทสูงสุด 

(  50) ของประเท ไทย ท้ัง นแงการเติบ ตของรายได 

ผลกําไร และอัตราผลตอบแทน 

 -    เปนหนังสือที่

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถาบันการ ก าระดับอุดม ก า

ของรั บาลและเอกชนทุกแหง นประเท ไทย พรอมบท

สัมภา วิสัยทั นของผูบริหารสถาบันการ ก า เพื่อเปน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุม ดังนี

ขอมูล หแกนักเรียนและผูปกครองที่กําลังเลือก ก าตอ

นระดับอุดม ก า อีกทั้งยังมีขอมูลประกอบการสอบ

คัดเลือก และ  100 ค ะยอดนิยม รวมถงตารางค ะ 

และสาขาวิชาที่ไดเปดสอน นสถาบันตาง  ทั่วประเท

 -    เปนหนังสือที่

รวบรวมขอมลูเก่ียวกับธุรกิจประกันภัย นประเท ไทย พรอม

บทสัมภา วิสัยทั นของผูบริหารบริ ัทประกันภัยชั้นนํา 

เพ่ือเปนขอมลู หผูอานเขา จถงความสาํคญัของการประกัน

ชีวิตและประกันวินา ภัย และสามารถเลือกประกันท่ีตรง

กับความตองการของตนเองและครอบครัว

นิต สารทางดาน อ ท ละ อน ูเมอร

อิเลกทรอนิกส

ประกอบดวย

 1.2.1  (เดมิชือ่ . ) 

เปนนิตยสารไอ ีทีรายปก ชั้นนําของประเท  ท่ีนําเสนอ

ขอมูลข าวสาร การแนะนําอุปกร เทค น ลยี และ

แอพพลิเคชัน หม  รวมทั้งทิปและเทคนิค นการ ชงาน

เพ่ือตอบสนองการ ชชีวิต นยุคดิจิทัล ดยมีท้ังแบบท่ีเปน

รูปเลมและรูปแบบดิจิทัล เหมาะสําหรับผูอานทุกกลุม

 1.2.2 .  นติยสารท่ีรวบรวมเคลดลบัและ

เทคนคิการ ชงานตาง  (   ) นการประยุกต

ชงานอปุกร ไอ ที ีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ นการ ชงาน

2. ธุรกิจจัดงานนิทรร การ งานแสดงสินคา
และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 

งาน สดงสิน  า อ ท ภาย ต ชื่ อ งาน

 ปจจุบันมีการจัดงาน 3 ครั้งตอป

รั ัด ละ ริหารงาน สดงสิน า งาน

นิทรร การ ตั้งแตเสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่ 

จดัหาขอมลูกลุมลกูคาเปาหมาย ประชาสมัพันธ บรหิารงาน

จนสําเรจ เพ่ือ หสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคของ

ลูกคาทั้งภาครั และเอกชน นยุคดิจิทัล 



annual report 2016annual report 2016
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 027

รั ดั ละ รหิารกิ กรรมทางการตลาด ร วง ร

ตามความตองการของลูกคา ตั้งแตการวางแผนกลยุทธ

ไปจนถงการประเมินวัดผล เพ่ือ หบรรลุเปาหมายทางการ

ตลาด ดยอา ัยความเชี่ยวชาญจากการผลิตคอนเทนต

การสรางสรรคสื่อ านขอมูลผูบริ ภค และประสบการ 

ดานการบริหารงานแสดงสินคาและงานนิทรร การ

3. ธุรกิจสื่อดิจิทัล และสื่ออื่น ประกอบดวย

สอออน ลน

บริ ัทจัดทําเวบไ ตตาง  เพ่ือเปนแหลงขอมูลดาน

ไอ ทีี และคอน เูมอรอเิลกทรอนกิส สาํหรบัผูบริ ภครุน หม 

ที่ตองการขอมูลผลิตภั รุ น หมกอนตัดสิน จ ื้อ การ

นาํเสนอขอมลูขาวสาร ความเคลือ่นไหว นแวดวงธุรกิจ และ

เทค น ลยีไอ ที ี ดยเนนความถูกตอง รวดเรว นาสน จ และ

ทันสมัย นหลากหลายรูปแบบ ท้ังเวบ วิดี อ ( ) 

เชียล ตามรายละเอียดดังนี้

- . .  (เดิมชื่อ . . . )

เปนแหลงขอมูลความรูทางดานไอ ีที และคอน ูเมอร

อิเลกทรอนิกสที่ หญท่ีสุดของประเท ไทยแหลงหน่ง 

ประกอบดวย การทดสอบ (   ) และ ห

ขอคดิเหนทางเทคนิคตอผลติภั รุน หม เพ่ือ หเปนขอมลู

กอนตัดสิน จ ื้อ ขาวสารความเคลื่อนไหวดานเทค น ลยี 

เนนการนําเสนอขาวสารรายวัน มีการนําเสนอขอมูล

เคลดลับและเทคนิค (   ) บทความตาง 

ที่มีประ ยชน นชีวิตประจําวัน ดยมีการนําเสนอเน้ือหา

นหลากหลายรปูแบบ อาทิ บทความบนเวบไ ต และสงัคม

ออนไลน และ นไตรมาสที่ 4 ไดมีการเพิ่มบริการแบบวิดี อ 

ดย ชชองทาง 

- . .   . . .  

เปนเวบไ ตหลักของงานแสดงสินคาไอ ีทีชั้นนํา

คอมมารต  ท่ีบริ ัทจัด เพ่ือเปนชองทางการสื่อสารกับ

ผูบริ ภค นการประชาสัมพันธขอมูล รายละเอียดการ

จัดงาน ปร มชัน ไ ไลต และกิจกรรมตาง  ภาย นงาน 

รวมถงรายชือ่ผูประกอบการ ตลอดจนสนิคาและบรกิารตาง  

ทีเ่ขารวมแสดง นงาน

ุรกิ สอวิท ุ ทรทั น

บริ ัทเปนผูผลิตรายการวิทยุ ทรทั น และบริการท่ี

เกี่ยวของกับการผลิตสื่อวิทยุ ทรทั น ไดแก

- รายการ   ออกอากา ทางสถานีวิทยุ

ทรทั นกองทัพบก ทุกเชาวันเสาร เปนรายการที่นําเสนอ

การ ชชีวิต น ลกดิจิทัล (  ) เพื่อ หผูรับชม

ไดทราบถงความเคลื่อนไหว น ลกเทค น ลยีกับวิถีชีวิต

ที่เปลี่ยนแปลงไป ดยจะออกอากา ถงวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 เปนตอนสุดทาย กอนที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปนําเสนอ

ผาน  ง่เปนชองทาง หมทีต่อบสนองตอไล สไตล

ของคนยุคดิจิทัลที่เนนการดูรายการ นแบบออนดีมานด 

นป 2560 

- รับผลิตรายการ (  ) ทั้งรายการ

ทรทั น   วีดิ ทั น   วิดี อพรี เ นเทชัน สกู ป า 

ตามความตองการของลูกคา 

- บริการ หเชาสตูดิ อ และอุปกร การถายทําพรอม

ทีมงาน

- ธุรกิจการ หบริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจร 

(  ) ตั้งแตการ หคําปรก าดานการตลาด

ดิจทิลั ไปจนถงบรกิารสือ่สารการตลาดดิจทัิล เพ่ือตอบ จทย

การตลาดสมยั หมของลกูคาองคกรท้ังระยะสัน้ ระยะกลาง 

และระยะยาว เริ่มต้ังแต การวางกลยุทธสื่อออนไลนท้ัง

นสวนทีล่กูคาเปนเจาของ (  )  เชน  

  การสรางคอนเทนตท่ีทํา หเกิดการ

พูดถง (  ) สือ่ทีเ่กิดจากการบอกตอ (  

) และสื่อที่เกิดจากการ ื้อ (  ) เพื่อเขาถง

กลุมเปาหมาย เชน      

  (  )  

  (   ) และ  

 รวมถงการวิเคราะหขอมลู และออกรายงาน เพ่ือ

นําไปสูการทําการตลาดอยางตอเนื่อง ตรงกลุมเปาหมาย 

และสอดคลองกับความตองการทางธุรกิจขององคกร 
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-  ธุรกิจการ ห บริการด านการตลาด านข อมูล

(  ) ป จจุบัน านขอมูลถือเป น

องคประกอบท่ีสําคัญ นการสื่อสารการตลาด การสื่อสาร

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนตองมี านขอมูลลูกคาที่

ถูกตอง ครบถวน และมีขอมูลเชิงลกเพียงพอท่ีจะนําไป

วางแผนการการสื่อสารกับลูกคาแตละกลุมได ปจจุบัน

บริ ัทมี านขอมูลลูกคาทั้ง นระดับองคกรและสวนบุคคล

จํานวนมากเพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะหรูปแบบ พ ติกรรม 

และแนว นม นการบริ ภคของลูกคากลุ มตาง  ่ง

สามารถ ช นการวางแผนการสื่อสารการตลาด หกับ

ลูกคา ดยผานชองทางตาง  เชน ไปร ีย  สังคม

ออนไลน และ  

- ธุรกิจแพลต อรมชั้นหนังสือมัลติมีเดีย (  

- ) เปนรูปแบบการ หบริการดานดิจิทัลสําหรับ

การผลิต จัดเกบ และเผยแพรหนังสืออิเลกทรอนิกส ท่ี

สามารถรวมไ ลภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดี อ แอนิเมชัน 

ตลอดจนกระจาย หถงผูบริ ภคผานทางอุปกร พกพา 

ไดแก สมารต น และแทบเลต เพ่ือตอบสนองความ

ตองการการบริ ภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มข้นอยางรวดเรว

- ธุรกิจการรับจางพั นาเวบไ ตและแอพพลิเคชันบน

อุปกร สื่อสารชนิดพกพา บริ ัทมีทีมนักพั นาที่มีความรู

ความสามารถ นการพั นาเวบไ ตและแอพพลิเคชันตาม

ความตองการของลูกคา  

นอกจากนี้ นป 2559 บริ ัทไดเริ่มพั นาธุรกิจบริการ

การ กอบรมออนไลน (  ) สําหรับองคกร

ที่ตองการพั นาทัก ะและ ักยภาพของบุคลากร เปน

ลูชันท่ีประกอบดวยแพลต อรมการ กอบรมออนไลน 

่งมีจุดขายคือ การรวมเอาระบบการประเมินผล และ

ความสามารถ นการเชื่อมตอกับระบบบริหารงานบุคคล 

และคอนเทนตท่ีมีคุ ภาพ มีรูปแบบการนําเสนอแบบ

ผสมผสานของสื่อประเภทตาง  ท้ังน้ีไดมีความรวมมือ

ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ่งคาดวา

จะเสรจสมบูร และพรอม หบริการภาย นไตรมาส

ที่ 2 ของป 2560
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โครงสรางรายได

1. สื่อสิ่งพิมพ

2. การจดังานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา 

 และการจัดประชุมสัมมนา

3. สื่อดิจิทัลและสื่ออื่น 

รวมรายไดจากการขาย

รายไดอื่น

รวมรายไดทั้งหมด

36.23

105.61

35.00

176.84

1.50

178.34

20.32

59.22

19.63

99.16

0.84

100.00

40.39

163.46

102.15

306.00

1.28

307.28

13.14

53.20

33.24

99.58

0.42

100.00

41.90

161.58

49.45

252.93

1.63

254.55

16.46

63.47

19.43

99.36

0.64

100.00

2559
ลานบาท รอ ละ

2558
ลานบาท รอ ละ

2557
ลานบาท รอ ละ

ระ ท องรา ด

เหตุการณสําคัญของบรษัท
พ.ศ. 2532 กอตั้งบริษัท เอ.อาร. อิน อรเมชัน แอนด พับลิเคชัน จํากัด

พ.ศ. 2533 เปดตัวนิตยสารบิซิเนส คอมพิวเตอร แมกกาซีน ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนนิตยสาร บิสิเนส พลัส

พ.ศ. 2534 เปดตัวนิตยสาร C ter. a  นิตยสารไอซีที สําหรับผูบริโภคทั่วไป ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน

  นิตยสาร CO O

พ.ศ. 2542    เปดตัว .ar . .th เว็บทา ( e  rta ) ที่เสนอสาระ ขาวสารดานไอซีที ที่ครบถวน ทันสมัย 

  ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน .ar a .

พ.ศ. 2543     จัดงานแสดงสินคาไอซีทีชั้นนํา C art เปนครั้งแรก

พ.ศ. 2546 เปดตัวนิตยสาร e ea er นิตยสารไอซีที สําหรับองคกร

พ.ศ. 2550 เปดตัวหนังสือ  1000 C a e

พ.ศ. 2553   ดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร. อิน อรเมชัน แอนด

  พับลเิคชนั จาํกัด เปน บรษิทั เออารไอพี จาํกัด (มหาชน) และเขาทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย 

  เอม็ เอ ไอ เมือ่วันท่ี 2 ธันวาคม 2553

พ.ศ. 2554   เปดตัว ดิจิทัลแมกกาซีนเลมแรกของบริษัท CO O  

พ.ศ. 2555     เปดตัวหนังสือ  er t e  และ  ra e 

   รับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ( O ) ในกิจการซอ ตแวรประเภท 

    E ter r e t are  ta  C te t และ E e e  t are

พ.ศ. 2556  จัดงาน ha a   C a  ar  เปนงานมอบรางวัลใหบริษัทที่มีผลประกอบการโดดเดน 

พ.ศ. 2558  เปดตัว ata e บริการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคครบวงจร ตั้งแตการเก็บขอมูล ไปจนถึง

    การวิเคราะห และรายงานผล ใหเขาถึงกลุมเปาหมายของผูบริโภคไดดีที่สุด

   เปดใชบริการโซเชียลมีเดีย a e  ar a  tter  ar t a  เพื่อเปนการรวมพลังสื่อดานไอซีที

    คอนซูเมอรใหครอบคลุมทุกชองทางการเผยแพร



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)030

ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ 
ความเสี่ยงและความไมแนนอนอื่นที่บริษัทมิไดกลาวถึง
จัดเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญ หรือเปนความเสี่ยง
ที่บริษัทไมอาจคาดการณได

1. ความเสี่ยงจากการพ่งพิงบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเปนธุรกิจที่เก่ียวของกับ

การพัฒนาและจัดทําเน้ือหา ขาวสาร ขอมูลดานธุรกิจ
การตลาด และไอซทีี ( C ) ตลอดจนการพัฒนาบรกิารดาน
ดจิทิลัตาง ๆ  ซึง่ตองพ่ึงพาบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ 
และประสบการณ ทั้งดานธุรกิจ การบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีเปนอยางดี  บุคลากรท่ีมีคุณภาพถือเปนปจจัย
แหงความสําเร็จอันดับตน ๆ ในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทใหความสําคัญกับบุคลากรและการบริหารงาน
บุคคลเปนอยางมาก  นับตั้งแตกระบวนการคัดเลือก
พนกังานใหม การพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี ทั้งทาง
กายภาพ การสรางขวัญและกําลังใจ และแรงจูงใจในการ
ทาํงาน การสงเสรมิใหพนกังานมสีวนรวมในการดําเนนิงาน 
และเติบโตไปพรอม ๆ กับความสําเร็จของบริษัท เพื่อจูงใจ
ใหบุคลากรของบริษัททํางานกับบริษัทอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสงเสริมการทํางานเปนทีม และมี
ระบบการบริหารงานที่ดี 

2. ความเส่ียงจากการแขงขัน และการ
เปลี่ ยนแปลงพ ติกรรมผู บริ โภคและ
เทคโนโลยีสมัยใหม

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพยังคงไดรับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารผานทางเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร
สมารตโ น และแทบ็เลต็ ทาํใหการบรโิภคสือ่สิง่พิมพลดลง
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี สื่อสิ่งพิมพยังคงมีคุณสมบัติ
ความเปนส่ือ ขาวสารในสือ่สิง่พิมพยังคงสรางความเชือ่มัน่
และภาพลักษณที่ดีใหกับผูบริโภค และธุรกิจ

อย างไรก็ตาม บริษัทได ให ความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จึงมุงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ บรรจุเนื้อหาสาระ

ปจจัยความเสี่ยง
ที่ดีเพ่ือใหผูอานท่ียังชื่นชอบการอานหนังสือที่เปนกระดาษ
ยังคงเปนลกูคาของเราตอไป  นอกจากน้ี บรษิทัยังไดพัฒนา
จัดทํานิตยสารอิเล็กทรอนิกส และสื่อออนไลน เพ่ือรองรับ
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม สงผลใหบริษัทตอง
พัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาใหมีคุณภาพสอดคลอง
กับความสนใจของผูบริโภคอยางตอเนื่อง ตลอดจนการ
พัฒนาตาง ๆ เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการใหบริการ
ของสื่อในหลาย ๆ ดาน

สําหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาไอซีที จากภาวะ
อุตสาหกรรมไอซีทีท่ีซบเซาอยางตอเนื่อง ทําใหกลุมผูเขา
รวมงานจัดแสดงสินคาไอซีทีลดลง บริษัทจึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยดึงพันธมิตรทางธุรกิจตาง ๆ เพ่ือ
สรางสีสันและความแตกตางจากงานแสดงสินคาไอซีที
ทัว่ไป เพ่ือความหลากหลายและขยายกลุมลกูคาเปาหมาย
มากขึ้น รวมทั้งนําชองทางการสื่อสารตาง ๆ รวมทั้งสื่อ
ออนไลนเขามาประชาสัมพันธและดึงผูเขาชมงานใหเพ่ิม
มากขึ้นดวย

3. ความเส่ียงจากการปรับเพิม่ขนของราคา
กระดาษและการขาดแคลนกระดาษ

กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตนิตยสารและ
หนังสือ ถึงแมบริษัทจะไมมีโรงพิมพเปนของตนเอง แต
บริษัทเปนผูสั่งซื้อและจัดหากระดาษท่ีใชในการจัดพิมพ
นิตยสารและหนังสือใหแกโรงพิมพ เนื่องจากกระดาษจัด
เปนสนิคา C t  ทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาตามความ
ตองการซื้อของผูบริโภค และตามปริมาณการผลิตของ
ผูผลติอยูตลอดเวลา ดงัน้ันจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวน
ของราคากระดาษ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต
ของบริษัท ในขณะที่นิตยสารที่บริษัทผลิตไมสามารถปรับ
ราคาขึ้นลงตามราคากระดาษได

ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โดยทั่วไป บริษัทจะ
สามารถประมาณการจํานวนพิมพ ทําใหสามารถคํานวณ
ปรมิาณกระดาษท่ีใชไดลวงหนา จงึใชวิธีการสัง่จองกระดาษ
กับผู ผลิตกระดาษ และ/หรือตัวแทนจําหนายลวงหนา
ประมาณ 3 6 เดือน วิธีดังกลาวทําใหบริษัทสามารถหา
กระดาษไดตามปรมิาณท่ีตองการ ในราคาท่ีเหมาะสม และ
ชวยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ นอกจากนี้ 
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บริษัทมีการผลิตสื่อดิจิทัลและพัฒนาการใหบริการขอมูล
ทางสื่ออื่น ทําใหบริษัทมีแนวโนมลดความตองการใช
กระดาษลง

. ความเสี่ยงจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสื่อโ ษณา

ปจจุบันรูปแบบของสื่อโ ษณามีการเปลี่ยนแปลง
ถึงแมวาบริษัทสวนใหญซึ่งเปนลูกคายังมีการโ ษณาใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ แตก็ใหความสําคัญกับรูปแบบ
สื่อโ ษณาใหม ๆ มากขึ้น เชน สื่อสังคมออนไลน และ
สื่อออนไลน นอกจากน้ี ทีวีดิจิทัลก็มีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วในรอบ 2 3 ปที่ผานมา สงผลใหสวนแบงการตลาด
ของสื่อเดิมถดถอยลง บริษัทไดมีการพัฒนาและขยาย
สื่อโ ษณารูปแบบใหมนอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อวิทยุโทรทัศน ไปยังสื่อดิจิทัล และโมบายแอพพลิเคชัน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโ ษณา
โดยอาศัยพลังจากกลุ มผู อานและผู ชม ตลอดจนกลุ ม
โซเชียลที่บริษัทมีอยูในการตอยอดทางธุรกิจอื่น

. ความเสีย่งเร่ืองส านทีจ่ดังานแสดงสินคา
สถานท่ีจดังานทีเ่หมาะสม ถือเปนกลยุทธสาํคญัในการ

ชวยใหงานแสดงสินคาประสบความสําเร็จ  โดยงานแสดง
สินคาสวนใหญของบริษัทท่ีจัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
จะจัดที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  เนื่องจากเปนทําเล
ทีเ่หมาะสม ตัง้อยูใจกลางเมอืง เดนิทางสะดวกดวยรถไ า
ใตดิน ( )  พื้นที่ในการจัดงานกวางขวาง โดยบริษัทจะ
ทําการตกลงกับศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ สําหรับ
แผนการจัดงานทั้งป แตสัญญาเชาจะเปนสัญญาตอครั้ง
ของการจัดงาน ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากเกิด
เหตุการณที่ทําใหบริษัทไมสามารถเชาพ้ืนท่ีหรือการปรับ
ราคาคาพื้นที่โดยศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

จากการท่ีบริษัทไดจัดงานท่ีศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ มาตั้งแตป 2544  มีการรวมงานกันมาดวยดี  บริษัท
จงึมัน่ใจวาจะสามารถเชาพ้ืนท่ีกับศนูยการประชมุ  ในการ
จัดงานแสดงสินคาไดตอไป อยางไรก็ตาม หากบริษัท
มีความจําเปนท่ีจะตองยายไปจัดงานแสดงสินคาที่อื่น  
บรษิทัจะยังคงพิจารณาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเปนปจจยัสาํคัญ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ปจจุบันมีศูนยจัดแสดงสินคาเกิดขึ้น

หลายแหง ทั้งในเขตกรุงเทพ  และปริมณฑล ท่ีมีพ้ืนท่ี
กวางขวาง สามารถเดินทางไดโดยสะดวก และจากการ
ทีง่านแสดงสนิคาของบรษิทัเปนทีรู่จกั และไดรบัการยอมรบั
อยางกวางขวางมานานกวา 10 ป ประกอบกับความสมัพันธ
ทีด่กีบัผูผลติ และผูจําหนายสนิคาทีเ่ชาบูธ บริษัทจึงเชื่อมั่น
วาสามารถลดความเสี่ยงเรื่องนี้ได

. ความเสี่ยงจากการ ูกฟองรอง 
เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจดานสื่อ ไมวาจะเปน

สื่อสิ่งพิมพ  สื่อดิจิทัล และสื่อวิทยุโทรทัศน โดยเนื้อหาที่ใช
ในการผลิตสื่อจะไดจากท้ังหนังสือ บทความที่เขียนโดย
กองบรรณาธิการของบริษัทและนักเขียนอิสระ รวมทั้งการ
แปลจากบทความตางประเทศ  สงผลทาํใหอาจมคีวามเสีย่ง
จากการถูก องรอง ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือ
บทวิเคราะหที่สงผลกระทบตอบุคคลอื่น

บริษัทไดมีการจัดทําขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหง
วิชาชพีหนังสอืพิมพ เพ่ือเปนกรอบใหพนกังานยึดถือปฏิบตัิ 
และมกีารจดัฝกอบรม โดยเชญิวทิยากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญ
มาใหความรูแกกองบรรณาธิการ เพ่ือทราบปจจยัความเสีย่ง 
รวมท้ังกรณีท่ีอาจเขาขายการละเมิดลิขสิทธิ์หรือหมิ่น
ประมาท เพื่อเปนการปองกันในระดับหนึ่ง สําหรับนักเขียน
อิสระ บริษัทมีการระบุในสัญญาที่นักเขียนอิสระจะตอง
ยืนยันวา ผลงานของตนมิไดละเมิดลิขสิทธิ์ผูหนึ่งผูใด และ
หากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดขึ้น ผู เขียนจะเปน
ผูรับผิดชอบคาเสียหายเอง อยางไรก็ตาม ที่ผานมาปญหา
เหลานีเ้กิดขึน้คอนขางนอย ในขณะเดียวกนั บรษิทัมกีารซือ้
ประกันภัยทางวิชาชีพ เพื่อลดผลกระทบหากโดน องรอง



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)032

. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู ือหุน
รายใหญ อืหุนในบรษัิท อยางมนียัสาํคญั

ทะเบียนรายชื่อผู ถือหุ นของบริษัท ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2559 ปรากฏรายชื่อผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท ประกอบดวย นายมินทร อิงคธเนศ ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 44.28 ซึ่งจะทําใหผู ถือหุ นรายใหญ
ดงักลาว สามารถควบคมุมตท่ีิประชมุผูถือหุนไดในเรือ่ง
ที่กฎหมายกําหนด หรือขอบังคับของบริษัท กําหนดให
ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงของผู ถือหุ นที่มาประชุม และมีสิทธ์ิออกเสียง  
เนื่องจากผูถือหุนรายใหญสามารถใชเสียงซึ่งเกินกวา
รอยละ 25 สําหรับการใชสิทธ์ิในการคัดคานในมติ
ตาง ๆ ได สงผลใหผูถือหุนรายอื่นไมอาจถวงดุลการ
ออกเสียงของผูถือหุนรายใหญได 

นอกจากนี้ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอรส พีทีอี
แอลทีดี ถือหุนในบริษัท รอยละ 20.05 (รายละเอียด
หนา 33) ท้ังน้ี หากผูถือหุนรายใหญสองรายซึ่งไมเปน
บุคคลท่ีเก่ียวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราช
บญัญัตหิลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยมกีารออกเสยีง
ไปในทิศทางเดียวกัน จะมีสิทธ์ิออกเสียงรวมกันใน
สัดสวนรอยละ 64.33 ซึ่งจะทําใหผูถือหุนกลุมดังกลาว
มีอํานาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลตอการ
ตดัสนิใจของบรษิทัไดเกือบทกุเรือ่ง ไมวาจะเปนเรือ่งการ
แตงตัง้กรรมการ หรอืการขอมติในเรือ่งอืน่ทีต่องใชเสยีง
สวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมาย
กําหนดหรือขอบังคับของบริษัท กําหนดใหตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน 
ดงันัน้ ผูถือหุนรายอืน่ของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่ง จากการ
ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและ
ถวงดุล เรื่องท่ีผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา  

บริษัทไดมีการแตงตั้งกรรมการอิสระเขามาทํา
หนาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ พิจารณา 
และกลั่นกรองมิใหเกิดรายการท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขดัแยงทางผลประโยชน และเพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน
การดําเนินงานของบริษัท

. ความเส่ียงจากการจลาจลและภัยพิบติั
ทางธรรมชาติ

การจลาจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีไม
สามารถกําหนดหรือคาดการณได ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อาจสงผลตอการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัท้ังทางตรงและ
ทางออม อยางไรก็ดี ถามีการเตรียมพรอมและวางแผน
ลวงหนา อาจสามารถหาวิธีลดความรนุแรง  หรอืบรรเทา
ผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได โดยบริษัทได
จัดทําแผนฉุกเฉินท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดย
แผนระยะสั้นคือการจัดหาสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง
ในกรณีที่ไม สามารถเข ามาปฏิบัติงานที่บริษัทได
สวนแผนระยะยาวน้ัน บริษัทไดลงทุนในระบบไอซีที
สาํหรบัการสาํรองขอมลูของบรษิทั ในกรณีทีไ่มสามารถ
ปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการของบริษัท จะสามารถยายการ
ทํางานไปยังสถานที่อื่น และปฏิบัติงานตอเนื่องไดทันที
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คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการใหญ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายผลิต
สื่อไอซีที

ฝายผลิต
สื่อธุรกิจ

ฝายครีเอทีฟฝายกิจกรรม
และงานแสดงสินคา

ฝายบญัช ีการเงนิ
และบริหารงานบคุคล    

ฝายกลยทุธ
และสนบัสนนุ

ผายผลิต
สื่อดิจิทัล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

โครงสรางการจัดการ
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1.   นายมนู เลียวไพโรจน

2.   นายมินทร อิงคธเนศ

3.   นางเอื้อมพร ปญญาใส

4.   นายประยูร รัตนไชยานนท

5.   นายปฐม อินทโรดม

6.   ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

7.   นายประกอบ วิศิษฐกิจการ

8.   นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์

9.   นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ ผูจัดการใหญ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการบริษัท
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้

เลขานุการบริษัท  : นายชาญชัย บุณยสุรกุล

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายมนู เลยีวไพโรจน หรอื นายมนิทร องิคธเนศ หรอื นางเอือ้มพร ปญญาใส หรือ นายประยูร  รตันไชยานนท กรรมการ

สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ สําหรับป 2559

1.   นายมน ูเลยีวไพโรจน

2.   นายมนิทร องิคธเนศ

3.   นางเอือ้มพร ปญญาใส

4.   นายประยูร รตันไชยานนท

5.   นายปฐม อนิทโรดม  

6.   ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง

7.   นายประกอบ วิศษิฐกิจการ

8.   นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์

9.   นอ.พญ. แพทยหญิงอิศรญา สุขเจริญ
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4/4

4/4

4/4
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4/4

4/4

4/4
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4/4
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4/4

4/4

3/4

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

รา ื่อค ะกรรมการ
ค ะกรรมการบริ ทั
จาํนวน ทาน

จาํนวนการ ระ มทัง ครงั

ค ะกรรมการตรวจสอบ
จาํนวน ทาน

จาํนวนการ ระ มทัง ครงั

ค ะกรรมการสรรหาและ จิาร า
คาตอบแทน จาํนวน ทาน
จาํนวนการ ระ มทัง ครงั

ื่อ นามสกล ตําแหนง
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ขอบเขต อาํนาจ หนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาท่ี และความ

รับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ

ผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจ

หนาที่ที่สําคัญได ดังนี้ 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ

ประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ

บริษัท

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย

3 เดือนตอครั้ง รวมทั้งจัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

3. จดัใหมกีารทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ

บริษัท ซึ่งผู สอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการ

คนหนึง่หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิัตกิารอยางหนึง่

อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการ

ควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือ

ใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น

สมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็น

สมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือ

อํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะ

กรรมการบริหาร มีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานตาง ๆ

โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตอง

ไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการ

บริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ

หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติ

ไวแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได

รับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย

เวนแตในเรือ่งดงัตอไปนี ้คณะกรรมการบรษิทัตองไดรบัมติ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก 

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุม

ผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย

หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญให

แกบคุคลอืน่ หรอืการซือ้หรอืการรับโอนกิจการของบรษิทัอืน่

มาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอ

บังคับ เปนตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หนาท่ี

ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะ

กรรมการบริหาร ผูจัดการใหญ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน

และงบประมาณอยางตอเน่ือง

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัด

ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอัน

มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะ

มีมติแตงตั้ง

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หาก

มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในสัญญาที่บริษัท

ทําขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือ

บริษัทในเครือ

10. จัดใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมท้ังคณะ 

และประเมินผลงานประจําปของผูบริหารสูงสุด (CEO) 

ขององคกร
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กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ ท่ีบริษัท ได  กํ าหนดไว 

เทียบเท ากับข อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มี

ความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทําหนาที่

คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม

กัน และสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลท่ี

เกี่ยวของกัน โดยมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ดังนี้

1. ถือหุนของบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของ

ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ

บริหารงานในบริษัท หรือบริษัทยอย

3. เปนกรรมการท่ีเปนอิสระจากฝายจัดการและ

ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม

4. ตองไมเปนญาติสนิท หรือเปนบุคคลซึ่งรับหรือ

มีผลประโยชนรวมกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุม

5. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีสาระ

สําคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลตอการแสดง

ความเห็นที่เปนอิสระ

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ

ซึ่งได รับค าบริการเกินกว า 2 ล านบาทตอป จาก

บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง

8.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรบัการแตงตัง้ข้ึนเปนตวัแทน

ของกรรมการ ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

9. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน หรือ

เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

10. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น

อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

อํานาจ หนาที่และบทบาทของประธานกรรมการ
เพ่ือใหการแบงแยกอํานาจหนาท่ีในเรื่องการกําหนด

นโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอยาง

ชัดเจน บริษัทจึงกําหนดใหประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบรหิาร และผูจดัการใหญ เปนคนละบคุคลกัน โดย

ประธานกรรมการมีบทบาทหนาที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู ถือหุ น

ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม

รวมกับผูจัดการใหญ

2. มบีทบาทในการควบคมุการประชมุใหมปีระสทิธิภาพ

เปนไปตามระเบยีบ ขอบงัคบับรษิทั สนับสนุนและเปดโอกาส

ใหกรรมการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ

3. สนบัสนนุและสงเสริมใหคณะกรรมการบรษิทั ปฏบิตัิ

หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ หนาท่ี 

ความรับผิดชอบ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว

5. เป นผู ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้ง

สองฝายเทากัน
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1.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

2.   นางเอื �อมพร ปัญญาใส

3.   นายธนิต แกล้วเดชศรี

4.   นายพรชยั จนัทรศภุแสง

5.   นายบญุเลศิ นราไท

6.   นางสาวพรปวีณ์  สหวฒันพงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร/ ผู้จดัการใหญ่

กรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื�อธรุกิจ

กรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื�อไอซีที

กรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการฝ่ายดจิิทลั

กรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ

สอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทาํหนาท่ีพิจารณากลัน่กรองการดาํเนนิงานเฉพาะเรือ่งตาง ๆ

ที่สําคัญ ตามบทบาทหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความ

รบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกับการดําเนนิงาน

ตามปกติ การกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสร างการบริหาร และอํานาจการบริหารตาง ๆ 

ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบ ตลอดถึง

การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท

ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญได 

ดังนี้

1. พิจารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจาํปตามท่ี

ฝายจัดการเสนอ กอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมตั ิท้ังน้ี ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมตักิาร

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปใน

ระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณี

เรงดวน และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ

ในที่ประชุมคราวตอไป

2. อนุมัติการใชจายตามระดับอํานาจอนุมัติท่ีไดรับ

การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3.  อนมุตักิารใชจายเงนิลงทนุท่ีสาํคญั ๆ  ทีไ่ดกําหนดไว

ในงบประมาณรายจายประจําป ตามท่ีจะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

4.  เปนคณะที่ปรึกษาใหฝายจัดการในเรื่องเก่ียวกับ

นโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ

ดานการปฏิบัติการอื่น ๆ 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการ

อนุมติัรายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง หรอืรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกับคณะกรรมการ

บริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด

ขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู  ถือหุ น เพ่ือพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการ

ที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของ

บริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว

ชัดเจนแลว

 

ื่อ นามสกล ตําแหนง
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวศดารินทน จันทะกุล

ขอบเขต อาํนาจ หนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงิน (ราย

ไตรมาส และประจําป) ท่ีถูกตอง และเปดเผยขอมูลท่ี

เก่ียวของอยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบรษิทั

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และ

ระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง

โยกยาย เลกิจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอื

หนวยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย   ข อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความ

เปนอิสระ เพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวม

ประชมุกับผูสอบบญัช ีโดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุ

ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัย ทัง้น้ี เพ่ือใหมัน่ใจวา

รายการดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอ

บริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้

 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปน

ที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท

 (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขอบรษิทั

 (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบ

บัญชี

 (จ)  ความเหน็เก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขัดแยง

ทางผลประโยชน

 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

 (ช) ความเห็นหรือข อสัง เกตโดยรวมท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(Charter)

 (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป

ควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย ดวยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติเปลี่ยนแปลงหนาท่ี และจัดทํา

รายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลง ตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย

กําหนด และนําสงตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ 

นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยวิธีการตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานโดย

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้ความสามารถด้านบญัชีและการเงิน

1.  นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*

2.  นายนฤตม์ เทอดสถีรศกัดิ�

3.  นอ.พญ. อิศรญา สขุเจริญ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ื่อ นามสกล ตําแหนง
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

1.  นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

2.  นายนฤตม์ เทอดสถีรศกัดิ�

3.  นอ.พญ. อิศรญา สขุเจริญ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

นางสาวศดารินทน จันทะกุล (รักษาการแทน)

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
. การ รรหา

1.1 กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหา

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจํานวน โครงสราง และองคประกอบของ

คณะกรรมการ กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม

ผูถือหุนแลวแตกรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มี

ความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติเปนไปตามกฎหมาย

ขอบังคับ และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนําเสนอ

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 

1.3 ใหคําชี้แจง และตอบคําถามใด ๆ เก่ียวกับการ

สรรหากรรมการบริษัทตอท่ีประชุมผูถือหุน ในนามของ

คณะกรรมการบริษัท 

1.4 ปฏิบัติการอื่นใดเ ก่ียวกับการสรรหาตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การพจาร า า ท

2.1 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการพิจารณาคา

ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติ

ตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี

2.2 พิจารณาคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่

เปนรูปแบบตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 

โดยการพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ใหพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรบัผดิชอบ 

และผลงาน เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและ

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 

2.3 ใหคําช้ีแจง และตอบคําถามใด ๆ เก่ียวกับ

คาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุมผู ถือหุ น ในนามของ

คณะกรรมการบริษัท 

2.4 ปฏิ บัติการอื่นใดที่ เกี่ยวข องกับการกําหนด

คาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการ
บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผู ทําหนาท่ี พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถที่หลากหลาย เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลายดาน อันจะชวยใหมี

มุมมองที่ครบถวนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  และ

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนําเสนอ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยจะ

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ กรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญประกอบดวย 

นายมินทร อิงคธเนศ และนายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

ในป 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา

ตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 

2559 เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีตอง

ออกตามวาระ และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

สําหรับป 2559

ื่อ นามสกล ตําแหนง



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)040

คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย (ในรูปตัวเงิน)

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทน ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งละ 5,000 บาท และคา่เบี �ยประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 คา่ตอบแทน ครั �งละ 5,000 บาท
 (1)  นายมน ูเลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ขอลดเงินเดือนลง จากเดมิเดือนละ 273,000 บาท ลงเหลือ 200,000 บาท ตั �งแตเ่ดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป
 (2)  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ขอรับเงินเดือน 120,500 บาท ตั �งแตเ่ดือนกนัยายน 2557 ถงึมีนาคม 2559 และขอไมรั่บเงินเดือน
  ตั �งแตเ่ดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป เพื�อบรรเทาภาระรายจา่ยของบริษัท
 (3)  นางเอื �อมพร ปัญญาใส เสนอที�จะไมรั่บคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหนง่กรรมการ เนื�องจากเป็นพนกังานประจําของบริษัท 
  (4)  ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพง็ เสนอไมรั่บคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหนง่กรรมการ

การพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการไดแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน เปนผูทาํหนาทีพิ่จารณาแนวทาง

การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะ

กรรมการชุดยอย โดยแนวทางกําหนดคาตอบแทนให

พิจารณาถึงผลการปฏบิตังิาน ประสบการณ ภาระหนาที่ 

และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ

อางอิงกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ

ใกลเคียงบริษัท เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

หากเห็นชอบก็จะนําเสนอที่ประชุมสามัญผู ถือหุ นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป โดยจะตองไดคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งน้ี บริษัทไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผู ถือหุน

ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และที่ประชุม

สามญัผูถือหุนมมีตอินุมติัคาตอบแทนกรรมการบรษิทั และ

คณะกรรมการชุดยอย ดังนี้

ื่อ สกล ตําแหนง
คาตอบแทนรวม

บาท
คาตอบแทนรวม

บาท

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ ผู้จดัการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

1.  นายมน ูเลียวไพโรจน์ (1)

2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ (2)

3.  นางเอื �อมพร ปัญญาใส (3)

4.  นายประยรู รัตนไชยานนท์

5.  นายปฐม อินทโรดม

6.  ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพง็ (4)

7.  นายประกอบ วิศษิฐ์กิจการ

8.  นายนฤตม์ เทอดสถีรศกัดิ�

9.  นอ. พญ. อิศรญา สขุเจริญ

2,639,000

381,500

20,000

260,000

260,000

15,000

625,000

505,000

505,000

3,296,000 

1,466,000

20,000

260,000

220,000

20,000

625,000

505,000

505,000

รวมทั �งสิ �น 6,917,0005,210,500
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คาตอบแทนผูบริหาร
คา่ตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการที�เป็นผู้บริหารที�ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน

* สวสัดกิาร รวมถงึเงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลี �ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ปี 2559 จํานวน 5 ราย เป็นเงิน 248,249 บาท และในปี 2558 จํานวน 5 ราย
   เป็นเงิน 324,696 บาท 

เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิาร* 

ระ ท องคาตอบแทน
จํานวนราจํานวนรา จํานวน งิน บาทจํานวน งิน บาท

6 57,000,019 7,724,446

ขอพิพาทดานแรงงาน   -ไมมี่-

คาตอบแทนพนักงาน 
คา่ตอบแทนของพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ที�ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน 

* สวสัดิการ รวมถงึเงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลี �ยงชีพให้แก่พนกังาน ในปี 2559 จํานวน 71 ราย เป็นจํานวนเงิน 889,075 บาท และในปี 2558 
   จํานวน 57 ราย เป็นจํานวนเงิน 1,013,322 บาท 

เงินเดือน โบนสั เงินชดเชยจากการปรับโครงสร้าง
และสวสัดกิาร* 78 40,505,140 89 43,723,372

บุคลากร
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั �งสิ �นจํานวน 78 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจํา

จํานวน 76 คน และพนกังานชั�วคราว 2 คน ดงันี �

ระ ท องคาตอบแทน
จํานวนรา จํานวนราจํานวน งิน บาท จํานวน งิน บาท

ฝ่ายกลยทุธ์และสนบัสนนุ

ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสนิค้า

ฝ่ายครีเอทีฟ

ฝ่ายผลติสื�อไอซีที

ฝ่ายผลติสื�อธรุกิจ

ฝ่ายผลติสื�อดจิิทลั

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารงานบคุคล 

า นักงาน ระจํา คน นักงาน ั่วคราว คน รวม คน

รวมทั �งสิ �น

6

12

11

11

10

10

2

14

76

-

-

-

1

1

-

-

-

2

6

12

11

12

11

10

2

14

78
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บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)042

นโยบายการพั นาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย าง

สมํ่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

และความชาํนาญ รวมทัง้ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน

ของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทสงเสริมใหบุคลากร

สามารถพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงาน

จริง (O  the  ra ) โดยพนักงานที่เขาใหมจะมี

หัวหนางาน ในแตละสายงานทําหนาท่ีฝกสอนงานใน

สายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดใหมีการอบรมภายใน โดยเชิญ

ท่ีปรึกษาของบริษัทเขามาถายทอดประสบการณและ

ใหความรูเพ่ิมเติมแกพนักงานอยูเปนประจํา บริษัทพิจารณา

จดัสงพนกังานและผูบรหิารในสายงานตาง ๆ  เขารวมการอบรม

และสมัมนาในเรือ่งท่ีเก่ียวของกับการปฏบิตังิานของแตละฝาย

เปนการเพ่ิมเตมิ นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายจดัสงพนักงานไป

ทศันศกึษาดงูานในตางประเทศ เพ่ือนาํเทคโนโลย ีวิวัฒนาการ

ใหม ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทใหดียิ่งขึ้น

ในป 2559 บริษัทไดจัดใหพนักงานไดรับการอบรมและ

สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน ดยเ ลี่ย 7 9  

ชั่ว มงตอพนักงาน 1 ทาน
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โครงสรางผู อืหุน

รายชี่อผู ือหุนสูงสุด 1  รายแรก ณ วันที่ 3  ธันวาคม 2  ประกอบดวย

1.   นายมินทร อิงคธเนศ

2.    ar a  ea th a a e e t a re ra h 

3.   นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ

4.   นายณรงคชัย สิมะโรจน

5.   นางยุวดี จอมพิทักษ

6.   นายกษม ศิริรังสรรคกุล

7.   นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล

8.   นายสาธิต เชียงทอง

9.   นายสุภัทร แกวกําพล

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

      ผูถือหุนรายยอยอื่น ๆ

    รวมทั้ง ้

206,338,000

93,432,000

12,912,000

8,100,000

4,000,000

3,836,800

2,867,500

2,540,800

2,327,400

2,267,600

127,377,900

466,000,000

44.28

20.05

2.77

1.74

0.86

0.82

0.62

0.55

0.50

0.49

27.33

100.00

 คสัโตเดยีน ของ บรษิทั แอพซลีอน เวนเจอรส พีทีอ ีแอลทีด ีซึง่ถอืหุนโดย e e  e e at   ra rtat  t  ( e e  )    
  ในสัดสวนรอยละ 100.00 

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษี

เงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่

กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใช

เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป

ในป 2559 บริษัทงดจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการ

าดทุนสะสม

ผูถือหนรา อ
35.67%

มินทร อิงค น
44.28%

แอ ลอน วน จอรส
20.05%

รา ือ่ผูถอืหน จาํนวนหน รอ ละ
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นโยบายการตอตานคอรรปัชัน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นในการตอตานการ

ทุจริตและคอรรัปชัน โดยกําหนดใหบริษัทรวมถึงบุคคลที่

เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจทุกหนวยงาน ปฏิบัติตาม

นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชันสําหรับกรรมการ

ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ใหถือเปนหลักการและหนาที่

รับผิดชอบท่ีจะตองปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหและ

การรับสินบนท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนตัวเงิน

หรือมิใชตัวเงิน

ในป 2559 บรษิทัไดมกีารป มนเิท ใหแกพนกังานใหม 

เพ่ือรับทราบระเบียบ อบังคับ จริยธรรม น ยบายการตอ

ตานคอรรัปชัน แนวป ิบัติ และสวัสดิการตาง  องบริษัท

 

การแจงเบาะแส 
บริษัทจัดให มีช องทางในการแจ งเบาะแส หรือ

ขอรองเรียนจากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ

หรอืพฤตกิรรมท่ีอาจสอถึงการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของ

บุคลากรในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น 

รวมทั้งมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส และใหความ

สาํคญักับการเก็บขอมลูขอรองเรยีนเปนความลบั ซึง่จะรบัรู

เฉพาะในกลุ มบุคคลท่ีไดรับมอบหมายและเก่ียวของ

เพ่ือสรางความมัน่ใจแกผูรองเรยีน โดยมขีัน้ตอนปฏิบตั ิดงันี้

1. รับเรื่องแจงเบาะแสและขอรองเรียน

2. ทุกเบาะแสและขอรองเรียนจะถูกตรวจสอบและหา

ขอเท็จจริงในข้ันตน หากมีขอมูลและหลักฐานประกอบ

จะดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริษัท

 

ชองทางการแจงเบาะแสและขอรองเรยีน 
ผู แจ งเรื่องร องเรียนสามารถแจ งเ ร่ืองร องเรียน

โดยผานชองทางการรับเรื่อง ดังนี้

1. จดหมายเปนลายลักษณอักษร สงมาที่

นายประกอบ วิศิษฐกิจการ

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)

บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)

99/16 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E a ) สงมาที่

ar h t e ar . .th

ในป 2559 ไมมีการแจงเบาะแสและ อรองเรียนใด  

จากการกระทาํผดิก หมายหรอืจรรยาบรรณหรอืพ ตกิรรม

ที่อาจสอถงการทุจริตหรือประพ ติมิชอบ องบุคลากร

ในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น
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การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานอยางโปรงใสและ

มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู ือหุน
 1. บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐาน

ตาง ๆ ของผูถือหุน ไดแก สทิธิการซือ้ขายหรอืโอนหุน สทิธิใน

การทีจ่ะไดรบัสวนแบงกําไรของกิจการ สทิธิในการไดรบัขอมลู

ขาวสารของกิจการอยางเพียงพอ สทิธิในการเขารวมประชมุ

เพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือแตงต้ังหรือ

ถอดถอนกรรมการ แตงตัง้ผูสอบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบ

ตอบรษิทั เชน การจดัสรรเงนิปนผล การกําหนดหรอืการแกไข

ขอบงัคบัและหนังสอืบริคณหสนธิ การลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ และ

การอนมุตัริายการพิเศษ เปนตน

 2. บรษิทัไดดาํเนินการในเรือ่งตาง ๆ  ท่ีเปนการสงเสรมิการ

ใชสิทธิของผูถือหุน นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตาง ๆ โดย

ในการจดัประชมุผูถือหุน บรษิทัจดัใหมกีารใหขอมลู วนั เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลประกอบ

ทีเ่ก่ียวของกับเรือ่งท่ีตองตดัสนิใจในทีป่ระชมุอยางครบถวน 

และจดัสงใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชมุอยางนอย 

21 วัน พรอมท้ังมีการเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท

(htt // .ar . ) และเปดโอกาสใหผู ถือหุน

ไดซักถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ

ไดอยางเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัท

จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

 3. บรษิทัมนีโยบายท่ีจะใหคณะกรรมการบรษิทัเขารวม

การประชมุผูถือหุนโดยพรอมเพรยีงกัน เพ่ือรวมชีแ้จง หรอืตอบ

ขอซกัถามของผูถือหุนในท่ีประชมุ

 4.  บรษิทัอาํนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสทิธิในการ

เขารวมประชมุและออกเสยีงอยางเตม็ท่ีโดยไมมีคาใชจาย และ

ละเวนการกระทาํใด ๆ ท่ีเปนการจาํกัดโอกาสการเขาประชมุ

ของผูถือหุน จดัขัน้ตอนการลงทะเบยีนเขาประชมุเพ่ือออกเสยีง

ลงมตไิมใหมวิีธีการท่ียุงยาก และจดัหาสถานท่ีในการประชมุ

ทีม่สีถานทีจ่อดรถ และมรีถโดยสารสาธารณะผาน เพ่ือความ

สะดวกในการเขารวมประชมุ

 5. บรษิทัใหความสาํคัญถึงสทิธิของผูถือหุน โดยไมกระทํา

การใด ๆ อนัเปนการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธิของผูถือหุน

 ในป 2559 บรษิทัมกีารประชมุผูถือหุน 1 คร้ัง คอื การ

ประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2559 เมือ่วนัท่ี 18 เมษายน 

2559 ง่การประชมุผูถือหุน องบริษทัจดั น้ในวันและเวลา

ทีค่าํนงถงความสะดวก องผูถือหุน รวมถงนกัลงทนุสถาบนั

ท่ีจะเ าประชุม ดยเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการ

เดินทาง มสีถานท่ีจอดรถเพียงพอ และรถ ดยสารสาธารณะ

ผาน บริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียด อมูล

วาระการประชุมท้ังหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ

ทีเ่ก่ียว องกับเรือ่งทีต่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุ รวมถงสาเหตุ

และความเปนมา องเรือ่งท่ีตองตดัสนิใจ ดยระบถุง อเทจ

จรงิและเหตุผล และความเหน องคณะกรรมการ รวมถงการ

แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนใหผูถือหุนทราบ เมื่อ

เริ่มประชุมเล านุการบริษัทไดมีการประกา แจงจํานวน

สดัสวนผูถือหุนทีเ่ าประชมุดวยตนเองและมอบ นัทะใหผูอ่ืน

เ ารวมประชมุแทน ดยแยกรายการกันอยางชดัเจน ระหวาง

ประชมุไดเปด อกาสใหผูถือหุน กัถามและบนัทกคาํถามคาํ

ตอบไวในแตละวาระ องทุกวาระท่ีเสนอในหนังสือเชิญ

ประชมุ จดัสงหนังสอืมอบ นัทะท้ัง  รปูแบบตามท่ีก หมาย

กําหนด และรายชือ่ องกรรมการอสิระ พรอมทัง้คาํแนะนําใน

การมอบ นัทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลอืกท่ีจะมอบ นัทะ

ใหเ าประชมุแทนได รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุให

ผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 21 วนั และในเวลาเดยีวกันไดมี

การเผยแพรเอกสารดังกลาวผานทางเวบไ ต องบริษัทท่ี

 ลวงหนาอยางนอย  วันกอน

วันประชมุผูถือหุน ดยบริษทัไดนําระบบบาร คด  

มาใชในการนบัคะแนนเสยีง เพ่ือชวยให ัน้ตอนการประมวล

ผลการลงคะแนนเสยีงเปนไปอยางรวดเรวย่ิง น้ และไดจดัให

มีบุคคลากรอยางเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ตรวจสอบเอกสารผูถือหุนแตละรายทีเ่ ารวมประชมุ รวมทัง้

การลงทะเบียน ดยจะตองไมเสยีเวลานานเกินกวา 2  นาที

ตอราย หรือตอ 1 ใบมอบ ันทะ พรอมทั้งจัดเตรียมอากร

แสตมปใหแกผูถือหุนในการมอบ ันทะ ท้ังนี้ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกผู ถือหุนและเพ่ือความ ปรงใส ตาม

น ยบายการกํากับการดแูลกจิการท่ีด ีบรษิทัไดเชญิท่ีปรกษา

ก หมายเปนตวัแทนเ ารวมเปนกรรมการตรวจนับคะแนน



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)046

สําหรับผลการประชุม บริษัทไดแจงมติที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจาํป 2559 ดยระบผุลการออกเสยีงลงคะแนน

ในแตละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเปน เหนดวย

ไมเหนดวย  และ งดออกเสียง  ดยจัดสงในรูปแบบ

จดหมาย าวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทยใน

วันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผูถือหุนเสรจสิ้น และ

ทาํการเผยแพรผานเวบไ ต องบรษิทั

หมวดที่ 2 การป ิบัติตอผู  ือหุ นอยาง
เทาเทยีมกัน
 1. บรษิทัมนีโยบายในการปฏิบตัแิละคุมครองสทิธิของ

ผู ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยเพ่ิม

ทางเลือกในการประชุมใหแกผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวม

ประชมุดวยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระหรือ

บุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนผูถือหุนได 

 2. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอ

เรื่องเพ่ือบรรจุเขาเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล 

เพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการเปนการ

ลวงหนาในเวลาอันควร และเปดเผยหลักเกณฑในการ

พิจารณาบนเว็บไซตของบริษัท htt // .ar .

 3. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะ

รูปแบบทีผู่ถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีง

และไดเสนอชือ่กรรมการอิสระ 3 ทาน ใหเปนผูรบัมอบฉนัทะ

 4. คณะกรรมการบริษัทดําเนินการประชุมใหเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัทตามลําดับวาระการประชุม โดยมี

การเสนอรายละเอียดในแตละวาระอยางครบถวน พรอม

แสดงขอมลูประกอบการพจิารณาอยางชดัเจน รวมท้ังจะไม

เพ่ิมวาระการประชมุทีไ่มมกีารแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

โดยไมจําเปน

 5. คณะกรรมการบริษทัไดกําหนดมาตรการปองกันการ

ใชขอมูลภายในโดยมิชอบ ( er ra ) ของบุคคลที่

เก่ียวของ ซึง่รวมถงึกรรมการ ผูบรหิาร พนกังาน และลกูจาง 

รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกลาวท่ีเก่ียวของกับขอมูล รวมถึงไดกําหนดบท

ลงโทษเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท หรือนําขอมูล

ของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนไวแลว ตามนโยบาย

การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน

หมวดที ่3 บทบาทของผูมสีวนไดเสยี 
บริษัทคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผู มีสวนไดเสีย

ที่เก่ียวของทุกฝาย โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยาง

เปนธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

 ห ัก งท   บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ

อยางชื่อสัตยตรงไปตรงมา ตรวจสอบได โดยยึดถือหลัก

บรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปดเผยขอมูล

ใหกับผูถือหุนและนักลงทุนรับทราบอยางรวดเร็ว ถูกตอง 

ครบถวน และเทาเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน

ทุกราย และพัฒนาบริษัทใหเปนธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโต

อย างต อเ น่ือง สามารถให ผลตอบแทนการลงทุน

ที่นาพึงพอใจในระยะยาว

ในป 2559 บริษัทไดผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจําปอยูท่ี 98 1  และผลสํารวจ

ครงการการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจําป 2559 อยูที่ 8

 ในการประชุมผูถือหุน ประจําป 2559 บริษัทใหความ

สําคัญกับผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดยใหสิทธิ

ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนแบบหน่งหุนตอหน่งเสียง และ

เปด อกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุ

เ าเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเ ารับการ

พิจารณาคดัเลอืกเปนกรรมการเปนการลวงหนา ไมนอยกวา 

 เดือน ตามน ยบายบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมบริษัท

เสนอรายชื่อ องกรรมการอิสระจํานวน  ทาน พรอมทั้ง

จัดสง อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระดังกลาวเพ่ือเปน

ทางเลือกในการมอบ ันทะ องผูถือหุนที่ไมสะดวกเ า

รวมประชุมดวยตนเอง และในการดําเนินการประชุม

คณะกรรมการบริษัทไมมีการเพ่ิมวาระอ่ืน  ที่ไมไดระบุ

ไวในหนังสือนัดประชุมใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 บรษิทัไดบนัทกรายงานการประชมุอยางครบถวน และ

จัดสงใหตลาดหลักทรัพย  พรอมท้ังไดเผยแพรรายงาน

การประชุม และสื�อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท
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ก า  บริษัททําการคาดวยความซื่อสัตยและเปน

ธรรม โดยใหความสาํคญัตอมาตรฐานของสนิคาและบริการ 

มุ งมั่นในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหไดรับ

ผลิตภัณฑและบริการท่ีดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

โดยยกระดับมาตรฐานการบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

และใสใจในการสงมอบสินคาและบริการที่ไดมาตรฐานให

กับลูกคาในราคาที่เปนธรรม เชน                                                                            

 เป ดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยาง

ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจได

ถูกตอง รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 

 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคูคาและ

คูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 คัดเลือกผลิตภัณฑที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค เชน 

ผลิตนิตยสารโดยใชหมึก  

า  บรษิทัมหีลกัเกณฑการคดัเลอืกคูคาอยางชดัเจน 

และดาํเนินธุรกิจกับคูคาอยางโปรงใส ตรวจสอบได ขอตกลง

หรอืสญัญาตองตัง้อยูบนความยุตธิรรมและมุงสูความสาํเร็จ

ในการทาํธุรกิจรวมกันบนสมัพันธภาพทีด่อียางตอเนือ่งและ

ยาวนาน 

บรษิทัมกีระบวนการจดั ือ้จดัหาสนิคาและบรกิารตาม

ระเบียบการจัด ื้อจัดจาง องบริษัทอยางเครงครัด ปรงใส 

ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 

ขง  บริษัทยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยางเสรีและ

สงเสริมการคาเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รักษา

บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน และหลีกเลี่ยง

วิธีการไมสจุรติเพ่ือทําลายคูแขง โดยในระยะเวลาทีผ่านมา 

บริษัทไมเคยมีขอพิพาทใด ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับคูแขง

ทางการคา  

จาห ้  บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลงที่มีตอ

เจาหน้ีการคาและสถาบันการเงินอยางสุจริตและเครงครัด

ทกุรายตามเงือ่นไขขอกําหนดของสญัญา ตลอดจนไมปกปด

ขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย 

และหากมีเหตุอันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพัน

ในสัญญา บริษัทจะแจงเจาหน้ีลวงหนาเพ่ือหาแนวทาง

แกไขปญหารวมกัน ในระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทไมเคยมี

ขอพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เก่ียวของกับเจาหน้ีการคาและ

สถาบันการเงิน

พ กังา   บรษิทัตระหนักถึงความสาํคญัของพนักงาน

ทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีสวนรวมในการขับเคล่ือนใหบริษัท

สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต บริษัทจึง

มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ และ

ทกัษะของพนกังานอยางตอเนือ่ง รวมถึงการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกําหนดคา

ตอบแทนและสวสัดกิารแกพนกังานทกุระดบัอยางเปนธรรม 

บนพ้ืนฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตามระบบ  

ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน

โดยคํานงึถึงคุณภาพชวีติและความปลอดภัยในการทาํงาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมและสวัสดิการตาง ๆ ให

พนักงาน 

ม ัง ม  บริษัทใหความสําคัญในการดูแล

รักษาสภาพแวดลอมของชุมชนโดยรอบที่ตั้งสํานักงานของ

บริษัท รวมทั้งใหพนักงานรวมงานจิตอาสาในงานกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมสังคม เชน เปนอาสาสมัครในงานประกวด

ภาพวาด การดนี้เพื่อนอง  

ดา ง วด  ม วาม ด ยั า ว ามยั  

บรษิทัเชือ่มัน่วา ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัเปนความ

รับผิดชอบพ้ืนฐานของบริษัท จึงกําหนดนโยบายท่ีจะให

พนักงานปฏิบัติงานอย างปลอดภัยและเป นไปตาม

ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ในป 2559 บริษัทไดทําการปรับปรุงแนวป ิบัติที่

ครอบคลุมถงสิทธิตาง  และผลประ ยชน เกี่ยวกับการจาง

งานท่ีเปนธรรม ดยระบุไวใน อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

องบริษัท และจัดใหพนักงานทุกคนรวมท้ังพนักงานท่ีเ า

มาทํางานใหมรับทราบ นอกจากน้ี ยังจัดใหมีการตรวจ

สุ ภาพใหกับพนักงานเปนประจําทุกป 

ในสวน องคูคา คูแ งน้ัน บรษิทัยดหลกัความเสมอภาค 

ดยการจัดใหมีการเปรียบเทียบราคา เพ่ือใหเกิดความ

เทาเทียมกัน และไมผูก าดกับรายใดรายหน่ง

หมวดที ่  การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส 
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผย

ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูล

ทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลที่สําคัญ

ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ

ตอกระบวนการตดัสนิใจของผูลงทนุและผูมสีวนไดเสยีของ

บริษัท เพ่ือใหผู ท่ีเก่ียวของกับบริษัทท้ังหมดไดรับทราบ

ขอมูลอยางเท าเทียมกัน โดยทําการเผยแพรข อมูล

สารสนเทศของบริษัทตอผู ถือหุนและสาธารณชนผาน

ชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย

และเว็บไซตของบริษัท รวมทั �งเปิดเผยข้อมลูทั �งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ

 2. คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความรบัผดิชอบตอ

รายงานงบการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริง และ

สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ี

เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจ

อยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 3. บริษัทไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตอรายงานทางการเงนิควบคูกับรายงานของผูสอบ

บัญชีไวในแบบแสดงรายงานประจําป (56 1) และรายงาน

ประจาํป (56 2) และไดมกีารเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวนครั้งของ

การประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปท่ีผานมา รวมทั้งจัดใหมี

หนวยงานที่ใหขอมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผูถือหุ น

นักลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะหหลักทรัพย

 4. บริษัทไดเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน และ

รายการซือ้ขายหุน/ถือครองหลักทรพัยของบรษิทัใหทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการ และ/หรือผูบริหาร

ระดับสูง มีการเปดเผยอยางถูกตองตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการและผูบริหารได

มีการย่ืนเรื่องแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลตามแบบแจง

รายงานการมีสวนไดเสียของคณะกรรมการและผูบริหาร 

และรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ

ผูบริหารใหที่ประชุมรับทราบ

 5.  บริษัทกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูงแจงการซื้อขายหุนของบริษัทลวงหนาอยางนอย 

1 วันตอเลขานุการบริษัท 

 ในป 2559 บริษัทมีการเผยแพรท้ัง อมูลทางการเงิน

และ อมลูทีม่ใิชการเงินอยาง ปรงใส และภายในเวลาตาม

อ กําหนด องตลาดหลักทรัพย แห  งประเท ไทย

ผานชองทางตาง  ท้ังชองทาง องตลาดหลักทรัพยแหง

ประเท ไทย และเวบไ ต องบริษัท 

 และได แสดงรายงานความรับผิดชอบ อง

คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงาน อง

ผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป รวมทั้งไดเปดเผย อมูล

การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ดยละเอียด

ทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนเงินคาตอบแทนไวใน

รายงานประจําป และแบบ 5 1

 บริษัทไดนําเสนอที่ประชุมผู ถือหุ นแตงตั้ง บริษัท 

สาํนักงาน อวีาย จาํกัด เปนผูสอบบญัชปี 2559 ง่ไมมคีวาม

สมัพันธกับบรษิทัท่ีจะกอใหเกิด อจาํกัด องความเปนอสิระ 

บริษัทจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวนเงินรวม 

1  บาท คาบริการอื่น ไมมี

 กรรมการและผู บริหารระดับสูงไดมีการแจงการ

เปลี่ยนแปลง อมูลตามรายงานการมีสวนไดเสีย รายงาน

การถือครองหลกัทรพัย องบรษิทัใหท่ีประชมุคณะกรรมการ

รับทราบทุกไตรมาส หลังจากประกา น ยบายแจงการ

ื้อ ายหุน องบริษัทกอนการ ื้อ ายจริงอยางนอย 1 วัน

ทําการ ไม มีกรรมการและผู บริหารระดับสูง ื้อ าย

หลกัทรพัยบรษิทั จึงไม่มีการแจ้งซื�อขายต่อเลขานกุารบริษัท
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รายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

การ ล่ นแ ลง

1. นายมนู เลยีวไพโรจน

2. นายมนิทร องิคธเนศ

3. นางเอือ้มพร ปญญาใส

4. นายประยูร รตันไชยานนท

5. นายปฐม อนิทโรดม

6. ดร. วิวสนั เตยีว ยอง เพ็ง

7. นายประกอบ วิศษิฐกิจการ

8. นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์

9. นอ.พญ. อศิรญา สขุเจรญิ

10. น.ส.พรปวีณ สหวัฒนพงศ

11. นายพรชยั จนัทรศภุแสง

12. นายธนิต แกลวเดชศรี

13. นายบญุเลศิ นราไท

780,000

206,338,000

-

1,064,400

884,800

375,000

750,000

750,000

750,000

394,800

25,000

-

600

 780 000

206,338,000

-

1,064,400

884,800

375,000

750,000

750,000

750,000

394,800

25,000

-

600

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ ผูจัดการใหญ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ื่อ สกล ตําแหนง จํานวนหนท่ถือ
ม ค

จาํนวนหนท่ถอื
คิ่ม น ลดลง

. รง ราง กรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ

อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน แบงเปน

กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่

ไมเปนผูบรหิารจาํนวน 7 ทาน (รวมประธานกรรมการบรษิทั) 

ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โครงสราง

กรรมการดังกลาวจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียง 

เพ่ือพิจารณาในเรือ่งตาง ๆ  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั

ยังไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยในการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ

บริหารทั้งสิ้น 6 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารจะเปน

ผูกําหนดแนวทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือ

ใหการบริหารงานเปนไปอยางคลองตัว 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ

อิสระทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอ

เรือ่งใหคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและรบัทราบ ซึง่คณะ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามท่ีไดกําหนดไวใน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี กรรมการ

ตรวจสอบอยางน อย 1 ท าน จะต องมีความรู และ

ประสบการณดานบญัชแีละการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทาํ

หนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของ

บริษัทได

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารท้ังสิ้น 3 ทาน โดย

กรรมการมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะ

ตองเปนกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ในการกําหนด

หลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนด

หมวดที ่  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
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คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย รวมทั้ง

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทและผูบริหารสูงสุด (CEO) และ

กําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการ

ชุดยอย ตลอดจนปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกตําแหนง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และผูจดัการใหญ

ใหเปนคนละบุคคลกัน เพ่ือปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการ

บรษิทัจะเปนผูกําหนดอาํนาจหนาท่ี และจดัทาํแผนสบืทอด

ตําแหนง พรอมท้ังคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนง

ดังกลาว และมีการกําหนดนโยบาย ผูบริหารสูงสุด (CEO) 

ขององคกรจะไมสามารถดาํรงตําแหนงกรรมการท่ีบรษิทัอืน่ 

ยกเวนบริษัทยอยหรือบริษัทอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ

2. ท าท ห าท วามรั ด ข ง

กรรมการ

อางอิงจากหัวขอ ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ภายใตหัวขอ โครงสราง

การจัดการ

3. วาร การดารง า ห ง 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทจะ

มกีารเสนอชือ่กรรมการบรษิทัท่ีออกจากตาํแหนงตามวาระ 

1 ใน 3 ของกรรมการ โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน

ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระ

นั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

โดยกรรมการตรวจสอบทีพ่นจากตาํแหนงตามวาระ อาจได

รบัการแตงตัง้ใหมอกีได การลาออกของกรรมการตรวจสอบ

ใหย่ืนใบลาตอประธานกรรมการบรษิทัลวงหนาไมนอยกวา 

30 วัน โดยคณะกรรมการบริษทัเปนผูอนุมตั ิพรอมสงสาํเนา

หนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมวีาระดาํรง

ตําแหนงเทียบเทากับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน 

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท

แตงต้ังบคุคลท่ีมคีณุสมบติัครบถวนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

โดยบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน พรอมแจงให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ

4. การ ร ม กรรมการ

บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม

คณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยมีการกําหนด

ตารางการประชมุลวงหนาทกุป และอาจมกีารประชมุพิเศษ

เพ่ิมเตมิตามความจาํเปน โดยการประชมุแตละครัง้ไดมกีาร

กําหนดวาระในการประชมุอยางชดัเจน และมกีารสงหนังสอื

นัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพ่ือใหคณะ

กรรมการบรษิทัไดมเีวลาศกึษาขอมลูอยางเพียงพอกอนเขา

รวมประชมุ รวมท้ังไดมกีารจดบนัทกึรายงานการประชมุเปน

ลายลกัษณอกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุทีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการ

บริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหมีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ

พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรือ่งอ่ืน ๆ  ตามขอบเขต

อํานาจ หนาท่ี ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชมุ

เปนกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนเรงดวนอื่น ๆ ตาม

แตจะเห็นสมควร โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะจัดสง

หนังสอืนัดประชมุไปยังกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 7 วัน 

กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน จะแจงการ

นัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ัน

ก็ได และกําหนดใหประธานกรรมการตรวจสอบเปน

ผูรายงานผลการประชมุตอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัใน

คราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 

1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่

เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและผูบริหาร

ระดับสูงสุด พรอมกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ

บรษิทั ตลอดจนปฏิบตังิานดานอืน่ ๆ  ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย 

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

เพื่อทราบทุกครั้ง

ในการประชมุคณะกรรมการทกุชดุ จาํนวนองคประชมุ
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ขั้นตํ่าในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะ

กรรมการ จะตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด

5. า ท กรรมการ  รหาร

บรษิทัมกีารกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร

ในระดับท่ีเหมาะสม และเปนอัตราท่ีเพียงพอสําหรับการ

รักษากรรมการและผูบรหิารท่ีมคีณุภาพไว โดยไมมกีารจาย

คาตอบแทนที่มากเกินควร และอยูในระดับที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัย

ที่จะนํามาพิจารณา ประกอบดวย การประเมินผลงาน 

ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ ท้ังนี้ การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตอง

ผานการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท

ในสวนของคาตอบแทนของผูบรหิาร จะเปนไปตามหลกัการ

และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งจะ

พิจารณาจากภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบผลการ

ปฏิบัติงานของผู บริหารแตละทาน ประกอบกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท

6. การ รม พั า วามรกรรมการ ร ัท

กรรมการบรษิทัท่ีไดรบัการแตงตัง้ใหมแตละทานจะได

รับทราบขอมูลของบริษัท กฎระเบียบ และขอมูลธุรกิจของ

บริษัทท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาที่ และ

กรรมการจะไดรบัการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง 

เพ่ือชวยใหกรรมการบรษิทัสามารถทําหนาทีแ่ละกาํกับดแูล

กิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ

บรษิทัไดมกีารดาํเนนิการใหเปนไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี โดยใหความสําคัญของการเพ่ิมพูนความรู

และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดมีการสนับสนุนใหกรรมการเ ารวมอบรมหรือ

เ ารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพ่ิมพูนความรู  และ

ไดเปดเผย อมูลการเ ารับการพั นาและ กอบรม อง

กรรมการในปที่ผานมาไวในรายงานประจําป ดังนี้

ในป 2559 มีกรรมการ 2 ทาน เ ารวมงานสัมมนา

เพื่อเพิ่มพูนความรูและพั นาตนเอง ดังนี้

1. นางเอื้อมพร ปญญาใส

งาน    2 1  จดั ดย ตลาดหลกัทรพัย

แหงประเท ไทย เมื่อวันที่ 12 1  มีนาคม 2559

2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ 

    1 2 1      

      

  25   2 1

   2 1  ทุจริตในองคกร ภยัมืดทีป่องกนั

และควบคุมได  ในวันพุธที่ 2  สิงหาคม 2559

. การ ร ม การ ั งา ร จา

7.1  การประเมนิผลการปฏิบติังานของตนเองโดยคณะ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเอง ( ar  e e e t) อยางนอย

ปละครั้ง ตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหคณะ

กรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และ

อุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปที่ผานมา โดยบริษัทไดสงแบบ

ประเมินใหกรรมการทุกทานในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

เพื่อทําการประเมินและสงใหเลขานุการบริษัท

7.2  การประเมนิผลการปฏบิติังานของผูจดัการใหญ (CEO)

คณะกรรมการบริษัทเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูจัดการใหญ (CEO) อยางนอยปละครั้ง ตามแนวทาง

กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในระหวางปที่ผานมา โดยบริษัทไดสงแบบประเมินให

กรรมการทุกทานในเดือนพฤศจิกายนของทุกป เพ่ือให

คณะกรรมการประเมินและสงใหเลขานุการบริษัท 

ในป 2559 คณะกรรมการไดทําการประเมินผลการ

ป ิบัติหนาที่ องคณะกรรมการท้ังคณะ และทําการ

ประเมินผลการป ิบัติหนาที่ องผู จัดการใหญส งให

เล านุการบริษัท

และคณะกรรมการไดมีการพิจารณาและทบทวน

วิสัยทั น ภารกิจ และกลยุทธ องบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 2559 ในวันที่ 11 พ ษภาคม 

2559



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)052

 1. ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
 2. ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ซือ่สตัย
สุจริต ไมดําเนินการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
 3. ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และ
เคารพสทิธิมนุษยชน เพ่ือสรางคณุภาพชวิีตท่ีดใีห
พนักงาน
 4. มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค โดยการ
คดัเลอืกผลติภัณฑทีป่ลอดภยัสาํหรบัผูบรโิภค และ
การใหบริการที่ดีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการ และสรางความพึงพอใจสงูสดุใหกับลกูคา
 5. รวมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให
มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
 6. รักษาสิ่งแวดลอม ลดการใชทรัพยากร
อยางสิ้นเปลืองเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 ท้ังน้ี บริษัทมีการสื่อสารนโยบายดานความ
รับผิดชอบตอสังคมใหพนักงานผานการสื่อสาร

ความรับผิดชอบตอสังคม  

ภายในองคกร เชน การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม บอรดประชาสัมพันธ 
หรือการแจงผานทางอีเมล เพ่ือสราง
ความรูและความเขาใจในหนาที่ของ
ตนเองในการรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม
 จากนโยบายความรับผิดชอบตอ
สังคม บริษัทไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระสําคัญ 
ดังนี้

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดดําเนินงานตามนโยบาย

การดําเนินธุรกิจด วยความสุจริต 
โปร  งใสเป นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได   โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย

2. การประกอบธุรกิจดวยความ
เปนธรรม

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกติกา
การแขงขันที่สุจริต เปนธรรม ไมขัดตอ
กฎหมายใด ๆ และไมละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา โดยการนําผลงานหรือ
ขอมลูอนัเปนสทิธิของบคุคลภายนอกท่ี
ไดรบัมา หรอืทีจ่ะนํามาใชภายในบริษทั 
จะตองตรวจสอบเพ่ือใหมัน่ใจวา จะไม
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
รวมทั้งรณรงคและสรางจิตสํานึกให
พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 โดยจดัทํานโยบาย กําหนด
หลักเกณฑการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
และระบบเครือขายของบริษัท  ในการ
ใชงานคอมพิวเตอรของบรษิทัจะตองใช

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และยึดหลักจริยธรรมควบคูกับ
การดแูลรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูมสีวนไดเสยีท่ีเก่ียวของทกุฝาย ดังน้ัน บรษิทั
จึงไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
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ซอ ตแวรท่ีไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธ์ิ และเฉพาะท่ีไดรับอนุญาตให
ใชงานจากบริษัทเทานั้น

3. การปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัดาํเนนิธุรกิจภายใตกฎหมาย
แรงงานอยางเครงครัด และมีระเบียบ
การบรหิารงานบคุคลท่ีสงเสรมิสทิธิและ
สนบัสนุนการพัฒนา เพ่ือความกาวหนา
ของพนักงานทุกระดับด วยความ
เสมอภาคและเปนธรรม ไมมกีารเลอืก
ปฏบิตั ิบรษิทัสงเสรมิหลกัสทิธิมนุษยชน 
รับ งความคดิเหน็ขอเสนอแนะ และให
สิทธิ เสรีภาพในการรวมกลุ มของ
พนักงาน บริษัทไมมีนโยบายการจาง
แรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย
โดยเด็ดขาด นอกจากน้ี บริษัทยังจัด
กิจกรรมเพื่อพฒันาและสรางแรงจูงใจ
ใหพนักงาน เชน

  การสงพนักงานเขารบัการอบรม
ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตาม
ตําแหนงหนาที่ เพื่อพัฒนาความรูและ
ศักยภาพของพนักงาน และนํามาใช
ประโยชนในการทํางาน

 จดัใหมกีารตรวจสขุภาพประจาํป 
และให สิทธิพนักงานนําบุคคลใน
ครอบครัวเขารับการตรวจสุขภาพใน

ราคาพิเศษ (อัตราเทากับบริษัทจายให
พนักงาน)

 จัดประชุมประจําป ให คณะ
กรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูงพบ
พนักงาน เ พ่ือชี้แจงนโยบายและ
ทิศทางขององคกร

 มอบของทีร่ะลกึตามอายงุานให
กับพนักงานที่ทํางานครบ 10 ป 20 ป 
และ 25 ป

 จัดให มีสวัสดิการและสิท ธิ
ประโยชนตาง ๆ เชน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุม เปนตน

 สงเสริมใหพนักงานมีกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน หรือทําความดีเพ่ือ
สังคมตามโอกาส
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 สงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางาน จัดใหมีการซอมหนีไ และ
ดับเพลิงเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป 
รวมทั้งการจัดสถานท่ีทํางาน ระบบ
โครงสร างพ้ืนฐาน อุปกรณความ
ปลอดภัยใหเพียงพอ 

 สงเสรมิความสามคัคี เชน จดัให
พนักงานมีกิจกรรมงานสงทายปเกา
ตอนรับปใหม และใหพนักงานทุก
แผนกรวมกันทํากิจกรรมเพ่ือสราง
ความสามัคคี และรูจักเพื่อนรวมงาน

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บรษิทัใหความสาํคัญตอมาตรฐาน

สินคาและบริการของบริษัท  เช น 
นิตยสารของบริษัท นอกจากบทความ
ที่ดีแลว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑที่
ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค โดยการใช
หมึก   ในการตีพิมพเทานั้น 
สําหรับงานบริการ บริษัทมุงมั่นในการ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวย
ความซื่อสัตยและเปนธรรม

5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทส  ง เสริมให พนักงานมี

จิตอาสารวมกัน ใหความรู ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกนักเรียน 
นกัศึกษา และในการจดัอบรมการซอม
หนีไ ประจําป บริษัทเปดโอกาสให
ชุมชนรอบขางผูสนใจสามารถเขารวม
รับ งการอบรม จัดใหมีสถานท่ีเก็บ
ขยะมิดชิด ทําความสะอาดอยูเสมอ
มิใหมีกลิ่นรบกวน หรือเปนแหลงเพาะ
เชื้อโรค เพื่อชุมชนนาอยู ปราศจาก
มลพิษ

6. การจัดการสิ่งแวดลอม
บ ริ ษั ท ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ภ า พ

สิ่งแวดลอม จึงสงเสริมใหมีการใช
ทรัพยากรอยางคุ มคา รวมทั้งมีการ
พัฒนากระบวนการทํางาน เพ่ือลด
การใชทรัพยากรใหไดมากที่สุด เชน 
รณรงคใหสงขอมูลภายในองคกรแบบ 

t e ควรใชกระดาษเมื่อจําเปน
ใชงานท้ัง 2 ดาน จัดใหมีการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล นําปฏิทินเกาที่เลิกใชแลว
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บริจาคใหมูลนิธิคนตาบอดเพ่ือนําไป
ทําหนังสือตัวอักษรเบรลล นําอุปกรณ
ไ าประหยัดพลงังานมาใช และสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมให
พนักงาน เชน ปดไ เมื่อไมใช ลดการ
ใชลิ ต

7. ความรับผิดชอบตอสังคมดานอืน่
 สนับสนุนโครงการการดน้ีเพ่ือ

นองของมูลนิธิสรางเสริมไทย ซึ่งเปน
โครงการท่ีเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางรางกาย และเด็กดอย
โอกาสไดถายทอดจินตนาการผาน
ดินสอไม ปลายพูกัน และหมึกสี ในป 
2559 นี้ เด็ก ๆ ไดแสดงความสามารถ
ในการวาดภาพภายใตหัวขอ มุมมอง
ใหม   บนโลกใบเดิม  นอกจากน้ี 
พนักงานของบริษัทไดรวมเปนอาสา
สมัครดูแลเด็ก ๆ ในโครงการน้ี และ
ภาพวาดท่ีชนะเลิศจะนํามาผลิตเปน
การดอวยพรปใหม เพื่อสรางกําลังใจ 
ใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู จัก
คุณคาของตนเอง

  จัดมอบรางวัล ha a   
C a  ar  2016  เพ่ือเปน
สัญลักษณแสดงความสําเร็จของ
องคกรธุรกิจไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรม

 ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห  กั บ
มหาวิทยาลัยหอการค าไทย เ พ่ือ
สนับสนุนงานดานวิชาการและดานการ
ศึกษา

  มอบหนังสือและนิตยสารใน
เครอื ใหกับสถาบนัสงเสรมิและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู สํานักงาน กศน.

  พนักงาน บมจ.เออาร  ไอพี 
รวมใจว่ิงการกุศล เพ่ือชวยผูปวยโรค
มะเร็งเตานม ในงาน 12 สิงหา าล  
มาราธอน กรงุเทพ  2016  ณ ศนูยการ
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

  CO O  จดักิจกรรมอบรม 
คอมมารต สมารทเวิร กชอป  ให

ความรูกับผูเขาชมงานคอมมารต รี 
โดยจัดภายในงานคอมมารต คอนเน็ก 
2016 และคอมมารต จอย 2016

 



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)056

บริษัทใหความสําคัญตอการจัดใหมีระบบการควบคุม

ภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม เพ่ือมุงใหการดาํเนินกิจการ

ตาง ๆ ของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอให

เกิดประสิทธิผล บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

ท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังทางดานการเงิน การดําเนินงาน

การปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงาน

ทั่วไป การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนดําเนินการ

เพ่ือใหระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง

เชื่อถือได เปนไปตามขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท 

โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทแบงเปน

หัวขอ ดังนี้

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
 บริษัทมีสภาพแวดล อมที่ เอื้ ออํ านวยให  ระบบ

การควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และ

มีประสิทธิภาพ ไดแก

  บริษัทไดจัดโครงสรางขององคกรและสายงาน

บังคับบัญชาใหมีความชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบ

อาํนาจ หนาที ่ความรบัผดิชอบเปนลายลกัษณอกัษร เพ่ือให

พนกังานทกุคนทราบและตระหนักถึงบทบาท อาํนาจ หนาที่ 

และความรับผิดชอบของตน

  บริษัทกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในระบบงานตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษร

  บริษัทไดใหความสําคัญตอความซื่อสัตยและ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดเปนนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษร โดยแยกเปน 

จริยธรรมทางธุรกิจของบรษิทั จรรยาบรรณของผูบรหิาร และ

จรรยาบรรณของพนักงาน

  บริษัทมีขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน

ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน

ไวในระเบียบขอบังคับการทํางาน นอกจากนี้ยังกําหนด

นโยบาย h t e er รับเร่ืองรองเรยีนเก่ียวกับการทจุรติ

ตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของพนักงานและผูบริหาร

มีความโปรงใส ซื่อสัตย ยุติธรรม และรับผิดชอบ

การควบคุมภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง

บรษิทัมกีารประเมนิความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก 

ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท วิเคราะหและ

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และไดมีการสื่อสาร

ใหพนักงานที่เกี่ยวของไดทราบ

3. กิจกรรมการควบคุม
 บริษัทไดกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุงหมายใหบรรลุเปาหมาย 

ตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว กิจกรรมเพ่ือการควบคุม

จะชี้ใหผู ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความระมัดระวัง และสามารถ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน

  ดานการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายใน

เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจาย เงินฝากธนาคาร 

และเงินยืมทดรอง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสมํ่าเสมอ

  ดานการจัดซื้อสินคาและบริการ บริษัทมีขอกําหนด

และข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อเพ่ือเปนแนวทาง

ปฏิบัติในกาจัดซื้อ ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อไว อย างชัดเจน เช น

อํานาจการอนุมัติ การกําหนดความตองการสินคาและ

บริการ การตรวจรับ

  บริษัทกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ( ) 

กับพนักงานทั้งองคกร

   บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และ

วงเงินอํานาจอนุมัติในแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษร

  บริษัทมีการกําหนดแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉิน 

( e  C t t  a   C ) เพื่อเตรียมพรอมกรณี

ระบบสารสนเทศขัดของ

. สารสนเท และการสื่อสาร
บรษิทัมรีะบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบตังิาน 

การรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน การปฏิบัติ

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ มีการจัดทําข อมูล
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ที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอท่ีจะใชในการตัดสินใจ

รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกร มีการ

สื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกร ในรูปแบบที่

ชวยใหผูรบัสารสนเทศปฏบิตัหินาท่ีตามความรบัผดิชอบได

อยางมีประสิทธิภาพ

. การติดตามและประเมินผล
บริษัทจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาท่ี

ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน กํากับดูแล เพ่ือ

ใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ และ

กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินตาม

แนวทางท่ีกําหนด โดยทางหนวยงานตรวจสอบภายในจะ

มีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป รวมท้ังดําเนินงาน

ตรวจสอบตามแผนงานนัน้ และเพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบ

ภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบได

อ ย  า ง เ ต็ ม ท่ี  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จึ ง กํ า ห น ด ใ ห 

หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาท่ีรายงานผลโดยตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป   2559 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และ

มีความเห็นวาขอตรวจพบสวนใหญไมมีนัยสําคัญ และให

ผูตรวจสอบภายในติดตามการดําเนินการตอขอตรวจพบ

และใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเหนวา ในสภาพปจจุบัน

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคลอง

กับแบบประเมินการควบคุมภายใน องสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แตเพ่ือ

ใหการควบคุมภายในมีความสมบูรณมากย่ิง ้น บริษัท

จะดําเนินการจัดทําแผนเพ่ิมเติมในเรื่องการกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลการป ิบัติตาม    

และจัดทําแผนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง  

 ทีส่าํคัญ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในสาํหรบัเรือ่ง

การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ

ผูที่เก่ียว องกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว รวมทั้ง

มรีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานทีจ่ะสามารถ

ปองกันทรัพยสิน องบริษัทอันเกิดจากการที่ผู บริหาร

นําไปใช ดยมิชอบหรือ ดยไมมีอํานาจ
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การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
ค ะกรรมการบริ ัทได ตระหนักถงความสําคัญ

ของการปองกันการนําขอมูลภาย นของบริ ัทไป ชเพ่ือ

ประ ยชนสวนตนเปนอยางย่ิง จงมีการกําหนดน ยบาย ห

มีการเกบรัก าขอมูล ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธาร ชนไว

เปนความลับ ดังนี้

 1. หามมิ หกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง

ของบริ ทันาํความลบั และ หรอืขอมลูภาย นของบริ ทัไป

เปดเผยหรือแสวงหาผลประ ยชนแกตนเอง หรือเพ่ือ

ประ ยชนแกบุคคลอื่น ดไมวา ดยทางตรงหรือทางออม 

และไมวาจะไดรับผลประ ยชนตอบแทนหรือไมกตาม

 2. ห ามมิ ห กรรมการ (รวมถงคู สมรสและบุตร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ผูบริหาร (รวมถงคูสมรสและบุตร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) พนักงาน และลูกจางของบริ ัท

ช ข อมูลภาย นของบริ ัท ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ของบริ ัท

่งยังมิไดเปดเผยตอสาธาร ชน เพ่ือทําการ ื้อ ขาย

เสนอ ือ้ เสนอขาย หรือชกัชวน หบคุคลอืน่ ือ้ ขาย เสนอ ือ้

หรือเสนอขายหลักทรัพยของบริ ัทไมว าทางตรงหรือ

ทางออม กอนท่ีขอมลูน้ันจะไดมกีารเปดเผยตอสาธาร ชน

ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประ ยชนตอตนเอง

หรือผู อื่น หรือเพ่ือ หผู อื่นกระทําการดังกลาว ดยตน

ไดรับประ ยชนตอบแทน

ผู  ด า นจะถูกลง ท

ตามมาตรการทาง วิ นัย

ข อ ง บ ริ ั ท แ ล ะ ต า ม ที่

ก หมายกําหนด

 3. บริ ัทไดดําเนินการ

แจ  ง ห ผู  บ ริ หาร เ ข  า จ

และรับทราบภาระหนาท่ี

นการรายงานการถือครอง

หลักทรัพย  นบริ ัทของ

ตนเอง คู สมรส และบุตร

ท่ี ยั ง ไ ม  บ ร ร ลุ นิ ติ ภ า ว ะ 

ตลอดจนการรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย ต อสํานักงาน

ค ะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

 4. บริษัทไดแจงใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ

ลูกจางของบริษัททราบเก่ียวกับขอกําหนดขางตน รวมทั้ง

การหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา

1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ

 5. บรษิทัไดกําหนด การกํากับดูแลการใชขอมลูภายใน 

เปนหัวขอหน่ึงของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติ 

โดยมิใหพนักงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและ

ผูที่เกี่ยวของ จากตําแหนงหนาที่การงานและขอมูลอันเปน

ความลับของบริษัท

 ท้ังน้ี หากพบวาบุคคลขางตนไดนําขอมูลภายในของ

บรษิทัไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน บรษิทัถือวาบคุคลดงักลาว

มีความผิดทางวินัยอยางรายแรง และจะถูกลงโทษตาม

ขอบังคับพนักงานของบริษัทตอไป

 ในป 2559 บริษัทไมพบรายงานวา กรรมการ ผูบริหาร 

พนักงาน หรือลูกจาง องบริษัทมีการ ื้อ ายหลักทรัพย

ดยการใช อมูลภายใน
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รายการระหวางกัน
รายชื่อของกิจการท่ีเ ก่ียวข องกัน ลักษณะความ

สัมพันธ ขอมูลรายการระหวางกัน รวมถึงนโยบายในการ

กําหนดราคาตามประเภทของรายการคา ไดถูกเปดเผย

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559 ภายใตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ 6 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยบริษัท

ไดดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้

 

1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของ

กันกับรายการระหวางกัน และมคีวามเหน็วา การทาํรายการ

ระหวางกันเปนความจําเปน และมีความสมเหตุสมผลของ

การทํารายการ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ถือวาเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเปน

รายการทีเ่กิดขึน้ตามราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรม และไมมี

ความแตกตางจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น 

2. ขันตอนการอนุมั ติการทํารายการ
ระหวางกัน

บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการเขาทํารายการ

ระหวางกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงวา

ผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวม

ในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยบริษัทจะจัดใหคณะ

กรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเหน็เก่ียวกับความจาํเปน

ของการเขาทํารายการ ความสมเหตุสมผล และความ

เหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกําหนด

เงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการ

ทางการคาปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทียบไดกับ

ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมคีวามชาํนาญในการพิจารณารายการระหวาง

กันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบ

บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวาง

กันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลให

บริษัทปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอ

กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง

การปฏิบัติตามขอกําหนด

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ป  ด เ ผ ย

ข อมูลการ ทํารายการ

ที่เ ก่ียวโยงกัน และการ

ไ ด  ม า ห รื อ จํ า ห น  า ย

ทรัพย สินที่สํ าคัญของ

บริษั ทหรื อบริษั ทร  วม

ต า ม ม า ต ร ฐ า น บั ญ ชี

ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี
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บริษัทอาจมีการทํารายการระหว างกันกับ

บริษัทรวมในอนาคตอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนไปตาม

ลักษณะการทําธุรกิจการคาท่ัวไป และมีเงื่อนไข

เปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และสามารถอางอิง

ได  กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่

บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก เชน การเชาพ้ืนที่

แสดงสินคา การลงโ ษณาในสื่อสิ่งพิมพ เปนตน

โดยรายการระหวางกันท่ีจะเกิดข้ึนน้ันเปนไปเพ่ือ

ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัท 

โดยมีการกําหนดนโยบายดานราคาระหวางกันอยาง

ชดัเจน มคีวามเปนธรรมและสอดคลองกับราคาตลาด 

พรอมท้ังมีคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณา

และสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ

ใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมาส

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

สําหรับรายการระหวางกันท่ีมิไดเปนไปตามธุรกิจปกติ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ

แสดงเหตุผลในการทํารายการดังกลาวกอนท่ีบริษัทจะ

เขาทํารายการน้ัน อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

และข อบังคับ ประกาศ คําสั่ ง  หรือข อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ

เก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ

บริษัทและบริษัทรวม ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทมีการกําหนดมาตรการปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้น จากการทํา

รายการระหวางกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงวา ผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไม

สามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัท

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรอืขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการ

ไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่ทรพัยสนิท่ีสาํคญัของบรษิทั 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีโดยเครงครัด 

นอกจากนี้ บริษัทจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระแลวแตกรณี พิจารณา

ตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ

ราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะ

ทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีของบริษัทแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป 

(แบบ 56 1) และรายงานประจําป (แบบ 56 2)
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บมจ. เออารไอพี

บมจ. เอสวี อเอ

บมจ. ที.เอม. ี. อุตสาหกรรม

บมจ. พลีเพลก  (ประเท ไทย)

บมจ. บางกอกสหประกันภัย

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน

บจ. เอบิคส ดีเวลลอปเมนต
บจ. ดี แอนด บี (ประเท ไทย)

บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ

บมจ. ไอที ิตี้

บจ. คอร แอนด พีค

บมจ. บิ ิเนส ออนไลน

บจ. กลุมแอดวาน  รีเสิรช

บจ. เอเนต

บจ. เอ ิส คอมพิวเตอร

บจ. เอเ ิรทส

บจ. เอนิว คอรปอเรชัน

บจ. ดาตาวันเอเชีย (ปทท.)

บจ. ดีทู ิสเตมส
บจ. เออารไอที

บมจ. ลีสอิท

บมจ. รีตรัง แอ กรอินดรัสทรี

บจ.เ ลท ออนไลน

บจ.เอ.อาร.แอคเคานติ้ง คอน ัลแตนท

บมจ. เอสพีวีไอ

บมจ.ยูบิลลี่เอนเตอรไพรส

 บจ.ยูบีเอม เอเ ีย (ประเท ไทย)

บมจ. สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล

บมจ. ไทยเบ เวอเรจ
(ตลาดหลักทรัพยประเท สิงค ปร)



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)062

การวิเคราะห และคําอธิบายของฝายจัดการ

44.62
87.72

0.33
9.97

142.63

12.35
48.53

7.73
12.64

5.67
86.91

229.55

15.65
7.25

22.90

5.64
28.54

116.50
116.50

83.46

11.65
(10.61)
201.01
229.55

19.44
38.21

0.14
4.34

62.14

5.38
21.14

3.37
5.51
2.47

37.86
100.00

6.82
3.16
9.98

2.46
12.43

50.75
36.36

5.08
(4.62)
87.57

100.00

53.60
70.38

1.10
9.51

134.59

9.35
66.42
12.35

9.67
6.24

104.03
238.62

24.57
8.73

33.29

9.16
42.45

116.50
116.50

83.46

11.65
(15.45)
196.16
238.62

22.46
29.49

0.46
3.98

56.40

3.92
27.83

5.18
4.05
2.62

43.60
100.00

10.29
3.66

13.95

3.84
17.79

48.82
34.98

4.88
(6.48)
82.21

100.00

98.15
47.73

0.54
3.37

149.78

1.00
77.52

3.08
9.97
4.76

96.32
246.11

27.32
6.16

33.48

6.61
40.09

116.50
116.50

83.46

11.65
(5.59)

206.02
246.11

39.88
19.39

0.22
1.37

60.86

0.41
31.50

1.25
4.05
1.93

39.14
100.00

11.10
2.50

13.60

2.68
16.29

47.34
33.91

4.73
(2.27)
83.71

100.00

2559
ลานบาท รอ ละ

2558
ลานบาท รอ ละ

2557
ลานบาท รอ ละ

ทรัพย
ทรัพยหม วย

เงินสด/เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวม ทรัพยหม วย

ทรัพยไมหม วย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวม ทรัพยไมหม วย
รวม ทรัพย
 

ห ้ ว ข ง  ห
ห ้
ห ้ หม วย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมห ้ หม วย
ห ้ ไมหม วย
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน
รวมห ้
 
ว ข ง  ห

ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหนายและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
 จัดสรรแลว  สํารองตามกฎหมาย
 ขาดทุนสะสม
รวม ว ข ง  ห
รวมห ้ ว ข ง  ห

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง ป 2559
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คําอธิบายและการวเคราะหผลการดําเนินงาน และ านะการเงนของฝายจัดการ
1. ผลการดําเนินงาน

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับสื่อของผูบริโภค และการแขงขันของสื่อวิทยุโทรทัศนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  จึงไดมีมติใหบริษัทไมตอสัญญารวมผลิตรายการ

โทรทศัน กับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงหน่ึง รายไดและรายจายทีแ่สดงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ จงึไมรวมผลการดาํเนนิงาน

ของธุรกิจทีย่กเลกิดงักลาว แตจะนาํผลการดําเนนิงานทีย่กเลกินัน้มาแสดงเปนรายการแยกตางหาก ซึง่เปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชี  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22) ดังนั้น การวิเคราะหผลการดําเนินงาน จึงไมรวมธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน

.2 การ รย ทย รายไดจากการขาย ห รการ 

 นป 2559 บริ ัทมีตนทุน 129.66 ลานบาท ลดลงจากปกอน 136.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ -51.29 สอดคลองกับ

รายไดที่ลดลงตามที่ไดอธิบาย นขอ 1.1 

สาํหรบัคา ชจาย นการขายและบรหิาร นป 2559 มจีาํนวน 42.22 ลานบาท ลดลงจากปกอน 12.70 ลานบาท หรอืคดิ

เปนรอยละ -23.12 เน่ืองจากบริ ทัมกีารปรบั ครงสรางองคกรตามธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป และมกีารควบคมุคา ชจายมากขน้

ในป 2559 บริษัทมีรายไดรวม 178.34 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 128.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.96 สาเหตุ

หลักมาจากการลดลงของรายไดการจากประมูลงาน และ

รายไดโครงการพิเศษ (O e O  r e t) สําหรับป 2559 

บริษั ท เ ริ่ มมี ร ายได  ในการให บริ การข  อมู ลดิ จิ ทั ล

โดยใชระบบ C

หนวย : ลานบาท

2555

100
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400
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2556 2557 2558 2559

249.51

530.52

254.55

307.28

178.34

2555

20%

40%

60%

80%

100%

2556 2557 2558 2559

2%

26%

70%
65% 63%

53% 59%

16%

13%
20%

19%
33%

20%

10%

25%

รายได�จากการจัดงาน สื่อสื่งพิมพ� สื่อดิจิทัล

129.66
42.22

171.88

75.44
24.56

100.00

266.19
54.92

321.11

82.90
17.10

100.00

(136.53)
(12.70)

(149.23)

(51.29)
(23.12)
(46.47)

2559
ลานบาท รอ ละ

2558
ลานบาท รอ ละ

ิ่ม น ลดลง
ลานบาท รอ ละ

ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
รวม

.  รายได

จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบสัดสวนรอยละของ

รายไดตามประเภทธุรกิจ นป 2559 จะเหนไดวา สัดสวน

รายไดสวน หญประมา รอยละ 59 มาจากธุรกิจการจดังาน

นิทรร การ นข ะท่ีรายไดจากสื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล 

มีสัดสวนของรายได กลเคียงกันที่ประมา รอยละ 20

.3  ท ขาย รการ า จาย การขาย รหาร



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)064

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 229.55 ลานบาท ลดลงจากปกอน 9.07 ลานบาท

หรือคิดเปนรอยละ 3.80 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 17.89 ลานบาท หรือ

คิดเปน 26.93  จากการจําหนายอุปกรณ และการตัดคาเสื่อมราคา

2. การวิเคราะห านะทางการเงิน

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริ ัทมีหน้ีสินรวม 28.54 ลานบาท ลดลงจากปกอน 13.91 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ -32.77 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจาหน้ีการคา 8.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ -36.60 และสํารอง

ผลประ ยชนระยะยาวของพนักงานลดลง จํานวน 3.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ -38.43

19.44
38.21

0.14
4.34

62.14

5.38
21.14

3.37
5.51
2.47

37.86
100.00

53.60
70.38

1.10
9.51

134.59

9.35
66.42
12.35

9.67
6.24

104.03
238.62

22.46
29.49

0.46
3.98

56.40

3.92
27.83

5.18
4.05
2.62

43.60
100.00

(8.98)
17.34
(0.77)

0.46
8.04

3.00
(17.89)
(4.62)

2.97
(0.57)

(17.12)
(9.07)

(16.75)
24.64

(70.00)
4.84
5.97

32.09
(26.93)
(37.41)

30.71
(9.13)

(16.46)
(3.80)

2559
ลานบาท รอ ละ

2558
ลานบาท รอ ละ

ิ่ม น ลดลง
ลานบาท รอ ละ

44.62
87.72

0.33
9.97

142.63

12.35
48.53

7.73
12.64

5.67
86.91

229.55

ทรัพย
ทรัพยหม วย

เงินสด/เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวม ทรัพยหม วย

ทรัพยไมหม วย
เงนิฝากธนาคารท่ีมภีาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวม ทรัพยไมหม วย
รวม ทรัพย

54.83
25.40
80.24

19.76
100.00

24.57
8.73

33.29

9.16
42.45

57.86
20.56
78.43

21.57
100.00

(8.92)
(1.48)

(10.39)

(3.52)
(13.91)

(36.30)
(16.95)
(31.21)

(38.43)
(32.77)

2559
ลานบาท รอ ละ

2558
ลานบาท รอ ละ

ิ่ม น ลดลง
ลานบาท รอ ละ

15.65
7.25

22.90

5.64
28.54

หนสิน
หนสินหมุนเว น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนสินหมุนเว น

หนสิน มหมุนเว น
สาํรองผลประ ยชนระยะยาวของพนกังาน
รวมหนสิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 201.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4.85 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 2.47 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น และการปรับปรุงลดการสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

3. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

ในป 2559 บรษิทัมอีตัราสวนกําไรสทุธิอยูทีร่อยละ 1.00 

เมื่อเทียบกับป 2558 ท่ีมีอัตราสวนขาดทุนสุทธิรอยละ 

3.02  สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสรางธุรกิจและ

องคกร ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ผูบริโภค และการแขงขันของอุตสาหกรรมสื่อ

ในป 2559 บริษัทมีอัตราสวนกําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 

26.68 เพ่ิมขึน้จากปกอนรอยละ 105.07 สาเหตหุลกัมาจาก 

อัตราสวนรายไดของป 2559  เปนรายไดของธุรกิจที่มีอัตรา

กําไรขัน้ตนสงูกวาปกอน ในป 2558 บริษทัมรีายไดจากธุรกิจ

งานโครงการ (O e O  r e t) ซึ่งมีตนทุนสูง รวมอยูใน

สัดสวนที่สูง
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3.  วาม ามาร การทากาไร

ั รา ว กาไรขั้   

ั รา ว กาไร ขาดท  ท  
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ป 2559 บริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย

อยูที่ร อยละ 0.79 เมื่อเทียบกับป 2558 ท่ีมีอัตราสวน

ผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูที่รอยละ 4.07  เนื่องจาก

บริษัทมีผลกําไรในป 2559

ในป 2559 บริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุนอยูท่ีรอยละ 0.93  เมื่อเทียบกับป 2558 ท่ีมีผล

ขาดทุนอยูที่รอยละ 4.90

3.2 ั รา ว าพ ง

ั รา ว าพ ง ทา

3.3 ั รา ว ว รา ห ย ายทางการ ง

ั รา ว ห ้ ว ข ง  ห  ทา
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ั รา ว ท ทรัพย 

ั รา ว ท ว ข ง  ห  

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราสวน

สภาพคลองคิดเปน 6.23 เทา แสดงวาบรษิทัมคีวามสามารถ

ในการชําระหนี้ระยะสั้นดีเย่ียม เพ่ิมขึ้นจากป 2558

ซึ่งมีอัตราสวนอยูที่ 4.04 เทา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ

ผูถือหุนเทากับ 0.14 เทา ลดลงจากปกอนที่มีอัตราสวน

อยูที ่0.22 แสดงใหเห็นถึงความมัน่คงทางการเงินของบรษิทั 

ซึ่งมีการพึ่งพาหนี้สินในการดําเนินธุรกิจในอัตราที่ตํ่ามาก
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3.4 วาม ามาร การ รหารทรัพย

กห ้การ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การคารวม 67.12 ลานบาท และมีลูกหนี้การคาสุทธิ 66.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอน 10.84 ลานบาท และ 10.81 ลานบาท ตามลําดับ ลูกหนี้สวนใหญยังเปนหนี้ไมถึงกําหนดชําระ คิดเปนรอยละ 82

ของหนี้ทั้งหมด สําหรับหนี้คางชําระเกิน 6 เดือนขึ้นไป บริษัทไดตั้งสํารองหนี้สูญเต็มจํานวน เปนเงิน 0.72 ลานบาท 

า ง ห ท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินคาจํานวน 1.66 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 0.23 ลานบาท

สินคาของบริษัทสวนใหญเปนหนังสือ และไดมีการตั้งสํารองสินคาลาสมัยจํานวน 1.43 ลานบาท 

บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองสินคาลาสมัยที่เปนหนังสือและมีอายุเกิน 6 เดือนในอัตรารอยละ 100

อัตราสวนสินคาคงเหลือสุทธิ แยกตามอายุสินคา

1%17%

ยังไม งกําหนดชําระ

ไมเกิน 3 เดือน
มากกกวา  เดือน

82%

 3 เดือน

86%

1% 13%
12 เดือน >12 เดือน

อัตราสวนลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้
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1) การแข งขันด านสื่อวิทยุโทรทัศน  ท่ีรุนแรงขึ้น 

จากการเพ่ิมขึ้นของชองทีวีดิจิทัล ประกอบกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค

ที่หันไปบริโภคสื่อทางออนไลนมากข้ึน สงผลใหรายไดของ

บริษัทจากสวนงานสื่อทีวีในป 2559 ลดลง ซึ่งไมเพียงพอ

กับตนทุนในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ

ใหหยุดการดําเนินงานผลิตรายการและการใหบริการ

โ ษณาทางโทรทัศน ตั้งแตเดือน มกราคม 2560 เปนตนไป 

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ และชองทางการนําเสนอ

เน้ือหา ไปสูชองทางออนไลนแทน เนื่องจากรายไดจาก

ธุรกิจนี้ในป 2559 คิดเปนเพียงรอยละ 3.78 ของรายไดรวม 

บริษัทจึงคิดวา มีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินใน

อนาคตเพียงเล็กนอย

2) นโยบายของภาครัฐเรื่อง ไทยแลนด 4.0

ซึง่มเีปาหมายในการปรบัเปลีย่นโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสู a e a e  E  หรือ เศรษฐกิจ

ทีข่บัเคลือ่นดวยนวัตกรรม  โดยหน่ึงในอตุสาหกรรม

เปาหมาย คือ กลุมดิจิทัล เทคโนโลยี ซึ่งถือไดวา

เปนปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ท้ังน้ี 

บริษทัมโีครงการท่ีจะพัฒนาสือ่ และคอนเทนตดิจทัิล 

เพ่ือตอบสนองทิศทางนี้อยูแลวหลายโครงการ เชน 

การใหคําปรึกษาเรื่องการตลาดดิจิทัล  การพัฒนา

หลักสูตร และเนื้อหาการฝกอบรมออนไลน เปนตน

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและ านะการเงินในอนาคต 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทํารายงานทางการเงิน 2

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถึงหนาท่ีและความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย ในการกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินประจําปบัญชี 2559 ของบริษัทที่จัดทําขึ้น มีขอมูลทางบัญชีที่

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ โปรงใสอยางเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท ปองกันการทุจริต และการ

ดําเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการ

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจําปบัญชี 2559 ของบริษัท

ดังนั้น เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียเกิดความเชื่อมั่นตอรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระผูซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยทําหนาท่ีสอบทาน ใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินและการดําเนินงานอยางถูกตองเพียงพอ มีการเปดเผย

ขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความโปรงใส ถูกตอง และครบถวน

รวมทัง้ใหมคีวามเพียงพอของการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลของบรษิทั

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถวนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา งบการเงินของบรษัิท ประจาํป 2559 สิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด

ที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป มีการใชนโยบายบัญชี

ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

นายมนู เลียวไพ รจน

ประธานกรรมการ

นายมินทร อิงคธเน

ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยกรรมการ

แตละทานมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ดังนี้

 1. นายประกอบ  วิศิษฐกิจการ   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นายนฤตม  เทอดสถีรศักดิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 3. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บุคคลที่มีประสบการณในดานบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  การสอบทานรายงานทางการเงินใหตรงตามความเปนจริง ครบถวน และเชื่อถือได 

  การดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  การพิจารณาเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง 

     และครบถวนอยางเพียงพอ

  การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท

  การดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ

  ภาระหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบป 2559 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันทุกไตรมาส โดยรวมกับผูสอบบัญชี

ผูตรวจสอบภายใน พรอมทัง้เชญิฝายจดัการและฝายบญัชเีขารวมประชมุตามวาระอนัควร เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงนิ 

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและใหขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อใหรายงานทางการเงินไดจัดทําอยางถูกตองตามหลักการบัญชี

ทีร่บัรองโดยท่ัวไป มกีารเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอ  ไมพบวามกีารปฏิบัตใิด ๆ  อันเปนการขดัแยงกับขอกําหนดและกฎหมาย

ทีเ่ก่ียวของกับบรษิทั ท้ังน้ี ไดมกีารรายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษิทัใหรบัทราบ

ทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

2. การพิจารณาวัตถุประสงคและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 2560 ของฝาย

ตรวจสอบภายใน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและขอสังเกต 

3. การรับทราบผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ ประจําป 2559 ทั้งของผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ติดตามการดําเนินการของฝายจัดการตอขอเสนอแนะดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4. การพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเท

ผลประโยชน

5. การพิจารณาและเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทั และคาตอบแทนผูสอบบญัช ีโดยพิจารณาถึงคณุภาพ

ผูสอบบัญชี ความชํานาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดย

ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

6. การดแูลใหบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีส่าํคญั  และระบบการควบคมุภายในทีด่ ีตลอดจนการปฏบิติัตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทอยางเครงครัด
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นายประกอบ วิ ิ กิจการ

ประธานค ะกรรมการตรวจสอบ

สําหรับรอบปบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอ

ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ

นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไป



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)072

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผู ือหุนของบริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน  

ความเหน
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) (บริษัท ) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงนิสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท  เออารไอพี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณ ในการแสดงความเหน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ

ความรับผิดชอบ องผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวน
ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุ
ในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนําเรือ่งเหลาน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ องผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธี
การตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สาํคญัในงบการเงนิ ผลของวธีิการตรวจสอบของขาพเจา ซึง่ไดรวมวิธีการตรวจสอบสาํหรบัเรือ่งเหลานีด้วย ไดใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรั รรายได 
เน่ืองจากรายไดจากการขายและบริการของบริษัท มีจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม

รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายไดหลายประเภท ดังน้ัน ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
เกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัท โดยการ

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัท ท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได
โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจ และสุมเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัท
ออกแบบไว
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 สุมตัวอยางสัญญาบริการและรายการขายระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือตรวจสอบการเกิดขึ้นจริง
ของรายการและความถูกตองของการบันทึกรายการวาเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุและสอดคลองกับนโยบายการรับรู 
รายไดของบรษิทั   

 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัท ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

 วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอยเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป 

า ง ไดร การ ดั ั
บรษิทั ไดเปดเผยนโยบายการบญัชแีละรายละเอยีดเก่ียวกับภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชไีวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ขอ 4.13 และขอ 19 ตามลําดับ โดยสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสามารถรับรูรายการไดเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนวาบริษัท จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนในอนาคตได
ซึ่งการพิจารณาวาบริษัท จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช
ประโยชนไดน้ัน ตองอาศยัดลุยพินจิของฝายบรหิารคอนขางมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษใีนอนาคต
ทีค่าดวาจะเกิดขึน้ตามแผนธุรกิจท่ีไดอนุมตัแิลว ดังน้ัน จงึมคีวามเส่ียงเก่ียวกับมลูคาสนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตดับญัชี

ข าพเจ าไดประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอมูลที่จําเป นและขอสมมติ
ทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญที่ใชในการจัดทําประมาณการดังกลาว โดยการเปรียบเทียบกับขอมูลภายในของบริษัท
โดยขาพเจาไดใหความสําคัญกับขอมูลและขอสมมติท่ีมีผลกระทบกับการเติบโตของรายไดและอัตรากําไรขั้นตน
นอกจากนีข้าพเจาไดประเมนิความเหมาะสมของประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับกําไรทางภาษทีีเ่กิดขึน้จรงิเพ่ือประเมนิ
ความนาเชื่อถือของประมาณการกําไรดังกลาวตลอดจนทดสอบการคํานวณตามขอมูลและขอสมมติดังกลาวขางตน 

ข ม  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของบริษัท  (แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่น
แสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของบริษัท ตามท่ีกลาวขางตน และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการดําเนินการ
แกไขที่เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผู บริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผู บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัท ในการดําเนินงานตอเน่ือง
การเปดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานตอเน่ืองในกรณีทีม่เีรือ่งดงักลาว และการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบักิจการท่ีดาํเนิน
งานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท  
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อนัเปนสาระสาํคญัท่ีมอียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาดและถือวามสีาระสาํคญั
เมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

  ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลาน้ัน และไดหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ง
ที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดง
ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

  ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัท

  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา

  สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผู บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณ
ที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัท ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจา
ไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา
ถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัท ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได

  ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับ
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผู มีหน าที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการ
ที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู มีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีไว                 
ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณ
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว

 
 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  

ยพ  ศ ศร ท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรุงเทพ  23 กุมภาพันธ 2560
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บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
งบแสดง านะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย  บาท

ห ายเหต 2559 2558

7
8

6, 9
10

11
12
13
14

19

44,328,555 
 288,170 

87,716,750 
328,437 

6,313,947 
3,658,676 

 1 2 6 5 5 

 12,350,000 
 48,527,026 
 7,728,087 

 12,637,282 
 41,200 

 5,627,199 
 6 910 9  

 229 5 5 29 

53,384,055 
 217,226 

70,379,897 
1,101,601 
7,387,907 
2,119,683 

 1 590 69 

 9,350,000 
 66,417,849 
 12,351,058 
 9,667,355 

 41,200 
 6,199,526 

 10 026 9  
 2 61 5  

สินทรั ย
สินทรั ยห นเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
ตนทุนบริการรอตัดจาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รว สินทรั ยห นเวียน
สินทรั ยไ ห นเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินมัดจํา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รว สินทรั ยไ ห นเวียน
รว สินทรั ย
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บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
งบแสดง านะการเงิน ตอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย  บาท

หนีสิน ล สวนข ง  หน
หนีสินห นเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รว หนีสินห นเวียน
หนีสินไ ห นเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รว หนีสินไ ห นเวียน
รว หนีสิน
สวนข ง  หน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
   หุนสามัญ 466,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
   หุนสามัญ 466,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม (ขาดทุน)
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
   ขาดทุนสะสม
รว สวนข ง  หน
รว หนีสิน ล สวนข ง  หน

15,649,618 
7,250,152 

 22 99 0 

5,640,503 
 5 6 0 50  

 2 5 0 2  

 116,500,000 

116,500,000 
83,464,677 

11,650,000 
(10,609,621)
 201 005 056 
 229 5 5 29 

6,15

16

17

24,565,151 
8,729,819 

 29 9 0 

9,159,263 
 9 159 26  

 2 5 2  

 116,500,000 

116,500,000 
83,464,677 

11,650,000 
(15,451,553)
 196 16 12  
 2 61 5  

ห ายเหต 2559 2558
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บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
งบกําไรขาดทุนเบดเสรจ
สําหรับปสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

หนวย  บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19

22

22

21

  

169,564,550 
 7,274,594 

 412,854 
 1,091,857 

 1 55 

 129,661,587 
 1,229,423 

 40,884,694 
 1 1 5 0  

 6 56 151 
 (101,040)
 6 6 111 
 (804,975)
 5 662 1 6 

 (3,812,094)
 1 50 0 2 

2,323,565 

 668,325 
 1 9 2 

  0.004 

ห ายเหต 2558 255

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ห ายเหต 2559 2558

กําไรขาดทน
การดําเนินงานต เน ง
ราย ด
รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการขาย

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

รว รายได
า  าย

ต้นทุนขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รว า  าย
กําไร ขาดทน  ก น า  ายทางการเงิน ล า ีเงินได
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กําไร ขาดทน  ก น า ีเงินได
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

กําไร ขาดทน  สําหรับป ากการดําเนินงานต เน ง

การดําเนินงานทียกเลิก
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก

กําไร ขาดทน  สําหรับป

กําไรขาดทนเบดเสร น
รายการที ไ กบันทก นสวนข งกําไรหร ขาดทน น ายหลัง
การดําเนินงานต เน ง
กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

การดําเนินทียกเลิก
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก

กําไรขาดทนเบดเสร รว สําหรับป

กําไรต หน
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

  

298,093,070 
 7,905,795 

 504,356 
 778,181 

 0 2 1 02 

 266,194,069 
 2,187,086 

 52,638,928 
 21 020 0  
 1 6 1

 (92,918)
 1 1 599

 2,012,225 
 11 19

 1,960,891 
 9 5

  -
  

-
9 5

 (0.021)
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บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู ือหุน
สําหรับปสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

ย ด งเหล   วนัที 1 กรา  255
ขาดทนุสำาหรับปี

กำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่สำาหรับปี

กาํไรขาดทนเบดเสร รว สําหรับป
ย ด งเหล   วนัที 1 นัวา  255

ย ด งเหล   วนัที 1 กรา  2559
กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่สำาหรับปี

กาํไรขาดทนเบดเสร รว สําหรับป
ย ด งเหล   วนัที 1 นัวา  2559

  116 500 000 
  - 
  - 

-
116 500 000 

116 500 000 
 - 

  - 
-

116 500 000 

 6 6  
  - 
  - 

- 
6 6  

6 6  
  - 
  - 

-
 6 6  

 206 021 60  
 (9,858,483)

 - 
 9 5

 196 16 12  

196 16 12  
 1,850,042 
 2,991,890 
 1 9 2 

 201 005 056 

  11 650 000 
 - 
 - 
- 

11 650 000 

11 650 000 
- 

  - 
-

 11 650 000 

 5 59 0 0
 (9,858,483)

  -
 9 5

 15 51 55

15 51 55
 1,850,042 
 2,991,890 
 1 9 2 

 10 609 621

กําไรส ส  ขาดทน

สวนเกิน ล า
หนสา ั

ัดสรร ลว -
สําร ง

ตา ก ห าย

ยังไ ได
ัดสรร
กําไร

 ขาดทน

รว
ทนเร นหน

ที ก
ล ําร ลว

หนวย  บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)080

6,467,111 
 (4,792,714)

 1,674,397 

 9,521,447 
  39,560 

 (793,371)
 40,532,699 

 (48,449)
 (843,441)

  157 
 1,499,071 
 (412,854)

51,169,216 

 (17,380,847)
 1,566,535 

 (39,458,739)
 (1,538,993)

  -
  

(8,915,533)
 (1,479,667)
 (1,277,969)

 (17,315,997)
  -

(2,969,927)
20 2 5 92

(13,831,599)
 2,486,008 

 (11,345,591)

 16,254,406 
 568,615 
 276,478 

 77,442,360 
  -

(256)
  50 

 2,551,520 
 (504,356)

85,243,226 

 (23,330,828)
 (843,039)

 (84,830,267)
 1,249,014 

  19,924 

 (2,755,248)
 2,571,093 

  -
(22,676,125)

 4,512,556 
 (4,227,568)

 22 91 1

2558 255

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย  บาท

บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

2559 2558

กร สเงินสด ากกิ กรร ดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 22)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
 จากกิจกรรมดําเนินงาน
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
 หนี้สงสัยจะสูญ
 ปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (โอนกลับ)
 ตัดจําหนายตนทุนบริการรอตัดจาย
 กําไรจากการจําหนายหนวยลงทุน
 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
 ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
 คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
 ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินคาคงเหลือ
 ตนทุนบริการรอตัดจาย
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
 หนี้สินอื่น
 จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
 เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
 จายภาษีเงินได
เงินสดสท ิ  ไป นกิ กรร ดําเนินงาน
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กร สเงินสด ากกิ กรร ลงทน
เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้อหนวยลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
ซื้ออุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสท ิ ากกิ กรร ลงทน
เงินสด ล รายการเทียบเทาเงินสดเ ิ ขน ลดลง  สท ิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสด ล รายการเทียบเทาเงินสดปลายป ห ายเหต 

ข ลกร สเงินสดเปดเ ยเ ิ เติ
รายการที่ไมใชเงินสด
 กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

(70,944)
 (20,000,000)

 20,048,449 
 (3,000,000)
 (1,778,656)

 (379,938)
 15,994,225 

 417,288 
 11 2 0 2  
 9 055 500
 53,384,055 
 2 555 

 

3,739,862 

 58,215,647 
- 
-

(8,350,000)
 (1,927,219)

 (12,510,888)
  14,066 

 612,762 
 6 05 6  
1 66 2 1 
 39,720,824 
 5 055 

- 

บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
งบกระแสเงินสด ตอ
สําหรับปสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย  บาท

2559 2558



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)082

บริษัท เออารไอพี จํากัด มหาชน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

1.  ขอมูลทั่วไป
.  ข ม ข ง ร ัท

 บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) ( บริษัท ) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัท คือ การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมทางการตลาดทุกประเภท การผลิตและจําหนายหนังสือเก่ียวกับขอมูล
สารสนเทศ รับโ ษณา ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัท อยูที่ 99/16 20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

.2 การดา งา ทยก ก
 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ไดมีมติใหหยุดการดําเนินงานผลิตรายการและการใหโ ษณา
ทางโทรทัศน ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนไป เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู บริโภคและ
การแขงขนัท่ีสงูขึน้ สงผลใหรายไดของบรษิทั จากสวนงานดงักลาวลดลง ซึง่ไมเพียงพอกับตนทุนในการดาํเนินงานในระหวาง
ป 2559 รายไดจากธุรกิจดังกลาวมีจํานวน 7 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 3.78 ของรายไดรวม

2. เกณ ในการจัดทํางบการเงิน
 งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัท  ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

3.  มาตร านการรายงานทางการเงินใหม
 ก. มา ร า การรายงา ทางการ ง ท รมม ัง ั  จจ ั
  ในระหวางป บริษัท ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี  ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ซึ่ งมีผลบังคับใช สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึน
เพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคํา
และคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ บริษัท
 
 ข. มา ร า การรายงา ทางการ ง ทจ ม ัง ั  า
  ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2560 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

  ฝายบริหารของบริษัท เชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรบัปรงุ และแนวปฏิบตัทิางบญัชฉีบบัใหมจะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสาํคัญตองบการเงินเมือ่นาํมาถือปฏิบตัิ
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. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.  การรั รรายได

 รายไดจากการ ายสินคา
 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัท ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา
ใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคา
ที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

 รายไดคาสมาชิกนิตยสาร
คาสมาชิกนิตยสารรับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการเปนสมาชิก

 รายไดคาบริการ
 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 
 รายไดจากการใหบริการโ ษณารับรู เมื่อใหบริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการใหบริการจะถือวาเสร็จสิ้นลงเมื่อ
สื่อโ ษณาไดเผยแพร
 รายไดจากการจัดนิทรรศการและสัมมนารับรูเมื่อมีการจัดงานแลว

 รายไดคาเชา
 รายไดจากคาเชาอุปกรณจะบันทึกเปนรายไดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา โดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา

 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

4.2 ง ด รายการ ทย ทา ง ด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง
ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.3 กห ้การ า
 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัท บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน
และการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 า ง ห
 สินคาคงเหลือของบริษัท แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

4.5 ทด  า าร กร  า มรา า
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 
 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
  อาคาร   20   ป
  สวนปรับปรุงอาคาร   5  10   ป
  อุปกรณคอมพิวเตอร   3  5 ป
  อุปกรณสํานักงานและเคร่ืองตกแตง  5   ป
  เครื่องมือและอุปกรณ   3   ป
  ยานพาหนะ   5   ป
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 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
 บริษัท ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัท ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.6 ทรัพยไมม ัว า ัดจาห าย
 บริษัท จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการคร้ังแรก สินทรัพย
ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
 บริษัท ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการ
ดอยคา บริษัท จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว
ทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
 คอมพิวเตอรซอ ตแวรอายุการใหประโยชน 3 ป และ 5 ป

4.  รายการ รกจกั หร กจการท กยวข งกั
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท  หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท  หรือถูกบริษัท
ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
 นอกจากน้ีบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบคุคลหรอืกิจการท่ีมสีทิธิออกเสยีง โดยทางตรงหรอืทางออม
ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท  ผู บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท  ท่ีมีอํานาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท

4.8 ั า าร ย ยาว
 สัญญาเชาอาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรู เปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.  ง รา าง ร ทศ
 บริษัท แสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท  
 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4. 0 การด ย าข ง ทรัพย
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท จะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย
ไมมีตัวตนอื่นหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัท รับรู ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัท ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
และคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด
ปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมิน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัท ใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดี ท่ีสุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย
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ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ
จําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
  บริษัท จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.  ร ย พ ักงา
  ผลประ ยชนระยะสั้น องพนักงาน
  บริษัท รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประ ยชนหลังออกจากงาน องพนักงาน 
  โครงการสมทบเงิน
  บรษิทั และพนกังานไดรวมกันจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบรษัิท
จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท  เงินท่ีบริษัท
จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
  โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
  บริษัท มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัท  ถือวา
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
  บริษัท คํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวย
ที่ประมาณการไว ( r e te  t Cre t eth ) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาว
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป 2554 บริษัท
เลือกรับรูหน้ีสินในชวงการเปลี่ยนแปลงท่ีมากกวาหน้ีสินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึก
เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ

4. 2 ร มา การห ้
  บริษัท จะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว
และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัท จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน
และบริษัท สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4. 3 า ง ได
  ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  า ง ได จจ ั
  บรษิทั บนัทกึภาษเีงนิไดปจจบุนัตามจาํนวนทีค่าดวาจะจายใหกับหนวยงานจดัเก็บภาษขีองรัฐโดยคาํนวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

  า ง ไดร การ ัด ั
  บริษัท บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย และหนี้สินที่ เ ก่ียวข องนั้น โดยใช  อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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  บริษัท  รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวน
เทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัท จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น

  บริษัท จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัท จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

  บริษัท จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผู  ถือหุ นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4. 4 การวัดม าย รรม
  มลูคายุตธิรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรบัจากการขายสนิทรพัยหรอืเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหนีส้นิใหผูอืน่
โดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผู ร วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา
บริษัท ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหต องวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเว นในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมี
สภาพคลองสําหรับสินทรัพย หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมี
สภาพคลองได บริษัท จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ 
และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
         
  ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
  ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
          ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
          ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

  ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทั จะประเมนิความจาํเปนในการโอนรายการระหวางลาํดบัชัน้ของมลูคายุติธรรม
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ ายบริหารจําเป นต องใช ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้ สงผลกระทบ
ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
 
 า ห ้ ง ัยจ ข ง กห ้
 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
 
 ทรัพยไมม ัว
 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง
ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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 ทรัพย า ง ไดร การ ัด ั
 บริษัท จะรับรู สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัท จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจาก
ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัท ควรรับรูจํานวนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต
ในแตละชวงเวลา
 
 ร ย ห ัง กจากงา ข งพ ักงา าม รงการ ร ย  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ซึ่งต องอาศัยข อสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เช น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้

บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอร แอนด พีค จํากัด
บริษัท ดีทู ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท เอเน็ต จํากัด
บริษัท เอ.อาร. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เออารไอที จํากัด
บริษัท ดี แอนด บี  (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอบิคส ดีเวลลอปเมนต จํากัด
บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
บริษัท เอสพีวีไอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามสตีล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร จํากัด
บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
Keppel Communication Pte. Ltd.

ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
บริษัทใหญของผูถือหุนรายใหญ

ราย ลัก วา สั นั



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)088

 ในระหวางป บริษัท มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการค าและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหว างบริษัท และบุคคลหรือกิจการ ท่ี เ ก่ียวข องกันเหล า น้ัน
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการ รกิ กับกิ การทีเกียวข งกัน
รายได
ขายสินคา
รายไดคาโฆษณา
รายไดจากงานแสดงสินคา
รายไดบริการอื่น

คาใ จา
ซื้อสินคา
คาโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
คาบริการอินเตอรเน็ต
คาบริหาร
คาบริการโปรแกรมบัญชี
คาบริการอื่น

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

ราคาตลาด
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ตกลงรวมกัน
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

2
9
13
2

1
1
1
2
1
2

2
7
14
2

2
4
1
2
1
2

2559            255   น ยบายการกาํหนดรา า

หนวย  ลานบาท

  ยอดคงคางระหวางบริษัท และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
  ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการ
 และผูบริหาร ดังนี้ 

ลกหนีการ า ล ลกหนี น - กิ การทีเกียวข งกัน ห ายเหต 9
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน)
เ าหนีการ า ล เ าหนี น - กิ การทีเกียวข งกัน ห ายเหต 15
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน)

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รว

7,559

2,882

6,969

2,925

12,211
209

12 20

14,642
677

15 19

 2559  255

 2559  255

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.38 ถึง 1.10 ตอป
(2558  รอยละ 0.13 ถึง 1.25 ตอป)

. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รว

135
44,194

29

135
53,249
5

 2559  255

หนวย  นับาท

. เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีเงินฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือน เปนจํานวนเงิน 0.3 ลานบาท
(2558  0.2 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.90  1.15 ตอป (2558  รอยละ 0.90  2.50 ตอป)

. ลูกหนีการคาและลูกหนีอื่น

ลกหนีการ า - กิ การทีเกียวข งกัน ห ายเหต 6
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน 
รว ลกหนีการ า - กิ การทีเกียวข งกัน
ลกหนีการ า - กิ การทีไ เกียวข งกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน

รว
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รว ลกหนีการ า - กิ การทีไ เกียวข งกัน  สท ิ
รว ลกหนีการ า - สท ิ
ลกหนี น
รายไดคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
รายไดคางรับจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจายพนักงาน
อื่น ๆ
รว ลกหนี น
รว ลกหนีการ า ล ลกหนี น - สท ิ

6,045

67
6 112

48,900

11,389
53

617
61 01

(724)
60 2 9
66 01

1,447

6,434

10,467

726

2,242

21 16
1

5,418

53
5 1

19,218

29,829
838
923

50 0
(684)

50 12
55 595

1,498
3,357
7,749

33
2,148

1 5
0 0

    2559            255

หนวย  นับาท
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1 . สินคาคงเหลือ

2558 2558 25582559 2559 2559
ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน
เปนมูลคาสุทธิที่จะ ดรับ สินคาคงเ ลือ  สุทธิ

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคําประกัน
 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจํา 12 เดือน จํานวน 6 ลานบาท ซึ่งบริษัท ไดนําไปคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารท่ีบริษัท ไดรับจํานวน 5 ลานบาท และวงเงินหนังสือค้ําประกันธนาคารจํานวน 20 ลานบาท และเงินฝาก
ประจํา 6 เดือน จํานวน 1 ลานบาท (2558  1 ลานบาท) และเงินฝากออมทรัพยจํานวน 5 ลานบาท (2558  2 ลานบาท) 
ซึ่งบริษัท  ไดนําไปคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารใหแกบริษัท

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัท บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
จํานวน 0.4  ลานบาท (2558  0.4 ลานบาท)  และมีการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 1.2  ลานบาท
(2558  0.1 ลานบาท) โดยนําไปหักจากมูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางป

ราคาทุน
1 มกราคม 2558

ซื้อเพิ่ม
จําหนาย

 ธันวาคม 

ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย

 ธันวาคม 

คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558

คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
 สวนที่จําหนาย

 ธันวาคม 

คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
 สวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับ
 สวนที่ตัดจําหนาย

 ธันวาคม 

41,074

-
-

41,074

-
-
-

41,074

-

-

-
-

-

-

-
-

21,093

1,594
(819)

734
(786)
(109)

16,980

2,822

(813)

1,891

(775)

(108)

10,000

-
-

10,000

-
-
-

10,000

7,418

500

-

500

-

-

9,539

333
(453)

437
(140)
(154)

6,298

1,059

(445)

1,025

(136)

(132)

8,981

-
-

-
-
-

8,242

374

-

181

-

-

129,796

1,927
(1,272)

1,779
(25,225)

(263)

52,274

13,017

(1,258)

4,518

(10,096)

(240)

14,810

-
-

608
-
-

12,981

162

-
13,143

191

-

-
13,334

24,299

-
-

-
(24,299)

-
-

355

8,100

-

730

(9,185)

-
-

ทีด่นิ
อปุกร

คอมพวิเตอรอาคาร

อปุกร
สาํนักงานและ
เคร่ืองตกแตง ยานพา นะ รวม

สวนปรับปรุง
อาคาร

เคร่ืองมอืและ
อปุกร

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท

1,655

99

1 5

3,290
31
21

(1,426)

-

1 26

(2,219)
-

2 219

229

99

2

1,071
31

1 102

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
รว
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าเส รา าสําหรับป
2558 (จํานวน 9.2 ลานบาทรวมอยูในตนทุนบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2559 (จํานวน 1.0 ลานบาทรวมอยูในตนทุนบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

มูลคาสุทธิตามบั ชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

41,074
41,074

2,879
1,710

2,082
1,582

2,507
1,893

365
184

66,418
48,527

13,017
4,518

1,667
2,084

15,844
-

ทีด่นิ
อปุกร

คอมพวิเตอรอาคาร

อปุกร
สาํนักงานและ
เคร่ืองตกแตง ยานพา นะ รวม

สวนปรับปรุง
อาคาร

เคร่ืองมอืและ
อปุกร

หนวย  นับาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
มูลคาตามบัญชีก อนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ  42.6 ลานบาท
(2558  40.8 ลานบาท)
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษัท ไดทําสัญญาเชาดําเนินงานกับบริษัทแหงหน่ึงเพ่ือใหเชาอุปกรณ โดย
มอีายุสญัญา 1 ป รายไดคาเชาขัน้ตํา่ทีจ่ะไดรบัภายใน 1 ป จากการใหเชาอุปกรณคิดเปนจาํนวนประมาณ 8.5 ลานบาท 
ในระหวางป 2558 บริษัท มีรายไดจากการใหเช าอุปกรณจํานวน 8.1 ลานบาท (2557  0.4 ลานบาท)
ซึง่แสดงรวมอยูในรายไดในงบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และในวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บรษิทั ไดทาํสญัญาซือ้ขายอปุกรณ
ดังกลาวกับคูสัญญา 2 ราย โดยมีราคาขายเปนจํานวนรวม 16.0 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายอุปกรณ
จํานวน 0.8 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2559

13. สินทรัพยไมมีตัวตน
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีซอ ตแวรคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู 
ราคาทุนของซอ ทแวรคอมพิวเตอรดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ  10.4  ลานบาท (2558  11.1 ลานบาท)

25,874
380

(1,708)
2 5 6

13,523
5,003

(1,708)
16 1

2

13,526
12,511

(163)
25

10,449
3,237
(163)

1 52
12 51

หนวย  นับาท

    2559            255

รา าทน
ยอดยกมาตนป
ซื้อเพิ่ม 
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ย ดยกไปสินป
คาตัดจํา นายสะสม
ยอดยกมาตนป
คาตัดจําหนายสําหรับป
สวนที่ตัดจําหนาย
ย ดยกไปสินป

ล าสท ิตา บั ี



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)092

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท
1 . ภาษีเงินได ูกหัก ณ ที่จาย

1 . เจาหนีการคาและเจาหนอ่ืีน

1 . สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

5,440
4,227
2,970

12 6

5,440

4,227

-

9 66

9,159

1,082

417

(1,537)

786

(2,988)

(1,278)

5 6 1

7,813

986

360

-

-

-

-

9 159

 บรษิทั ไดดําเนนิการขอคนืภาษเีงนิไดถกูหัก ณ ท่ีจายขางตนจากกรมสรรพากร อยางไรก็ตามมลูคาทีจ่ะไดรบัคนื

ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจาหนาท่ีกรมสรรพากร ทั้งนี้ ฝายบริหารเชื่อวาบริษัท  จะไดรับคืนเงินภาษี

ดังกลาวทั้งจํานวนในอนาคต

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท ไดรับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของป 2554 จํานวน 4.5 ลานบาท

    2559            255

    2559            255

    2559            255

ป 2557
ป 2558
ป 2559
รว

สําร ง ลปร ย นร ย ยาวข ง นักงานตนป
ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

 ต้นทุนดอกเบี้ย

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:    

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

สําร ง ลปร ย นร ย ยาวข ง นักงานปลายป

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รว เ าหนีการ า ล เ าหนี น

2,470
5,475

412
7,293

15 650

2,905
15,532

20
6,108

2 565
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 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได ดังนี้
หนวย  นับาท

 2559  255

1,082
417

-
1 99

1,116
383

986
360

1,205
2 551

1,481
1,070

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
หนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรูในป
รว า  ายทีรับร นสวนข งกําไรหร ขาดทน
คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร

 บริษัท ไมคาดวาจะมีผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่จะจายชําระภายใน 1 ปขางหนา

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของ

บริษัท  ประมาณ 12 ป (2558  13 ป)

 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

2.4
3.5 - 6.0
0 - 25.0

4.2
5.0 - 9.0
0 - 30.0

รอยละตอป รอยละตอป

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

1
1
10

1
1
10

(522)
581

(248)

597
(519)
276

31 ธนัวาคม 255

พนับาท พนับาทรอยละ รอยละ
ผลกระทบตอสาํรอง ผลกระทบตอสาํรองเคล่ือน วเพิม่ น เคล่ือน วลดลง

31 ธนัวาคม 255

พนับาท พนับาทรอยละ รอยละ
ผลกระทบตอสาํรอง ผลกระทบตอสาํรองเคล่ือน วเพิม่ น เคล่ือน วลดลง

 2559  255

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

1
1
6

1
1
6

(942)
1,264
(954)

1,706
(1,112)
1,154



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)094

1 .  คาใชจายตามลักษณะ
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1 . ภาษีเงินได 
 ผลประโยชนภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได ดังนี้

หนวย  ลานบาท

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางผลประโยชนภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได ดังนี้

    2559  255

    2559  255

   2559  255

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ตนทุนขาย สื่อโฆษณาและบริการ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาที่ปรึกษาและคาบริหารจาย

48
108
10
2

59
242
16
3

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเนื่องที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 22)
รว รายได า ีเงินได

า ีเงินไดป บัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป

า ีเงินไดร การตัดบั ี  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
รายได า ีเงินไดที สดง ย นงบกําไรขาดทนเบดเสร

805
     (981)

1 6

-

(176)
1 6

(2,012)
525

 1

-

(1,487)
1

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลแตกตางชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น

รวม
รายได า ีเงินไดที สดง ย นงบกําไรขาดทนเบดเสร

1,674
รอยละ 20

335
107

560
(1,178)

(618)
1 6

(11,346)
รอยละ 20

(2,269)
(679)

1,480
(19)

1,461
1

1 . สํารองตามก หมาย
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัท ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาว
ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
 ในปจจุบัน บริษัท ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
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145
285

1,128
4,069
5 62

136
444

1,832
3,787
6 199

581
167

-
-

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท
 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

2 . การสงเสริมการลงทุน
 บริษัท ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการซอ ตแวร ประเภท E ter r e 

t are  ta  te t และ E e e  t are ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2911(7)/2555 เมื่อวันท่ี 
20 ธันวาคม 2555 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ บริษัท ไดรับสิทธิประโยชนโดยไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการนั้น (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
 ในระหวางป  2559 บริษัท มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานบาท
(2558  0.2 ลานบาท)

21. กําไรตอหุน
 กําไร (ขาดทุน) ต อหุ นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับป ท่ี เป นของผู  ถือหุ นบริษัท
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้

    2559            255

    2559            255

    2559            255

สินทรั ย า ีเงินไดร การตัดบั ี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
รว

า ีเงินไดทีเกิด าก
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกัยภัย
 - การดําเนินงานตอเนื่อง
 - การดําเนินงานที่ยกเลิก

 จาํนวนภาษเีงนิไดท่ีเกีย่วของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สาํหรบัป สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)

1,850
466,000

     0.004

(9,858)
466,000
(0.021)



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)096

22. ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก
 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหหยุดการดําเนินงานผลิตรายการ
และการใหโ ษณาทางโทรทัศน ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนไป ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 1.2
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท จัดประเภทผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานดําเนินงาน
ดังกลาวเปนสวนงานที่ยกเลิกในงบการเงิน

 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิกสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

หนวย  นับาท

หนวย  นับาท

7,163

-

16

10,134

96

1,726

11 956
(4,793)

981

12

(0.008)

668

18,673

2

1 6 5

14,427

114

1,648

16 1 9
2,486

(525)

1 961

0.004

-

 2559  255

รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รว รายได

า  าย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รว า  าย
กําไร ขาดทน  ก น า ีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร ขาดทน  สําหรับป ากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไรต หน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (บาท/หุน)
กําไรขาดทนเบดเสร น
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -สุทธิจากภาษีเงินได

 กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิกสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้

(2,899)
(382)

-
2 1

4,326
(572)

-
5

กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
กร สเงินสดสท ิ าก  ไป น  การดําเนินงานทียกเลิก

 2559  255
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23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
 ข อมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัท ท่ีผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

 เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัท จัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ
และบริการ บริษัท มีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 
  สื่อสิ่งพิมพ 
  จัดนิทรรศการ 
  สื่อดิจิทัล 

 ในระหวางปป จจุบัน บริษัท ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร างของสวนงานดําเนินงานที่รายงาน ยกเว น
การหยุดดําเนินงานผลิตรายการและการใหโ ษณาทางโทรทัศน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 1.2 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสวนงานสื่อดิจิทัล

 บริษัท ไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานที่รายงานขางตน
 ผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน และสินทรัพยรวมซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัท
บริหารงานดานการจัดหาเงิน (ประกอบดวย คาใชจ ายทางการเงิน และรายไดทางการเงิน) และภาษีเงินได
ของบริษัท โดยไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน
 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
 
 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้

35,001
70

5 0 1

29

36,232
695

6 92

2 6

-
(765)

65

-

176,839
-

1 6 9

5 06
(101)
1,505
6 6
(805)
5 662

(3,812)
1 50

105,606
-

105 606

1 90

176,839
765

1 60

5 06

สาํ รับปสนิสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255

สือ่ดิจทิลั รวมสวนงานสิง่พมิพ
การตดับั ชี

รายการระ วางกนั รวมจดันทิรร การ

หนวย  นับาท

รายได
รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รว รายได

ลการดําเนินงาน
กําไร ขาดทน  ข งสวนงาน
คาใชจายทางการเงิน
รายไดอื่น
กําไรก น า ีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร ากการดําเนินงานต เน ง

ลการดําเนินงานทียกเลิก
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับป



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)098

 บริษัท ดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน
จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

 ในป 2559 บริษัท มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 1 ราย โดยมีรายไดจํานวน 27 ลานบาท จากสวนงาน
นิทรรศการ (2558  รายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 2 ราย โดยมีรายไดจํานวน 83 ลานบาท จากสวนงานสื่อดิจิทัล
และ 72 ลานบาท จากสวนงานนิทรรศการ) 

2 . กองทุนสํารองเลียงชีพ
 บรษิทั และพนักงานบรษิทั ไดรวมกันจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญัตกิองทุนสาํรองเลีย้งชพี
พ.ศ. 2530 โดยบริษัท และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 และรอยละ 5 ของ
เงินเดือน เงินกองทุนและผลประโยชนจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริษัท

 ในระหวางป 2559 บริษัท รับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน  1.1  ลานบาท (2558  1.3 ลานบาท)

รายได
รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รว รายได

ลการดําเนินงาน
กําไร ขาดทน  ข งสวนงาน
คาใชจายทางการเงิน
รายไดอื่น
ขาดทนก น า ีเงินได
รายไดภาษีเงินได
ขาดทน ากการดําเนินงานต เน ง

ลการดําเนินงานทียกเลิก
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทนสําหรับป
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สือ่ดิจทิลั รวมสวนงานสิง่พมิพ
การตดับั ชี

รายการระ วางกนั รวมจดันทิรร การ
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2 . ภาระผูกพันและหนีสินที่อาจเกิดขน
25.  าร กพั กยวกั ั า าดา งา ั า รการ
 บริษัท ไดทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคา ยานพาหนะและสัญญาบริการ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1  5 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท  มีจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้

6.6

0.5

10.4

0.4

    2559            255

จ่ายชำาระ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

หนวย  ลานบาท

การ ํา ระกัน
  วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริ ัท  มีหนังสือคํ้าประกัน ่งออก ดยธนาคาร นนามบริ ัท  เหลืออยูจํานวน
0.3 ลานบาท เพ่ือ ชคํ้าประกันการ ชไ า (2558: หนังสือค้ําประกันการย่ืน องประกวดราคาจํานวน 2.3 ลานบาท  
และหนังสือคํ้าประกันการ ชไ าจํานวน 0.3 ลานบาท)

ด องรอง
        เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2559 อดีตพนักงานรายหนึ่งไดเรียกรองใหบริษัท  จายคาเสียหายจากการเลิกจางจํานวนหนึ่ง 
ตอมาเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 อดีตพนักงานตกลงที่จะรับคาชดเชยจํานวน 50 380 บาท ซึ่งบริษัท  ไดจาย
และบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2559 แลว

2 . เครื่องมือทางการเงิน
26.  ย ายการ รหาร วาม ยง
 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัท ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อ่ืน บริษัท มีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ามเส ง าน ารใ สินเ ือ
 บริษัท มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัท จึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ีการใหสินเชื่อของบริษัท ไมมีการกระจุกตัว เน่ืองจากบริษัท
มีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัท อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ
คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
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สินทรั ยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนีสินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

สินทรั ยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนีสินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-
0.3

-
7.0

-

-
0.2

-
7.0

-

0.1
-

87.7
-

15.6

0.1
-

70.4
-

24.6

0.38 - 1.10
0.90 - 1.15

-
0.38 - 1.15

-

0.13 - 1.25
0.9 - 2.5

-
0.5 - 1.2

-

44.2
-
-

5.4

-

53.3
-
-

2.4

-

 วนัที ่31 ธนัวาคม 255

 วนัที ่31 ธนัวาคม 255

อตัราดอกเบยีคงท่ี
ภาย น 1 ป

อตัราดอกเบยีคงที่
ภาย น 1 ป

อตัราดอกเบีย
ปรับ นลง

ตามราคาตลาด

อตัราดอกเบยี
ปรบั นลง

ตามราคาตลาด

มมี
อตัราดอกเบยี

มมี
อตัราดอกเบยี

อตัราดอกเบยี
ท่ีแทจรงิ

รอยละตอป

อตัราดอกเบยี
ทีแ่ทจริง

รอยละตอป

 ามเส งจา อ รา อ เ ้
 บรษิทั มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอันเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝากสถาบนัการเงนิท่ีมดีอกเบีย้ อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัท จึงอยูในระดับตํ่า
 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

หนวย  ลานบาท

หนวย  ลานบาท
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26.2 ม าย รรมข ง ร งม ทางการ ง
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัท จัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัท จึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

2 . การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.14 1 (2558  0.22 1)

2 . การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

เหรียญสหรัฐอเมริกา     - 3,745     -        35.8295

สนิทรัพยทางการเงิน
 วนัที ่31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปล่ียนเ ล่ีย
 วนัที ่31 ธนัวาคมสกลุเงิน

255  255 255  255
บาทตอ นวยเงินตราตางประเท

 ามเส งจา อ รา เป น
 บริษัท พิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยางเปนสาระสําคัญ เนื่องจากธุรกรรมท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศมีจํานวนนอยและไมมีนัยสําคัญตองบการเงิน จึงไมไดมีการพิจารณาทําสัญญา ซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา 

 บริษัท มียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
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SUMMARY OF FINANCIAL
INFORMATION
For the year ending of December 31

Financial Position

Current Assets

Total Assets

Current Liabilities

Total Liabilities

Shareholders’ Equity

Registered and Paid-up Capital 

Operating Performance

Total Revenue

Revenue from sales and services

Cost of sales and services

ross Profit

Net Profit (Loss) from continuing operation

Net Profit (Loss) 

Financial Ratio

ross Profit Margin ( )

Net Profit Margin from continuing operation ( )

Net Profit Margin ( )

Return on Assets ( )

Return on Equity ( )

Current Ratio (times)

Debt to Equity Ratio (times)

Data per share (Baht)

Earnings per share(Baht)

Number of shares-Issued and paid up  (share: Million)

Book alue per share (Baht)

Par value per share (Baht)

Dividend per share (Baht)

142.63

229.55

22.90

28.54

201.01

116.50

178.34

176.84

129.66

47.18

5.66

1.85

26.68

3.17

1.00

0.79

0.93

6.23

0.14

0.004

466.00

0.43

0.25

-

134.59

238.62

33.29

42.45

196.16

116.50

307.28

306.00

266.19

39.80

(11. 2)

(9. 6)

13.01

(3. )

(3.02)

(4.07)

(4.90)

4.04

0.22

(0.021)

466.00

0.42

0.25

-

149.78

246.11

33.48

40.09

206.02

116.50

254.55

252.93

213.74

39.19

(14.07)

(13.7 )

15.49

( . 3)

(4.97)

(4.9 )

(6.29)

4.47

0.19

(0.030)

466.00

0.44

0.25

-

The Company
2016 2015 2014

( nit : Million Baht)
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General Information

General Information
Company ARIP Public Company Limited
Address 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Type of Business 3 categories as  1. Print Media and Content

2. Exposition, Event and Integrated Marketing Communication
3. Digital and Other Media

Company Registered Number : 0107553000051
Telephone no. :  0-2642 3400
Fax no. : 0-2641 2331
Website : www.arip.co.th, www.aripplc.com
E-mail address : tarip@arip.co.th
Registered Capital : 116,500,000 Baht
Paid-up Capital : 116,500,000 Baht
Par Value : 0.25 Baht
Type and Amount of Outstanding Shares : Ordinary Shares 466,000,000 shares

Other Relevant Information
• Share Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93, 14th Floor, Ratchadaphisek Road,
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : +66 (0 )2009 9000 
Fax. +66 (0) 2009 9992

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

Investor Relations
Executive Director / Business Media Director    Mr. Thanit Klaewdejsri
Executive Director  Chief Financial Officer Miss Pornpavee Sahawathanapong
Assistant Company Secretary Miss Ann Sangsombutdee
E-mail address tarip@arip.co.th
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Vision
The Company will be a leading provider of creative, constructive and reliable content for businesses as well 

as modern consumer groups. It will offer total solution and consultancy of marketing communication services 
equipped with innovative technology and tools. 

 

Mission
The Company will create quality content relating to business, ICT, education, and other relevant fields, that 

are constructive and reliable. e will provide advanced communication platforms that are efficient and able to 
access targeted consumer groups. The Company will utilize ICT innovations to develop digital tools aiming to 
provide integrated marketing services that fulfill customers’ requirements, with speed, accuracy and effectiveness, 
to enhance the potentials and competitiveness of our customers.

 

Business Goals 
The followings are the goals for the Company’s core businesses: 
1. Content Development
 The Company aims to be a leading content provider in the fields of business management, marketing, ICT, 

education and other interesting knowledge to enhance the competitiveness of our audience through various 
media platforms. We will focus on developing constructive, quality and reliable content.

2. Media
 The Company aims to be a leading media that can access younger-generation consumer groups, by 

distributing content through different media channels that can influence the perception of our target audience. 
The media may include print, TV, online, events or other marketing channels. Enhancing customers’ ability to 
communicate with their target groups is our ultimate goal. 

3. Comprehensive Marketing Services
 The Company aims to be a leading provider of comprehensive marketing services to help our customers 

create consumers’ awareness, understanding and acceptance of their products and services. Our ranges of 
services: marketing consultation, advertising, public relations, sales promotions, direct marketing, as well as 
trainings, conference, exposition and marketing event organizing, will be integrated to help customers achieve 
the best outcome. We will use our expertise, experience and innovative marketing tools to provide
the comprehensive marketing services to both public and private sectors in the national and regional scales.

4. Development of Digital Tools 
 The Company aims to develop software and applications on computer and mobile device to achieve 2-way 

communication with our audiences. This is a part of integrated media development strategies to access new 
generation customers as well as to attain effective content distribution and integrated marketing communication 
services.

Vision, Mission and Business Goals
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1. Printed Media and Content
The Company publishes and distributes printed 

media in the fields of business, management and ICT 

which can be categorized into two following groups:  

1.1. Corporate Media and Content  

 1.1.1. “Business+” Magazine provides an

in-depth analysis on the economy, business, manage-

ment strategy, administration, marketing and even 

business trend updates. It also includes in-depth

interviews of successful executives to allow readers to 

get in touch with some useful business strategies and 

industrial trends. Most importantly, these articles share 

some very useful case studies which readers can 

apply to their business in order to uplift their capacity, 

making it most suitable for top executive levels.       

 1.1.2. “ELEADER” is a monthly magazine 

which offers an in-depth analysis on ICT system

integration within organizations and corporates, as

well as updated trends and movement in global

ICT industry. The magazine also includes famous

columnist articles that can be highly useful to Top exe-

cutives, ICT executives, specialists and professionals.      

 1.1.3. Annual Data Compilations and TOP 

Ranking Magazine   

 - “Business+ Top 1000 Companies” Magazine

compiles business performance of the Registered 

Companies in Thailand in order to list the Top 1000 

companies with the highest revenue, including analysis 

articles on Top Gain and Top Loss in each industrial 

group and even ranks the Top 51 companies in terms 

of outstanding performance in revenue, profit and

return ratio growth. 

Nature of Business
The Company’s core businesses can be divided into three categories as follow:

 - “Business+ Top Universities” is a compilation 

of information of every public and private academic 

institution nationwide and even shares executive’s 

views and visions through in-depth interviews for

students and parents who are still seeking for the right 

university to consider and fulfill their education

ambitions. It also provides information of the Top 100 

ranking, faculty lists as well as available courses

offered by various academic institutions and universi-

ties nationwide.    

 - “Business+ Top Insurance” features an over-

view of Thailand’s insurance industry and in-depth 

interviews on the visions of the top management level 

of leading insurance companies, in order to inspire

the readers are aware of the importance of life and 

non-life insurances, and  are able to choose the best 

choices for themselves and their family members.

1.2. Consumer Media and Content 

 1.2.1. “COMTODA ”(formerly known as

Computer.Today) is one of Thailand’s leading fort-

nightly ICT magazine in which provides interesting 

news and updates on latest technology and applica-

tions, including some useful tips and techniques for 

users to better meet the needs of modern digital life-

style. COMTODA  is available both in hard and digital 

copies and is suitable for every group of readers.

 1.2.2. “Click.Today” offers interesting tips and 

techniques relating to ICT gadgets and functions to 

help enhance operation efficiency.
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2. Conventions, Exposition and
Comprehensive Marketing Services 

2.1. The Company organizes ICT products

exhibition under the name of “COMMART” by three 

events a year.

2.2. The Company provides comprehensive

organizing service for conventions and exhibitions 

starting from concept and theme formulation to seeking 

appropriate venues, collecting target group informa-

tion, public relations and event management to

accurately fulfill the customer’s requirements in the 

Digital era both in public and private sectors.

2.3. By integrating its expertise in content, media 

and consumer database development and experiences 

in the field of convention and exhibition management, 

the Company offers integrated marketing services that 

satisfy customer requirements by offering a wide range 

of services from strategy planning to performance

assessment to achieve the defined marketing purposes. 

3. Digital Media and Other Media 
3.1 Online Media

The Company developed various websites as a 

platform for providing information and updates on latest 

ICT products and consumer electronics to young

generation consumer group before they make any

buying decision, including sharing the latest business 

trends and ICT technology. The Company also devel-

oped online media as a channel for quick access to 

accurate, interesting and up-to-date contents that have 

been made available on various media platforms such 

as websites, videos ( ouTube) and social media as per 

the following details:    

- www.aripFan.com (formerly “www.arip.co.th”) As 

one of the country’s largest platforms for providing ICT 

news and updates and consumer electronics, this

website allows access to a wide range of useful informa-

tion such as tests & reviews as well as technical review 

on popular and latest products for consumers consider-

ation as part of purchasing decision, including latest 

technology trends by focusing on presenting daily news 

and sharing ICT Tip & Technique and constructive

articles. The website focuses on developing content for 

various media platforms such as articles for websites 

and social media. During Q4 of 2016, the Company 

started providing video content development service to 

be displayed on ouTube.

- www.commartthailand.com/  www.commart.co.th 

This is the main website of “COMMART”, a leading 

ICT Exposition organized by the Company, to be used 

as a channel for communicating with the consumers to 

publicize the details of the event, special promotions, 

highlights and relevant activities, including the list of 

vendors, distributors, entrepreneurs, products and

services that will be presented at “COMMART”.   

3.2 Broadcasting Media 

The Company also produces radio and television 

production and related services such as: 

-  “Cyber City”, a TV show aired on Royal Thai

Army Radio and Television every Saturdays, aims at

presenting Digital lifestyle so that the audience can 

keep up with latest technology and innovation trends 

and its influence on changing modern lifestyle. The 

show will be aired on television until 31 December 2016, 

then switching to ouTube channel as on-demand 

content to better serve the consumer’s Digital lifestyles 

- Video Production services including TV shows, 

advertisement, , video presentations according to 

customer requirements.   

-  Studio and equipment rental service including with 

professional crew team 
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3.3 Digital Service

-  Comprehensive Digital Marketing covering from 

digital marketing strategy to digital communication

execution  to address next-generation marketing needs 

of enterprise in short, medium and long runs by placing 

strategies for owned media such as website and mobile 

application as well as developing viral marketing content, 

earned media and paid media to access target groups 

via Email, SMS, Call Center, Social Media Marketing 

(Facebook, Instagram), Search Engine Marketing

(Google Ad ords, GDN) and Social Listening, including 

providing data analysis and relevant reports to create 

marketing continuity and accurately address the target 

group as well as the business needs.   

- Database Marketing to offer the most accurate

and complete customer database to ensure efficient

marketing communication. The Company has sufficient 

number of customer databases both  corporate and 

individual to analyst, predicted and target for each

marketing campaign, including plan the effective

communication channel to each target groups such as 

postal service, E-mail, social media and Call Center

 - Multimedia e-Bookshelf is a type of digital service 

designed to support the production, collection and

distribution of e-Books by compiling audiovisual and 

animation files to be accessed by consumers via mobile 

devices such Smartphones and Tablets to efficient

satisfy the consumer’s digital media demands which has 

rapidly increased in recent years. 

- Website and Mobile Device Application Develop-

ment to be delivered by a highly professional team of 

developers with extensive experience in the development 

of on-demand websites and mobile device applications.   

In addition, the Company also began to develop 

products and services for Online Education to serve the 

needs of enterprises and corporates that want to devel-

op the skills and competency of its personnel. This

innovative solution offers a platform for Online Education 

and of which its highlight lies in the integration between 

evaluation system and human resource management 

system, including the development of quality content

with unique presentation by combining various types of 

media. This project was carried out under collaboration 

between the Company and the University of the Thai 

Chamber of Commerce and is expected to be completed 

and ready to commence operation during Q2 of 2017. 
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Revenue Structure

1. Print Media

2. Exposition, Event and Integrated

marketing communication

3. Digital and Other Media

Total sales revenue

Other revenue

Total revenue

36.23

105.61

35.00

176.84

1.50

178.34

20.32

59.22

19.63

99.16

0.84

100.00

40.39

163.46

102.15

306.00

1.28

307.28

13.14

53.20

33.24

99.58

0.42

100.00

41.90

161.58

49.45

252.93

1.63

254.55

16.46

63.47

19.43

99.36

0.64

100.00

2016
MB                %

2015
MB                %

2014
MB                %

Type of Revenue

ARIP’s Milestones
1989 Established A.R. Information & Publication Co., Ltd.

1990 Launched its first business magazine, currently Business

1991 Launched its first ICT magazine “Computer.Today”, a leading consumer ICT media, currently

COMTODA  (Com  Community, Communication and Computer)

1999 Launched www.arip.co.th, a leading ICT portal, currently www.aripFan.com 

2000 Organized its first ICT exhibition “Commart” 

2003 Launched eLeader, a leading corporate ICT media

2007 Launched Top1000 Companies special publication 

2010 Registered as a public limited company in pursuant to the Public Limited Company Act,

and rename to ARIP Public Company Limited. Traded on the “Market for Alternative Investment   

(MAI)” on Dec 2, 2010.

2011 Launched its first digital magazine “COMTODA ”

2012 - Launched special publication “Top Universities”  “Top Insurance”

- Obtained an investment promotion certificate from Thailand’s Board of Investment (BOI)

under software business category: Enterprise Software, Digital Content and Embedded Software.

2013 Launched “Thailand Top Company Award” Award to the outstanding company. 

2015 - Launched “Data Dive”, customer Behavior Analysis, services which include collecting data,

data analytic and report.

- Launched social media: Facebook: aripFan, Twitter: ariptoday. To combine the power of ICT media

covers all publishing channels.
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1. Risk Due to Personnel Reliance 
The Company’s core businesses mainly involve 

the development of content in the fields of business 
management, marketing and ICT and the development 
of digital tools, all of which requires a competent team 
of personnel with keen knowledge, abilities and
experiences in the fields of business, management
and technology. Hence, having a competent team of 
personnel is therefore one of the most substantial 
factors in driving corporate success.      

At ARIP, we recognize the importance of personnel 
and human resource management. Here, every human 
resource related operations are emphasized starting 
from recruitment process to continuous personnel 
competency development to ensure that all assigned 
duties are performed in the most efficient manner. e 
also focus on building good working environment, 
continuously motivating our personnel through various 
incentive schemes and promoting personnel engage-
ment in driving the business growth and success of 
the Company as a motivation to maintain our personnel 
in the long run. e also have a policy on promoting 
team building and establishing an efficient manage-
ment system.  

2. Risk from Competitions, Changes
in Consumer Behavior and Modern 
Technology 

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 

Risk Factors
such as Smartphones and Tablets, causing the con-
sumption 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 consumers and businesses. 

The Company is fully aware of these changing
trends and has therefore shifted its focus to producing 
high quality media containing constructive and reliable 
content in order to maintain the customer group that
still prefers book reading. e have also developed 
e-magazines and other online media for supporting the 
dynamically changing consumer behavior as a result 
from modern day technology and innovation advance-
ments, including continuously improving content quality 
to capture consumer interests and conducting develop-
ment in other aspects to deliver a wider range of media 
content and services. In respect to IT event and expo, 
the slow growth in IT industry had caused the number 
of IT dealers and exhibitors to drop. The Company must 
therefore redefine its strategies by teaming up with
business alliance in delivering creativity and excitement 
by introducing a new form of IT exposition 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.

3. Risk Due to Increase in Paper Price 
and Insufficient Paper Resource 

Papers are considered as the most essential raw 
material in books and magazines business. Even 
though the Company does not own a printing house, 
as a provider of printed media, the Company must 
therefore purchase and provide papers to external 
printing houses to be used in printing books and
magazines of the Company. However, paper is a type 
of commodity with high level of price fluctuation as
it is constantly influenced by market demand andsup-
ply, causing the production costs of the Company to 

This section describes various internal and
external risk factors that may affect the business
operation of the Company. However, risks and other 
uncertainty that are not mentioned here shall be con-
sidered as insignificant risks or unpredictable risks.
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vary significantly while the selling prices of magazines 
are fixed and cannot be adjusted accordingly.         

Generally, the number of copies can be estimated 
in printed media production, allowing the Company to 
calculate the required paper quantity in advance. 
Normally, the Company would order papers from the 
producer and/or distributor at least 3-6 months in
advance. This does not only allow the Company to 
acquire sufficient amount of papers at reasonable price 
for the production but also help to reduce the risk of 
insufficient paper resources. In addition, the Company 
has also developed digital media and improved the 
content service of other media channels in order to 
reduce paper consumption.   

4. Risk from Changing Trend in
Advertisement Media Industry 

Today, advertisement media trend has changed 
significantly as customers 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 
spend on printed media. Meanwhile, Digital TV industry 
has undergone through rapid growth during the past 
2-3 years, causing the market share of original media 
to begin dropping. The Company also expanded its 
market to digital media and mobile application to offer 
wider range of media platforms in addition to print, 
radio and television channels with the aim to support 
the changing trend in advertisement industry. By
combining the power of the target group who are either 
readers or audiences together with the existing social 
media group, the Company will be able to continue 
expanding its market.    

5. Risk in Relation to Product
Exhibition Venue

Finding a suitable venue is the key to organizing a 
successful events & expos, most expos and exhibitions 
organized in Bangkok often take place at Queen

Sirikit Convention Center due to its easily accessible 
location by public transportation like MRT since it is 
located at the heart of the city and spacious area. Each 
year the Company will deal an Annual Projects/Exhibi-
tions Plan, 3 events, with Queen Sirikit Convention 
Center before establishing an agreement, but the lease 
contract will be signed on a case-by-case basis, or 
one contract per event. This may cause the Company 
to be at risk of not having any venue available for rent 
in case they are all occupied or even the risk of increase 
in rental price by the Convention Center. 

Nevertheless, the Company has been working 
closely with Queen Sirikit Convention Center in organ-
izing various events since the year 2001. e therefore 
strongly believe that we can continue to arrange the 
Events at Queen Sirikit Convention Center without any 
difficulties. However  the Event that the Company must 
choose other venue, suitability of the venue still remains 
as our topmost priority especially when there are many 
convention centers available today both in Bangkok 
and Metropolitan Area that are highly spacious and 
easily accessible by public transportations. Since the 
Company’s Event has been widely recognized and 
accepted for over 10 years and has always maintained 
good relations with relevant vendors and distributors, 
we are confident that such risks can be minimized.      

6. Risk from Lawsuits
Since Company’s businesses mostly involve

producing content for printed, digital including radio 
and television media and most of which acquired from 
books and articles written by either the Company’s 
Editorial staff, or independent writers and even
translated from overseas articles, there is a possibility 
that the Company may be at risk of being filed against 
lawsuit in term of copyrights infringement or even 
damaging the reputation of others.

To handle this issue, the Company therefore devel-
oped Journalist Code of Professional and Ethical 
Conduct to be adopted among its employees as guid-
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ance 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 term of copyrights infringement 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 
infringed any copyrights. In case that copyrights 
violation has been observed, those independent 
writers shall solely be responsible for the damages

Fortunately, such problem is rarely found. The
Company also purchased professional indemnity 
insurance in order to reduce the damages in case 
of lawsuit. 

7. Risk from Major Shareholders
Having Significant Shareholding

The Company’s shareholder registration list as 
of December 30, 2016, major shareholder of the 
Company is Mr. Min Intanate with total sharehold-
ing equaled to 44.28 percent. 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 meet-
ing and having voting rights. Since the Company’s 
major shareholder is entitled to over 25 percent 
votes in objecting the meeting’s resolutions on 
various matters, no shareholders can counterbal-
ance the votes of such major shareholder. 

Furthermore, Apsilon Ventures PTE LTD has a 
shareholding within the Company totaling 20.05 
percent (details as per page 34). If the two major 
shareholders of the Company who are not related 
as in pursuant to Article 258 of Securities and
Exchange Act cast joining votes, their total number 
of votes would add up to 64.33 percent which will 

enable them to have highest authority in controlling 
the Company with the power to influence nearly all 
of the Company’s decision makings from nomination 
of directors to resolution on matters which require 
majority vote from the shareholders’ meeting with 
the exception of matters specified by laws or the 
Company’s Articles of Association which requires 
the votes of at least three-fourths from the share-
holders’ meeting. This causes other shareholders 
to be at risk of not being able to perform auditing 
and counterbalances on matters proposed by 
major shareholder at the shareholders’ meeting for 
consideration.       

The Company has appointed Independent 
Directors perform the duties as part of the Audit 
Committee which include auditing, considering and 
scrutinizing to prevent any transactions that may 
potentially lead to conflict of interest and to ensure 
transparency throughout the Company’s business 
operations.   

8. Risk from Rioting, 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. Bear-
ing this in mind, the Company therefore developed 
short-term and long-term emergency plans for 
tackling these emergency cases. Its short-term plan 
involves providing a backup facility for continuing 
the Company’s business operations in the event 
that the current workplace is inaccessible. The 
Company’s long-term plan, on the other hand,
aims at investing in ICT system to be used as data 
backup to ensure business continuity in case of
the current workplace in inaccessible and the
Company must be transferred to other places.
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1. Mr. Manu Leopairote

2. Mr. Min Intanate

3.    Mrs. Aeimporn Punyasai 

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5. Mr. Pathom Indarodom

6. Dr. Wilson Teo Yong Peng

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi

9. Group Captain Isaraya Sukcharoen

Chairman of the Board/ Independent Director

Director/ Executive Chairman

Director/ Chief Executive Officer

Director

Director

Director

Independent Director/ Chairman of Audit Committee/
Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Independent Director/ Member of  Audit Committee / 
Member of Nomination and Remuneration Committee

Independent Director/ Member of Audit Committee /  Member 
of Nomination and Remuneration Committee

Name – Last Name Position

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

As of 31 December 2016, The Board of Directors comprising 9 directors as follows.

Company’s Secretary  : Mr. Chanchai Boonyasurakul 

Authorized Directors 
Mr. Manu Leopairote, Mr. Min Intanate, Mrs. Aeimporn Punyasai or Mr. Prayoon Rattanachaiyanont, The signatures 

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

Directors Meeting Attendance for the Year 2016

1. Mr. Manu Leopairote

2. Mr. Min Intanate

3.    Mrs. Aeimporn Punyasai 

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5. Mr. Pathom Indarodom

6. Dr. Wilson Teo Yong Peng

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi

9. Group Captain Isaraya Sukcharoen

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

-

-

4/4

-

-

-

4/4

4/4

3/4

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

Director
Board (9 directors)

No. of meetings throughout 
the year: 4

Audit Committee (3 directors)
No. of meetings throughout 

the year: 4

Nomination and Remuneration
Committee (3 directors) No. of

meetings throughout the year: 1
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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 as of the last 
day of the fiscal year for reporting to the shareholders 
in an Annual General Meeting for their consideration 
and approval.
 4. To designate any director(s) or any person as 
their proxy 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 of Directors 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 sub-
sidiaries, except for the transactions, which are already 
or under guidelines approved by the Board.
 5. To determine the Company’s target, 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 issu-
ance, disposal or transfer of the business or significant 
part thereof to other parties, the purchase or acquisition 

of other businesses, and an amendment of Memoran-
dum of Association or Articles of Association, etc.
 Furthermore, the Board of Directors shall ensure 
that the Company complies with regulations of the SEC 
and SET, i.e. connected transactions, the disposal or 
acquisition of assets, etc.
 6. To consider the management structure, appoint 
the Executive Committee, Chief Executive Officer, and 
members of other Committees.
 7. To regularly monitor the Company’s perfor-
mance according the business plan and budget.
 8.  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.
 9. 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.
 10. To arrange a performance evaluation on the 
Board of Directors as a whole, and an annual perfor-
mance evaluation of the Company’s Chief Executive 
Officer (CEO).

Authorities and Duties of the Board of Directors
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Independent Director
The Company has defined the “Independent 

Director” in accordance with the requirements set 
by the SEC and SET, as follows:

An independent director is a director who
independently provides opinions to the Board of 
Directors and protects the interests of all sharehold-
ers equally. He or she should be able to review 
transactions that may lead to conflicts of interest 
between the Company and related parties. An
independent director should meet the following
requirements:

 1. Holding shares of no more than 1 percent of 
the Company paid-up capital.
 2. Not taking part in the management of the 
Company, or its subsidiaries.
 3. Being independent from the management
and shareholders who have the authority in the
Company.
 4. Not being a related person or close relative 
of any management or major shareholders of the 
Company or authorized persons.
 5. Not having significant business relation with 
the Company that may restrict him/her to provide
or express impartial opinions.
 6. Not being or used to be an auditor of the 
Company, its subsidiaries or entities that may be
in conflict.
 7. Not being or used to be a professional service 
provider who received a service fee of more than
2 million Baht per year from the Company, its
subsidiaries or entities that may be in conflict.

 8. Not being a director who is appointed to be
a representative of directors, executive directors or 
major shareholder.
 9. Not operating businesses that are similar or 
competitive with the Company’s businesses.
 10. Not holding any other positions, may affect his/
her ability to provide independent opinions regarding 
the business operation of the Company.

Roles and Responsibilities of the Chairman 
of the Board
 To segregate the authorities and duties in the 
matter of the Company policy and management, the 
Company has required the different person to appoint 
as the Chairman of the Board, Executive Chairman
and CEO always. The Chairman’s roles and responsi-
bilities 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 effec-
tively in conformance with the corporate governance 
principles.
 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.
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1.  Mr. Min Intanate

2.  Mrs. Aeimporn Punyasai

3.  Mr. Thanit Klaewdejsri

4.  Mr. Pornchai Jantarasupasang

5.  Mr. Boonlerd Narathai

6.  Miss Pornpavee Sahawathanapong

Executive Chairman

Executive Director  Chief Executive Officer

Executive Director/ Business Media Director

Executive Director/ ICT Media Director

Executive Director/ Digital Media Director

Executive Director  Chief Financial Officer

1. Executive Committee

Sub-committees
The Board of Director has appointed 3 sub-committees: Executive Committee, Audit Committee and Nomi-

nation  Remuneration Committee. Each committee is assigned to consider and oversee specific matters before 
submitting the recommendations and opinions to the Board of Director for consideration. 

 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 Execu-
tive Committee is also responsible for setting business 
operation guidelines corresponding to economic
climates. It is to report the plan to the Board for con-
sideration and/or approval. It has to also monitor the 
Company’s performance in accordance with the
approved policies. The Executive Committee’s main 
duties are summarized as following:

 1. To review annual budget allocation proposed 
by the management before proposing it to the Board 
of Directors. In case of urgency, the Executive Commit-
tee may approve the change or increase expenditure 
budget as it deems necessary, provided that it must 
report to the Board in the next Board meeting.
 2. To approve expenditure according to the level 
of authorization that has been approved by the Board 
of Directors.

 3. To approve major investments as specified in 
the annual budget that are assigned or approved by 
the Board of Directors.
 4. To provide advice to the management in the 
area of finance, marketing, human resource manage-
ment, and other operations.
 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 Com-
mittee is required to obtain approval from the Board
of Directors 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.

Name – Last Name Position

Authorities and Duties of the Executive Committee
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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 of Directors.

2. To review and ensure that the Company’s
internal control system and internal audit system are 
suitable and effective. The Audit Committee would 
ensure the independency of the internal audit unit,
as well as approve the appointment, transfer and 
dismissal of the chief of the internal audit unit or any 
other units in charge of internal audit.

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

4. To consider, select and nominate an 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 transac-
tions, 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 
reports in the Company’s annual reports. Those shall 
be signed by the Chairman of the Audit Committee 
and 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 com-
mittee member

(g) Opinions or comments received by the Audit 
Committee from the performance of duties in accord-
ance 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 of Directors.

7. Other tasks as assigned by the Board of Directors 
that should concurred by the Audit Committee. 

In the case that the Audit Committee’s duties are 
changed, the Company shall report the resolution that 
causes such changes, and shall prepare a list Audit 
Committee members and scope of work that are 
changed in the form as prescribed by the Stock
Exchange of Thailand (SET). Such changes must be 
submitted to the SET within 3 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.

2. Audit Committee

 The member of the Audit Committee who has knowledge and experience about accounting and finance.

1. Mr. Prakob isitkitjakarn

2. Mr. Narit Therdsteerasukdi

3.  roup Captain Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Chairman of Audit Committee

Independent Director/ Member of Audit Committee 

Independent Director/ Member of Audit Committee

Name – Last Name Position

Audit Committee’s Secretary: Miss Sadarin Chantakul
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3. Nomination and Remuneration Committee

Authorities and Duties of the Nomination and 
Remuneration Committee

1. Nomination
1.1. To set guidelines and policies with regards to 

the nomination of members of the Board of Directors 
and members of other sub-committees. The Commit-
tee shall consider the appropriate number, structure, 
composition of members, and qualifications, and 
propose to the Board of Directors and Shareholders’ 
Meeting for approval.

1.2. To consider, recruit and nominate persons 
with knowledge and qualifications as required by laws, 
Articles of Association, and good corporate govern-
ance and propose to the Board of Director and Share-
holders’ Meeting for approval.

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

1.4. To perform other nomination related tasks as 
assigned by the Board of Directors.

2. Remuneration
2.1. To set guidelines and policies with regards to 

the Remuneration of the Company’s directors and 
members of other sub-committees and propose to the 
Board of Directors and Shareholders’ Meeting for 
approval.

2.2. To determine necessary and appropriate 
monetary and non-monetary remuneration, for mem-
bers of the Board of Directors by taking into consid-

eration each director’s duties and responsibilities, 
performance and propose to the Board of Directors 
and Shareholders’ Meeting for approval.

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

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

Nomination of Directors
The Nomination and Remuneration Committee

was appointed by the Board of Directors to screen 
qualified persons as required by laws, Articles of
Association, and good corporate governance, and
then propose to the Board of Directors. After the Board 
of Directors has considered and agreed, the nominat-
ed persons will be proposed to the Shareholders’ 
Meeting for consideration and approval, which
requires a majority vote of the shareholders present
at the meeting. 

Directors have been appointed by major share-
holders including Mr. Min Intanate and Dr. Wilson
Teo Yong Peng.

In Y2016, the Nomination and Remuneration
Committee has conducted a meeting on February 17, 
2016, to consider the nomination of the Directors who 
retire by rotation, and considered the Directors’
remuneration for the year 2016. 

1. Mr. Prakob isitkitjakarn

2. Mr. Narit Therdsteerasukdi

3.  roup Captain Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Chairman of Audit Committee

Independent Director/ Member of Audit Committee 

Independent Director/ Member of Audit Committee

Name – Last Name Position

Nomination and Remuneration Committee’s Secretary 
Miss Sadarin Chantakul (acting as a Nomination and Remuneration Committee’s secretary).
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Directors and sub-committees’ Remuneration (in Baht)

Remarks: The remuneration consists of the Director’s salary, the Board of Director meeting allowance amount ,000 Baht per attendance and
 the Nomination and Remuneration Committee meeting allowance amount ,000 Baht per attendance.
 (1) Mr. Manu Leopairote, Chairman of the Board  Independent Director, has requested a reduction of salary down 73,000 Baht, from 273,000 baht 
      to 200,000 baht per month since April 2016.
 (2) Mr. Min Intanate, Director  Executive Chairman, has requested a reduction of salary down to 120, 00 baht per month since September 2014, 
      and expressed an intention not to receive the salary since April 2016, in order to relieve the burden of the Company’s expenditures.
  (3) Mrs. Aeimporn Punyasai has proposed an intention not to receive the compensation as the Director, since she is a full time employee of
      the Company.
  (4) Dr. Wilson Teo Yong Peng has proposed an intention not to receive the compensation as the Director.

Remuneration of Directors

The Board of Directors appointed the Nomina-
tion and Remuneration Committee to consider
the remuneration guidelines for the Company’s 
directors and members of other sub-committees 
and proposed to the Board of Directors. The remu-
neration 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 busi-

ness. After the Board of Directors has considered
and agreed, the remuneration will be proposed to the 
Shareholders’ Meeting for consideration and approval, 
which requires a majority vote of the shareholders 
present at the meeting.

The Annual General Meeting of the Shareholders 
(the “AGM”) for the year 2016 held on 18 April 2016, 
the Committees had proposed the remuneration of the 
Directors’ and sub-committees as following:

2,639,000

3 1, 00

20,000

260,000

260,000

1 ,000

62 ,000

0 ,000

0 ,000

Name – Last Name Position
Remuneration 

Y2015 (Baht/Year)
Remuneration 

Y2016 (Baht/Year)

Chairman of the Board/
Independent Director

Director/ Executive Chairman

Director  Chief Executive Officer

Director

Director

Director

Independent Director/ Chairman of Audit 
Committee  Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

Independent Director/ Member of Audit
Committee  Member of Nomination 
and Remuneration Committee

Independent Director/ Member of Audit
Committee  Member of Nomination
and Remuneration Committee

1.  Mr. Manu Leopairote (1)

2.  Mr. Min Intanate (2)

3.  Mrs. Aeimporn Punyasai (3)

4.  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

.  Mr. Pathom Indarodom

6.  Dr. Wilson Teo Yong Peng (4)

7.  Mr. Prakob isitkitjakarn

.  Mr. Narit Therdsteerasukdi 

9.  roup Captain Isaraya Sukcharoen

3,296,000

1,466,000

20,000

260,000

220,000

20,000

62 ,000

0 ,000

0 ,000

Total 6,917,000,210, 00
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Remuneration of Management
The overall remuneration of management and executive directors include in the salaries.

 A total provident fund contribution was 24 ,249 Baht for  executives in 2016 and 324,696 Baht for  executives in 201 .

Salary, bonus and welfare

Type of Remuneration

6 7,000,019 7,724,446

Labor Disputes -None-

Employee Remuneration
Employees’ remuneration (excluded of the executives) include in the salaries.

 A total provident fund contribution was 9,07  Baht for 71 employees in 2016 and 1,013,322 Baht for 7 employees in 201 . 

Salary, bonus and welfare 7 40, 0 ,140 9 43,723,372

Employees
As at 31 December 2016, the Company employs a total of 7  employees (excluding executives). They can be

divided into 76 full time employees and 2 temporary employees with the details as follows:

6

12

11

11

10

10
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76

-

-

-

1

1

-

-
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12

11

12

11

10

2

14

7

Y2016 Y2015
No. of persons No. of personsAmount (Baht/Y) Amount (Baht/Y)

Strategy and Support

Expo and Event

Creative

ICT Media

Business Media

Digital Media

Internal Audit
Accounting, Finance and
Human Resource Management

Department Full Time Employee Temporary Employee Total

Total

Type of Remuneration Y2016
No. of persons Amount (Baht/Y)

Y2015
No. of persons Amount (Baht/Y)
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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 and share their experi-
ences and 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, if those innovations may 
apply to improve the Company’s business operation. 

In 2016, The Company has provided in average 
7.96 hours per person of human resource develop-
ment.

Human Resource Development Policy
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Shareholding Structure

Top Ten Major shareholders as of 30 December 2016 include:

1.   Mr. Min Intanate

2.   BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *

3.   Mr. Chatchai Songsangcharoen

4.   Mr. Narongchai Simaroj

5.   Ms. Yuwadee Chompitak

6.   Mr. Kasama Sirirungsunkul

7.   Ms. Patchara Kiatnuntavimon

8.   Mr. Satit Chiangthong

9.   Mr. Supratara Keawkhomphon

10. Thai NVDR Company Limited

      Other Shareholders

    Total

206,338,000

93,432,000

12,912,000

8,100,000

4,000,000

3,836,800

2,867,500

2,540,800

2,327,400

2,267,600

127,377,900

466,000,000

44.28

20.05

2.77

1.74

0.86

0.82

0.62

0.55

0.50

0.49

27.33

100.00

Name of shareholder No. of shares %

* The Custodian of Apsilon Ventures Pte. Ltd., which held by Keppel Telecommunications & Transportation Ltd (“Keppel T&T”)  
  100.00%. 

Other Shareholders
35.67%

Mr. Min Intanate
44.28%

Apsilon Ventures
20.05%

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 2016, the Company doesn’t pay dividend because the Company 

has accumulated loss.
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The Company has set policies to maintain good 
corporate governance with an aim to the Company’s 
operation transparent and effective in accordance
with the Stock Exchange of Thailand (SET) guidelines 
stipulated 5 areas as follows:

Section 1: Rights of Shareholders
1. The Company recognizes and places impor-

tance on fundamental rights of shareholders. They 
include the right to trade or transfer shares, the right 
to gain the Company’s profit, the right to receive
adequate information of the Company. In addition, it 
acknowledges the right to attend shareholders’ meet-
ings in order to exercise voting right in appointing or 
removing directors, appointing auditors and other 
matters, which may affect the Company’s operation. 
Those other matters may include, for example, the 
Allocation of Dividends, determination or amendment 
of Articles of Association and Memorandum of Asso-
ciation, decrease or increase of Capital and approval 
extraordinary items. 

2. The Company takes various actions to encourage 
shareholders to exercise their rights in addition to the 
fundamental rights. In a shareholders’ meeting, the 
Company would provide information on venue, date, 
time, and agenda of the meetings, as well as the
opinions of the Company’s directors and other supple-
menting information concerning the matters that need 
to be considered in the meetings. The information will 
be distributed to shareholders at least 14 days prior to 
the meetings and posted on the Company’s website 
(http://www.aripplc.com). The Company also gives 
opportunity to shareholders to ask questions and ex-
press their opinions or suggestions in any matters 
substantively. Upon the adjournment of a meeting, the 
Company will prepare a minute of meeting, which pre-
sents accurate and complete information for the share-
holders to verify.

3. The Company has a policy to invite the Board 
of Directors attend the shareholders’ meetings in
order to clarify or answer questions of shareholders in 
the meetings.

4. The Company facilitates and encourages share-
holders to participate and voting in shareholders’ 
meetings at no cost. It refrains from taking any actions 
that may limit shareholders’ opportunities to attend
the meetings and takes effort to make registration
and voting procedures to be as simple and easy as 
possible. In addition, it organizes a meeting at a venue 
that has a parking area and with easy access via
a public transportation to facilitate the attendance of 
the shareholders. 

5. The Company recognizes the importance of 
shareholders’ right. It will not take any action to infringe 
upon or diminish the shareholders’ rights.

In 2016, the Company held a shareholder meeting: 
the Annual General Meeting of the Shareholders (the 
“AGM”) for the year 2016 on 18 April 2016. The meeting 
was held on the date and time considered to be con-
venience for shareholders and institutional investors. 
The Company selected a venue with adequate parking 
and that is accessible by public transportations. The 
Company sends shareholders an invitation letter with 
the meeting agendas and supporting documents re-
lating to issues in both Thai and English, which share-
holders were asked to vote on. It also provided back-
ground information and opinions of the Board on each 
and every agenda as indicated in the invitation letter. 
Moreover, the Company will announce the share-
holder’s attendance number and proportion before 
starting all the agendas, who attend the Meeting
either in person or by proxy in a separate category 
prior to each agenda. The Company gives the oppor-
tunity for shareholders to ask questions and record
the answers, and also imparted voting and counting 
procedures to shareholders. The Company arranged 

Corporate Governance
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to provide 3 Proxy Forms and names of independent 
Director(s) together with explanations on proxy ap-
pointment. This was to allow a shareholder to be able 
to choose someone to represent him/her in the Share-
holder’s meeting. The invitation also included a map of 
the meeting venue for shareholders and was sent at 
least 21 days in advance of the meeting. At the same 
time, the Company announced meeting details on the 
Company website (http://www.aripplc.com), at least 30 
days prior to the meeting date. Moreover the Company 
provide adequate staffs to facilitate each shareholder 
on the inspection of documents at the registration 
desks, who attended the meeting must not be
spending longer than 20 minutes and / or each proxy 
document inspection. There are stamp duty provided 
in order to facilitate the shareholder’s proxies for the 
original proxy form.  The Company has introduced 
barcode system, used for counting votes on each 
agenda, which allow the voting process even faster. 

According to compliance the transparency to the 
Company Corporate Governance policy, The Company 
h s n te  represent t es rom  fi e m te  to 
participate as committees of the counting vote. For the 
resolutions of the annual general meeting of share-
hol ers or the ye r  the omp ny h s spe fie  
the resolutions on each agenda with indicating vote to 
“Agree,” “Disagree” and “Abstain”. The Company pub-
lished and distributed the newsletter of the Resolutions 
to the Stock Exchange of Thailand (SET), and posted 
on the Company’s website also.

Section 2: Equitable Treatment of
Shareholders

1. The Company has a policy to perform and pro-
tect the rights of all shareholders equally and fairly. The 
Company also provides opportunity for shareholders 
who cannot attend the meeting in person. A sharehold-
er may appoint an independent director or individual 
to attend the meeting and vote on his/her behalf.

2. The Company also provides opportunity for mi-
nority shareholders to propose issues to be added to 

the meeting agendas as well as to nominate a director 
within a reasonable time in advance. The Company has 
disclosed guidelines and process for shareholders 
should they wish to propose any agenda to be consid-
ered, on the Company’s website (http://www.aripplc.com).

3. The Company encourages the use of proxy 
forms on which shareholders can specify their voting 
preferences. The Company provides options for share-
holders to appoint any of the 3 independent directors 
as their proxies.

4. A shareholders’ meeting will be carried out in 
accordance with the Articles of Association and fol-
lowing the order of meeting agendas. The completed  
details and supporting information will be openly pre-
sented in each agenda. If it is not completely neces-
sary, there will be no agenda added without notifying 
the shareholders in advance. 

5. The Company’s Board of Directors has estab-
lished codes to prevent illegal use of internal informa-
tion (Insider Trading) by all parties including directors, 
executives, employees and staffs, as well as spouses 
and minor children of directors who involve with the 
information. There are punishments in relation to the 
disclosure of the Company’s information or the use
of the Company’s information for personal gain in
accordance with the policy on the prevention of inter-
nal information exploitation.

For the AGM 2016, the Company granted equitable 
rights to shareholders’ in the voting process where one 
share is equal one vote. The Company allowed minority 
shareholders to propose issues to be added to the 
meeting agenda as well as to nominate a director at 
least 3 months in advance in accordance with the 
Company’s policy. The Company provides options for 
a shareholder to appoint any one of the three inde-
pendent directors (with their background information 
provided) as his/her proxy if the shareholder could not 
attend the AGM in person. The Company did not add 
other agenda that was not specified in the invitation 
letter.
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The Company has thoroughly recorded the minute 
of meeting and submitted to the Stock Exchange of 
Thailand, as well as posted the minute and video of 
the meeting on the Company’s website.

Section 3: Role of Stakeholders
The Company recognizes the rights of stakeholders 

and treats them equally and respectfully based upon 
human rights principle. Below are details of the Com-
pany’s conducts towards relevant stakeholders: 

Shareholders / Investors : The Company intends to 
conduct business with honestly straightforward verifi-
cation based on the principles of corporate governance; 
good corporate governance to disclose the information 
and acknowledge to shareholders and investors with 
accuracy and fairness, in order to, offers the best
interests to all shareholders, develops the Company’s 
sustainable business growth, and generates the
satisfaction on return of investment in the long term.

In 2016, the Company has the quality score at 
98/100 for the scheduling of the AGM 2015, and the 
quality score on Corporate Governance Report of Thai 

ste  omp n es s 
Customer : The Company operates the business 

with integrity, constancy by implementing quality, an 
emphasis on the standards of products and services 
and striving to create satisfaction for customers in the 
fair price. The Company raises the standard quality 
continuously and pays attention to deliver products 
and services up to the benchmarks, such as

• Disclose the product and service information and 
acknowledge to the stakeholders with accuracy, fair-
ness and up-to-date for their decision making.

• Develop and maintain the good partnership with 
the business partners sustainably.

• Select the materials for health safe products, 
such as using Soy Ink Cartridge.

Business Partners : the Company’s partner selec-
tion was conducted in a transparent and fair manner. 
The Company balanced the interests between its part-
ners fairly. All agreements or contracts must be based 

on fairness and commitment to success through good, 
incessant, and sustainable business relationship.  

The Company is a strict procurement system which 
is transparent, accountable, and efficient.

Competitor : The Company’s principle of impartial 
business conduct and fair trade by complying with
a good competition framework, ethics, compliance
with law, and code of conduct. It maintains the norms 
of conduct in the competition and avoids dishonest 
procedures in destroying its competitors. In the past,
the Company was never engaged in any dispute with 
its competitors.

Creditor : The Company honestly and strictly honors 
all contracts with its creditors and financial institutions. 
The Company properly performs its duties to all cred-
itors under contract conditions and does not cover up 
information or facts that may harm creditors. If the 
Company cannot honor the contracts, it must notify its 
creditors in advance to jointly solve problems. In the 
past, the Company was never engaged in any dispute 
with its creditors and financial institutions. 

Employee : The Company recognizes the importance 
of the Company’s employees who will take part in
driving the Company so it can continue to develop its 
business operation in the future. The Company subse-
quently focuses on the continuous development of its 
employees’ potential, ability and skills, as well as the 
employee’s performance evaluations and promotions. 
The remuneration and benefits of employees are con-
sidered equally and fairly on the basis of performance 
evaluation with KPI system at all levels. The Company 
has maintained its workplace environment by taking 
quality of life and workplace safety into consideration. 
In addition the Company has provided good welfares 
and organized various activities for the employee.

Community and Society : The Company empha-
sizes on maintaining the environment of communities 
surrounding the Company’s office, also stimulates and 
promotes the corporate social responsibility for its 
employee in all social volunteer works: supporting 
activities on “Card for You” Underprivileged Children 
Painting Competition.
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Environment, Safety and Occupational Health : 
The Company believes that the safety and occupatio-
nal health of our employees are our fundamental re-
sponsibilities. The Company, therefore, set the policy 
to enable our employees to work safely and comply 
with the relevant laws.

In Year 2016, the Company had reviewed its busi-
ness pr t es to o er r hts n  benefits to be n l ne 

th r employment on ts  t spe fie  those on-
ducts in the Company’s regulations and ensured that 
employees were duly informed. The Company provid-
ed employees with annual health check-up to promote 
good health. 

The Company treated its suppliers and business 
partners with fairness. It has set transparent procure-
ment procedure to ensure that all suppliers were 
treated fairly and no particular suppliers cross monop-
olistic status.

Section 4: Disclosure and Transparency
1. The Company’s Board of Directors gives em-

phasis to the disclosure of information with accuracy, 
completeness and transparency in financial reports 
and the Company’s information in accordance with
the criteria of the SEC and the SET. This include im-
portant information that affects the stock and security 
prices of the Company, which will affect the deci-
sion-making process of investors and stakeholders of 
the Company so that all related parties are aware of 
all information equally. The Company will publish
information of the Company to shareholders and the 
public through media of the Stock Exchange of Thai-
land and the Company’s website and disclose infor-
mation in Thai and English.

2. The Company’s Board of Directors is aware of 
the responsibility for financial reports that are accurate, 
complete, true and reasonable information. The Com-
pany’s financial statement is prepared in accordance 
with generally accepted accounting standards. It would 
choose appropriate accounting policies; comply with 
them on a regular basis with cautious judgment. There 

will be adequate information being disclosed in the 
notes to financial statements.

3. The Company provides a statement of the 
Board’s responsibilities concerning the Company’s
financial report. This statement is presented along-
side the auditor’s report in the Company’s annual report 
(56-1) and annual report (56-2). The Company disclos-
es the roles and responsibilities of the Board of Direc-
tors, Audit Committee and Nomination & Remuneration 
Committee, the total number of meetings and the 
number of meetings each member attends, as well as 
the results of tasks performed during the year in the 
annual report and in shareholder meeting notices, 
according to the SET and the SEC regulations. The 
Company sets up a unit to directly take charge of 
providing information and communication with share-
holders investors and financial analyst.

4. The Company has disclosed the information of 
the consolidation and the investment / the disposal of 
investment to the Company’s Board of Directors with 
the completeness and transparency according to 
regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) 
and the Securities and Exchange Commission (SEC).  
At the BOD’s meeting quarterly, Directors and Execu-
tive committee has been submitted “The Report on 
Interest of Directors, Executives and Related Persons” 
and “The Acquisition Report” to the Board of Director.

5. The Company announces the policy of the Noti-
fication of the company’s stock trading to the Directors 
and senior management level to inform the trading 
transection of the company shares at least 1 day in 
advance to the Company’s secretary.

n e r  the omp ny s lose  fin n l
n  non-fin n l n orm t on r tely  thoro hly  n 

time, and transparent manner according to guidelines 
prescribed by the SET. It disclosed the information 
through various channels including the SET and the 
Company’s website (http://www.aripplc.com). The 
Company revealed a statement of the Board’s respon-
s b l t es on ern n  the omp ny s fin n l report s 
well as the auditor’s report in the Company’s annual 
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report. It disclosed remuneration details of directors
and senior executives, including the amount of pay-
ment, in its annual report and Form 56-1.

The Board of Directors presented to the share-
hol ers to ppo nt  fi e m te   s the n e-
pendent auditor of the Company in Y2016. EY did not 
have any business relationship with the Company that 
would limit its freedom to express its independent 
opinions. The Remuneration of the auditors was the 
audit fee of 1,000,000 Baht, and non other fees.

he re tors n  sen or e e t es ly not fie  
changes with respect to particular information that 
m ht se on t o  nterest  hey lso reporte  the r 
holding of the Company’s shares, and any change 
thereto, to the Board on a quarterly basis. After the 
announcement of the policy that required the directors 
and executives of the Company to notify the Company 
at least 1 day prior to their buy-sell of the Company’s 
shares, there was not any director and senior executive 
who traded the Company’s stock, was no report made 
to the Company’s secretary.

Report of Changes in Management’s Securities Holding

1.  Mr. Manu Leopairote

2.  Mr. Min Intanate

3.  Mrs. Aeimporn Punyasai

4.  Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5.  Mr. Pathom Indarodom

6.  Dr. Wilson Teo Yong Peng

7.  Mr. Prakob Visitkitjakarn

8.  Mr. Narit Therdsteerasukdi

9.  Group Captain Isaraya Sukcharoen

10.  Miss Pornpavee Sahawathanapong

11.  Mr. Pornchai Jantarasupasang

12.  Mr. Thanit Klaewdejsri

13. Mr. Boonlerd Narathai
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Chairman of the Board/ 
Independent Director

Director/  Executive Chairman

Director/ Chief Executive Officer

Director

Director

Director

Independent Director/ 
Chairman of Audit Committee/ 
Chairman of Nomination
and Remuneration Committee

Independent Director/ 
Member of Audit Committee/ 
Member of Nomination 
and Remuneration Committee

Independent Director/ 
Member of Audit Committee/ 
Member of Nomination 
and Remuneration Committee

Executive Director 

Executive Director

Executive Director

Executive Director

Name – Last Name No. of Shares
Jan 1, 2016

No. of Shares
Dec 31, 2016

Change
(+) Buy (-) Sell

Position
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Section 5: Responsibilities of the Board 
of Directors
1. Structure of the Board of Directors

The structure of the Company’s Board of Directors 
comprises independent directors at least one third of 
the entire board. At present, the Company has a total 
of 9 directors in which 2 of them are executives and 7 
of them are non-executive directors (including the 
Chairman of the Board), which also include 3 members 
of the audit committee. This structure will counterbal-
ance the votes when considering various matters. 
Moreover, the Company’s Board of Directors also 
appoints sub-committees to help supervising the 
Company’s operation as follows: 

1.1 Executive Committee: the Company has a total 
of 5 members of the executive committee. This exec-
utive committee will determine direction and strategy 
for business operation in accordance with the goals 
set by the Company’s Board of Directors to ensure that 
the administration is carried out smoothly. 

1.2 Audit Committee: the Company’s audit com-
mittee comprises 3 members of Independent Directors 
to perform specific functions and propose matters to 
the Company’s Board of Directors to consider and 
acknowledge. The audit committee has rights and 
duties as set out in the authority of the audit committee. 
In this regard, at least 1 member of the audit committee 
must have sufficient knowledge and experience in 
accounting and financial so that he/she is able to be 
responsible for the review of credibility of the Com-
pany’s financial statements.

1.3 The Nomination and Remuneration Committee 
consists of 3 members of independent directors. The 
Committee’s duty is to determine the criteria and pol-
icies in nominating and remuneration of the Board and 
sub-committees. Furthermore, the recruitment and 
nomination of appropriate persons in the position of 
Directors and CEO, and the remuneration for the Board 
of Directors and sub-committees, and other acts as 

assigned by the Board, the Committees propose to the 
Board and/or the shareholders meeting. 

The Company has a policy to appoint different 
individuals who take the positions of the Chairman of 
the Board, Executive Chairman and the CEO in order 
to prevent any person from having absolute authority 
in any particular matter especially. The Company’s 
Board of Directors who determines authorities and 
succession planning, and selects candidates for those 
positions and the Company’s CEO, will not serve
another company as the director.

2. Roles, Duties and Responsibilities of the Board of 
Directors

Refer to Authorities and Duties of the Board of 
Directors in Management Structure.

3. uration of office
In each annual general meeting of shareholders 

one-third of the directors shall vacate their positions. 
The directors who have been in their positions longest 
should vacate their posts. Directors whose term in 
office has thus ended may be re-elected.

Members of the audit committee shall remain in 
office for three years. Member(s) of the audit committee 
whose term in office has expired may be re-appointed. 
Resignation from the Audit Committee, member(s) of 
the audit committee shall submit his (her) letter of 
resignation to the Chairman of the Board of Directors 
at least 30 days in advance. The Board of Directors 
shall approve resignations and send copies of resig-
nation letters to the Stock Exchange of Thailand.

The Nomination and Remuneration Committee is 
equivalent to the term of office of the audit committee. 
Should a vacancy arise in the audit committee for 
reasons other than the expiry of the duration of office, 
the Board of Directors shall appoint a person with all 
the necessary qualifications to replace the resigned 
person. The appointed person shall remain in office 
only for the remaining term of office of the person whom 
they are replacing, and the Stock Exchange of Thailand 
shall be notified accordingly.
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4. Meetings of the Board of Directors
The Company has a policy for the Company’s 

Board of Directors to convene meetings at least once 
every 3 months and there may be additional special 
meetings as necessary. For each meeting, the meeting 
agendas will be clearly specified and meeting invitation 
must be sent with all relevant details 7 days in advance 
so that the Company’s Board of Directors will have 
enough time to study the information before attending 
the meeting. Minutes of the meetings must be record-
ed in writing and minutes that have been certified by 
the Company’s Board of Directors must be kept so that 
the Board of Directors and other related parties can 
verify later on.

The Audit Committee shall hold meetings once 
every quarter to deliberate the quarterly budget and 
other issues in accordance with the Audit framework. 
The Chairman of the Audit Committee may call the 
meetings in special instances to deliberate issues that 
are necessary or urgent as deemed appropriate. In 
calling a meeting of the audit committee, the Chairman 
of the Audit Committee shall send a letter to the mem-
bers of the Audit Committee no less than 7 days prior 
to the date of the meeting. An exception may be made 
in urgent circumstances; the meeting may be an-
nounced by other means to schedule for an earlier 
suitable period. The Chairman of the Audit Committee 
shall report the minutes of the meeting to the Board
of Directors on the next meeting. 

The Nomination and Remuneration Committee shall 
hold meetings at least once a year to consider the 
nomination appropriate candidates for the directors 
and CEO, and determine the remuneration for the 
Board and sub-committee, and other acts as assign-
ed by the Board, and propose to the Board on next
meeting.

In every committee meeting, the minimum quorum 
number, on which the committee will vote, must contain 
the members not less than two-thirds of the total mem-
bership. 

5. Remuneration of Directors and Executives
The Company has determined remuneration for 

the directors and executives at an appropriate level, 
which is sufficient to retain competent directors and 
executives. While it avoids paying excessive remuner-
ation, it maintains the rate at the level comparable to 
companies in the same group of industry. Factors to be 
considered include experience, obligations, appraisal 
and scope of roles and responsibilities. The remuner-
ation payment of the directors must be approved by 
the Company’s shareholders. For remuneration of ex-
ecutives, it will be in accordance with principles and 
policies as determined by the Company’s Board of 
Directors in which the consideration will be made 
based on duties, responsibilities, performance of each 
executive, and the Company operational performance.

6. Development of Directors and Executives
Every newly appointed director shall be duly in-

formed the regulations and information of the Compa-
ny and its subsidiaries as needed before performing 
their duties. Each director would receive proper train-
ing to continuously develop their knowledge in order 
to help them efficiently perform their duties and effec-
tively control the business operation of the Company. 

The Company has encouraged members of direc-
tor to attend and participate in training or seminars to 
enhance their knowledge. The Company has disclosed 
the past year development and training of its members 
in the annual report.

In 2016, the Company Directors had duly trained 
to enhance his/her knowledge and expertise:

1. Mrs. Aeimporn Punyasai participated in “mai 
FANZI Club 2016” organized by The Stock Exchange 
of Thailand (SET) on March 12-13, 2016.

2. Group Captain Isaraya Sukcharoen participated 
in seminars, as follow program:  

• IOD Breakfast Talk 1/2016 “ The Power of Culture: 
From Performance Culture to Winning Culture” on the 
25th April 2016
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• CG Forum 3/2016 “The Corporate Corruption is 
Preventable and Controllable Disasters” on Wednesday 
the 24th August 2016

7. The Board Self-Assessment
7.1 The assessment of the Board performance 

The Board of Directors must conduct Board Self
Assessment at least once a year, according to corpo-
rate governance, to allow review of its own perfor-
mance, problems, and obstacles each year. The 
Company dispatches the assessment forms to all
Directors in November each year to evaluate and
submit to the Company’s secretary.

7.2 The assessment of the Chief Executive Officer 
(CEO)

The Board of Directors assessed the CEO perfor-
mance at least once a year, according to corporate 
governance, to evaluate the CEO performance during 
the past year. The Company dispatches the assess-
ment forms to all directors in November each year to 
evaluate and submit to the Company’s secretary.

In 2016, the Board of Directors completed the 
Board Self-Assessment on the Board duties as
a whole, and evaluated the performance of the CEO 
then submitted to the Company’s secretary. Further-
more, the Board of Directors has reviewed and con-
sidered the Company’s vision and mission, and its
strategy in the Board of Directors Meeting No. 2/2559 
held on May 11, 2016.

Anti-Corruption Policy
The Board of Directors has defined anti-corruption 

measures and practical guidelines for all employees 
to observe. It is their responsibility to adhere to these 
and turn them into a corporate culture to ward off 
frauds, including the giving and acceptance of bribes 
(directly and indirectly).

In 2016, the Company had provided the newly 
recruiting employees’ orientations to acknowledge them 
on the Company’s information, regulations, ethics and 

anti-corruption policies, and the corporate procedures 
and welfares.

Whistleblowing: 
The Company has set up whistleblowing and com-

plaint channels from those outside and inside about 
wrongdoings against the law, and the code of conduct 
or behavior bordering on fraud or malfeasance by all 
employees and other stakeholders. The Board’s mech-
anisms for protecting whistleblowers raise the effic-
iency of safeguarding the Company’s interests. Details 
as follows:

1. Received whistleblowing and complaint matters
2. All these matters will be initially verified. If data 

and supporting evidence are available, further action 
will be taken under the Company’s regulation.

Whistleblowing and complaint channels:
The complaints can complain through the follow-

ing channels.
1. Written letter send to:
Mr. Prakob Visitkitjakarn (Independent Director & 

Chairman of Audit Committee)
ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng,Bangkok 10400
2. Email at aripwhistleblow@arip.co.th
In 2016, recently there are no anonymous, no

violations and no any complaints on illegal or trans-
gression on code of conduct or unethical behavior
that may indicate a fraud or misconduct of personnel 
in the Company from either employees or other stake-
holders.
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1. To operate the business under good corporate 
governance.

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

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

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

5. To take part in developing the community and 
society, and give support in organizing social activities, 
in order to create benefits for the public.

6. To preserve the environment and reduce wasteful 
depletion of the natural resources, in order to help pre-
serve and protect the natural environment. 

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Company has communicat-
ed the corporate social responsibil-
ity policies to the employees through 
internal corporate communications: 
such as new employees’ orientations, 
public relations’ boards, or e-mail 
announcements, in order for the 
employees be aware and under-
stand own duties regarding their 
responsibilities to the society and 
public.

From the corporate social re-
sponsibility policies that the Com-
pany has defined the directions to 
operate its activities, are summa-
rized as follows;

1. Good corporate governance
The Company operates the 

business in accordance to the
policy of business operations with 
honesty, transparency, and fair-
ness, in which its actions can be 
inspected by considering the re-
sponsibility towards the related 
stakeholders.

2. Business engagement with 
fairness

The Company operates the 
business under competitive rules 
that are honest, truthful, do not

The Company is aware of the importance of the business conduct under good corporate governance, and 
adheres to the virtuous principles along with being responsible for the society and environment by considering 
the benefits of all groups of related stakeholders. Therefore, the Company has defined the Corporate Social 
Responsibility policies as follows;
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oppose any regulations, and do not 
infringe intellectual properties. If
the Company is to use the works or 
information that belongs to the ex-
ternal individuals’ rights for the 
Company’s internal use, then the 
Company must carefully inspect to 
ensure that it is not infringing the 
intellectual properties of others. The 
Company also promotes and builds 
conscience among employees to 
perform in accordance to the Cop-
yright Act of B.E. 2537, by setting
a policy about “Rules for using the 
Company’s Computers and Net-
work Systems”, in which the Com-
pany must use authorized software 
that received permission from the 
copyrights’ owners; and which are 
granted the permission to use by 
the Company only.

3. Fair treatment to personnel 
and respect in human rights

The Company strictly operates 
the business under the required 
labor regulations and has proce-

dures of personnel management 
that promote employees’ rights
and support development in career 
advancement of employees in every 
level with equality and fairness, and 
does not perform any discrimination 
against the employees. The Com-

pany promotes the principles of
human rights, and opens to listening 
the comments and suggestions, 
and provides freedom of the
employees’ associations. The
Company absolutely does not have 
employment policies for child labor 
and illegal labor. Apart from this, the 
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Company also organizes various 
activities to develop and motivate 
employees; for examples

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

• Promoting employees to par-
ticipate in value

5. Development in community 
and society

The Company support employ-
ees to participate as volunteer in 
“Card for you” Project 

The Company has organized 
annual fire drill trainings  further-
more, the Company always main-
tained the garbage areas to be 
clean, hygienic, not disturbing, does 
not produce odors and become
the source of spreading pathogen 
and germs, in order to keep the 
community safe and unpolluted.

6. Environmental preservation
The Company is aware of the 

environmental quality, thus pro-
motes optimal use of natural
resources and develops the work 
process to reduce the usage of 
natural resources as much as pos-
sible: such as promoting informa-

• Creating activities or perform 
acts of moral and good for the so-
ciety

• Promoting unity, such as or-
ganizing New Year’s Party for em-
ployees, and allows the employees 
of every department to participate 
in activities to break the ice among 
them, to get to know their co-work-
ers better, and to create team unity. 

4. Responsibility to customers
The Company gives an impor-

tance to the standards of the Com-
pany’s products and services. For 
instance, apart from the good arti-
cles in the Company’s magazines, 
the Company also uses products 
that are safe for customers by using 
soy ink for our publications. For the 
services, the Company is focused 
in create customer satisfaction with 
honesty and fairness.
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tion sharing as soft-file, using paper 
only when necessary and on both 
sides, classifying recycled trash for 
free, donating old calendars to the 
Foundation for the Blind to produce 
Braille books, using energy•saving 
electrical appliances, and creating 
conscience to preserve the environ-
ment amongst employees, including 
closing lights after using, and less-
ening the use of elevators.  

7. Responsibility to the society 
in other areas 

 Promoted the “Card for ou” 
project by The Better Thailand
Foundation, which contributes the 
opportunities for disabled and un-
derprivileged children to express 
their imagination in arts through 
color pencils, paint brushes, and 
color inks. In 2016, the children 
expressed the capabilities in art 

under the theme of “New Perspec-
tive on the orld.” Apart from this, 
the Company’s employees also 
volunteered to take care of the
children in this project, and the 
painting that win the contest will be 
produced as New Year’s card to 
build pride for the children and 
motivate them to realize the value of 
themselves.

• Presented “Thailand Top 
Company Awards 2016” to recog-
nize and promote the success of 
outstanding companies.

• Granted the scholarships to 
the University of the Thai Chamber 
of Commerce to support its aca-
demic and educational purposes.

• Participated in the Running 
Charity for Breast Cancer Patients 
in “The 12th August • Half Marathon 
Bangkok 2016” at the ueen Sirikit 
National Convention Center.

• COMTODAY organized the 
“COMMART Smart orkshop” train-
ing seminar to offer free knowledge 
and information for the participants 
in “COMMART Connect 2016” and 
“COMMART JO  2016”.
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The Company recognizes the importance of ad-
equate 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 oper-
ation including accounting  finance, operation, human 
resource management, general administration, and 
information system management. It also ensures that 
accounting system and financial reports are accurate 
and reliable in compliance with regulations under which 
the Company operates. The Company’s internal control 
system could be summarized as follows:

1. Control Environment 
The Company sets a working environment to en-

sure that the internal control system can work appro-
priately, 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 work flow in writing.

• The Company recognizes the importance of 
honesty and business ethics. There are written policies 
and procedures for the Company’s business ethics, 
code of conducts of the management and employees.

• The Company has established a rule to prevent 
executives and employees from behaving in a manner 
that may cause conflict of interest with the business. It 
has also set a disciplinary action for violations of such 
rule as written in the working regulations. In addition, 
the Company has launched a “Whistleblower” cam-
paign 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.

Internal Control
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 employ-
ees to take precautions measures, which should lead 
to successful operation. Samples of control activities 
are listed below:

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

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

• The Company has determined key performance 
indicators (KPI) for employees of the whole organization.

• The Company has determined scope of author-
ities and responsibilities as well as level of financial 
authorization in writing.

• The Company has devised Business Continuity 
Plan (BCP) to be readily prepared should the ICT 
system crashes.
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4. Information and Communication
The Company has an information system to support 

business operations, financial reporting, and policy 
and regulation compliances. The Company has suffi-
ciently and adequately prepared data and significant 
information to support decision making. Moreover, the 
information obtained from outside of the organization 
is communicated to executives and users within the 
organization in the format that allows the recipients 
to perform their duties and responsibilities effectively.

5. Monitoring and Evaluation
The Company has established an internal audit unit 

to inspect and assess results of internal control. It main 
duties are to oversee and monitor to ensure that the 
Company’s key operations and financial transactions 
are carried out in accordance with the Company’s 
regulations.  The internal audit unit will devise annual 
audit plan and fully perform the audit in accordance 
with the plan. To ensure that the internal audit unit can 
independently and freely perform its duty, the Board 

of Directors has stipulated that the internal audit unit 
shall report directly to the audit committee. The Audit 
Committee assigned to internal audit to monitor and 
report to the Audit Committee in the next meeting. 

In Year 2016, The Audit Committee acknowledged 
recommendations from the internal audit unit and 
formed its opinion that issues detected were mainly not 
s n fi nt  t ss ne  the ntern l t n t to ollo - p 
n  report to the t omm ttee n the ne t t me

he o r  o  re tors ons ere  th t the om-
pany has adequate internal control systems and in 
ompl n e th ntern l ontrols e l t on orm re -

ommen e  by the S  he omp ny o l  e se 
additional plans to monitor and evaluate the code of 
on t n  m or s ess on pl ns  he omp ny 

has adequate internal control systems to guide and 
monitor transactions with major shareholders, directors, 
e e t es n  the r rel te  p rt es  he omp ny h s 
set up a monitoring and tracking system to prevent the 
m s se o  the omp ny s ssets by e e t es



รายงานประจําป 2559รายงานประจําป 2559
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)0138

Monitoring of Insider Trading Policy
 The Company’s Board of Directors recognizes the 
importance of preventing the misuse of the Company’s 
internal information for personal gains. It, therefore, 
made a policy to withhold confidential information, 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 (in-
cluding their spouses and minor children), employees 
and staff are not allowed to use the Company’s internal 
information, which may have actual or potential impact 
on the price of the Company’s securities. They could 
not use the internal information to buy, sell, and offer 
to buy or offer to sell or persuade other people to buy, 
sell, offer to buy or offer to sell the Company’s securities 
whether directly or indirectly before it is released to the 
public. The above prohibitions also apply regardless 
of the fact that the action may benefit the Company’s 
executives or others or in order to 
allow others to conduct such action 
so that they will receive benefit in 
return. Any person violating this 
regulation will be subject to dis-
ciplinary punishment measures of
the Company and relevant laws. 
 3. The Company has notified 
executives to ensure their aware-
ness 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, exec-
utives, 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 public disclosure of financial statements.
 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 Com-
pany’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 Year 2016, The Company did not receive any 
report on the misuse of the Company inside information 
by directors, executives, employees and staff.
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Related Transaction

Necessity and Justification of
Related Transactions

The Company’s audit committee has considered 
related transactions and has an opinion on the related 
transactions are necessary and reasonable. They con-
tribute the best benefit to the Company. Such transac-
tions are considered to be in accordance with ordinary 
course of business, and follow market price or fair
value. They are not different from the sales and
purchase with other third parties. 

Approval of Procedure of Related
Transactions

The Company has established policy measures 
with regards to the Company’s conduct when making 
related transactions with those who may have conflict 
of interest. Executives and those who may have conflict 
of interest are not allowed to participate in the approval 
of such transactions. The Company’s audit committee 

will give opinions and comments on the significance of 
the transactions, justification and appropriateness in 
terms of prices of related transactions, whereby terms 
and conditions will be established in accordance with 
ordinary courses of business under fair market price. 
This market price can be compared with pricing offered 
by third parties. In case that the audit committee is not 
specialized in considering any related transaction, the 
Company will involve an independent specialist or the 
Company’s auditor to provide opinions in such related 
transactions to support the decision making of the
Board of Directors or shareholders as the case may be.

In addition, the Board of Directors must ensure 
that the Company will comply with the Securities and 
Exchange Act, and regulations, notifications, or require-
ments 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.

List of related parties, nature of relationship, information of related transactions, and pricing policy accord-
ing to types of transactions have been disclosed in the notes to financial statements for the fiscal year ended
on 31 December 2016, under Note 6 to financial statements: business transactions with related companies.
The Company has complied with the following policies:
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The Company may continue to have related transac-
tions 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: such as trade fair’s space fees; magazine ad-
vertising fees. These related transactions are carried out; 
as they are necessary to the business operation within 
the group of the Company. In this regards, pricing policy 
will be clearly established with fairness and according 
to market price. The audit committee will also review the 
compliance with criteria and may give opinions on the 
justification of transactions on a quarterly basis.

For there is any future related transaction that may 
not be in accordance with ordinary courses of business; 
the Company will involve the audit committee to review 
the compliance with criteria and justify those transactions 
before the Company entering such transaction. If such 
future related transactions potentially create conflict of 
interest, the Board of Directors must comply with the 
Securities and Exchange Act, regulations, notifications, 
orders or requirements of the Stock Exchange of Thai-
land. It will also comply with the requirements regarding 
disclosure of related transactions, and the acquisition or 
disposal of significant assets of the Company or associ-
ated companies in accordance with standard accounting 
practice set by Federation of Accounting Professions.

Policy on Conflict of InterestRelated Transactions in the Future

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 transac-
tions. 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 reg-
ulations regarding the disclosure of related transactions, 
the acquisition or disposal of significant assets of the 
Company, and the accounting standards prescribed by 
the Federation of Accounting Professions. 

In addition, the Company will engage the Audit 
Committee or auditors or independent specialists as 
the case may be: to review and give opinion on the 
suitability of prices and justification of transactions. It will 
disclose related transactions in the notes to the financial 
statements that have been verified or reviewed by the 
Company’s auditor in the annual information reporting 
form (Form 56-1) and annual report (Form 56-2).
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Management Discussion and
Analysis (MD&A)
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60.86

0.41
31.50

1.25
4.05
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11.10
2.50

13.60

2.68
16.29

47.34
33.91

4.73
(2.27)
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100.00

2016
MB             %

2015
MB              %

2014
MB              %

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Liabilities and Shareholders’ equity
Liabilities
Current Liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Reserve for long-term employee benefits
Total liabilities

Shareholders’ equity
Share capital Registered
Share capital-Issued and fully paid
Share premium
Retained earnings (deficit)
  Appropriated - statutory reserve
  Deficit
Total shareholders’ equity
Total  liabilities and shareholders’ equity

The comparison of statement of financial position as of 31 December 2014 to 2016
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Management’s Discussion and Analysis of Financial Position and Operating Results
1.  Operating results

Due to the change in behaviors of media consumers and the rising competition in the television industry,
the Board of Directors has decided to terminate the TV Program as per the Board of Directors’ meeting No. 4/2016 
on November 8th, 2016. As a result, the revenue and expenditure shown in the Statement of comprehensive
income do not include the performance of the TV Program. Consequently, the operating results of the TV Program 
are classified in a separate operating segment as a discontinued operation in the Statement of comprehensive 
income. (Notes to financial statements No.22) Thus, the following analysis of operating results will not include the 
performance of the TV Program.

1.2 Operating revenues comparison (%Common Size)

In 2016, the Company’s cost of sales and services were 129.66 million baht, a decrease of 136.53 million baht 
or -51.29% from the previous year, which is consistent with the decrease in revenues. (Referring to item “1.1 Revenue”) 

The Company’s selling and administrative expenses for the year 2016 were 42.22 million baht, a decrease of 
12.70 million baht or -23.12% from the previous year, due to successful implementations of the Company’s
re-organization and a more efficient control of expenditure.

In 2016, the Company’s total revenue was 178.34 
million baht, a decrease of 128.94 million baht from the 
previous year, or -41.96%. The main cause was the 
drop in revenues from biddings and special projects 
(One-Off Projects). This year, the Company has started 
to earn some revenues from providing digital
information services using CRM system.

(Unit : Millionbaht)

2012

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016

249.51

530.52

254.55

307.28

178.34

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

2%

26%

70%
65% 63%

53% 59%

16%

13%
20%

19%
33%

20%

10%

25%

Expo and Event Print Digital Media

129.66
42.22

171.88

75.44
24.56

100.00

266.19
54.92

321.11

82.90
17.10

100.00

(136.53)
(12.70)

(149.23)

(51.29)
(23.12)
(46.47)

2016
MB             %

2015
MB              %

Change (+/-)
MB              %

Cost of sales and services
Selling and Administrative expenses
Total

1.1 Revenue

An analysis of the operating revenues in 2016
saw the largest proportions of revenue came from 
Expositions and Event, accounting for about 59%, and 
from Print and Digital Media, both accounting for
about 20% each.

1.3 Costs and Expenses
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As of 31 December 2016, the Company has total assets of 229.55 million baht, a decrease of
9.07 million baht or -3.80% from the previous year. The items with the most significant drop are Land, Buildings 
and Equipment, with a 17.89 million baht decrease or -26.93%, due to the sale of equipment and depreciation.

2. Analysis of Financial Position

As at 31 December 2016, the Company had total liabilities of 28.54 million baht, a decrease of
13.91 million baht from the previous year or -32.77%. The main items were the decrease of Trade and
other payables .92 million baht or -36.60  and the drop in reserve for long-term employee benefits of
3.52 million baht or -38.43%.

19.44
38.21

0.14
4.34

62.14

5.38
21.14

3.37
5.51
2.47

37.86
100.00

53.60
70.38

1.10
9.51

134.59

9.35
66.42
12.35

9.67
6.24

104.03
238.62

22.46
29.49

0.46
3.98

56.40

3.92
27.83

5.18
4.05
2.62

43.60
100.00

(8.98)
17.34
(0.77)

0.46
8.04

3.00
(17.89)
(4.62)

2.97
(0.57)

(17.12)
(9.07)

(16.75)
24.64

(70.00)
4.84
5.97

32.09
(26.93)
(37.41)

30.71
(9.13)

(16.46)
(3.80)

44.62
87.72

0.33
9.97

142.63

12.35
48.53

7.73
12.64

5.67
86.91

229.55

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets

Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

54.83
25.40
80.24

19.76
100.00

24.57
8.73

33.29

9.16
42.45

57.86
20.56
78.43

21.57
100.00

(8.92)
(1.48)

(10.39)

(3.52)
(13.91)

(36.30)
(16.95)
(31.21)

(38.43)
(32.77)

15.65
7.25

22.90

5.64
28.54

Liabilities
Current Liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Total current liabilities

Non-current liabilities
Reserve for long-term employee benefits
Total liabilities

2016
MB             %

2016
MB             %

2015
MB              %

2015
MB              %

Change (+/-)
MB              %

Change (+/-)
MB              %
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As of 31 December 2016, the Company had a total shareholders’ equity of 201.01 million baht, an increase 
of 4.85 million baht from the previous year or +2.47%, because of the better operating results and the gain from 
the adjustment of reserve for long-term employee benefits.

3. Financial Ratio Analysis

In 2016, the Company’s net profit margin ratio was 
1.00% compare to net loss margin -3.02% in 2015.
The main reasons were the restructuring of business 
and organization to match the change of consumers’
behavior and the competitive landscape of the media 
industry.

In 2016, the Company’s gross profit ratio was 
26.68%, an increase of 105.07% from the previous year 
because the main revenue of the year 2016 had higher 
gross profit margin than the previous year. In 2015, the 
high proportion of the revenue was from special projects
(One-Off Projects), which had relatively higher cost.

57.96
41.52

5.80
(5.28)

100.00

116.50
116.50

83.46

11.65
(15.45)
196.16

59.39
42.55

5.94
(7.88)

100.00

0.00
0.00

0.00
4.84
4.85

0.00
0.00

0.00
31.33
2.47

116.50
116.50

83.46

11.65
(10.61)
201.01

Shareholders’ equity
Share capital Registered
Share capital-Issued and fully paid
Share premium
Retained earnings (deficit)
  Appropriated - statutory reserve
  Deficit
Total shareholders’ equity

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0.00%

39.07%

19.93%
13.01%

26.68%

15.49%

-4.00

0.00

4.00%

8.00%

12.00%

-8.00

16.00%
12.65%

6.25%

(3.02%)

1.00%

(4.97%)

3.1 Profitability atios

ross Profit argin atio ( )

Net Profit ( oss) argin atio ( )

2016
MB             %

2015
MB              %

Change (+/-)
MB              %

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016
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In 2016, the Company’s return on assets ratio 
was 0.79% compared with the return on assets 
ratio -4.07% last year, because the Company’s 
operating results turn into profit.

In 2016, the Company’s return on equity ratio 
was 0.93% compare to return on equity ratio of 
-4.90% in 2015.

3.2 Liquidity Ratio

Current Ratio (Times)

3.3 Financial Leverage Ratios

Debt to Equity Ratio (Times)

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00% 12.81% 11.68%

(4.07%)

0.79%

(4.98%)

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00% 14.50% 14.52%

(4.90%)

0.93%

(6.29%)

20.00%

5.57

3.29

4.04

6.23

4.47

6.00

7.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0.16

0.32

0.22

0.14

0.19

0.30

0.35

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Return on Assets Ratio (ROA) (%)

Return on Equity Ratio (ROE) (%)

As of 31 December 2016, the Company’s
current ratio was 6.23 times which was better than 
last year’s ratio (4.04%). This ratio reflects the
Company’s financial strength and the ability to pay 
short-term debts.

As of 31 December 2016, the Company’s debt 
to equity ratio was 0.14 times a decrease from
0.22 times in 2015. It showed the Company’s strong
financial position because it had very minimum
reliance on debt financing.

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016
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3.4 Asset anagement atio

Account receivables
As of 31 December 2016, the Company had account receivables of 67.12 million baht and net account

receivables of 66.40 million baht, an increase of 10.84 million and 10.81 million baht respectively. 82% of total 
account receivables were not yet due. For account receivables with ages over 6 months, the Company reserved 
100% of them or equal to 0.72 million baht in doubtful debt.

Inventories
As of 31 December 2016, the Company had an inventory of 1.66 million baht and a net amount of inventory 

at 0.23 million baht. Main items were pocket books, for which the Company reserved 1.43 million baht
in devaluation.

The Company’s devaluation policy was to reserve a total 100% of outdated publications, which had an
inventory aging of more than 6 months.

Aging of Stock

1%17%

Not yet due

1-3 mths
Over 6mths

82%

< 3 mths

86%

1% 13%
6-12 mths >12 mths

 Aging of Trade account receivables
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1) Nowadays, there has been a fierce competition in 
the television and radio broadcasting market, resulted 
from the rise of digital TV channels and the impact of 
technological changes in broadcasting services. As 
consumers had expressed their immense interests in 
the online media, the Company’s revenues from the 
TV broadcasting business in 2016 were estimated to 
decline and, obviously, not sufficient to cover the op-
erating costs of the business. The Company’s Board 
of Directors had finally resolved to discontinue the pro-
duction of TV programs and commercials, effective 
from January 2017. Due to rapid changes of technology, 
the TV programs and their main contents were required 
to rely heavily on the promotion via the online media
as the television broadcasting business generated 
only 3.78 percent of the Company’s total revenue in
the previous year. However, the Company had
expected that the situation would only have a minute 
impact on the entire operation in the future.        

2) The government’s policy on Thailand 4.0 has 
been developed to achieve the economic transforma-
tion to the “Value-Based Economy”. One of the most 
outstanding target markets is the digital technology 
business, considered a key factor to support the 
Company’s business implementation. The Company 
has determined to foster its development projects on 
media and digital content accessibility to push forward 
further progress for the market. The development 
projects concerns mainly with consultancy services 
for digital marketing as well as the development of 
online training programs and their knowledge-based 
contents, for example.

Key Factors Influencing Business Implementation and Financial Position
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Board Of Directors’ Duties On Financial
Disclosure 2016

The Board of Directors of ARIP Public Company Limited understands the responsibility of ensuring integri-
ty, sufficient, relevant and transparent disclosure of the Company’s fiscal year 2016 financial statements. Such 
disclosure abides the generally accepted accounting principles, ensuring the integrity of the Company’s oper-
ations/ 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 2016 financial statements 
including other information that has been included in this year’s annual report.

 
To enhance stakeholder trust, the Board appointed an audit committee comprising of independent directors 

with qualification as stipulated by the guidelines of Stock Exchange of Thailand. Ensuring that the Company 
provides sufficient, transparent, correct and appropriate financial disclosure along with information regarding 
related party transaction is a key function of the committee. Ensuring appropriate, sufficient and effective risk 
management guidelines, appropriate internal control procedures along with robust internal audit processes are 
also the function of the committee. Legal compliance is at the forefront of the Board’s concerns therefore the 
committee is also charged with ensuring that the Company’s operations adheres to all relevant external and 
internal legal guidelines and policies.

 
The Board of Directors believes that the Company’s overall financial statements for fiscal year 2016 ending 

31 December 2016, 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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Audit Committee’s Report
The Audit Committee of ARIP Public Company Limited is composed of three (3) independent directors.

Each member of the Committee meets the qualification as defined by The Stock Exchange of Thailand regulations. 
The members of the Committee are as follows:

 1. Mr. Prakob Visitkitjakarn  Independent Director and Chairman of Audit Committee
 2. Mr. Narit Therdsteerasukdi        Independent Director and Audit Committee Member
 3. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen  Independent Director and Audit Committee Member

The person who has experience in Financial and Accounting, Auditing.

Duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:
  To review the financial report to be accurate, complete and reliable.
  To oversee adequacy and efficiency of internal control system internal audit system.
  To consider disclosure of connected transactions or the transactions that may lead to conflict of interests 

     to be sufficiently accurate and complete.
  To consider, select, and propose for appointment of the Company’s auditor.
  To oversee the Company’s compliance with related laws and regulation.
  Other duties assigned by the Company’s Board of Directors.

During 2016, 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 recommen-
dations 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 of 
Directors. The major issues could be summarized as follows: 

 1. Reviewing the quarterly financial statements and annual financial statements proposed to the Board 
of Directors.

 2. Considering objective and scopes of work and approving audit plan for the year 2017 of the Internal 
Audit section and giving recommendations and remarks.

 3. Acknowledging audit results and recommendations for the ear 2016 by Company’s auditor and
the Internal Audit department, following up the Management’s corresponding response and proposing to the 
Board of Directors.

 4. Considering connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of interests to ensure 
fairness and no transfer of benefits.

 5. Considering and proposing appointment of the Company’s auditor and auditor’s remuneration by 
considering auditor’s qualification, expertise in auditing and justification of the audit work quantity. Including 
participation the meeting with the external auditor without executive management in attendance at least once
a year
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Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Audit Committee

 6. Overseeing the Company’s major risk management, good internal control system, compliance with 
the securities law, rules and regulation of the Stock Exchange of Thailand or other relevant legal issues.

For the year 2017, the Audit Committee has proposed to the Board of Directors to appoint Mr. Chayapol
Suppasedtanon C.P.A., Registration No. 3972 and/or Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A., Registration No. 
3516 and/or Ms. Pimjai Manitkajohnkit C.P.A., Registration No. 4521 and/ or Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A.,
Registration No. 5659 and/ or Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A., Registration No. 5872, E  Office Limited,
as the Company’s auditor, for the shareholders meeting’s approval.
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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 2016, 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 2016, its financial performance and 
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for 
Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage 
of His Majesty the King as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical 
responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient 
and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in 

my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my 
audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a 
separate opinion on these matters. 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 
Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit 
included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures 
performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying 
financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.
Revenue recognition

The Company’s sales and service income forms a significant portion of total revenue 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. 
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• Reviewing credit notes that the Company issued after the period-end. 
• Performing analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in transactions 

throughout the period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.

Deferred tax
The Company has disclosed its accounting policy and details relating to deferred tax in Notes 4.13 and 

Notes 19 to the financial statements. A deferred tax asset is recognised when it is highly probable that the 
Company’s taxable profit will be sufficient to allow utilisation of the deferred tax in the future. Determining whether 
there will be sufficient future taxable profit to utilise temporary differences or taxable losses requires significant 
management judgment with respect to preparation of business plans and projections of future taxable profit 
based on approved business plans. Therefore, there is a risk with respect to the amount of deferred tax assets.

I assessed the estimates of future taxable profit by checking the required information and key economic 
assumptions used in the projections against information from internal sources, with consideration of information 
and assumptions that affect revenue growth and gross profit margin. Furthermore, I performed comparative the 
past projections with actual taxable profits to assess the exercise of management judgment in estimating profits. 
I also tested the calculation based on the above information and assumptions.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information 

included in annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report 
thereon. The annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of this auditor’s 
report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form 
of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements 
or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, 
I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial 
Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary 
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud 
or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, 
or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
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accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement 
and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to 
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that 
is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a 
material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in 
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or 
conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 
control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other 
matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related 
safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that 
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the 
key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public 
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not 
be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be 
expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mr. Chayapol 
Suppasedtanon.

Chayapol Suppasedtanon
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3972

EY Office Limited
Bangkok: 23 February 2017
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2016

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents 
Current investments
Trade and other receivables
Inventories 
Deferred service costs
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment 
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Deposits
Deferred tax assets
Total non-current assets
Total assets

Note 2016 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

7
8

6, 9
10

11
12
13
14

19

  
44,328,555 

 288,170 
 87,716,750 

 328,437 
 6,313,947 
3,658,676 

 142,634,535 

12,350,000 
 48,527,026 
 7,728,087 

 12,637,282 
  41,200 

 5,627,199 
 86,910,794 

 229,545,329 

  
53,384,055 

 217,226 
 70,379,897 
 1,101,601 
 7,387,907 
2,119,683 

 134,590,369 

 9,350,000 
 66,417,849 
 12,351,058 
 9,667,355 

  41,200 
 6,199,526 

 104,026,988 
 238,617,357 
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2016

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Reserve for long-term employee benefits
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
   Registered
      466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
   Issued and fully paid 
      466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
Share premium
Retained earnings (deficit)
   Appropriated - statutory reserve
   Deficit
Total shareholders' equity 
Total liabilities and shareholders' equity

  
15,649,618 
 7,250,152 

 22,899,770 

 5,640,503 
 5,640,503 

 28,540,273 

 116,500,000 

 116,500,000 
 83,464,677 

 11,650,000 
 (10,609,621)
 201,005,056 
 229,545,329 

6,15

16

17

 
24,565,151 
 8,729,819 

 33,294,970 

 9,159,263 
 9,159,263 

 42,454,233 

 116,500,000 

 116,500,000 
 83,464,677 

 11,650,000 
 (15,451,553)
 196,163,124 
 238,617,357 

Note 2016 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)
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ARIP Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2016

Profit or loss:
Continuing operation
Revenues
Service income
Sales
Interest income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit (loss) before finance cost and income tax
Finance cost
Profit (loss) before income tax
Tax income (expense)
Profit (loss) the year from continuing operation

Discontinued operation
Profit (loss) for the year from discontinued operation
Profit (loss) for the year

Other comprehensive income:
Other comprehensive income not to be reclassified to
   profit or loss in subsequent periods:
Continuing operation
Actuarial gain - net of income tax
Discontinued operation
Other comprehensive income from discontinued operation
Total comprehensive income for the year

Earnings per share
Basic earnings (loss) per share
   Profit (loss) for the year

169,564,550 
 7,274,594 

 412,854 
 1,091,857 

 178,343,855 

129,661,587 
 1,229,423 

 40,884,694 
 171,775,704 

 6,568,151 
 (101,040)
 6,467,111 
 (804,975)
 5,662,136 

(3,812,094)
1,850,042 

 2,323,565 

668,325 
 4,841,932 

0.004 

19

22

22

21

298,093,070 
 7,905,795 

 504,356 
 778,181 

 307,281,402 

266,194,069 
 2,187,086 

 52,638,928 
 321,020,083 
 (13,738,681)

 (92,918)
 (13,831,599)

 2,012,225 
 (11,819,374)

1,960,891 
(9,858,483)

  -

  -
 (9,858,483)

(0.021)

Note 2016 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)
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Balance as at 1 January 2015
Loss for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2015

Balance as at 1 January 2016
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2016

11,650,000 
  -

-
  -

 11,650,000 

11,650,000 
-
-
-

 11,650,000 
 

116,500,000 
  - 

-
  -

 116,500,000 

116,500,000 
  -

-
-

 116,500,000 
 

206,021,607 
 (9,858,483)

 -
 (9,858,483)

 196,163,124 

196,163,124 
 1,850,042 
2,991,890 
 4,841,932 

 201,005,056 
 

83,464,677 
  -

-
  -

 83,464,677 

83,464,677 
  -

-
-

 83,464,677 
 

(5,593,070)
 (9,858,483)

 -
 (9,858,483)

 (15,451,553)

(15,451,553)
 1,850,042 
2,991,890 
 4,841,932 

 (10,609,621)
 

Retained earnings (deficit)

Appropriated -
statutory reserve

Unappropriated
(deficit)

Issued and
fully paid

capital
TotalShare 

premium

(Unit : Baht)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

ARIP Public Company Limited
Statement of changes in shareholders' equity 
For the year ended 31 December 2016
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ARIP Public Company Limited
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2016

Cash flows from operating activities
Profit (loss) before tax from continuing operation
Profit (loss) before tax from discontinued operation (Note 22)
Profit (loss) before income tax
Adjustments to reconcile gain (loss) before tax to 
   net cash provided by (paid from) operating activities:
   Depreciation and amortisation
   Doubtful accounts
   Diminution in inventories to net realisable value (reversal)
   Amortisation of deferred service costs
   Gain on sale of unit trust
   Gain on sale of equipment
   Loss on intangible assets written off
   Long-term employee benefits expense
   Interest income
Profit from operating activities before  changes in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
   Trade and other receivables
   Inventories
   Deferred service costs
   Other current assets
   Other assets
Operating liabilities increase (decrease)
   Trade and other payables
   Other liabilities
   Payments for long-term employee benefits
Cash flows used in operating activities
   Cash receive from witholding tax refundable
   Cash paid for income tax
Net cash flows used in operating activities

  
6,467,111 

 (4,792,714)
 1,674,397 

9,521,447 
  39,560 

 (793,371)
 40,532,699 

 (48,449)
 (843,441)

  157 
 1,499,071 
 (412,854)

51,169,216 

 (17,380,847)
 1,566,535 

 (39,458,739)
 (1,538,993)

  -

(8,915,533)
 (1,479,667)
 (1,277,969)

 (17,315,997)
 - 

(2,969,927)
 (20,285,924)

 (13,831,599)
 2,486,008 

 (11,345,591)

 16,254,406 
 568,615 
 276,478 

 77,442,360 
  -
  (256)
  50 

 2,551,520 
 (504,356)

 85,243,226 

 (23,330,828)
 (843,039)

 (84,830,267)
 1,249,014 

  19,924 

 (2,755,248)
 2,571,093 

  -
 (22,676,125)

 4,512,556 
 (4,227,568)

 (22,391,137)

2016 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)
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ARIP Public Company Limited
Cash flows statement (continued)
For the year ended 31 December 2016

Cash flows from investing activities
Decrease (increase) in fixed deposits
Acquisition of unit trust
Proceed from sale of unit trust
Increase in restricted bank deposit
Acquisitions of equipment
Acquisitions of intangible assets
Proceeds from sales of equipment
Interest income
Net cash flows from investing 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
   Actuarial gain

(70,944)
 (20,000,000)

 20,048,449 
 (3,000,000)
 (1,778,656)

 (379,938)
 15,994,225 

 417,288 
 11,230,424 
 (9,055,500)
 53,384,055 
 44,328,555 

3,739,862 

58,215,647 
  -
  -

 (8,350,000)
 (1,927,219)

 (12,510,888)
  14,066 

 612,762 
 36,054,368 
 13,663,231 
 39,720,824 
 53,384,055 

 
-

2016 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)
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ARIP Public Company Limited 
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2016

1. General information
1.1  Information of the Company
 ARIP Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. 
The Company is principally engaged in the management of events and marketing activities, the production and 
distribution of IT-related publications, and the placement of advertisements. The registered office of the 
Company is at 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok.

1.2  Discontinue operations
 On 8 November 2016, a meeting of the Company’s Board of Directors approved the cessation of the TV 
program production and TV advertising business, effective from January 2017 because, due to changes in 
consumer behavior and increased competition, the Company’s revenue from this segment had decreased, to 
the extent that it was not sufficient to cover its operating costs. During the year 2016, revenue from this segment 
amounted to Baht 7 million, representing 3.78% of total revenue.

2. Basis of preparation 
 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards 
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance 
with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011, 
issued under the Accounting Act B.E. 2543.
 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. 
The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.
 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 
in the accounting policies.

3. New financial reporting standards
 (a) Financial reporting standards that became effective in the current year
  During the year, the Company has adopted the revised (revised 2015) and new financial reporting 
standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of Accounting Professions which become 
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These financial reporting standards were aimed at 
alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed 
towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users 
of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the 
Company’s financial statements.
 (b) Financial reporting standard that will become effective in the future
  During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised 
financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new accounting treatment guidance which is 
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed 
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at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting 
guidance to users of standards. 
  The management of the Company believe that the revised financial reporting standards and 
interpretations and new accounting treatment guidance will not have any significant impact on the financial 
statements when they are initially applied.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
 Sales of goods
 Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have 
passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after 
deducting discounts and allowances.
 Magazine subscription income
 Magazine subscription income is recognised based on straight-line basis over the subscription period. 
 Rendering of services
 Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of 
completion. 
 Advertising service income is recognised 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 when the event has occurred.
 Rental income
 Rental income of equipment is recognised at the amount stipulated under the lease agreement, 
on straight-line basis over the lease period.
 Interest income 
 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.  

4.2 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.

4.3 Trade accounts receivable
 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is 
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 
generally based on collection experiences and analysis of debt aging. 

4.4 Inventories 
 Inventories are valued at the lower of average cost 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).
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 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  years
  Computer equipment -  3, 5  years
  Office equipment and furniture -  5  years
  Tools and equipment -  3  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 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.
 The useful life of computer software is 3 and 5 years.

4.7 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.

4.8 Long-term leases
 Leases of building and equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of 
ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in 
profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

4.9 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 outstanding are translated 
into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.
 Gains and losses on exchange are included in determining income.
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4.10 Impairment of assets
 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of property, 
building and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate 
that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an 
asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than 
the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to 
their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time 
value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an 
appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, 
based on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal 
of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting 
the costs of disposal. 
 An impairment loss is recognised in profit or loss. 

4.11 Employee benefits
 Short-term employee benefits
 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses 
when incurred.
 Post-employment benefits 
 Defined contribution plans
 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly 
contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and 
the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.
 Defined benefit plans 
 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon 
retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined 
benefit plan. 
 The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent 
actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 
 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in 
other comprehensive income. 
 For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the Company elected to recognise 
the transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date 
under the previous accounting policy, through an adjustment as an expense on a straight-line basis 
over up to five years from the date of adoption.

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. 
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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 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.
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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:

 Allowance for doubtful accounts
 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and 
estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts 
and the prevailing economic condition. 

 Intangible assets
 The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require 
management to make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating units 
and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

 Deferred tax assets
 Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the 
extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences 
and losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount 
of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future 
taxable profits. 

 Post-employment benefits under defined benefit plans 
 The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase 
rate, mortality rate and staff turnover rate. 

6. Related party transactions
 The relationships between the Company and related parties are summarised below.

Advanced Research Group Co.,Ltd.
Business Online Public Company Limited
SVOA Public Company Limited
Core and Peak Co.,Ltd
D2 Systems Co.,Ltd
Anet Co.,Ltd
A.R. Accounting Consultant Co.,Ltd
ARIT Co.,Ltd
D & B (Thailand) Co.,Ltd.

Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors 
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors

Name Relationship
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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.

Abiks Development Co., Ltd.
Lease It Public Company Limited
Dataone Asia (Thailand) Co.,Ltd
National Credit Bureau Co., Ltd.
SPVI Public Company Limited
IT City Public Company Limited
Thai Beverage Public Company Limited
Bangkok Union Insurance Public Company Limited
Siam Steel International Public Company Limited
Kang Yong Electric Public Company Limited
Jubilee Enterprise Public Company Limited
Asys Computer Company Limited
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
Kepple Communication Pte. Ltd.

Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common directors 
Common directors 
Common directors 
Common directors 
Common directors 
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Parent company of a major shareholder

Name Relationship

Transactions with related parties
Revenue
Sales of goods
Advertising income
Revenue from management of event
Other service income

Expenses
Purchases of goods
Advertising and marketing expenses
Internet fee
Management fee
Service fee for accounting software
Other service fee

Cost plus margin
Market price
Market price
Cost plus margin

Market price
Cost plus margin
Market price
Agreed upon basis
Agreed upon basis
Cost plus margin

2
9
13
2

1
1
1
2
1
2

2
7
14
2

2
4
1
2
1
2

 2016  2015    Pricing policy

(Unit: Million Baht)
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 Directors and management’s benefits
 During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company had employee benefit expenses 
payable to their directors and management as below.
 

Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Related companies (related by common shareholders and directors)
Trade and other payables - related parties (Note 15)
Related companies (related by common shareholders and directors)

7,559

2,882

6,969

2,925

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

12,211
209

12,420

14,642
677

15,319

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)

Cash
Bank deposits 
Total

135
44,194
44,329

135
53,249
53,384

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)
7. Cash and cash equivalents

 As at 31 December 2016, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried interests 
between 0.38% and 1.10% per annum (2015: between 0.13% and 1.25% per annum).

8. Current investment
 As at 31 December 2016, the Company had invested in fixed deposit with a maturity of more than 3 
months totalling Baht 0.3 million (2015: Baht 0.2 million). The fixed deposit carried interest at rates of 
0.90% - 1.15% per annum (2015: 0.90% - 2.50% per annum).

 As at 31 December 2016 and 2015, the balances of the accounts between the Company and those 
related parties are as follows:
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9. Trade and other receivables 

10. Inventories

Trade receivables - related parties (Note 6)
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
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
 Up to 3 months 
 6 - 12 months
 Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful debts
Total trade receivables - unrelated parties, net
Total trade receivables - net
Other receivables
Accrued income - related party (Note 6)
Accrued income - unrelated parties
Retention receivables
Advance payments
Others
Total other receivables
Trade and other receivables - net

6,045

67
6,112

48,900

11,389
53

671
61,013

(724)
60,289
66,401

1,447
6,434

10,467
726

2,242
21,316
87,717

5,418

53
5,471

19,218

29,829
838
923

50,808
(684)

50,124
55,595

1,498
3,357
7,749

33
2,148

14,785
70,380

       2016       2015

(Unit: Thousand Baht)

 During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 0.4 million (2015: Baht 0.4 
million), to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the write-down of cost 
of inventories by Baht 1.2 million (2015: Baht 0.1 million), and reduced the amount of inventories 
recognised as expenses during the year.

Finished goods
Work in process
Total

1,655
99

1,754

3,290
31

3,321

(1,426)
-

(1,426)

(2,219)
-

(2,219)

229
99

328

1,071
31

1,102

2015 2015 20152016 2016 2016

Cost
Reduce cost to net      

realisable value Inventories - net

(Unit: Thousand Baht)
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11. Restricted bank deposits
 These represent 12 months fixed deposit of Baht 6 million (2015: Baht 6 million) pledged with a bank 
to secure bank overdrafts facility of Baht 5 million and bank guarantee facility of Baht 20 million, 
6 months fixed deposit of Baht 1 million (2015: Baht 1 million) and savings deposits of Baht 5 million 
(2015: Baht 2 million) pledged with the banks to secure the issuance of bank guarantees granted by the 
banks to the Company.

12. Property, building and equipment 

Cost:
1 January 2015
Additions
Disposals
31 December 2015
Additions
Disposals
Write-off
31 December 2016

Accumulated depreciation:
1 January 2015
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2015
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation on write-off
31 December 2016
Net book value:
31 December 2015
31 December 2016

41,074
-
-

41,074
-
-
-

41,074

-
-
-
-
-
-
-
-

41,074
41,074

21,093
1,594
(819)

21,868
734

(786)
(109)

21,707

16,980
2,822
(813)

18,989
1,891
(775)
(108)

19,997

2,879
1,710

10,000
-
-

10,000
-
-
-

10,000

7,418
500

-
7,918

500
-
-

8,418

2,082
1,582

9,539
333

(453)
9,419

437
(140)
(154)
9,562

6,298
1,059
(445)
6,912
1,025
(136)
(132)
7,669

2,507
1,893

8,981
-
-

8,981
-
-
-

8,981

8,242
374

-
8,616

181
-
-

8,797

365
184

129,796
1,927

(1,272)
130,451

1,779
(25,225)

(263)
106,742

52,274
13,017
(1,258)
64,033

4,518
(10,096)

(240)
58,215

66,418
48,527

13,017
4,518

14,810
-
-

14,810
608

-
-

15,418

12,981
162

-
13,143

191
-
-

13,334

1,667
2,084

24,299
-
-

24,299
-

(24,299)
-
-

355
8,100

-
8,455

730
(9,185)

-
-

15,844
-

(Unit: Thousand Baht)

Land
Computer
equipmentBuilding

Furniture fixtures 
and office
equipment

Motor
vehicles Total

Building
improvements

Tools and 
equipment

Depreciation for the year    
2015 (Baht 9.2 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)
2016 (Baht 1.0 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)
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 As at 31 December 2016, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The 
original cost of those assets amounted to approximately Baht 42.6 million (2015: Baht 40.8 million).
 On 16 December 2014, the Company entered into an operating lease agreement with a company to lease 
equipment for a period of one year. The minimum lease income arising from this agreement within one 
year was approximately Baht 8.5 million. In 2015, the Company recognised income of Baht 8.1 million 
(2014: Baht 0.4 million) from the lease of this equipment and presented as income in the statement of 
comprehensive income. On 22 January 2016, the Company has entered into agreements for sale of these 
equipment with two parties with a total price of Baht 16.0 million. The Company recorded gain from sale 
equipment of Baht 0.8 million in the statement of comprehensive income for the year 2016. 

13. Intangible assets
 The net book value of computer software as at 31 December 2016 and 2015 is presented below.  

Cost:
Beginning of year
Additions
Disposals / written off
End of year
Accumulated amortisation:
Beginning of year
Amortisation for the year
Write-off
End of year
Net book value:

25,874
380

(1,708)
24,546

13,523
5,003

(1,708)
16,818
7,728

13,526
12,511

(163)
25,874

10,449
3,237
(163)

13,523
12,351

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

 As at 31 December 2016, certain computer software has been fully amortised but is still in use. The original 
cost of those assets amounted to approximately Baht 10.4 million (2015: Baht 11.1 million).

Year 2014
Year 2015
Year 2016
Total 

5,440
4,227
2,970

12,637

5,440
4,227

-
9,667

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

14. Withholding tax deducted at source

  The Company has requested for a refund of the withholding tax deducted at source from the Revenue 
Department. However, its net realisable value is subject to the result of a tax audit by the Revenue officials. 
The management believes that the Company will receive the refund in full amount in the future.
 On 23 December 2015, the Company received a refund of withholding tax deducted at source of the year 
2011 of Baht 4.5 million.
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15. Trade and other payables

 

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

2,470
5,475

412
7,293

15,650

2,905
15,532

20
6,108

24,565

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Provision for long-term employee benefits at beginning of year
Included in profit or loss:
 Current service cost 
 Interest cost 
Included in other comprehensive income:
 Actuarial (gain) loss arising from:
  Demographic assumptions changes
  Financial assumptions changes
  Experience adjustments
 Benefit paid during the year
Provision for long-term employee benefits at end of year

9,159

1,082
417

(1,537)
786

(2,988)
(1,278)

5,641

7,813

986
360

-
-
-
-

9,159

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Current service cost 
Interest cost 
Transitional liability recognised during the year
Total expense recognised in profit or loss
Line items under which such expenses are included in profit or loss
Cost of services
Administrative expenses

1,082
417

-
1,499

1,116
383

986
360

1,205
2,551

1,481
1,070

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

16. Provision for long-term employee benefits
 Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2016 and 2015, which is compensations 
on employees' retirement, was as follows:
 

 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:
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 The Company expects no payment to be made for long-term employee benefits during the next year.
 As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee 
benefit is 12 years (2015: 13 years).
 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

 
 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the 
long-term employee benefit obligation as at 31 December 2016 and 2015 are summarised below:

Discount rate
Future salary increase rate (depending on age)
Staff turnover rate

(%per annum)
2.4

3.5 - 6.0
0 - 25.0

(%per annum)
4.2

5.0 - 9.0
0 - 30.0

 2016  2015

 
17. Statutory reserve
 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to 
set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit 
brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory 
reserve is not available for dividend distribution.
 At present, the statutory reserve has fully been set aside.

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

1
1
10

1
1
6

1
1
10

1
1
6

(522)
581

(248)

(942)
1,264
(954)

597
(519)
276

1,706
(1,112)
1,154

(Thousand Baht) (Thousand Baht)(%) (%)
Effect to obligation Effect to obligationIncrease Decrease

31 December 2016

31 December 2015

(Thousand Baht) (Thousand Baht)(%) (%)
Effect to obligation Effect to obligationIncrease Decrease
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18. Expenses by nature
 Significant expenses classified by nature are as follows:

 
19. Income tax 
 Income tax for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as follows:

Employee expenses
Cost of sales, advertising media and services
Depreciation and amortisation
Consultant and management fee

48
108
10
2

59
242
16
3

 2016  2015

(Unit: Million Baht)

Tax expense (income) from continuing operation reported in the 
     statements of comprehensive income
Tax expense (income) from discontinued operation (Note 22) 
Total tax income
Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences 
Tax income reported in the statement of comprehensive income

805
(981)
(176)

-

(176)
(176)

(2,012)
525

(1,487)

-

(1,487)
(1,487)

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)

Accounting profit (loss) before tax
Applicable tax rate
Accounting profit (loss) before tax multiplied by applicable tax rate
Decrease (increase) in temporary differences
Effects of:
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Total
Tax income reported in the statement of comprehensive income 

1,674
20%
335
107

560
(1,178)

(618)
(176)

(11,346)
20%

(2,269)
(679)

1,480
(19)

1,461
(1,487)

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)
 Reconciliation between income tax benefit and the product of accounting profit multiplied by the 
applicable tax rate for the years ended 31 December 2016 and 2015 is as follow:



annual report 2016annual report 2016
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 0175

 
 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years 
ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

 
 The components of deferred tax assets are as follows:

Deferred income taxes relating to:
Actuarial gain
- Continuing operation
- Discontinued operation

581
167

-
-

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for long-term employee benefits
Tax losses
Total

145
285

1,128
4,069
5,627

136
444

1,832
3,787
6,199

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)

Profit (loss) for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic earnings (loss) per share (Baht/share)

1,850
466,000

0.004

(9,858)
466,000
(0.021)

 2016  2015

20. Promotional privileges
 The Company has received promotional privileges 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 
privileges 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 2016, the Company has operated revenues divided from promoted operations of Baht 
0.1 million (2015: Baht 0.2 million).

21. Earnings per share
 Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year (excluding other 
comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.
 Calculation of basic earnings (loss) per share is presented below:
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 22. Discontinued operation
 On 8 November 2016, a meeting of the Company’s Board of Directors approved the cessation of TV 
program production and TV advertising business, effective from January 2017, as mentioned in Note 1.2 
to the financial statements.
 As at 31 December 2016, the Company classified the operating results of such operating segment as 
discontinued operation in the financial statements.
 
 Details of discontinued operations for the years ended 31 December 2016 and 2015 are present below:

Revenues
Service income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses 
Total expenses
Profit (loss) before income tax
Tax income (expense)
Profit (loss) for the year from discontinued operation
Earnings per share:
Basic earnings (loss) per share from discontinued operation (Baht/share)
Other comprehensive income
Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in   
   subsequent periods 
Actuarial gain - net of income tax

7,163
-

7,163

10,134
96

1,726
11,956
(4,793)

981
(3,812)

(0.008)

668

18,673
2

18,675

14,427
114

1,648
16,189
2,486
(525)
1,961

0.004

-

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)

 The net cash flows incurred by discontinued operation for the years ended 31 December 2016 and 2015 
are as follows:

Operating activities
Investing activities
Financing activities
Net cash flows from (used in) discontinued operation

(2,899)
(382)

-
(3,281)

4,326
(572)

-
3,754

 2016  2015

(Unit: Thousand Baht)
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Revenue
Revenue from external customers
Inter-segment revenue
Total revenue
Operating result
Segment profit (loss)
Finance cost
Other income
Profit before income tax  
Income tax expense 

35,001
70

35,071

4,294

36,232
695

36,927

2,673

-
(765)
(765)

-

176,839
-

176,839

5,063
(101)
1,505
6,467
(805)
5,662

(3,812)
1,850

105,606
-

105,606

(1,904)

176,839
765

177,604

5,063

Year ended 31 December 2016

Digital
media

Total
segments

Printing
media

Eliminations
of inter-
segment
revenues

TotalManagement                  
of events

(Unit: Thousand Baht)

Profit for the year from continuing operation
Discontinued operation
Loss for the year from  discontinued operation
Profit for the year

23. 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:
 - Printing media                 
 - Management of event 
 - Digital media
 During the current year, there was no change in the organisation structure of its reportable segments, 
except for discontinuing of TV program production and TV advertising business as described in Note 1.2 
to the financial statements, which was under the digital media segment.
 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 2016 and 2015, respectively. 
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Revenue
Revenue from external customers
Inter-segment revenue
Total revenue
Operating result
Segment profit (loss)
Finance cost
Other income
Loss before income tax  
Tax income 

102,148
35

102,183

(4,536)

40,390
737

41,127

1,449

-
(772)
(772)

-

305,999
-

305,999

(15,021)
(93)

1,283
(13,831)

2,012
(11,819)

1,961
(9,858)

163,461
-

163,461

(11,934)

305,999
772

306,771

(15,021)

Year ended 31 December 2015

Digital
media

Total
segments

Printing
media

Eliminations
of inter-
segment
revenues

TotalManagement                  
of events

(Unit: Thousand Baht)

Loss for the year from continuing operation
Discontinued operation
Profit for the year from discontinued operation
Loss for the year

 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 2016, the Company has revenue from 1 major customer with sale of Baht 27 million, 
arising from management of events segment (2015: 2 major customers with sale of Baht 83 million, arising 
from digital media segment and Baht 72 million, arising from management of events segment).

24. 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. 
 The contributions for the year 2016 amounting to approximately Baht 1.1 million (2015: Baht 1.3 million) 
were recognised as expenses.

25. Commitments and contingent liabilities
25.1 Operating lease and service commitments
 The Company has entered into operating lease agreements in respect of the lease of warehouse 
space, motor vehicles and service agreements. The term of agreements is generally 1 and 5 years. These 
agreements are non-cancellable. 
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Payable:
     In up to 1 year
     In over 1 and up to 5 years

6.6
0.5

10.4
0.4

 2016  2015

(Unit: Million Baht)

25.2 Guarantees
 As at 31 December 2016, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 0.3 million 
issued by banks on behalf of the Company to guarantee electricity use (2015: Baht 2.3 million to 
guarantee project tender and Baht 0.3 million to guarantee electricity use).

25.3 Litigation
 On 7 January 2016, a former employee has requested certain compensation for disemployment. On 
1 December 2016, this former employee agreed to receive compensation of Baht 50,380, and the 
Company paid and recorded this expense in the statement of comprehensive income for the year 2016.

26. Financial instruments
26.1 Financial risk management
 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard   No.107 “Financial 
Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, current 
investments, trade and other receivables, restricted bank deposits and trade and other payables. The 
financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

 Credit risk
 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and other 
receivables. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures 
and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not have 
high concentrations of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit 
risk is limited to the carrying amounts of receivables and other receivables as stated in the statement of 
financial position.

 Interest rate risk
 The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks with interest bearing.  
However, since most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed 
interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 

 As at 31 December 2016 and 2015, minimum lease payments, required under these non-cancellable 
operating agreements contracts were as follows.
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Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Deposits at bank with restrictions

Financial liabilities
Trade and other payables

-
0.3

-
7.0

-

0.1
-

87.7
-

15.6

0.38 - 1.10
0.90 - 1.15

-
0.38 - 1.15

-

44.2
-
-

5.4

-

As at 31 December 2016

Fixed interest rate
within 1 year

Floating
interest rate

Non-interest
bearing

Effective
interest rate

(% p.a.)

(Unit : Million Baht)

Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Deposits at bank with restrictions

Financial liabilities
Trade and other payables

-
0.2

-
7.0

-

0.1
-

70.4
-

24.6

0.13 - 1.25
0.9 - 2.5

-
0.5 - 1.2

-

53.3
-
-

2.4

-

As at 31 December 2015

Fixed interest rate
within 1 year

Floating
interest rate

Non-interest
bearing

Effective
interest rate

(% p.a.)

(Unit : Million Baht)

 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. 
 

 Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table 
below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on 
the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date. 
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26.2 Fair values of financial instruments
 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or carrying interest at 
rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the 
amounts presented in the statement of financial position.

27. 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 2016, the 
Company's debt-to-equity ratio was 0.14:1 (2015: 0.22:1).

28. Approval of financial statements
 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 23 
February 2017.

US dollar -                        3,745 -                   35.8295

Financial assets
as at 31 December

Average exchange rate
as at 31 DecemberForeign currency

2016                  2015 2016                2015

(Baht per 1 foreign currency unit)

 The balances of financial assets denominated in foreign currency are summarised below.






