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A Leader of Event 
and Expo Organizers
ผูนำแหงการจัดและบร�หารงานแสดงสินคา 

และกิจกรรมการตลาด



Future
of Expo

ถอดรหัสอนาคต
แหงการจัดงาน

แสดงสินคา



ถอดรหัสอนาคต
แหงความรู

Future of
Knowledge



A Leader of Knowledge
Publications

ผูนำแหงสื่อสิ�งพ�มพนำความรูสูสังคม



A Leader of Digital
Content and New Media

ผูนำแหงสื่อดิจิตอลและสื่อใหมในอนาคต



ถอดรหัสอนาคต
แหงโลกดิจิตอล

Future of
Digital World



MESSAGE
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ในโลกธุรกิจ ท่ีความเปล่ียนแปลงเกิดข�น้ตลอดเวลา ผูชนะคือผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดดีกวา เร็วกวา ถูกตองกวา และสามารถนำมา
ปรับใชกับธุรกิจของตนไดอยางเหมาะสมและทันเหตุการณ  ดังนั้น ขอมูลและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนเคร�่องมือ
สำคัญที่ผูบร�หารตองสามารถเขาถึงไดตลอดเวลาและทุกสถานที่

ปจจ�บันเทคโนโลยีการส่ือสารทำใหผูบร�โภคสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา สิ�งท่ียังตองพัฒนาควบคูกันไปก็คือ ตัวเน้ือหา ขอมูล 
ที่เปนประโยชน  ทันตอเหตุการณสามารถนำไปประยุกตใชงานและประกอบการตัดสินใจไดยิ�งกวา  บร�ษัท เออารไอพ� จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะท่ีเปนผูนำท่ีมีประสบการณในการสรางสรรคส่ือ ตลอดจนเปนผูผลิตเน้ือหาสาระดานธุรกิจ การตลาดและไอซีที เพ�อ่เสร�มสราง
ความรูท่ีเปนประโยชนใหกับบุคลากร องคกรธุรกิจ และภาครัฐ ดวยชองทางการเขาถึงขอมูลท่ีครอบคลุมทุกส่ือ ไมวาจะเปนส่ือสิ�งพ�มพ 
สื่อดิจิตอล สื่อว�ทยุโทรทัศน รวมถึงงานนิทรรศการ เพ�่อใหผูรับขอมูลขาวสารไดรับขอมูล และความรูที่รวดเร็ว ถูกตองแมนยำ 
ทันตอเหตุการณ พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมที่ไมมีพรมแดน และความตางของเวลาอีกตอไป 

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท เออารไอพ� จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา หนวยงานของรัฐ รวมถึงผูมีอุปการคุณ
ทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทดวยดีเสมอมา 

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board

นายมนู เลียวไพโรจน� 
ประธานกรรมการ

Dear Shareholders,

Changes are inevitable in the business world. Winners are likely to be those who can access crucial               
information more quickly, precisely and can apply it to their businesses appropriately. Information and   
communication technology are one of the most important tools to help management access critical data 
anytime and anywhere.

Nowadays, technology is driven by emerging innovations focusing on helping people to get instant                
information and communication. Consumers are now able to obtain relevant information wherever and 
whenever they wish. Outstanding contents and up-to-the-minute information is also critical in the digital 
world and actually can be seen as having higher value. ARIP Public Company Limited, as an experienced 
and leader in both traditional media and new media, is a major content provider, particularly in business, 
marketing and ICT contents. We strive to provide pertinent contents and knowledge not only for personnel 
in the corporate and government sectors but also for the general public, through various media channels i.e. 
printing media, digital media, broadcasting and exhibitions. Our aim is to provide the audience with timely 
and accurate information on which they can rely so as to manage effectively in this borderless world. 

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my appreciation to our shareholders, strategic 
partners, customers and all patrons for their continued support.
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ในป 2556 นี้ ธุรกิจของบร�ษัท เออาร ไอพ� จำกัด (มหาชน) มีการขยายตัวไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ�งธุรกิจดานการจัดงานแสดงสินคาหร�อ
งานอีเวนทตาง ๆ ทำใหบร�ษัทมีรายไดเติบโตอยางกาวกระโดด โดยในงบแสดงฐานะทางการเง�น และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำป 2556 
บร�ษัทมีรายไดรวม 530.52 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 33.14 ลานบาท เพ�่มข�้นจากป 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 112.63 และ รอยละ 5.02 
ตามลำดับ 

ในปที่ผานมา บร�ษัทไดปรับเปลี่ยนกลยุทธในดานตาง ๆ ภายใน เพ�่อใหรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหม ที่มีแนวโนมการเติบโตสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ�งสื่อดิจิตอลที่เขามามีบทบาทในชีว�ตประจำวันของผูบร�โภค ทำใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว เพ�่อขยาย
ฐานผูอานจากสื่อสิ�งพ�มพไปสูสื่อออนไลนไดมากข�้น   นอกจากนี้ บร�ษัทยังไดขยายงานในดานการบร�หารจัดการงานนิทรรศการ เพ�่อรองรับ
ความตองการของบร�การดานนี้ที่เพ�่มสูงข�้น 

จากการที่บร�ษัทมีส่ือที่ครอบคลุมทั้งสื่อสิ�งพ�มพ สื่อดิจิตอล สื่อว�ทยุโทรทัศน และการจัดนิทรรศการ ทำใหบร�ษัท สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดท่ัวถึง ดวยประสบการณและการผลิตเน้ือหาท่ีสามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาไดมากกวา  บร�ษัทไดเตร�ยมขยายการผลิตส่ือว�ทยุ
โทรทัศนเพ�อ่เขาสูชองทางส่ือทีว�ดิจิตอลท่ีกำลังเติบโต นอกจากน้ี ยังไดพัฒนาชองทางและแอพพลิเคชันเพ�อ่เขาถึงผูบร�โภคโดยตรง ผานอุปกรณ
สื่อสารพกพา สมารตโฟน และแท็บเล็ต ที่มีการใชงานกันอยางแพรหลายดวย เชน การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Multimedia e-Book)  
การพัฒนาระบบชั้นวางหนังสือ (Multimedia Bookshelf) เปนตน ซึ่งจะเปนจ�ดเปลี่ยนที่สำคัญของบร�ษัทที่จะกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง
  
ในนามของคณะกรรมการบร�หาร ขอขอบคุณ ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูถือหุนทุกทาน ที่ไดใหความไววางใจ และใหการสนับสนุนบร�ษัท 
ดวยดีเสมอมา 

นายมินทร� อิงค�ธเนศ
ประธานกรรมการบร�หาร

นายปฐม อินทโรดม
ผู�จัดการใหญ�

Mr.Min Intanate
Executive Chairman

Mr. Pathom Indarodom
Chief Executive officer

Dear Shareholders,

The year 2013 saw the revenue of ARIP Public Company Limited considerably increased, backed by the strong growth in the 
exhibition and event organizing services. According to our 2013 statements of financial position and comprehensive income, 
the Company’s 2013 total revenue reached 530.52 million baht with the net profit of 33.14 million baht. They were 112.63 
percent and 5.02 percent increased from 2012 respectively.  

During the past years, the Company has continuously reviewed and revised its strategies and resources to cater for          
high-growth businesses. We have particularly paid attention to the digital media and contents, which have transformed the 
lifestyle of consumers nowadays. This new and effective media enable us to reach target groups widely and rapidly like never 
before. We aim to utilize the new media to expand our audience base from print to the massive online audience. In addition, 
the Company has extended its exhibition organization and management business to capture the growing opportunity.

With a range of currently operated media platforms i.e. print, online, mass media and exposition, the Company believe that 
it will be able to reach a target group with broad coverage. In addition, the Company plans to use its experience and              
expertise in creating relevant contents and its capability in television media production to expand into the emerging digital 
TV business. Furthermore, the Company has developed mobile channels and applications that can directly reach consumers 
via personal communication device such as smart phones and tablets. The applications that were launched last year 
included Multimedia e-books and Multimedia Bookshelf. This was considered a major milestone for the Company to        
maintain its leading edge.   

On behalf of the Executive Board, I would like to thank all customers, business partners and shareholders for their continued 
support. 
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BOARD OF DIRECTORS คณะกรรมการบร�ษัท

นายมนู เลียวไพโรจน   อายุ 71 ป
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.17% 
จำนวนปที่เปนกรรมการ 4 ป (ม.ค. 2553 – ปจจ�บัน)

Mr. Manu Leopairote   Age 71 Years 
Chairman of the Board 
& Independent Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.17%
Duration of Directorship 4 Year (Jan 2010 – Present)

การศึกษา :
• ปร�ญญาเอก บร�หารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยเคนทักกี้ ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาบัตรว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ.รุน 34

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

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ�  ประธานกรรมการ 2553-ปจจ�บัน
• บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 2555-ปจจ�บัน
• บมจ. เอสว�โอเอ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2552-ปจจ�บัน
• บมจ. เอเซีย พร�ซิชั่น ประธานกรรมการ 2549-ปจจ�บัน
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
• บมจ. โพลีเพล็กซ( ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547-ปจจ�บัน
• บมจ. น้ำตาลขอนแกน ประธานกรรมการ 2547-ปจจ�บัน
• บมจ. ไทยออยล ประธานกรรมการตรวจสอบ 2547-2555
• บมจ. ปตท. ประธานกรรมการ 2545-2547
• กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง 2542-2547
• การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ประธานกรรมการ 2542-2545 

Educations :
• Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Thammasat University
• Master of Science in Economics, University of Kentucky, U.S.A. 
• Bachelor of Science in Economics (Honors), Thammasat University
• 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 2010-Present
• T.M.C. Industrial PCL. Chairman of the Board 2012- Present
• SVOA PCL. Independent Director 2009- Present
  & Chairman of Audit Committee
• Asia Precision PCL. Chairman of the Board /  2006-Present 
  Independent Director
  & Chairman of Audit Committee
• Polyplex (Thailand) PCL. Chairman of the Board 2004-Present 
• Khon Kaen Sugar Industry PCL. Chairman of the Board 2004-Present
• Thai oil PCL. Chairman of Audit Committee 2004-2012
• PTT PCL. Chairman of the Board 2002-2004
• Ministry of Industry Permanent Secretary 1999-2004
• Petroleum Authority of Thailand Chairman of the Board 1999-2002

นายมินทร อิงคธเนศ   อาย 59 ป
กรรมการ และประธานกรรมการบร�หาร
สัดสวนการถือหุน  (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 44.28%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 25 ป (มี.ค. 2532 – ปจจ�บัน)

Mr. Min Intanate   Age 59 Years
Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 44.28%
Duration of Directorship 25 Years (Mar 1989 – Present)

การศึกษา :
• ปร�ญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาว�ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาระบบสารสนเทศเพ�่อการจัดการ
 มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
• ปร�ญญาตร�กิตติมศักดิ์ ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ว�ทยาการคอมพ�วเตอร)
 คณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
• ปร�ญญาตร� สถาปตยกรรมศาสตร, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไตหวัน

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

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการและประธานบร�หาร 2532-ปจจ�บัน
• บมจ. เอสว�โอเอ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 2556-ปจจ�บัน
• บมจ. เอสพ�ว�ไอ กรรมการและประธานกรรมการบร�หาร 2554-ปจจ�บัน
• บจ. เอบิคส ดีเวลลอปเมนต กรรมการ 2551-ปจจ�บัน
• บมจ. ลีซอิท กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. ดี แอนด บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ กรรมการ 2543-ปจจ�บัน
• บมจ. ไอที ซิตี้ กรรมการและประธานคณะผูบร�หาร 2539-ปจจ�บัน
• บจ. คอร แอนด พ�ค  กรรมการ 2538-ปจจ�บัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน กรรมการและประธานคณะผูบร�หาร 2538-ปจจ�บัน
• บจ. กลุมแอดวานซ ร�เสิรช กรรมการ 2530-ปจจ�บัน

Educations :
• Honorary Doctoral Degree of Laws, Dominican University of California, U.S.A.
• 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 1989-Present
• SVOA PCL. Director & CEO 2013-Present
• SPVI PCL. Director & Executive Chairman 2011-Present
• ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
• Lease IT PCL. Director 2006-Present
• D&B (Thailand) Co., Ltd. Chairman of the Board 2006-Present
• National Credit Bureau Co., Ltd. Director 2000-Present
• IT City PCL. Director & Executive Chairman 1996-Present
• Core & Peak Co., Ltd. Director 1995-Present
• Business Online PCL. Director & Executive Chairman 1995-Present
• Advanced Research Group Co., Ltd. Director 1987-Present
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นายปฐม อินทโรดม   อายุ 42 ป
กรรมการ และผูจัดการใหญ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.19%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 10 ป (ธ.ค. 2547 – ปจจ�บัน)

Mr. Pathom Indarodom   Age 42 Years
Director & Chief Executive Officer
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.19%
Duration of Directorship 10 Years (Dec 2004 – Present)

การศึกษา :
• ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

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

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการและผูจัดการใหญ 2547-ปจจ�บัน
• บจ. สแพลช อินเตอรแอ็คทีฟ  กรรมการ ก.ย. 2554-30 ม.ค. 56

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

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

5 Years’ work experience :
• ARIP PCL. Director & Chief Executive Officer 2004-Present
• Splash Interactive Co., Ltd. Director Sep 2011- 30 Jan 2013

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

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

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการ 2553-ปจจ�บัน
• บจ. เอซิส คอมพ�วเตอร กรรมการ 2552-ปจจ�บัน
• บจ. เอบิคส ดีเวลลอปเมนต กรรมการ 2551-ปจจ�บัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. กลุมแอดวานซ ร�เสิรช กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บมจ. เอสว�โอเอ กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. เอนิว คอรปอเรชัน กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. เอเซิรทส  กรรมการ 2543-ปจจ�บัน

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

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

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

นายว�วสัน เตียว ยอง เพ็ง   อายุ 47 ป
กรรมการ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.08%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 4 ป (ม.ค. 2553 – ปจจ�บัน)

Mr. Wilson Teo Yong Peng
Age 47 Years,   Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.08%
Duration of Directorship 4 Year (Jan 2010 – Present)
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BOARD OF DIRECTORS คณะกรรมการบร�ษัท

นายโสภณ อิงคธเนศ   อายุ 31 ป
กรรมการ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) -ไมมี-
จำนวนปที่เปนกรรมการ 10 เดือน (มี.ค. 2556 – ปจจ�บัน)

Mr. Sophon Intanate   Age 31 Years
Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) – None – 
Duration of Directorship 10 months (Mar 2013 – Present)

การศึกษา :
• ปร�ญญาโท Commerce (เศรษฐศาสตรและการธนาคาร) มหาว�ทยาลัยซิดนีย,
 NSW ประเทศออสเตรเลีย
• ปร�ญญาตร� Commerce (เศรษฐศาสตรและการเง�น)  มหาว�ทยาลัยซิดนีย,
 NSW ประเทศออสเตรเลีย

ประกาศนียบัตร/ โครงการ : 
• Director Cercification Program (DCP) (179/2013)

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ.เออารไอพ� กรรมการ มี.ค 2556-ปจจ�บัน
• บจ. กลุมแอดวานซ ร�เสิรช กรรมการ 2553-ปจจ�บัน 
• บมจ. ไอที ซิตี้ ผูจัดการ 2553-ปจจ�บัน
• บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธแผนกลูกคารายใหญ   2551-2553
  (หนวยงานเคร�่องยนต และจักรกล)

Educations :
• Master of Commerce (Economics & Banking), The University of Sydney, 
 NSW, Australia
• Bachelor of Commerce (Economics & Finance), The University of Sydney, 
 NSW, Australia

Certificate :
• Director Cercification Program (DCP) (179/2013)

5 Years’ work experience :
• ARIP PCL. Director Mar 2013-Present
• Advanced Research Group Co., Ltd. Director 2010-Present
• IT City PCL. Manager  2010-Present
• Bangkok Bank PCL. Relationship Officer 2008-2010
  (Automobile and Heavy 
  Machinery Department)

นายประยูร รัตนไชยานนท   อายุ 50 ป
กรรมการ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.23%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 4 ป (ม.ค. 2553 – ปจจ�บัน)

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Age 50 Years,   Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.23%
Duration of Directorship 4 Year (Jan 2010 – Present)

การศึกษา :
• ปร�ญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton, ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญา พาณิชยศาสตรบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญา บร�หารธุรกิจบัณฑิต มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการ 2553-ปจจ�บัน
• บจ.เอ.อาร.แอ็คเคานติ�ง คอนซัลแตนท กรรมการ 2555-ปจจ�บัน
• บจ. เฮลท ออนไลน กรรมการ 2555-ปจจ�บัน
• บจ. เอบิคส ดีเวลลอปเมนต กรรมการ 2551-ปจจ�บัน
• บจ. ดีทู ซิสเต็มส กรรมการ 2551-ปจจ�บัน
• บจ. คอรแอนดพ�ค กรรมการ 2542-ปจจ�บัน
• บจ. เออารไอที กรรมการ 2542-ปจจ�บัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน กรรมการ 2540-ปจจ�บัน
• บจ. เอนิว คอรปอเรชัน กรรมการ 2538-ปจจ�บัน
• บจ. เอเน็ต กรรมการ 2538-ปจจ�บัน
• บจ. กลุมแอดวานซ ร�เสิรช ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเง�น 2537-ปจจ�บัน

Educations :
• MBA (Operation Management), University of Scranton, U.S.A.
• 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 2010-Present
• A.R. Accounting Consultants Co., Ltd. Director 2012-Present
• Healthy Online Co., Ltd. Director 2012-Present
• ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
• D2Systems Co., Ltd. Director 2008-Present
• Core & Peak Co., Ltd. Director 1999-Present
• ARIT Co., Ltd. Director 1999-Present
• Business Online PCL. Director 1997-Present
• Anew Corporation Ltd. Director 1995-Present
• Anet Co., Ltd. Director 1995-Present
• Advanced Research Group Co., Ltd. Financial Controller 1994-Present
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นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์    อายุ 39 ป
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.16%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 5 ป (ก.ย. 2552 – ปจจ�บัน)

Mr. Narit Therdsteerasukdi 
Age 39 Years
Independent Director 
& Audit Committee Member
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.16%
Duration of Directorship 5 Years (Sep 2009 – Present)

การศึกษา :
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

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

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2552-ปจจ�บัน
• สำนักงานคณะกรรมการ - ที่ปร�กษาดานการลงทุน 2554-ปจจ�บัน 
 สงเสร�มการลงทุน    (นักว�เคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
  - ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการลงทุนมหภาค 2551-2554
  - เจาหนาที่สงเสร�มการลงทุน 8ว 2549-2551
• ทำเนียบรัฐบาล รองผูอำนวยการ สำนักงานประสานโครงการ 2548-2549
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สำนักนายกรัฐมนตร�

Educations :
• M.A. (Economics), Boston University U.S.A.
• 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  2009-Present
  & Audit Committee Member
• Office of the Board - Executive Investment Advisor 2011-Present
 of Investment (BOI) - Director, Economic and Investment Strategy 2008-2011    
   Division, Investment Strategy
   and Policy Bureau
  - Executive Assistant to the Secretary General 2006-2008
   of BOI
• The Prime Minister’s Office - Deputy Director, National One Tambon 2005-2006
   One Product  Coordination Office

นายประกอบ ว�ศิษฐกิจการ   อายุ 74 ป
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.16%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 5 ป (ก.ย. 2552 – ปจจ�บัน)

Mr. Prakob Visitkitjakarn   Age 74 Years
Independent Director 
& Chairman of Audit Committee
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.16%
Duration of Directorship 5 Years (Sep 2009 – Present)

การศึกษา :
• ปร�ญญาโท MBA (Finance) คณะการเง�นการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาตร� (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเง�นการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมร�กา

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)

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2552-ปจจ�บัน
• บมจ. ลีซอิท กรรมการ 2551-ปจจ�บัน
• บมจ. ศร�ตรัง แอโกรอินดรัสทร� กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2540-ปจจ�บัน
• บมจ. ปูนซิเมนตนครหลวง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2542-2554

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

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 2009-Present
  & Chairman of Audit Committee
• Lease IT PCL Director 2008-Present
• Sri Trang Agro-Industry PCL. Independent Director 1997-Present
  & Chairman of Audit Committee
• Siam City Cement PCL. Independent Director 1999-2011
  & Chairman of Audit Committee
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BOARD OF DIRECTORS คณะกรรมการบร�ษัท

นาวาอากาศเอกหญิง แพทยหญิงอิศรญา สุขเจร�ญ
(นามสกุลเดิม ศร�ว�จิตร)   อายุ 51 ป
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.16%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 5 ป (ก.ย. 2552 – ปจจ�บัน)

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
(Maiden Name : Srivichit)   
Age 51 Years
Independent Director &
Audit Committee Member
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.16%
Duration of Directorship 5 Years (Sep 2009 – Present)

การศึกษา :
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย  
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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)

ประสบการณ�ย�อนหลัง 5 ป� :
• บมจ. เออารไอพ� กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2552-ปจจ�บัน
• รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - รองหัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ 2556-ปจจ�บัน
  - รองประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 2549-ปจจ�บัน
  - หัวหนากองว�สัญญีและหองผาตัด 2551-2556
  - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2549-2556

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)

5 Years’ work experience :
• ARIP PCL. Independent Director 2009-Present
  & Audit Committee Member
• Bhumibol Adulyadej Hospital  - Deputy Head, Quality Improvement Center 2013-Present
  - Vice Chairman  2006-Present
     of Risk Management Committee
  - Head of  Anesthesiology Department 2008-2013
  - Chairman of  the Board  2006-2013
     of Education Quality Assurance
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EXECUTIVE COMMITTEE
คณะกรรมการบร�หาร
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Director & Executive Chairman กรรมการและประธานกรรมการบร�หาร

นายมินทร อิงคธเนศ   อายุ 59 ป
กรรมการ และประธานกรรมการบร�หาร
สัดสวนการถือหุน  (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 44.28%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 25 ป (2532 – ปจจ�บัน)

Mr. Min Intanate   Age 59 Years
Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 44.28%
Duration of Directorship 25 Years (1989 – Present)

• ปร�ญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, 
 ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาว�ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาระบบสารสนเทศเพ�่อการจัดการ
 มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
• ปร�ญญาตร�กิตติมศักดิ์ ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ว�ทยาการคอมพ�วเตอร)
 คณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
• ปร�ญญาตร� สถาปตยกรรมศาสตร Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไตหวัน

การศึกษา / Educations :

• Honorary Doctoral Degree of Laws, Dominican University of California, U.S.A.
• 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

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

• บมจ. เออารไอพ� กรรมการและประธานบร�หาร 2532-ปจจ�บัน
• บมจ. เอสว�โอเอ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 2556-ปจจ�บัน
• บมจ. เอสพ�ว�ไอ กรรมการและประธานกรรมการบร�หาร 2554-ปจจ�บัน
• บจ. เอบิคส ดีเวลลอปเมนต กรรมการ 2551-ปจจ�บัน
• บมจ. ลีซอิท กรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. ดี แอนด บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549-ปจจ�บัน
• บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ กรรมการ 2543-ปจจ�บัน
• บมจ. ไอที ซิตี้ กรรมการและประธานคณะผูบร�หาร 2539-ปจจ�บัน
• บจ. คอร แอนด พ�ค  กรรมการ 2538-ปจจ�บัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน กรรมการและประธานคณะผูบร�หาร 2538-ปจจ�บัน
• บจ. กลุมแอดวานซ ร�เสิรช กรรมการ 2530-ปจจ�บัน

ประกาศนียบัตร / โครงการ / Certificate : 

ประสบการณยอนหลัง 5 ป / 5 Years’ work experience :
• ARIP PCL. Director & Executive Chairman 1989-Present
• SVOA PCL. Director & CEO 2013-Present
• SPVI PCL. Director & Executive Chairman 2011-Present
• ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
• Lease IT PCL. Director 2006-Present
• D&B (Thailand) Co., Ltd. Chairman of the Board 2006-Present
• National Credit Bureau Co., Ltd. Director 2000-Present
• IT City PCL. Director & Executive Chairman 1996-Present
• Core & Peak Co., Ltd. Director 1995-Present
• Business Online PCL. Director & Executive Chairman 1995-Present
• Advanced Research Group Co., Ltd. Director 1987-Present
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นายปฐม อินทโรดม
อายุ 42 ป
กรรมการ และผูจัดการใหญ
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.19%
จำนวนปที่เปนกรรมการ 10 ป (2547 – ปจจ�บัน)

Mr. Pathom Indarodom
Age 42 Years
Director & Chief Executive Officer
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.19%
Duration of Directorship 10 Years (2004 – Present)

• ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษา / Educations :

• Master of Science in Computer Engineering, Assumption University

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประกาศนียบัตร / โครงการ / Certificate : 

• บมจ. เออารไอพ� กรรมการและผูจัดการใหญ 2547-ปจจ�บัน
• บจ. สแพลช อินเตอรแอ็คทีฟ  กรรมการ ก.ย. 2554-30 ม.ค. 56

ประสบการณยอนหลัง 5 ป / 5 Years’ work experience :

• ARIP PCL. Director & Chief Executive Officer 2004-Present
• Splash Interactive Co., Ltd. Director Sep 2011-30 Jan 2013
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นางสาวพรปว�ณ  สหวัฒนพงศ  
อายุ 46 ป
กรรมการบร�หาร
สัดสวนการถือหุน  (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) 0.09%
จำนวนปที่เปนผูบร�หาร 9 ป (2548 – ปจจ�บัน)

Miss Pornpavee Sahawathanapong
Age 46 Years   
Executive Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) 0.09%
Duration of Executive 9 Years (2005 – Present)

• ปร�ญญาโท  บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยบูรพา
• ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ (การบัญชี) / คณะศิลปศาสตร  
 มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒประสานมิตร

การศึกษา / Educations :

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

• none

ประกาศนียบัตร / โครงการ / Certificate : 

• บมจ. เออารไอพ� ผูอำนวยการฝายการเง�น ก.ค. 2548-ปจจ�บัน
• บจ. สแพลช อินเตอรแอ็คทีฟ กรรมการ ก.ย. 2554-30 ม.ค. 56

ประสบการณยอนหลัง 5 ป / 5 Years’ work experience :

• ARIP PCL. Chief Financial Officer   July 2005-Present
• Splash Interactive Co., Ltd. Director Sep 2011-30 Jan 2013

Ex
ec

ut
iv

e D
ir

ec
to

r
กร

รม
กา

รบ
ร�ห

าร

นาย นรศักดิ์ รัตนเวโรจน  
อายุ 46 ป
กรรมการบร�หาร
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) -ไมมี-
จำนวนปที่เปนกรรมการ 1 ป  (ธ.ค. 2555 – ปจจ�บัน)  

Mr. Norasak Rattanaveroj
Age 46 Years 
Executive Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) –none-
Duration of Directorship  : 1 Year 
(22 Dec 2012-Present)

• บมจ. เออารไอพ� จำกัด (มหาชน) ผูอำนวยการ ธ.ค. 2555-ปจจ�บัน
  ฝายผลิตรายการ 
• บจ. ทรัยคาสท  กรรมการ 2548-2556
• บจ. สแพลช อินเตอรแอ็คทีฟ กรรมการ 2552-2555
• บจ. ทรัยคาสท เอ็นเตอรเทนเมนท  กรรมการ 2549-2551
• บจ. สแพลช เอ็นเตอรเทนเมนท กรรมการ 2541-2548

ประสบการณยอนหลัง 5 ป / 5 Years’ work experience :

• ARIP PCL. Broadcast Director  Dec 2012-Present
• Tricast Co., Ltd. Director  2005-2013
• Splash Interactive Co., Ltd.  Director 2009–2012
• Tricast Entertainment Co., Ltd. Director  2006-2008
• Splash Entertainment Co., Ltd. Director 1998-2005
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นายมารุจ เทวบุญ
อายุ 43 ป
กรรมการบร�หาร
สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 26 พ.ย. 2556) -ไมมี-
จำนวนปที่เปนผูบร�หาร 4 ป (2553 – ปจจ�บัน)

Mr. Marut Teawarboon
Age 43 Years
Executive Director
Shareholding Proportion (As of Nov 26, 2013) –none-
Duration of Executive 4 Year (2010 – Present)

• ปร�ญญาโท การตลาด/บร�หารธุรกิจ  มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
• ปร�ญญาตร� คณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษา / Educations :

• Master of Marketing/Business Administration, Bangkok University
• Bachelor of School of Communication Arts, Bangkok University

• none

ประกาศนียบัตร / โครงการ / Certificate : 

• มจ. เออารไอพ� ผูอำนวยการ 2547-ปจจ�บัน
  ฝายงานแสดงสินคา

ประสบการณยอนหลัง 5 ป / 5 Years’ work experience :

• ARIP PCL. Expo Director  2004-Present
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บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400

ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. สื่อสิ่งพิมพ์

2. การจัดงานนทิรรศการ งานแสดงสนิค้า และการจดัประชมุสัมมนา

3. สื่อดิจิตอลและสื่ออื่น

0107553000051

0-2642 3400

0-2641 2331

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

tarip@arip.co.th

116,500,000 บาท

116,500,000 บาท

0.25 บาท

หุ้นสามัญ จ�านวน 466,000,000 หุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2596 9000, +66 (0) 2229 2888

โทรสาร : +66 (0) 2832 4994 – 6
               

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

อาคารเลครัชดา ชั้น 33

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 0777

โทรสาร : +66 (0) 2264 0789-90

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

 

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

เว็บไซต์

E-mail address

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

นายทะเบียนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิง
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(1)  ในปี 2554 ARiP ร่วมลงทุนในบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จ�ากัด  ในสัดส่วนการลงทุน 40% ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จ�าหน่าย

เงินลงทุนดังกล่าว
(2)  ในปี 2554-2555 งบการเงินแสดงเงินลงทุนในบริษัท  สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จ�ากัด ตามวิธีราคาทุน
(3)  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปี
(4)  ในปี 2556 ARiP จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 หุ้นละ 0.035 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท) ส�าหรับหุ้นสามัญ

จ�านวน 466,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 16.31 ล้านบาท (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 และรอการอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2557)
(5)  เงินปันผลต่อหุ้นค�านวณโดยการหารเงินปันผลจ่ายส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปีี
(6) ในปี 2556 ARiP ได้น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติในงวดปัจจุบัน และปรับงบการเงินย้อนหลังปี 2554 - 2555 เพื่อเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ

สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
                         (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(2)

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
(1)

306.04

74.62

231.42

530.52

105.43

33.14

19.93

6.25

11.68

14.52

3.29

0.32

0.07

466.00

0.25

27.96

0.06

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

รายได้รวม    

 ก�าไรขั้นต้น    

 (6) ก�าไรสุทธิ     

 อัตราส่วนทางการเงิน    

 อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%)   
(6) อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%)   
(6) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 
(6) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
(3 ) ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  

จ�านวนหุ้นสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)
 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)   
(4) เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)   
(5) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)    

261.55

36.44

225.11

249.51

96.12

31.55

39.07

12.65

12.81

14.50

5.57

0.16

0.07

465.18

0.25

29.48

0.06

230.97

21.01

209.96

229.88

83.68

22.30

36.90

9.70

9.12

10.41

8.08

0.10

0.05

457.50

0.25

18.92

0.04

306.04

74.62

231.42

530.52

105.43

33.14

19.93

6.25

11.68

14.52

3.29

0.32

0.07

466.00

0.25

27.96

0.06

261.55

36.44

225.11

251.93

96.12

31.09

39.07

12.34

12.62

14.28

5.57

0.16

0.07

465.18

0.25

29.48

0.06

231.42

21.01

210.42

229.88

83.68

22.76

36.90

9.90

9.30

10.62

8.08

0.10

0.05

457.50

0.25

18.92

0.04

              2556 2555  2554 2556 2555    2554
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION

(1) In 2011, ARiP held 40% of Splash Interactive Co., Ltd. The Company disposal this investment on December 26, 2012.
(2) In 2011-2012, Financial Statements in which the cost method was applied for the investment in Splash Interactive Co., Ltd. 
(3) Basic Earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of outstanding ordinary shares 

during the year.
(4) In 2013, Interim dividend payment on operating results for the first half year 2013 was 0.035 Baht per share (par value of 0.25 Baht) for 466,000,000 

ordinary shares, or a total of 16.31 million Baht. (It was approved by the Board of Directors on 11 November 2012, however, it is subject to  Annual 

General Meeting 2014 approval)
(5) Dividend per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of outstanding ordinary shares during 

the year.
(6) In 2013, ARiP has adopted accounting standard (TAS 12) Income Taxes and restate Y2011-2012 to be compared.

For the year ending of December 31                          

                (Unit : Million Baht)

The Company
(2)

Equity method applied
(1)

306.04

74.62

231.42

530.52

105.43

33.14

19.93

6.25

11.68

14.52

3.29

0.32

0.07

466.00

0.25

27.96

0.06

Total Assets

Total Liabilities

Shareholders’ Equity

Total Revenue

Gross Profit
(6) Net Profit

Financial Ratio

Gross Profit Margin (%)
(6) Net Profit Margin (%)
(6) Return on Assets (%)
(6) Return on Equity (%)

Current Ratio (times)

Debt to Equity Ratio (times)

Data per share (Baht)
(3) Basic Earnings per share

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

Par value per share (Baht)
(4) Dividend Payment (Million Baht)
(5) Dividend per share (Baht)

261.55

36.44

225.11

249.51

96.12

31.55

39.07

12.65

12.81

14.50

5.57

0.16

0.07

465.18

0.25

29.48

0.06

230.97

21.01

209.96

229.88

83.68

22.30

36.90

9.70

9.12

10.41

8.08

0.10

0.05

457.50

0.25

18.92

0.04

306.04

74.62

231.42

530.52

105.43

33.14

19.93

6.25

11.68

14.52

3.29

0.32

0.07

466.00

0.25

27.96

0.06

261.55

36.44

225.11

251.93

96.12

31.09

39.07

12.34

12.62

14.28

5.57

0.16

0.07

465.18

0.25

29.48

0.06

231.42

21.01

210.42

229.88

83.68

22.76

36.90

9.90

9.30

10.62

8.08

0.10

0.05

457.50

0.25

18.92

0.04

              2013 2012  2011 2013 2012    2011
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เปรียบเทียบรายได้ ปี 2556

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สำาหรับปี 2552 – 2556 (งบการเงินรวม)
(หน่วย : พันบาท)

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี

สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวมปี 2555

225,921

14,669

131,515

97,480

287,085

40,353

257,941

218,311

229,879

22,300

230,968

209,959

249,507   

31,552

261,553

225,114

530,516

33,136

306,042

231,419

         2552            2553         2554* 2555*  2556*

รายได้รวมปี 2556

* บรษิทัได้น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษเีงนิได้มาถอืปฏบิติัในงวดปัจจบุนั และปรบังบการเงนิย้อนหลงั ปี 2554-2555 เพือ่เป็นข้อมูลเปรยีบเทยีบ 
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REVENUE COMPARISONS 2013 

FINANCIAL COMPARISON FOR THE YEAR  2009 – 2013 (CONSOLIDATED)
(Unit : Thousand Baht)

Total Revenue

Net Profit after Tax

Total Assets

Equity

TOTAL REVENUE FOR THE YEAR 2012

225,921

14,669

131,515

97,480

287,085

40,353

257,941

218,311

229,879

22,300

230,968

209,959

249,507   

31,552

261,553

225,114

530,516

33,136

306,042

231,419

         2009            2010         2011* 2012* 2013*

TOTAL REVENUE FOR THE YEAR 2013

* The Company has adopted accounting standard (TAS 12) Income Taxes and restate Y2011-2012 to be compared.

Digital and other media 4%

Print 26%

Event and expo 70%

Digital and other media 25%

Print 10%

Event and expo 65%
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วิสัยทัศน์
บริษัทจะเป็นผู้น�าในการสร้างเนื้อหา (Content Provider) ที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ทุกที่ ถูกต้องแม่นย�า รวมทั้งเป็นสื่อกลาง

น�าเสนอข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของคนไทยด้วยสาระความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ไอซีที และการศึกษา 

ด้วยสือ่สมยัใหม่ทีผ่สมผสานขึน้ เพือ่ให้เกดิความง่ายในการเรยีนรูแ้ละเข้าถงึได้ในหลายรปูแบบ ทัง้สือ่สิง่พมิพ์ สือ่ดิจติอล สือ่

วิทยุโทรทัศน์ งานสัมมนา และงานนิทรรศการต่าง ๆ 

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1) การพัฒนาเนื้อหา 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�าในการผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านบริหารจัดการธุรกิจ  การตลาด ไอซีที (ICT) 

และการศึกษา  เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั่วไป และองค์กร  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาที่สร้างสรรค์  มีคุณภาพ ตลอดจนมีมิติในการวิเคราะห์ ทั้งในแนวกว้าง และแนวลึก

2) การพัฒนาสื่อ

บรษิทัมเีป้าหมายในการพฒันา และผลติสือ่ท่ีสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ครบวงจร  เพือ่

เป็นสื่อกลางที่มีความน่าเชื่อถือระหว่าง ผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่าย กับ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ด้วยการผสมผสานสื่อต่าง ๆ  ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ในอนาคต  

3) การพัฒนาบริการโฆษณา

บรษิทัมเีป้าหมายในการให้บรกิารโฆษณาในเชงิการให้ค�าปรึกษา (Consultative Advertising) เพือ่เพิม่มลูค่าให้แก่องค์กร

ผู้ลงโฆษณามากขึ้น  และเน้นการให้บริการโฆษณา และการสื่อสารด้านการตลาดแก่ลูกค้าในลักษณะครบวงจร

4) การพัฒนาการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้น�าในการจัดงานแสดงสินค้าไอซีที และขยายการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ

ไปยังสินค้าและบริการประเภทอื่น เพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขยายความร่วมมือกับผู้จัดงาน

นิทรรศการในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทในอนาคต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
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CSRCSR

Official

social

environment

ความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR)
บร�ษัทดำเนินธุรกิจดวยความดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จร�ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจน
มีธรรมาภิบาลเปนเคร�่องกำกับใหดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความซื่อสัตย โปรงใสและยุติธรรมสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแล
กิจการของบร�ษัท ดังนี้

ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอพนักงาน
บร�ษัทตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหพนักงาน
มีคุณภาพชีว�ตที่ดี สามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพ�่มพ�นทักษะ ในการทำงาน เพ�่อเปนกำลัง
สำคัญในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง

โครงการสงเสร�มสุขภาพพนักงาน บร�ษัทใหความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานโดยจัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจำป นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหครอบครัวหร�อญาติเขารวมตรวจสุขภาพ
ในราคาพนักงาน

โครงการสงเสร�มความปลอดภัยในการทำงาน บร�ษัทจึงจัดใหมีการซอมหนีไฟ และดับเพลิง
อยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการจัดที่ทำงานและระบบโครงสรางพ�้นฐานตาง ๆ รวมถึงจัดเตร�ยม
อุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ ใหเพ�ยงพอตอการทำงานเพ�่อใหพนักงานทุกคนไดรับความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีจากการทำงาน        

กิจกรรมที่สงเสร�มความสามัคคีและรวมสงเสร�มวัฒนธรรมความเปนไทย 
 ‡  กิจกรรมวันข�น้ปใหม จัดข�น้เพ�อ่ใหพนักงานมีกิจกรรม ในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 
  การรับคำอวยพรจากผูบร�หาร 
 ‡  งานประชุมประจำปของบร�ษัท เพ�่อใหพนักงานทุกคนไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  และสรุปผลงานของป วางแผนการทำงานของปตอไปใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
  มีการแจกของรางวัลในกับพนักงาน  เพ�่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน

โครงการปรับปรุงคุณภาพชีว�ต และการสรางความมั่นคงในการดำเนินชีว�ตใหกับพนักงาน
 ‡  โครงการประกันชีว�ต เพ�่อใหพนักงานไดรับการคุมครองในเร�่องสุขภาพ
 ‡  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนสวัสดิการใหกับพนักงานอยางดีที่สุดเพ�่อเปนหลักประกัน
  ทางการเง�น เพ�่อใหพนักงานมีเง�นไวใชในวัยเกษียณอายุ
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ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอสิ่งแวดลอม
โครงการประหยัดพลังงาน บริษัทไดใหความสำคัญเปนอยางมากกับเรื่องของสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน เริ่มใชงาน
อุปกรณและวัสดุทีสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยที่สุดและมีนโยบายใหพนักงานทุกคนหันมาเริ่มตนเปลี่ยนพฤติกรรม เชน 

การลดใชกระดาษ โดยสงเปนไฟลคอมพิวเตอร ไมเปลืองกระดาษชวยชาติประหยัด  และชวยลดโลกรอน

การคัดแยกขยะ เพื่อรีไซเคิล ขยะบางประเภทสามารถนำมาใชใหมได (Reuse)  บางประเภทนำกลับมาผลิตเพื่อใชใหมได (Recycle), 
การนำกระดาษและหนังสือเกามารีไซเคิล ลดขยะกระดาษ ลดคากำจัดขยะ และชวยรักษาสิ่งแวดลอม

การจัดซื้อและสรรหา อุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานมาใช

การประหยัดพลังงานไฟฟา นอกเหนือจากตัวอุปกรณแลวบริษัทยังรณรงค สรางจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน
ทุกคน เชน รณรงคใหมีโดยปดไฟทุกครั้งหลังจากใชงาน การขึ้นลงบันไดแทนการใชลิฟท

ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอคูคา
บริษัทใหความสำคัญตอมาตรฐานของสินคา  และบริการมุงมั่นในการสรางความพึงพอ
ใหกับลูกคา  ใหไดรับผลิตภัณฑและบริการท่ีดีมีคุณภาพ  ในราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดับ
มาตรฐานการบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และใสใจในการสงมอบสินคาและบริการที่ได
มาตรฐานใหกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง ทันสมัย เพื่อใหลูกคา
สามารถตัดสินใจไดถูกตอง รวมถึงรักษาพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 

พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน

28 
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นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทสนับสนุนใหพนักงานมีการคิดคน พัฒนาสื่อการเรียนรูใหม ๆ เชน การพัฒนาระบบซอฟตแวร 
ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยมีการเพิ่มระบบมัลติมีเดีย 
ทำใหหนังสือมีรายละเอียดชัดเจนนาสนใจยิ่งขึ้น และเปนการลดการใชกระดาษ รักษาสภาพสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมการพัฒนาโปรแกรมผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับคุณครู และผูสนใจสามารถ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดดวยตนเอง ดวยวิธีการทำที่งาย ไมซับซอนผานทางระบบออนไลน

ความรับผิดชอบตอสังคม-ตอชุมชนและสังคม

จัดการประกวดวาดภาพในโครงการการดนี้เพื่อนอง จัดสรางอาคารศูนยการเรียนรู
บริจาคคอมพิวเตอรและสื่อการศึกษาใหกับเยาวชนในชนบท

มอบทุนการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เพื่อสนับสนุนงานดานวิชาการ

จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2013
เพื่อเปนสัญลักษณแสดงความสำเร็จขององคกรธุรกิจไทย

ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม

มอบหนังสือ ComToday
ใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อมุงเนน สงเสริมการเรียนรู

จัดกิจกรรม IT School เพื่อปลูกฝง
ใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในโลกสังคมออนไลน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1)   ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
 บริษัทผลิตและจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และไอซีที ประกอบด้วย

  
 1.1 นิตยสารทางด้านไอซีทีและคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

-  “COMTODAY” (เดมิชือ่ Computer.Today) นติยสารรายปักษ์ทีน่�าเสนอเรือ่งราวทางด้านไอซที ีเพือ่ตอบสนอง

การใช้ชวีติประจ�าวนั ทางด้าน Computer, Digital, Gadgets, Online และ Mobile อ่านง่าย น�าไปใช้งานได้จรงิ 

เหมาะกบักลุม่ผูบ้รโิภคทัว่ไป

- “Click.Today” นติยสารทีร่วบรวมเคลด็ลบัและเทคนคิการใช้งานต่าง ๆ (Tips & Techniques) ในการประยกุต์

ใช้งานอปุกรณ์ไอซที ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้งาน

-  “eLeader” นติยสารรายเดอืนทีว่เิคราะห์เจาะลกึธุรกจิ และการประยกุต์ใช้ระบบไอซที ีโดยมกีารผสมผสานระหว่าง

แนวคดิทฤษฎแีละแนวคดิทางธรุกจิ นอกจากนี ้ยงัเพิม่ความเข้มข้นของเนือ้หา ด้วยการรวมนติยสาร “eEnterprise” 

เข้าเป็นส่วนหน่ึงในเล่ม เน้นการรายงานข่าวสาร ความเคลือ่นไหว แนวโน้มอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์และไอซทีี

ทัว่โลก เหมาะส�าหรบัผูช้�านาญการ และผูบ้รหิารทางด้านไอซทีี

  

1.2 นิตยสารทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ 
-  “Business+” นติยสารเชงิวเิคราะห์เศรษฐกจิ ธรุกจิ กลยทุธ์บรหิาร การจดัการ และการตลาด รวมทัง้มกีารรายงาน

ความเคลือ่นไหวในแวดวงธรุกจิ บทสมัภาษณ์ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส�าเร็จ นอกจากนีย้งัมกีรณีศึกษาทางธุรกจิ 

และข่าวสารจากต่างประเทศมาประยกุต์ให้เข้ากบัการประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการในประเทศไทย

 

1.3 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี 
-  “Business+ Top 1000” เป็นหนงัสอืจดัอันดับบรษัิททีม่รีายได้รวมสงูสดุของประเทศไทยจ�านวน 1,000 บรษิทั 

มบีทวเิคราะห์บรษิทัทีม่ผีลตอบแทนสงูสดุ (Top Gain) และต�า่สุด (Top Loss) ของแต่ละอุตสาหกรรม การจดั

อนัดบั 50 บรษิทัสงูสดุ (Top 50) ทัง้ในแง่การเติบโตของรายได้ ผลก�าไร และอัตราผลตอบแทน

-  “Business+ Top Universities” เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมข้อมลูเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัของรฐับาลและเอกชนทกุแห่ง

ในประเทศไทย พร้อมบทสมัภาษณ์วสิยัทศัน์ของอธกิารบด ี เพือ่เป็นข้อมลูให้แก่นกัเรยีน และผูป้กครองทีก่�าลงั

เลอืกสถาบนัการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา อกีทัง้ยงัมข้ีอมลูองค์ประกอบการสอบคดัเลอืก และ Top 100 คณะ

ยอดนยิม รวมถงึตารางคณะ และสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ

-  “Business+ Top Insurance” เป็นหนังสอืทีน่�าเสนอเนือ้หาด้านการประกนัภยั ทัง้ประกนัชวีติ และประกนัวนิาศภยั

ทีส่มบรูณ์ พร้อมบทสมัภาษณ์วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารบรษัิทประกนัภยัชัน้น�าของประเทศ รวมถงึบทความทีใ่ห้ความ

รูเ้กีย่วกบัการประกนัภยัอย่างครบถ้วน เพือ่ให้ผูอ่้านได้เข้าใจและเลอืกซือ้ประกนัได้ตรงกบัความต้องการของตนเอง

และครอบครวั นอกจากนี ้ยงัรวบรวมข้อมลูบรษัิทประกนัภัยทกุแห่งทัว่ประเทศไว้ในเล่มด้วย
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1.4  การรับจ้างออกแบบ
 ผลติและจ�าหน่ายสือ่สิง่พมิพ์ ประเภทหนงัสอืเล่ม และสือ่สิง่พมิพ์อ่ืน ตามความต้องการของลกูค้า

2)  ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา ประกอบด้วย

2.1 งานแสดงสนิค้าไอซที ีภายใต้ชือ่งาน “Commart” ปัจจบัุน บรษัิทจดังาน Commart ในกรงุเทพมหานคร 3 งานต่อปี 

งานละ 4 วนั

2.2  รบัจัดและบรหิารงานประชมุสมัมนาและกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ อาท ิงานอภปิรายให้ความรูท้างด้านการจดัการ 

ธรุกิจ งานสมัมนากลุม่ย่อย Workshop หรอืจดักจิกรรมให้ความรูต่้าง ๆ กบัองค์กรทัว่ไป

2.3 รับจดัและบรหิารงานแสดงสนิค้า งานนิทรรศการ และกจิกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร ต้ังแต่เสนอรปูแบบงาน 

จัดหาสถานที ่จดัหาข้อมลูกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ประชาสมัพนัธ์ บรหิารงานจนส�าเรจ็ เพือ่ให้สอดคล้องและตรงตาม

วัตถุประสงค์ของลกูค้าทัง้ภาครฐั และเอกชน

3) ธุรกิจสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น 
 
 3.1 การผลิตเว็บไซต์
   เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูทางด้านไอซทีแีละคอนซเูมอร์อิเลก็ทรอนกิส์ ประชาสมัพนัธ์นติยสารและงานแสดงสนิค้าของ

บรษิทัเป็นสถานทีวีอีอนไลน์ ดงันี้

- www.arip.co.th 

   เป็นแหล่งข้อมลูความรู้ทางด้านไอซีท ีและคอนซเูมอร์อเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไทยแหล่งหนึง่ ประกอบ

ด้วย ข่าวสารความเคลือ่นไหวด้านเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เน้นการ Update ข่าวสารรายวนั 

มกีารน�าเสนอข้อมลูเคลด็ลบัและเทคนคิ (Tip & Technique) บทความต่าง ๆ  ทีน่่าสนใจ และบททดสอบผลติภณัฑ์

ใหม่ ๆ เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าไอซทีแีละคอนซเูมอร์อเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างรวดเรว็ โดยมกีารน�า

เสนอเนือ้หาในรปูแบบ Multimedia Contents ทัง้ภาพและเสยีง รวมทัง้สงัคมออนไลน์ ทัง้ในรปูแบบของ Web 

blog และการตดิตามทาง Facebook และ Twitter

- www.thaimail.com  

 เป็นระบบฟรอีเีมล์บนอนิเทอร์เนต็แห่งแรกของประเทศไทย (Web Based Free Email System) ใช้งานง่าย มเีมนู

เป็นภาษาไทย เพือ่ให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เนต็ได้อย่างเต็มที่ 

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

 เป็นเวบ็ไซต์เพือ่ประชาสมัพนัธ์งานแสดงสนิค้าไอซทีขีองบรษัิท โดยมข้ีอมลูโปรโมชนัต่าง ๆ กจิกรรมภายในงาน 

และรายชือ่ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมแสดงสนิค้าในงาน

- www.techtvthailand.com

 เป็นเวบ็ไซต์ส�าหรบัเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านเทคโนโลย ีโทรคมนาคมและการสือ่สาร ในรปูแบบ Video clip ที่

สามารถถ่ายทอดสดงาน Event หรอืงานกจิกรรม ทีน่่าสนใจและสามารถดูย้อนหลงัได้ รวมทัง้ Scoop ต่าง ๆ ที่

อยูใ่นรายการ Cyber city เพือ่จดัท�า Online Marketing ส�าหรบัลกูค้า
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3.2  การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบชั้นวางหนังสือ
 บริษทัด�าเนนิการผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (Multimedia e-Book) การพฒันาระบบชัน้วางหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ 

(Multimedia Bookshelf) และซอฟต์แวร์บรหิารจดัการหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ เริม่ต้ังแต่กระบวนการผลติ การจดัเกบ็ และการจดั

จ�าหน่าย เพือ่ตอบรบักบักระแสการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของแทบ็เลต็ 

3.3  การรับจ้างพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ต
 บริษทัได้มกีารพฒันาแอพพลเิคชนับนมอืถอื เช่น “CommartApp”เป็นแอพพลเิคชนัทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูใ้ช้สามารถ

อพัเดตข่าวสารเทคโนโลย ีสนิค้าไอซทีีจากงานคอมมาร์ต รบัโปรโมชนัสนิค้าไอซที ีตดิตามร่วมกจิกรรมพเิศษ ตลอดจนตรวจสอบ

แผนที ่และบูธแสดงสนิค้าไอซทีชีัน้น�าภายในงานคอมมาร์ต สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชนันีผ่้านทาง App Store ฟรี

3.4  การสร้างผลิตภัณฑ์ไอซีที ซอฟต์แวร์ และไอซีทีโซลูชัน 
 บริษทัได้มกีารสร้างผลติภณัฑ์ไอซทีซีอฟต์แวร์ และไอซทีโีซลชูนั ทีส่นบัสนนุกจิการด้านสือ่ออนไลน์ เทคโนโลยกีาร

ศึกษา ข้อมลูธรุกิจและการค้าบนแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ สมาร์ตโฟน และแทบ็เลต็ เช่น

 -  บรกิารสือ่ออนไลน์ และการแพร่ภาพ (I-MAC) เป็นโซลชูนัทีป่ระกอบด้วยการสร้างเวบ็ไซต์  ระบบ Multimedia 

Bookshelf และหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์  รวมถงึการแพร่ภาพทางอินเทอร์เนต็ วดีิโอออนดีมานด์  และอ่ืน ๆ

 -  บรกิารด้านเทคโนโลยกีารศกึษาและฝึกอบรม (I-Know) เป็นโซลชูนัทีป่ระกอบด้วย ระบบการเรยีนการสอนผ่าน

ทางอนิเทอร์เนต็ การผลติเนือ้หาบทเรยีนในรปูแบบหนังสอือิเลก็ทรอนกิส์ และการสร้างแอพพลเิคชันด้านการศึกษาทีค่รอบคลมุ 

ทัง้ระบบ Android และ iOS

  
3.5  ธุรกิจสื่อโทรทัศน์  
 บริษทัเป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ และบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติสือ่โทรทศัน์ ได้แก่

 - ผลติรายการโทรทศัน์  บรษิทัผลติรายการ “Cyber City” ออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก ทกุเช้า

วนัเสาร์ เป็นรายการประเภทเทคโนบนัเทงิ (Technotainment) ทีเ่น้น Lifestyle ของกลุม่วยัรุน่ทีคุ้่นเคยกบัโลกดิจติอล (Digital 

Native) พร้อมทัง้น�าเสนอข้อมลูข่าวสารของโลกอนาคตให้เข้าใจง่าย และสนกุสนานมากขึน้กว่าเดิม ภายใต้แนวคิด  “Creative, 

Colorful, Connected Digital Life Style for Work and Play”

 - รับผลติรายการ (Production House) บรษัิทรบัจ้างผลติรายการโทรทศัน์ วดีิทศัน์  Video Presentation, Scoop 

โฆษณา ตามความต้องการของลกูค้า อาทิ รายการ “Tech 4 Teens” เป็นรายการประเภทวาไรต้ี น�าเสนอเรือ่งราวไอซทีแีละ

เทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ในแง่มมุต่าง ๆ  อย่างรอบด้าน สะท้อนมมุมองทีแ่ตกต่าง เพือ่ให้เยาวชนได้รูเ้ท่าทนั สามารถน�าเทคโนโลยี

ไปใช้ในทางทีถู่กต้อง และเกดิประโยชน์สงูสดุ สนกุไปกบัเทคโนโลยจีากทัว่ทกุมมุโลกอย่างมสีาระ

 -  บรกิารให้เช่าสตดูโิอ และอปุกรณ์การถ่ายท�าพร้อมทมีงาน
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เหตุการณ์สำาคัญของบริษัท
พ.ศ. 2532 ก่อตั้งบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จ�ากัด

พ.ศ. 2533 เปิดตัวนิตยสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกกาซีน (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นนิตยสาร บิซิเนส พลัส)

พ.ศ. 2534 เปิดตัวนิตยสาร Computer.Today นิตยสารไอซีที ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนิตยสาร  

 COMTODAY (Com = Community, Communication and Computer)

พ.ศ. 2542     -  เริ่มเข้าสู่ธุรกิจผลิตหนังสือเล่ม ด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการ

 -  เปิดตัว www.arip.co.th  เว็บท่า (Web Portal) ที่เสนอสาระ ข่าวสารด้านไอซีที ที่ครบถ้วน ทันสมัย

พ.ศ. 2543     เริ่มจัดงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นน�า Commart เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2546 เปิดตัวนิตยสาร eLeader นิตยสารไอซีที ส�าหรับองค์กร

พ.ศ. 2550 เปิดตัวหนังสือ Top 1000 Companies

พ.ศ. 2551 เปิดตัวนิตยสาร eEnterprise นิตยสารที่น�าเสนอข่าวสารส�าหรับ CIO

พ.ศ. 2553    -  เริ่มจัดงานแสดงศิลปะ “สุนทรียะแห่งธรรมชาติ” เป็นครั้งแรก

 -  ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์  

  พับลิเคชัน จ�ากัด เป็น บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

 -  บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553

พ.ศ. 2554     -  เปิดตัวแอพพลิเคชันบนมือถือ “Commart Check Price” (ปัจจุบัน “CommartApp”) เพื่อให้ผู้บริโภค 

  สามารถตรวจสอบราคาสินค้าไอซีที อัพเดตข่าวสารเทคโนโลยี รับโปรโมชัน และร่วมกิจกรรมพิเศษ  

  ภายในงานคอมมาร์ต                         

 -  เปิดตัว ดิจิตอลแมกกาซีนเล่มแรกของบริษัท “Computer.Today” (ปัจจุบัน “COMTODAY”)

พ.ศ. 2555    -  เปิดตัวหนังสือ “Top Universities”

 -  เปิดตัวหนังสือ “Top Insurance”

 -  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท 

  Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software

พ.ศ. 2556  -  จัดงาน Thailand Top Company Award เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น 

 -  เริม่ด�าเนินธุรกิจการผลติรายการโทรทศัน์ โดยร่วมผลติรายการ “Cyber City” กบัทางสถานวีทิยโุทรทศัน์

  กองทัพบก 

โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้

(1) สื่อสิ่งพิมพ์

(2) การจดังานนทิรรศการ งานแสดง

     สนิค้า และการจัดประชุมสมัมนา 

(3) สื่อดิจิตอล และสื่ออื่น 

รวมรายได้จากการขาย

รายได้อื่น

รวมรายได้ทั้งหมด

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

2554 2555 2556

62.80

151.90

12.06

226.76

3.12

229.88

27.32

 

66.08

5.25

98.64

1.36

100.00

65.15

175.41

5.44

246.00

3.51

249.51

26.11

70.30

2.18

98.59

1.41

100.00

9.72

65.05

24.96

99.72

0.28

100.00

51.55

345.10

132.41

529.06

1.46

530.52

ล้านบาท ร้อยละ
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 ป ัจจัยความเสี่ยงต ่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ความเสี่ยง และความ 

ไม่แน่นอนอืน่ทีบ่ริษทัมไิด้กล่าวถงึ จดัเป็นความเสีย่งทีไ่ม่มนียัส�าคญั หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษัิทไม่อาจคาดหมายได้

1.   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
 เนือ่งจากธรุกจิหลกัของบรษิทัเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา และการจดัท�าเน้ือหา ข่าวสาร ข้อมลูด้านธรุกจิ การ

ตลาด และไอซที ี (ICT) เพือ่เผยแพร่ในสือ่ต่าง ๆ ของบรษัิท การผลติรายการโทรทศัน์ รวมถงึ งานแสดงสนิค้า  ซึง่ต้องพึง่พา

บคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อีกทัง้มคีวามเข้าใจเรือ่งเทคโนโลย ี  ภาวะ และแนวโน้มทางธรุกจิ 

การตลาด และไอซีท ีเป็นอย่างด ีในการจดัท�าเน้ือหาให้มคีวามน่าสนใจ บุคลากรเหล่านีถ้อืเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัต่อการด�าเนิน

ธรุกิจของบริษทั นอกจากนี ้การเพิม่สือ่ทวีดีจิติอลอกี 48 ช่อง ท�าให้มคีวามเสีย่งในการแย่งชงิบุคลากรทางด้านสือ่สารมวลชน 

อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัมมีาตรการในการลดความเสีย่งจากการสญูเสยีบคุลากรดงักล่าว โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันา 

และส่งเสริมให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กบัความส�าเรจ็ของบรษัิท เพือ่จงูใจให้บุคลากรของ

บริษัทท�างานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้มีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP)  

ให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานท�างานอยู่กับบริษัทในระยะยาว  นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริม 

การท�างานเป็นทมี และมรีะบบการท�างานทีด่ ี เพือ่ให้การด�าเนนิงานโดยรวมของบรษัิท ไม่ยดึติดกบับุคคลใดโดยเฉพาะ ซึง่จะ

ช่วยลดความเสีย่งในข้อนีไ้ปได้

   

2.    ความเสี่ยงจากการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ปัจจุบันธุรกิจสื่อประเภทนิตยสารได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์          

สมาร์ตโฟน และแทบ็เลต็ ท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้รวดเรว็และสะดวกมากขึน้ ดังนัน้ อัตราการบรโิภคนติยสาร

ทีเ่ป็นกระดาษจึงมแีนวโน้มลดลง ซึง่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมสือ่สิง่พมิพ์โดยรวม

 อย่างไรก็ตาม บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัพฤติกรรมการเปลีย่นแปลงนี ้ จงึมุง่ผลติสือ่ทีม่คุีณภาพ บรรจเุนือ้หาสาระทีด่ี  

เพือ่ให้ผูอ่้านทีย่งัชืน่ชอบการอ่านหนังสอืท่ีเป็นกระดาษ ยงัคงเป็นลกูค้าของเราต่อไป  นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้พฒันาจดัท�านติยสาร

อเิลก็ทรอนกิส์ และสือ่ออนไลน์ เพือ่รองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกระแสนยิมด้านเทคโนโลย ีและนวตักรรม

สมยัใหม่  ส่งผลให้บรษิทัต้องพฒันารปูแบบการน�าเสนอและเน้ือหาให้มคีณุภาพสอดคล้องต่อความสนใจของผูบ้รโิภคอย่าง      

ต่อเนือ่ง ตลอดจนการพฒันาต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิความหลากหลายในการให้บรกิารของสือ่ในหลาย ๆ  ด้าน ส�าหรบัสือ่วทิยโุทรทศัน์

มคีวามเสีย่งจากอปุกรณ์การผลติและถ่ายท�ารายการ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยสีมยัใหม่ ดังนัน้ บรษัิทจงึต้องพจิารณา

การลงทนุอย่างรอบคอบ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท 

 ส�าหรบั ธรุกจิการจดังานแสดงสนิค้า บรษิทันบัว่าเป็นผูน้�าในด้านการจดังานแสดงสนิค้าไอซทีี แต่ในระยะหลายปีท่ีผ่านมา 

มีบริษัทค้าปลีก ค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไอซีทีหลายแห่ง ได้เริ่มมีการจัดงานแสดงสินค้าไอซีที และอุปกรณ์ 

อเิลก็ทรอนกิส์ ซ่ึงถือเป็นการแข่งขนัทางอ้อมกบังานทีบ่รษัิทจดั อย่างไรกต็าม ด้วยประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และความคดิ

สร้างสรรค์ในการจัดงาน ตลอดจนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ท�าให้งานแสดงสินค้าไอซีทีของบริษัทยังคงสามารถ 

รักษาความนิยมทั้งจากผู้เข้าชมงาน และผู้เข้าร่วมจ�าหน่ายสินค้าในงานได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์ และความช�านาญ 

ทีส่ัง่สมมายงัช่วยให้บรษิทัสามารถขยายธุรกิจ เข้าสูก่ารจดังานแสดงสนิค้า งานนทิรรศการ และงานอเีวนต์ด้านอืน่ ๆ  นอกจาก

งานไอซีทอีกีด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง
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3.  ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
 กระดาษเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิตนิตยสาร และหนังสือ ถึงแม้บริษัทจะไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง แต่บริษัท 

เป็นผูส้ัง่ซ้ือและจดัหากระดาษทีใ่ช้ในการจดัพมิพ์นติยสาร และหนังสอืให้แก่โรงพมิพ์ เน่ืองจากกระดาษจดัเป็นสนิค้า Commodity 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความต้องการของตลาด และตามปริมาณการผลิตของผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมี 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท ในขณะที่นิตยสาร 

ทีบ่ริษทัผลติไม่สามารถปรบัราคาขึน้ลงตามราคากระดาษได้ 

 ในการผลติส่ือสิง่พมิพ์ต่าง ๆ  โดยทัว่ไป บรษัิทจะสามารถประมาณการจ�านวนพมิพ์ ท�าให้สามารถค�านวณปรมิาณ

กระดาษทีใ่ช้ได้ล่วงหน้า จงึใช้วธิกีารสัง่จองกระดาษกบัผูผ้ลติกระดาษ และ/ หรอื ตัวแทนจ�าหน่ายล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดอืน  

วิธีดังกล่าว ท�าให้บริษัทสามารถหากระดาษได้ตามปริมาณที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงจาก 

การขาดแคลนกระดาษ นอกจากนี้ การปรับกลยุทธ์มาพัฒนา และผลิตสื่อดิจิตอล ท�าให้บริษัทมีแนวโน้มลดความต้องการ 

ใช้กระดาษลง

    

4.   ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสื่อโฆษณา 
 ปัจจบุนัรปูแบบของสือ่โฆษณามกีารเปลีย่นแปลงไป ถงึแม้ว่าบรษิทัส่วนใหญ่ซึง่เป็นลกูค้ายงัมกีารโฆษณาในรปูแบบของ

ส่ือสิง่พิมพ์ แต่ก็ให้ความส�าคญักบัรปูแบบสือ่โฆษณาใหม่ ๆ  มากขึน้ เช่น เวบ็ไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์ โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม และ

โทรทศัน์ระบบดิจติอลทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของสือ่เดิมถดถอยลง 

 อย่างไรกต็าม บริษทัได้มกีารพัฒนา และขยายสือ่โฆษณารปูแบบใหม่ของตนเอง ซึง่บรษัิทได้มกีารกระจายความเสีย่ง

ด้วยการให้บรกิารลกูค้าด้วยสือ่ทีค่รบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสือ่สิง่พมิพ์ สือ่ดจิติอล สือ่วทิยโุทรทศัน์ สือ่กลางแจ้ง หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์  

และโมบายแอพพลเิคชนั  เพือ่รองรบัการใช้สือ่โฆษณาทีม่กีารเปลีย่นแปลง

 

5.    ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
 สถานทีจ่ดังานท่ีเหมาะสม ถือเป็นกลยุทธ์ส�าคญัในการช่วยให้งานแสดงสนิค้าประสบความส�าเรจ็ โดยงานแสดงสนิค้า 

ส่วนใหญ่ของบริษัทท่ีจัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากเป็นท�าเลที่เหมาะสม  

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) พื้นที่ในการจัดงานกว้างขวาง โดยบริษัทจะท�าการตกลงกับ 

ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์ ส�าหรับแผนการจดังานทัง้ปี แต่สญัญาเช่าจะเป็นสญัญาต่อครัง้ของการจดังาน ดงันัน้ จงึอาจ 

มคีวามเสีย่ง หากเกดิเหตกุารณ์ทีท่�าให้บริษทัไม่สามารถเช่าพืน้ทีท่ีศู่นย์การประชมุฯ 

 จากการทีบ่รษิทัได้จดังานทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาติสริกิต์ิิ มาต้ังแต่ปี 2544 มกีารร่วมงานกนัมาด้วยดี บรษัิทจงึมัน่ใจว่า  

บริษทัจะสามารถเช่าพืน้ทีก่บัศนูย์การประชมุฯ ในการจดังานแสดงสนิค้าได้ต่อไป อย่างไรกต็าม หากบรษัิทมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องย้ายไปจัดงานแสดงสนิค้าทีอ่ืน่ บรษิทัจะยงัคงพจิารณาสถานทีท่ีเ่หมาะสมเป็นปัจจยัส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจบุนัมี

ศูนย์จัดแสดงสนิค้าเกดิขึน้หลายแห่ง ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ทีม่พีืน้ทีก่ว้างขวาง สามารถเดินทางได้โดยสะดวก และ

จากการทีง่านแสดงสนิค้าของบรษิทัเป็นท่ีรูจ้กั และได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง ประกอบกบัความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูผ้ลติ และ

ผูจ้�าหน่ายสนิค้าทีเ่ช่าบธู บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่า งานแสดงสนิค้าของบรษัิทจะยงัคงได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี

 จากการทีง่านแสดงสนิค้าของบรษิทัเป็นทีรู่จ้กั และได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง ประกอบกบัความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้

ผลติ และผูจ้�าหน่ายสนิค้าทีเ่ช่าบธู บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่า งานแสดงสนิค้าของบรษัิทจะยงัคงได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี
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6.  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาออกอากาศรายการ Cyber City 
   บริษทัท�าสญัญาร่วมผลติรายการโทรทศัน์ “Cyber City” กบัทางสถานโีทรทศัน์กองทพับกเป็นรายปี ดังนัน้ อาจมคีวาม

เส่ียงจากการไม่สามารถต่อสญัญาจากสถานีโทรทัศน์ในปีถดัไป  บรษัิทจงึพยายามลดความเสีย่งลง ด้วยการผนัตวัเองเป็น                    

Production House ในการรบัจ้างผลติรายการใหม่ ๆ และเป็น Content Provider  ด้านเทคโนโลยแีละ ไอซที ี เพือ่ป้อนให้กบั

ดจิติอลทวีีช่องใหม่ ๆ

7.  ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง 
   เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อดิจิตอล โดยเนื้อหาที่ใช้ในการตีพิมพ์ในสื่อจะ

ได้จากทัง้หนงัสอื บทความทีเ่ขยีนโดยกองบรรณาธิการของบรษิทั และนกัเขยีนอิสระ รวมทัง้การแปลจากบทความต่างประเทศ  

ส่งผลท�าให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือบทวิเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น

  บริษัทได้มีการจัดท�าข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นกรอบให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ และมี

การจัดฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กองบรรณาธิการ เพื่อทราบปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง

กรณีที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ระดับหนึ่ง  ส�าหรับนักเขียนอิสระ บริษัทมีการ

ระบุในสญัญาทีน่กัเขยีนอสิระจะต้องยนืยนัว่า ผลงานของตนมไิด้ละเมดิลขิสทิธิผ์ูห้นึง่ผูใ้ด และหากมปัีญหาการละเมดิลขิสทิธิ์

เกิดขึ้น ผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเอง  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้เกดิขึ้นค่อนข้างน้อย  ในขณะเดียวกนั 

บริษัทมีการซื้อประกันภัยทางวิชาชีพ เพื่อลดผลกระทบหากโดนฟ้องร้อง

8.  ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท อย่างมีนัยสำาคัญ 
  ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบ

ด้วย  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.28 ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว สามารถควบคุมมติที่ประชุม

ผู้ถอืหุน้ได้ ในเรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนด หรอืข้อบงัคบัของบรษัิท ก�าหนดให้ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ส�าหรับ

การใช้สิทธิในการคัดค้านในมติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

   นอกจากนี้ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.05 (รายละเอียด หน้า 38) ทั้งนี้ หาก 

ผู้ถือหุน้รายใหญ่สองรายซึง่ไม่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ 

มีการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะมีสิทธิออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 64.33 ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมี

อ�านาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทได้เกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ 

หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดหรือข้อบังคับของบริษัท 

ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยง 

จากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  

   บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาท�าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรอง

มิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัท
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9.  ความเสี่ยงจากการจราจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  การจราจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถก�าหนดหรือคาดการณ์ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรง และทางอ้อม  อย่างไรก็ดี ถ้ามีการเตรียมพร้อม และวางแผนล่วงหน้า อาจสามารถหา

วิธีลดความรุนแรง  บรรเทาผลกระทบ และความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยบริษัทได้จัดท�าแผนฉุกเฉินทั้งในระยะสั้น และระยะ

ยาว โดยแผนระยะสั้นคือการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส�ารองในกรณีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทได้  ส่วนแผนระยะ

ยาวนั้น บริษัทได้ลงทุนในระบบไอซีทีส�าหรับการส�ารองข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่ท�าการของ

บริษัท  จะสามารถย้ายการท�างานไปยังสถานที่อื่น และปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ทันที
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นติิบุคคล อย่างไรกต็าม 

บรษัิทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมอีตัราน้อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้ หากบรษิทัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเงนิก�าไร

สทุธจิ�านวนดังกล่าวมาใช้เพือ่ขยายการด�าเนนิงานของบรษัิทต่อไป

ในปี 2556 บริษทัจ่ายเงนิปันผลในอตัราร้อยละ 84.38 ของก�าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นติิบุคคล

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

2.   BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *

3.   นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ

4.   นางสาวอิสรี บุญด้วง

5.   นางสาวบุษยวดี โลกนุเคราะห์

6.   นายนัฐปวุฒิ ตรีรัตนวงศ์

7.   นายนิธิชัย ยศอมรสุนทร

8.   นายสุภัทร แก้วก�าพล

9.   นายกษิดิศ เอี่ยมโอภาส

10. นางคนึงนิจ เตชะวิมล

      ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

206,338,000                                                                                                                                           

   93,432,000

13,295,900                          

4,000,000

3,875,000

3,456,700

2,550,000

2,495,400

2,489,000

2,378,000

131,690,000

466,000,000

44.28

20.05

2.85

0.86

0.83

0.74

0.55

0.54

0.53

0.51

28.26

100.00

จำานวนหุ้น ร้อยละ

รายชี่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย

* คสัโตเดยีน ของ บรษิทั แอพซลีอน เวนเจอร์ส พทีอี ีแอลทดี ีซ่ึงถอืหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd (“Keppel T&T”)  
   ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายคอนเทนต์ ฝ่ายกิจกรรม
และงานแสดงสินค้า

ฝ่ายบัญชี การเงิน
และบริหารงานบุคคล

ฝ่ายครีเอทีฟ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกลยุทธ์
และพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ชื่อ-นามสกุล
1.   นายมนู เลียวไพโรจน์

2.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3.   นายปฐม อินทโรดม

4.   นายประยูร รัตนไชยานนท์

5.   นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

6.   นายโสภณ อิงค์ธเนศ

7.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

8.   นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

9.   นาวาอากาศเอกหญงิ แพทย์หญงิอศิรญา สขุเจรญิ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่ง

4/4

4/4

4/4

1/1

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/3

-

-

3/4

-

-

4/4

3/4

4/4

-

การเข้าประชุมคณะกรรมการ/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)คณะกรรมการ

1.  นายมนู เลียวไพโรจน์

2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3.  นายปฐม อินทโรดม

4.  นายชาญชัย บุณยสุรกุล *

5.  นายประยูร รัตนไชยานนท์

6.  นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

7.  นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

8.  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

9.  นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

10. นายโสภณ อิงค์ธเนศ **

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
นายชาญชัย บุณยสุรกุล

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายปฐม อินทโรดม หรือ นายประยูร  รัตนไชยานนท์ กรรมการสอง

ในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท สำาหรับปี 2556

* นายชาญชยั บณุยสรุกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556
** นายโสภณ องิค์ธเนศ เข้ารบัต�าแหน่งแทนนายชาญชัญ บณุยสรุกลุ เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2556
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ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้ ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบริษทัได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบรษิทั หรอือาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าว

มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี              

รายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว 

5. ก�าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อ

ไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้

ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ

บริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการใหญ่ และคณะกรรมการอืน่ตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น   

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 

หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัทท�าขึ้น 

หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลงานประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของ

องค์กร
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  ชื่อ-นามสกุล1.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

1.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

2.   นายปฐม อินทโรดม

3.   นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์

4.   นางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์

5.   นายมารุจ เทวบุญ

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้จัดการใหญ่

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายผลิตรายการ

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการเงิน

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายงานแสดงสินค้า

ตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติ 

การก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ�านาจการบริหารต่าง ๆ  ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการ

ด�าเนนิธรุกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิและ/หรอืให้ความ

เหน็ชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่�าหนด โดยสรปุอ�านาจหน้าทีท่ีส่�าคัญ

ได้ ดังนี้

1. พจิารณาเรือ่งการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามทีฝ่่ายจดัการเสนอก่อนทีจ่ะน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา

อนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในระหว่างที่ไม่มี

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอ�านาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญ ๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ

ปฏิบัติการอื่น ๆ 

ทั้งนี้ อ�านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับ

บริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว

จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม           

ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้า

ปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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  ชื่อ-นามสกุล1.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

1.   นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*

2.   นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

3.   นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: * เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านบญัชีและการเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
นางสาว ดวงตา ยุตรัตน์

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�าปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ                   

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 

1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ              

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง           

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 (ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณทีีม่กีารปลีย่นแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรษิทัแจ้งมตเิปลีย่นแปลงหน้าที ่และจดัท�ารายช่ือและ

ขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และน�าส่งต่อ

ตลาดหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท�าการ นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยวธิกีารตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์

ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นิยามกรรมการอิสระ
นยิามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้เทยีบเท่ากบัข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ท�าหน้าที่คุ้มครองผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้

 1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย

 3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม

 4. ต้องไม่เป็นญาตสินิทหรอืเป็นบคุคลซึง่รบัหรอืมผีลประโยชน์ร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

 5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระส�าคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็น

อิสระ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการ
การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิท จะกระท�าผ่านการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะ

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด เนื่องจากบริษัทยัง

ไม่มคีณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกบคุคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว จากนัน้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะท�าการคดัเลอืกกรรมการ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในปี 2556 กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และนาย

โสภณ อิงค์ธเนศ
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สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ ที่พึงจะมีหรือ

พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึง

มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนรวม 
(บาท/ปี) ปี 2555                      

1.  นายมนู เลียวไพโรจน์

2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3.  นายปฐม อินทโรดม

4.  นายชาญชัย บุณยสุรกุล 

5.  นายประยูร รัตนไชยานนท์

6.  นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

7.  นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

8.  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

9.  นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

10. นายโสภณ อิงค์ธเนศ **

ค่าตอบแทนรวม 
(บาท/ปี) ปี 2556

ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ตำาแหน่ง

3,145,000

2,545,000

25,000

265,000

265,000

25,000

625,000

505,000

505,000

0

7,905,000

3,296,000  

2,666,000 

 20,000 

 45,000 

 260,000 

 20,000 

 620,000 

 500,000 

 500,000 

215,000

8,142,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ในรูปตัวเงิน)

หมายเหต ุ  ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงนิเดือน และค่าเบีย้ประชุมส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ละ 5,000 บาท        
                 โบนสักรรมการ ปี 2555 อนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 จ�านวน 550,000 บาท   
                 โบนสักรรมการ ปี 2556 รออนมุตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2557 จ�านวน 550,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล
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25562555

6เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ* 8,994,707 5 10,334,531
	 	 									จ�านวนราย	 จ�านวนเงิน	(บาท/ปี)						จ�านวนราย	 จ�านวนเงิน	(บาท/ปี)

ประเภทค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน

* สวสัดกิาร รวมถงึเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้แก่ผูบ้รหิาร ปี 2556 จ�านวน 5 ราย เป็นเงิน 345,681 บาท และในปี 2555 จ�านวน 6 ราย 
เป็นจ�านวนเงนิ 257,925 บาท 

11

17

17

14

2

41

1

22

125

11

17

17

14

2

41

1

22

125

พนักงานประจำา (คน) พนักงานรายวัน (คน)ฝ่าย
ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา

ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายครีเอทีฟ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายคอนเทนต์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานบุคคล 

 รวม

รวม (คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

25562555

114เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ* 48,291,914 125 54,877,233
	 	 									จ�านวนราย	 จ�านวนเงิน	(บาท/ปี)						จ�านวนราย	 จ�านวนเงิน	(บาท/ปี)

ประเภทค่าตอบแทน

* สวสัดกิาร รวมถงึเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้แก่พนกังาน ในปี 2556 จ�านวน 90 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,417,616 และ ในปี 2555 จ�านวน 
90 ราย เป็นจ�านวนเงนิ 873,093 บาท  

2. ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ประกนัความรับผิดของกรรมการและผูบ้รหิาร ปี 2556 วงเงนิประกัน  50,000,000 บาท 

บุคลากร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมพีนักงานรวมทัง้สิน้จ�านวน 125 คน (ไม่นบัรวมผูบ้รหิารจ�านวน 5 คน) แบ่งเป็นพนกังาน

ประจ�าจ�านวน 125 คน ไม่มีพนักงานรายวัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน
 1. ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน 
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2. ค่าตอบแทนอื่น

 ในปี 2556 พนักงานได้มีการใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทส่วนที่เหลือ ในวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2556 จ�านวน 13 ราย เป็นจ�านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 825,000 หุน้ โดยรายละเอียดใบส�าคญัแสดงสทิธิ ภายใต้โครงการ 

ESOP Warrant  ดังนี้ 

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น   15,600,000 หน่วย

 จ�านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น  15,600,000 หุ้น

 วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ    15 พฤศจิกายน 2553

 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิได้ ในปีนี้ รวม   825,000 หน่วย

 ก�าหนดการใช้สิทธ ิ     วันท�าการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 

           และพฤษภาคม

อัตราการใช้สิทธ ิ     1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่

 ราคาการใช้สิทธ ิ     0.25 บาท

 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ     3 ปี นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดง 

           สิทธิครั้งแรก

1. ผลการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในปี 2556 มีดังนี้

 1.1 จ�านวนรายที่ใช้สิทธ ิ     13 ราย

    1.2 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ ในปี 2556  825,000 หน่วย

    1.3 จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิ ในปี 2556  825,000 หุ้น

    1.4 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมด              0 หน่วย

2. จ�านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ในปี 2556                                             

 จ�านวนเงินรวม                                                                206,250 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความช�านาญ 

รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของพนักงานในทกุระดบั ทัง้นี ้บรษิทัจะส่งเสรมิให้บคุลากรสามารถพฒันาความรูค้วาม

ช�านาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท�าหน้าที่

ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยที่ปรึกษาของบริษัทจะมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้   

ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจ�า บริษัทจะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ  เข้าร่วมการอบรม

และสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงาน

ไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ ๆ  มาพัฒนา ปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทให้ดียิ่ง

ขึ้น

ในปี 2556 บรษิทัได้จดัให้พนกังานได้รบัการอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกส�านกังาน โดยเฉลีย่ 12.77 ชัว่โมง

ต่อพนักงาน 1 ท่าน
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บรษิทัให้ความส�าคญักับการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีเนือ่งจากพจิารณาเหน็ว่าเป็นกลไกส�าคญั ในการน�าไปสูค่วามเจรญิเตบิโต 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยมนีโยบายในการปฏิบัติ ตามหลกัการก�ากบัดแูล

กจิการทีดี่ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
1. บริษทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธิในการทีจ่ะ

ได้รบัส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสารของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอก

เสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผูส้อบบัญช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษัิท เช่น การจดัสรร

เงินปันผล การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เป็นต้น

2. บริษทัได้ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิการใช้สทิธิของผูถ้อืหุน้ นอกเหนอืจากสทิธิพืน้ฐานต่าง ๆ โดยในการ

จดัประชุมผูถื้อหุน้ บรษิทัจดัให้มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่ง

ทีต้่องตัดสนิใจในทีป่ระชมุอย่างครบถ้วน และจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 14 วนั พร้อมทัง้มกีารเผย

แพร่ทางเว็บไซต์ของบรษิทั (http://www.aripplc.com) และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ซกัถามแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ  ได้อย่างเตม็ท่ีและอสิระ เมือ่การประชมุแล้วเสรจ็ บรษิทัจะจดัท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้

3. บรษิทัมนีโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการบรษิทัเข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพร้อมเพรยีงกนั เพือ่ร่วมชีแ้จงหรอืตอบข้อซกั

ถามของผูถื้อหุน้ในทีป่ระชมุ

4. บรษิทัอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุน้ได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มทีโ่ดยไม่มค่ีาใช้จ่าย และ

ละเว้นการกระท�าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชมุของผูถ้อืหุน้ จดัขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าประชมุเพือ่ออกเสยีงลง

มตเิพ่ือไม่ให้มวิีธกีารทียุ่ง่ยาก

5. บริษทัให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่กระท�าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธิของผูถ้อืหุน้

ในปี 2556 บริษทัมกีารประชมุผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ คอื การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2556 ซึง่

การประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทัจดัขึน้ในวนั และเวลา ทีค่�านงึถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเข้าประชมุ โดยบรษัิทจดัส่งหนงัสอื

เชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดวาระการประชมุข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีต้่องตัดสนิใจในทีป่ระชุม รวมถงึสาเหตุและความ

เป็นมาของเร่ืองทีต้่องตดัสนิใจโดยระบถุงึข้อเทจ็จรงิและเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระของทกุวาระที่

เสนอในหนงัสอืเชิญประชมุ จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก�าหนด และรายชือ่ของกรรมการอิสระ พร้อม

ท้ังค�าแนะน�าในการมอบฉนัทะ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานที่ประชมุ 

ให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 14 วนั และในเวลาเดยีวกนัได้มกีารเผยแพร่เอกสารดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ที ่http://www.aripplc.com

   

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยเพ่ิมทางเลอืกในการ

ประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรอืบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ

และออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได้ 
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2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคล เพือ่เข้ารบั

การพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเวลาอนัควร และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาบนเวบ็ไซต์ของบรษัิท 

(http://www.aripplc.com)

3. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้และได้

เสนอช่ือกรรมการอสิระ 3 ท่าน ให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

4. คณะกรรมการบรษิทัด�าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามล�าดับวาระการประชุม โดยมกีารเสนอราย

ละเอยีดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชมุท่ี

ไม่มกีารแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น

5. คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ซึง่รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง รวมตลอดถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ก่ียวข้อง

กับข้อมลู รวมถึงได้ก�าหนดบทลงโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูของบรษัิท หรอืน�าข้อมลูของบรษัิทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนไว้

แล้ว ตามนโยบายการป้องกนัการน�าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์

 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2556 บรษิทัให้สทิธิผูถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนแบบหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง และเปิดโอกาสให้

ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดอืน ในหนงัสอืเชิญประชุมบริษัทเสนอรายช่ือของกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน พร้อม

ทัง้จดัส่งข้อมลูเก่ียวกับกรรมการอสิระดงักล่าวเพือ่เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้   และในการด�าเนนิการประชมุ

คณะกรรมการบรษิทัไม่มกีารเพิม่วาระอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายโดยมรีายละเอียด ดงันี้

- พนกังาน : บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของพนกังานทกุคนในบรษิทั ซึง่จะมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นให้บรษิทัสามารถ

พัฒนาการด�าเนนิธรุกจิต่อไปในอนาคต บรษิทัจงึมุ่งเน้นในการพฒันาศักยภาพ ความรูค้วามสามารถ และทกัษะของพนกังาน

อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึพจิารณาให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละคน ตลอดจน การดแูล

รกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านงึถงึคณุภาพชวีติ และความปลอดภยัในการท�างาน  ทัง้นี ้ บรษัิทได้ถอืปฏบิตัต่ิอ

พนกังานทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยจดัให้มสีวสัดิการและสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ประกนั

สขุภาพ การตรวจสขุภาพประจ�าปี

- คูค้่า : บรษิทัได้ปฏบิตัต่ิอคูค้่าทีเ่ป็น Supplier อย่างเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรอืข้อตกลงตาม

สญัญาทีท่�าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั เพือ่พฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีก่่อให้เกดิประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย

- ลูกค้า : บรษิทัเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้าโดยเน้นการท�าการค้าด้วยความซือ่สตัย์และเป็นธรรม โดยเลอืกผลติภณัฑ์

ทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูบ้รโิภค เช่น พมิพ์นติยสารโดยใช้หมกึ Soy Ink

- คูแ่ข่ง : บรษิทัประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีดี่และตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ รกัษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏบิตัิ

ในการแข่งขัน และหลกีเลีย่งวธิกีารไม่สจุรติเพือ่ท�าลายคู่แข่ง

- เจ้าหน้ี : บรษิทัได้ให้ความส�าคญัในการก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจ้าหนีไ้ว้อย่าง

ชดัเจนเป็นรปูธรรมและเปิดเผยถงึการปฏิบตัไิว้ให้เป็นทีท่ราบ และในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้ต้องรบี

แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเรว็ เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตุสมผล

- ชมุชนและสังคม : บรษิทัให้ความส�าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของชมุชนรอบ ๆ ทีต้ั่งส�านกังานของบรษิทั
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- ด้านส่ิงแวดล้อม : บรษิทัประกอบธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ตามหลกัการ ดังนี้

 • บริหารงานโดยมเีป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 • มุง่พัฒนากระบวนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมนิผลการด�าเนินงานอย่าง

สม�า่เสมอ

 • ปลกูฝัง และส่งเสรมิพนกังาน รวมทัง้ผูเ้กีย่วข้องให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

- ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั : บรษิทัเชือ่มัน่ว่า ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐาน

ของบรษิทัและเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการเตบิโตอย่างย่ังยนืขององค์กร จงึก�าหนดนโยบายทีจ่ะให้พนกังานปฏบัิตงิานอย่างปลอดภยั

และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดย

 • พยายามป้องกนัอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วยเนือ่งจากการปฏิบัติงานด้วยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของ

บคุลากรทกุคน รวมทัง้จ�ากัดและควบคมุความเสีย่งในการปฏิบัติงานทีไ่ม่ปลอดภัย

 • ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐับาลและองค์กรอ่ืน ในการระงับเหตุฉกุเฉนิหรอือุบัติเหตุอันเกดิจากการปฏิบัติงานด้วย

ความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ และระมดัระวงั

 • ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง ๆ  ในเรือ่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครดั และจะน�ามาตรฐานการจัดการเกีย่วกบั

ความปลอดภยัทีน่่าเชือ่ถอืมาใช้บงัคบัในกรณทีีย่งัไม่มกีฎหมายและข้อบังคับก�าหนดใช้อยู่

 • จัดให้มกีารออกแบบเครือ่งมอื อปุกรณ์ การจดัท�าระเบยีบปฏิบัติ การวางแผนด�าเนนิการ และการฝึกอบรมพนกังานให้

มคีวามรูค้วามเข้าใจ ตลอดจนได้รบัข้อมลูข่าวสารทีเ่พยีงพอในเรือ่งความปลอดภยัในการท�างาน เพือ่ป้องกนัอนัตรายอนัอาจ

เกดิจากวิธกีารท�างาน หรอืโรคภยัต่าง ๆ

- ด้านสิทธิมนษุยชน : บรษิทัก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ดังนี้

 • สนบัสนนุให้พนกังานใช้สทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนญู และตามกฎหมาย

 • จะรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน เช่น ชวีประวติั ประวติัสขุภาพ ประวติัการท�างาน เป็นต้น การเปิดเผยหรอืการ

ถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของพนักงานสูส่าธารณะจะท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากพนกังานผูน้ัน้ ทัง้นี ้การล่วงละเมดิถอืเป็น

ความผดิทางวินยั เว้นแต่ได้กระท�าไปตามระเบยีบบรษิทั หรอืตามกฎหมาย

 • ไม่สนบัสนนุกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินษุยชนสากล และการทจุรติ

 • พนกังานทกุคนต้องไม่กระท�าการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรอืการกระท�าต่อผูอ่ื้นบน  

พืน้ฐานของเช้ือชาต ิเพศ ศาสนา อาย ุความพกิารทางร่างกายและจติใจ

 • ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชมุชนและสงัคมมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ หากมกีารกระท�าของกจิการ

หรือบุคลากรในกิจการทีอ่าจเป็นการละเมดิสทิธ ิทัง้นี ้เพือ่เป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไข

- ด้านการไม่ล่วงละเมดิสนิทรพัย์ทางปัญญา : บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัทรพัย์สนิ

ทางปัญญาหรอืลขิสิทธ์ิ โดยการน�าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ทีไ่ด้รบัมาหรอืทีจ่ะน�ามาใช้ภายในบรษิทั 

จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ่ื้น

 • ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีข่องพนักงานถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษัิท

 • เมือ่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทางปัญญาต่าง ๆ ซึง่รวมไปถงึผลงาน สิง่ประดิษฐ์  คืนให้

บริษทั ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทีเ่กบ็ไว้ในรปูแบบใด ๆ

 • พนกังานทีใ่ช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์ของบรษัิท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลขิสทิธ์ิ และเฉพาะทีไ่ด้

รบัอนญุาตให้ใช้งานจากบรษิทัเท่านัน้ เพือ่ป้องกนัปัญหาการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

 • การน�าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภายนอก ทีไ่ด้รบัมาหรอืทีจ่ะน�ามาใช้ภายในบรษิทั จะต้องตรวจสอบเพือ่

ให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่
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- ด้านการต่อต้านทจุริต : บรษิทัมนีโยบายการต่อต้านทจุรติและการจ่ายสนิบน ดังนี้

 • ห้ามมใิห้พนักงานเรยีก หรอืรบัประโยชน์หรอืทรพัย์สนิใดทีส่่อไปในทางจงูใจให้ปฏบิตั ิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

ทางทีม่ชิอบ หรืออาจท�าให้บริษทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม

 • พนกังานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรอืทรพัย์สนิใดแก่บคุคลภายนอกเพือ่จงูใจให้ผูน้ัน้กระท�าหรอืละเว้น

การกระท�าใดทีผ่ดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต�าแหน่งหน้าท่ีของตน

- การแจ้งเบาะแส : บรษัิทจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 

หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร ทัง้จากพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ รวมทัง้มกีลไก

ในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส และให้ความส�าคัญกบัการเกบ็ข้อมลูข้อร้องเรยีนเป็นความลบั ซึง่จะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บุคคลทีไ่ด้

รับมอบหมายและเกีย่วข้องด้วยเท่านัน้ เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรยีน

ในปี 2556 บรษิทัได้ท�าการปรับปรงุแนวปฏบิตัทิีค่รอบคลมุถงึสทิธิต่าง ๆ  และผลประโยชน์ เกีย่วกบัการจ้างงานทีเ่ป็นธรรม 

โดยระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท และจัดให้พนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานที่เข้ามาท�างานใหม่รับทราบ 

นอกจากนี ้ยังจัดให้มกีารตรวจสขุภาพให้กบัพนกังานเป็นประจ�าทกุปี ในส่วนของคู่ค้า คู่แข่ง นัน้ บรษัิทยดึหลกัความเสมอภาค 

โดยการจัดให้มกีารเปรยีบเทยีบราคา เพือ่ให้เกดิความเท่าเทยีมกนั และไม่ผกูขาดกบัรายใดรายหนึง่

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
1. คณะกรรมการบริษทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทางการ

เงนิและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์

ของบรษิทั ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษัท เพ่ือให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับริษัทท้ังหมด

ได้รบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั โดยท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผูถ้อืหุน้และสาธารณชนผ่านช่องทาง และ

สือ่การเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษัิท รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อรายงานงบการเงินทีม่ข้ีอมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และสมเหตุ

สมผล งบการเงนิของบรษิทัจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชีทีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัิ

อย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

3. บริษทัได้แสดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบัญชไีว้ใน

แบบแสดงรายงานประจ�าปี  (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) และได้มกีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท

และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั

ในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้จดัให้มหีน่วยงานทีใ่ห้ข้อมลูสารสนเทศและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุตลอดจนนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์

4. บริษทัได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัและรายการซือ้ขายหุน้/ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษทัรับทราบ กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจะต้องถกูเปิดเผยอย่างถกูต้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาสคณะกรรมการและผูบ้รหิารได้มกีารยืน่เรือ่งแจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูตาม

แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร และรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร

ให้ทีป่ระชุมรับทราบ

ในปี 2556 บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทัง้ช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั (http://www.aripplc.com) 

และได้แสดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงาน

ประจ�าปี รวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารโดยละเอยีดทัง้รปูแบบ ลกัษณะ และจ�านวนเงนิ       

ค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะ ปัจจบัุนบรษิทั
มกีรรมการทัง้สิน้จ�านวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 7 ท่าน 
(รวมประธานกรรมการบรษิทั) ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกดิการถ่วงดุลใน
การออกเสยีง เพือ่พจิารณาในเรือ่งต่าง ๆ  นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ  เพือ่ช่วยในการ
ก�ากบัดูแลกิจการของบรษิทัดงันี้

 1.1 คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัมกีรรมการบรหิารทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูก้�าหนดแนวทาง และ
กลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และเพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่าง
คล่องตัว 

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัมกีรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพือ่ปฏบัิติหน้าทีเ่ฉพาะเรือ่ง และเสนอเรือ่งให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าทีข่องคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอทีจ่ะสามารถ
ท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิทได้ 

 นอกจากนี ้บรษิทัมนีโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่ให้เป็น
คนละบุคคลกัน เพือ่ป้องกนัมใิห้บคุคลใดมอี�านาจเบ็ดเสรจ็ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูก้�าหนด
อ�านาจหน้าที ่และจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งพร้อมทัง้คัดเลอืกบุคคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว และมกีารก�าหนดนโยบาย 
ผูบ้ริหารสงูสดุ (CEO) ขององค์กร จะไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษัิทอ่ืน

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
อ้างองิจากหวัข้อ ขอบเขต อ�านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท (หน้า 41)

ชือ่ - สกลุ 

1. นายมนู เลยีวไพโรจน์

2. นายมนิทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายปฐม อินทโรดม

4. นายประยรู รัตนไชยานนท์

5. นายวิวสนั เตยีว ยอง เพง็

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

7. นายประกอบ วิศษิฐ์กจิการ

8. นายนฤตม์ เทอดสถรีศกัดิ์

9. นอ.พญ. อิศรญา สขุเจรญิ

10. นางสาวพรปวณ์ี สหวัฒนพงศ์    

11. นายมารุจ  เทวบญุ              

12. นายนรศกัดิ ์รัตนเวโรจน์

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการ

อสิระ

กรรมการ และ

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอสิระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงิน

ผูอ้�านวยการ ฝ่ายงานแสดงสนิค้า

ผูอ้�านวยการ ฝ่ายผลติรายการ

จ�านวนหุน้ทีถ่อื 

ณ 1 ม.ค. 2556 

 780,000 

 

206,338,000 

 884,800 

 1,064,400 

 375,000 

 -   

 750,000 

 

750,000 

 

750,000 

 

404,800 

 252,500 

 -   

(+) เพิม่ขึน้ 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

-   

 -   

 -   

การเปลีย่นแปลง

(-) ลดลง

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

-   

 252,500 

    -   

จ�านวนหุน้ทีถ่อื 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

 780,000 

 

206,338,000 

 

884,800 

 1,064,400 

 375,000 

 -   

 750,000 

 750,000 

 

750,000 

 

404,800 

 -   

 -   

รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารรวมคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ 
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3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทุกครัง้ บรษิทัจะมกีารเสนอชือ่กรรมการบรษิทัทีอ่อกจากต�าแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 

ของกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ หากกรรมการมไิด้ตกลงกนัเองเป็น
วธิอีืน่ ให้ใช้วธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการ
ทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่กไ็ด้

กรรมการตรวจสอบมวีาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่ง
ต้ังใหม่อกีได้ ทัง้นี ้การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจะด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองกนัไม่เกนิ 9 ปี การลาออกของกรรมการตรวจ
สอบให้ยืน่ใบลาต่อประธานกรรมการบรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นมุตั ิพร้อมส่งส�าเนา
หนงัสอืลาออกให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบคุคลทีล่าออก โดยบคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จะอยูใ่นต�าแหน่งได้ เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่อง
กรรมการตรวจสอบทีต่นแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ

4. การประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัมนีโยบายให้คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมกีารประชมุพเิศษ

เพิม่เตมิตามความจ�าเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารก�าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน และมกีารส่งหนงัสอืนดัประชมุ
พร้อมรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทได้มเีวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มี
การจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษัิท
พร้อมให้คณะกรรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วข้องตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่พจิารณางบ
การเงนิรายไตรมาส และเรือ่งอืน่ ๆ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชมุเป็นกรณีพเิศษ เพือ่
พจิารณาเร่ืองจ�าเป็นเร่งด่วนอืน่ ๆ ตามแต่จะเหน็สมควร โดยประธานกรรมการตรวจสอบส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชมุโดยวธีิอ่ืน หรอืก�าหนดวนัประชมุ
ให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้ และก�าหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัใน
คราวถัดไป เพ่ือทราบทกุครัง้

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัมกีารก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดบัทีเ่หมาะสม และเป็นอตัราทีเ่พยีงพอส�าหรับการรกัษากรรมการ

และผูบ้ริหารทีม่คีณุภาพไว้ โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร และอยูใ่นระดับทีส่ามารถเทยีบเคียงได้กบับรษัิทในกลุม่
อตุสาหกรรมเดยีวกนั ปัจจยัทีจ่ะน�ามาพจิารณา ประกอบด้วย การประเมนิผลงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาท
และความรับผดิชอบ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใน
ส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ ซึง่จะพจิารณาจากภาระ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิท

6. การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการบรษัิท
  กรรมการบรษิทัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่านจะได้รบัทราบข้อมลูของบรษัิท กฎระเบียบและข้อมลูธุรกจิของบรษิทั

ทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอก่อนปฏิบตัหิน้าท่ี และกรรมการจะได้รบัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยให้กรรมการ
บริษทัสามารถท�าหน้าทีแ่ละก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทอย่างมปีระสทิธิภาพ

 ในปี 2556 มกีรรมการ จ�านวน 1 ท่าน คอื นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้เข้าอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานส�าหรบักรรมการ Director 

Certification Program (DCP) 
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การควบคุมภายใน

บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสม เพือ่มุง่ให้การด�าเนนิกจิการต่าง ๆ 

ของบริษทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อให้เกดิประสทิธิผล  บรษัิทจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลมุทกุด้าน ทัง้

ด้านการเงนิ การด�าเนนิงาน การปฏบิตังิาน การบรหิารบคุลากร การบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารระบบสารสนเทศ ตลอดจน

ด�าเนนิการเพือ่ให้ระบบบญัช ีและรายงานทางการเงนิมคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้  เป็นไปตามข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

ธรุกิจของบริษทั 

โดยสรุประบบการควบคมุภายในของบรษิทัแบ่งเป็นหวัข้อ ดังต่อไปนี้   

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษทัมสีภาพแวดล้อม ทีเ่อือ้อ�านวยให้ระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสม  เพยีงพอ  และมปีระสทิธิภาพ ได้แก่

• บริษทัได้จัดโครงสร้างขององค์กร และสายงานบังคับบัญชา ให้มคีวามชดัเจน และเหมาะสม  มกีารมอบอ�านาจหน้าที่ 

ความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้พนกังานทกุคนทราบ และตระหนกัถงึบทบาท อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของตน

• บริษทัก�าหนดนโยบาย และข้ันตอนการปฏบิตังิานในระบบงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร

• บริษทัมข้ีอก�าหนดห้ามฝ่ายบรหิาร และพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

กจิการ รวมทัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนไว้ในระเบยีบข้อบังคับการท�างาน

2.  การประเมินความเสี่ยง
บริษทัมกีารประเมนิความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก ทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิท วเิคราะห์ และก�าหนด

มาตรการจัดการความเสีย่ง การสือ่สารให้พนกังานทีเ่กีย่วข้องได้ทราบ

3.  กิจกรรมการควบคุม
บรษิทัมนีโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน โดยมุง่หมายให้บรรลเุป้าหมาย ตามทีฝ่่ายบรหิาร

ก�าหนดไว้  กจิกรรมเพือ่การควบคมุจะชีใ้ห้ผูป้ฏบิตังิานเหน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกดิความระมดัระวงั 

และสามารถปฏบัิตงิานให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์  เช่น

• ด้านการเงนิการบญัช ี บรษิทัมกีารควบคมุภายในเกีย่วกบัการเกบ็เงิน  รกัษาเงิน  การรบัจ่าย  เงินฝากธนาคาร  และเงนิ

ยมืทดรอง  เป็นไปตามระเบยีบทีก่�าหนด  มีการบนัทกึบัญชคีรบถ้วนถกูต้องและสม�า่เสมอ

• ด้านการจัดซือ้สนิค้าและบรกิาร บรษิทัมข้ีอก�าหนด และขัน้ตอนการปฏิบัติงานการจดัซือ้ เพือ่เป็นแนวทางปฏิบัติในการ

จดัซือ้ ซึง่ได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบในขัน้ตอนการปฏบัิติการจดัซือ้ไว้อย่างชดัเจน  เช่น อ�านาจการอนมุติั  การก�าหนด

ความต้องการสนิค้าและบรกิาร การตรวจรบั

• บริษทัก�าหนดให้ใช้ดชันวีดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) กบัพนกังานทัง้องค์กร

• บริษทัมกีารก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และวงเงินอ�านาจอนมุติัในแต่ละระดับไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร  
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร
บรษิทัมรีะบบสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิตงิาน  การรายงานทางการเงิน และการด�าเนนิงาน  การปฏบัิตติามนโยบาย 

และระเบยีบปฏบิตั ิมกีารจดัท�าข้อมลูทีส่�าคญัต่าง ๆ อย่างเพยีงพอทีจ่ะใช้ในการตัดสนิใจ รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศทีไ่ด้จาก

ภายนอกองค์กรมกีารสือ่สารไปยงัผูบ้รหิาร   และผูใ้ช้ภายในองค์กร ในรปูแบบทีช่่วยให้ผูร้บัสารสนเทศปฏิบัติหน้าทีต่ามความ

รับผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

5.  การติดตามและประเมินผล
บรษิทัจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ ประเมนิผลการควบคุมภายใน ก�ากบัดูแล เพ่ือให้เกดิความ

มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานในด้านต่าง ๆ  และกจิกรรมทางการเงินทีส่�าคญัของบรษัิทได้ด�าเนนิตามแนวทางทีก่�าหนด โดยทางหน่วย

งานตรวจสอบภายใน จะมกีารจดัท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี รวมทัง้ด�าเนนิงานตรวจสอบตามแผนงานนัน้ และเพือ่ให้หน่วย

งานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบได้อย่างเต็มที ่คณะกรรมการบรษัิทจงึก�าหนดให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมหีน้าทีร่ายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และมคีวามเหน็ว่าข้อ

ตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต�า่และให้ผูต้รวจสอบภายในตดิตามการด�าเนนิการต่อข้อตรวจพบและให้รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบในคร้ังถดัไป

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า ในสภาพปัจจบุนับรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและสอดคล้องกบัแบบ

ประเมนิการควบคมุภายในของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน

ส�าหรบัเร่ืองการท�าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว อย่างเพยีงพอแล้ว รวม

ทัง้มรีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทอันเกดิจากการทีผู่บ้ริหารน�าไปใช้โดย

มิชอบหรือโดยไม่มอี�านาจ
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การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษัิทได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการป้องกนัข้อมลูภายในของบริษทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิง่ 

จงึมกีารก�าหนดนโยบายให้มีการเกบ็รกัษาข้อมลูซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลบั ดังนี้

1. ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษัิทน�าความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษัิทไปเปิดเผยหรอื

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์

ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมใิห้กรรมการ (รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ) ผูบ้รหิาร (รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ) 

พนกังาน และลกูจ้างของบริษทัใช้ข้อมลูภายในของบรษัิททีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ท�าการซ้ือ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ ขาย เสนอซือ้หรอืเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ก่อนทีข้่อมลูนัน้จะได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าว

จะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืเพือ่ให้ผูอ่ื้นกระท�าการดังกล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกู

ลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบรษิทั

3. บรษัิทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผูบ้รหิารเข้าใจและรบัทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษัิทของ

ตนเอง คู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทัง้นี ้บริษทัได้แจ้งให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษัิททราบเกีย่วกบัข้อก�าหนดข้างต้น รวมทัง้การห้ามซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ส�าหรับในส่วนของพนกังาน บรษิทัได้ก�าหนดเร่ืองนีไ้ว้เป็นหวัข้อหนึง่ของจรยิธรรมทีพ่นกังานพงึยดึถอืปฏบิตั ิโดยมใิห้พนกังาน

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วข้อง จากต�าแหน่งหน้าท่ีการงานและข้อมลูอันเป็นความลบัของบรษัิท

ทัง้นี ้หากพบว่าบคุคลข้างต้นได้น�าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน บริษัทถอืว่าบุคคลดังกล่าวมคีวามผดิ

ทางวินยัอย่างร้ายแรง และจะถกูลงโทษตามข้อบงัคบัพนกังานของบรษัิทต่อไป
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รายช่ือของกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ข้อมลูรายการระหว่างกนัรวมถงึ นโยบายในการก�าหนดราคาตาม

ประเภทของรายการค้า ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิประจ�าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ภายใต้หมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ ข้อ 7 รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั โดยบรษัิทได้ด�าเนนิการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกนักบัรายการระหว่างกนัและมคีวามเหน็ว่า การท�ารายการระหว่างกนั 

เป็นความจ�าเป็น และมคีวามสมเหตสุมผลของการท�ารายการ เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ถอืว่าเป็นไปตามลกัษณะ

การประกอบธรุกจิทัว่ไป และเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามราคาตลาดหรอืราคายติุธรรม และไม่มคีวามแตกต่างจากการขายหรอืซือ้

กับบุคคลภายนอกอืน่ 

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษทัมกีารก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบรษัิทและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งว่า ผูบ้รหิารและผูม้ี

ส่วนได้เสยีจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยบรษัิทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความ

เหน็เก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยจะมกีาร 

ก�าหนดเงือ่นไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการทางการค้าปกตใินราคาตลาด   ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาที่ 

เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัจะต้องดแูลให้บรษิทัปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิด

เผยข้อมลูการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีส่�าคัญของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วมตามมาตรฐานบญัชี

ทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
บรษิทัอาจมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับรษิทัร่วมในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นไปตามลกัษณะการท�าธรุกจิการค้าทัว่ไป 

และมเีง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกต ิและสามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขทางธรุกจิประเภทเดยีวกนักบัทีบ่รษัิทกระท�ากบับคุคล

ภายนอก เช่น การเช่าพืน้ทีแ่สดงสนิค้า การลงโฆษณาในสือ่สิง่พมิพ์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปเพือ่

ความจ�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัโดยมกีารก�าหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน มคีวามเป็นธรรม

และสอดคล้องกบัราคาตลาด พร้อมทัง้มคีณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพจิารณาและสอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และ

ให้ความเหน็ถึงความสมเหตสุมผลของรายการทีเ่กดิขึน้ทกุไตรมาส

ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีม่ไิด้เป็นไปตามธรุกจิปกติทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิทจะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบเข้า

มาสอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ และแสดงเหตผุลในการท�ารายการดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัจะเข้าท�ารายการนัน้  อย่างไร

ก็ตาม รายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบรษัิทจะต้องปฏบิตัิ

รายการระหว่างกัน
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ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึง่ทรัพย์สนิของบรษิทัและบรษิทัร่วม ตลอดจน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บรษิทัมกีารก�าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ จากการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทั

และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งว่า ผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนได้เสยีจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนในการอนมุติัรายการดังกล่าว โดยคณะ

กรรมการบรษิทัจะต้องดแูลให้บรษิทัปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 

ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการ

ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่�าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชโีดยเคร่งครดั 

นอกจากนี ้บริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบัญช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พจิารณาตรวจสอบ

และให้ความเหน็เกีย่วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแบบแสดง

รายงานข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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ค�าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2556 บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยส�าคัญจากการขยายธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า หรืองาน    

อีเวนต์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมไอซีทีจะยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ท�าให้รายได้

เดิมในส่วนตลาดไอซีทีของบริษัทลดลง แต่บริษัทได้หารายได้เพิ่มเติมจากการขยายธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

เข้ามาเสริมอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับธุรกิจการพัฒนา และผลิตสื่อดิจิตอลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นั้น เริ่มท�า          

รายได้ให้บริษัทถึงแม้จะเป็นจ�านวนเงินที่ไม่มาก แต่ก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีส�าหรับธุรกิจนี้

รายได้

   รายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการ ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า การรับจ้างจัดงานนิทรรศการ และรายได้จาก

การโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล สื่อวิทยุโทรทัศน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.71 ของรายได้รวม ส�าหรับรายได้จากการ

ขายสินค้า มาจากการขายนิตยสาร หนังสือ และสินค้าอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 3.01 ของรายได้รวม

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมจ�านวน 530.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 281.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112.63 

มาจากการรับจัดงานแสดงสินค้าให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน ท�าให้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169.69 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 96.74  ส�าหรับธุรกิจสื่อดิจิตอลและสื่ออื่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,334 

มาจากรายได้การผลิตรายการโทรทัศน์ และการผลิตสื่อดิจิตอล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท จึงท�าให้มีอัตราการเติบโตที่สูง

มากเมื่อเทียบกับปีก่อน ในส่วนรายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยภาวะอุตสาหกรรมไอซีทีที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และ               

แนวโน้มตลาดการโฆษณาในสือ่สิง่พมิพ์ลดลง ส่งผลให้รายได้โฆษณาลดลง แต่บรษิทักใ็ช้กลยทุธ์ในการท�ากจิกรรมการตลาด

แบบผสมเพิ่มเติม ท�าให้รายได้รวมทั้งปีของธุรกิจนี้ลดลง 13.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -20.87

ต้นทุน  

  ในปี 2556 บรษิทัมต้ีนทนุขายและบรกิาร 423.63 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 273.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 182.65 

และมีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายที่ร้อยละ 80.07 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายท่ีร้อยละ 60.93 

เนือ่งจากต้นทนุในการรับจดังานแสดงสนิค้าให้กับหน่วยงานภายนอกจะมอีตัราต้นทนุทีส่งูกว่าการจดังานของบรษิทั และการ

เพิ่มขึ้นของต้นทุนในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการผลิตสื่อดิจิตอล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

  ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.47 มาจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 0.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.05 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 1.79 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.10 แต่เมื่อน�าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบต่อยอดขาย ในปี 2556 มีอัตราค่าใช้จ่าย

อยู่ที่ร้อยละ 11.99 ลดลงจากปีก่อน ที่อัตราร้อยละ 24.64 

  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ในการค�านวณภาษีในปี 2556 ลดลงจากเดิมอัตราร้อยละ 23 คงเหลืออัตราร้อยละ 20 
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ฐานะการเงิน
สินทรพัย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 306.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 17.01 สาเหตุมาจาก

 -  สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 44.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 88.47 

ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 23.31 ล้านบาท 

 -  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 3.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -5.67 

 -  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.60 มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ 

มีภาระค�้าประกัน 8.25 บาท และมีการรับเงินคืนภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อนจากกรมสรรพากร 3.61 ล้านบาท 

ลกูหน้ีการค้าสทุธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้ารวม 74.05 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 73.07 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.68 ล้านบาท และ 49.52 ล้านบาทตามล�าดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 

โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ภายในก�าหนดการช�าระเงิน คิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้ค้างช�าระที่เกินก�าหนดมีอายุ

ไม่เกิน 3 เดือน 

  บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการตั้งส�ารองหนี้สูญ ดังนี้ ลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือน จะตั้งส�ารองร้อยละ 25 ของยอดหนี้

ค้างช�าระ ลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 6 เดือน จะตั้งส�ารองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างช�าระ และลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 9 เดือน จะตั้ง

ส�ารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างช�าระ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารหนี้อย่างเข้มงวด นอกเหนือจากนโยบายการตั้งส�ารอง

หน้ีสญูทีก่�าหนดแล้ว ถ้าลกูหน้ีคงค้างรายใดมเีหตหุรอืแนวโน้มท�าให้บริษัทไม่แน่ใจในการรบัช�าระหน้ี หรอือาจจะรบัช�าระหนี้

ได้บางส่วน บริษัทจะท�าการตั้งส�ารองหนี้สูญทันที จึงท�าให้ในปี 2556 บริษัทมีการตั้งส�ารองหนี้สูญ 0.98 ล้านบาท ส�าหรับลูก

หนี้คงค้างไม่เกิน 3 เดือน  

สินค้าคงเหลือสทุธิ

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมสีนิค้าคงเหลอืสทุธิจ�านวน 24.71 ล้านบาท สนิค้าส่วนใหญ่ทีอ่ายไุม่เกนิ 3 เดือน จ�านวน 

24.49 ล้านบาท และสินค้าที่เกิน 3 เดือน จ�านวน 0.22 ล้านบาท 

หนีสิ้น    

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 74.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

104.79 สาเหตุมาจาก

 -  หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 36.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.74 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและ

เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจปกติของกิจการ  และ

 -  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 2.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.80 มาจากส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน 

  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 231.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น      

ร้อยละ 2.80 ส่วนใหญ่มาจากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น 6.10 ล้านบาท จากผลประกอบปี 2556 จ�านวน 33.14 ล้านบาท                      
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ในขณะที่มีเงินปันผลจ่าย จ�านวน 27.47 ล้านบาทและการเพิ่มทุนช�าระในส่วนการใช้สิทธิ ESOP ของพนักงานจ�านวน 0.21 

ล้านบาท

 งบกระแสเงินสด
  ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 32.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 55.45 

ล้านบาท มาจากยอดลูกหนี้การค้าคงเหลือปลายปี และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น  

  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 12.79 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 9.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก

บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน  

  กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 27.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.87 ล้านบาท มาจากการจ่าย

เงินปันผลประจ�าปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 

อัตราส่วนทางการเงิน
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  ในปี 2554 - 2556 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 8.08 เท่า 5.57 เท่า และ 3.29 เท่า ตามล�าดับ ถึงแม้ว่าอัตราส่วน

สภาพคล่องจะลดลงจากปีก่อน แต่สภาพคล่องของบริษัทยังคงอยู่ในสภาพที่ดี

อตัราส่วนวัดความสามารถในการท�าก�าไร

  อัตราก�าไรขั้นต้น ในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อยละ 36.90, 39.07 และ 19.93 ตามล�าดับ ในปี 2556 บริษัทมีอัตราก�าไร

ขั้นต้นที่ลดลงจากปีก่อน มาจากอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีลดลงของรายได้ที่มาจากการรับจ้างจัดงานแสดงสินค้าให้หน่วยงาน

ภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีอัตราการเติบโตของก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.69

  อัตราก�าไรสุทธิ ในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อยละ 9.70, 12.65 และ 6.25 ตามล�าดับ อัตราก�าไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน 

สาเหตมุาจากต้นทนุขายและบรกิารทีส่งูขึน้ ถงึแม้ว่า บรษัิทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารให้ลดลงจากร้อย

ละ 24.64 ของยอดขาย เหลือเพียงร้อยละ 11.99 ของยอดขาย ก็ตาม

  อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในปี 2554 - 2556 เท่ากับร้อยละ 10.41%, 14.50% และ 14.52 อัตราผลตอบแทนของ       

ผู้ถือหุ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย  มาจากก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 1.58 ล้านบาท 

โครงสร้างเงินทุน
  เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2554 - 2556 พบว่า บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ากับ 0.10 เท่า 0.16 เท่า และ 0.32 เท่าตามล�าดับ อัตราส่วนในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 

 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
  บริษัทมีแผนที่จะผลิตรายการโทรทัศน์เพิ่มเติม เพื่อตอบรับกับกระแสของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งการท�า

รายการดังกล่าวบริษัทได้วางแผนที่จะใช้เงินลงทุนหมุนเวียนจากการด�าเนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน โดยบริษัทคาดว่า

จะสามารถเพิ่มยอดขายโฆษณาและก�าไรสุทธิให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับรายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง นอกจากนี ้

บริษัทยังมีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจออนไลน์และสื่อดิจิตอล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาเสพสาระความรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิตอลมากขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำารายงานทางการเงิน 2556

 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในการก�ากับดแูลให้รายงานทางการเงินประจ�าปีบญัช ี2556 ของบรษัิททีจ่ดัท�าข้ึน มข้ีอมลูทางบัญชทีีถ่กูต้อง

ครบถ้วนในสาระส�าคญั โปร่งใสอย่างเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษัิท ป้องกนัการทจุรติ และการด�าเนนิการที่

ผดิปกติ รวมทัง้ได้ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมกีารพจิารณาถงึความ

สมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจดัท�างบการเงนิ รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีบญัชี 

2556 ของบริษทั

 ดงันัน้ เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกิดความเชือ่มัน่ต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจงึได้แต่งตัง้คณะ

กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอสิระผูซ้ึง่มคุีณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ท�าหน้าทีส่อบทาน ให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงิน และการด�าเนนิงานอย่างถกูต้องเพยีงพอ มกีารเปิดเผยข้อมลูรายการที่

เกีย่วโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามโปร่งใส ถกูต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ให้มคีวามเพยีงพอ

ของการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากบัดูแลของบริษัท ทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล 

ตลอดจนมคีวามครบถ้วนเพยีงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย

ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า งบการเงินของบรษัิท ประจ�าปี 2556 สิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบัญช ี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงินสดทีถ่กู

ต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ สมเหตสุมผล ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีารใช้นโยบายบัญชทีีเ่หมาะสม 

และถือปฏบัิติอย่างสม�า่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส เพยีงพอ และปฏิบัติถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

                นายมน ูเลยีวไพโรจน์                                                                              นายมนิทร์ อิงค์ธเนศ

                  ประธานกรรมการ                                   ประธานกรรมการบรหิาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการแต่ละ

ท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้      

 1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ ์     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

•   การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

•   การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

•  การพิจารณาเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ  

   ครบถ้วนอย่างเพียงพอ

•  การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

•   การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  ภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2556  ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ 

ภายใน พร้อมทัง้เชญิฝ่ายจดัการและฝ่ายบญัช ีเข้าร่วมประชมุตามวาระอนัควร เพือ่สอบทานรายงานทางการเงนิ แลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดท�าอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดย

ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ไม่พบว่ามีการปฏิบัติใด ๆ  อันเป็นการขัดแย้งกับข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้งต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2557 ของฝ่าย         

ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต 

3.  การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ประจ�าปี 2556 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4.  การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผล

ประโยชน์

5.  การพจิารณาและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษัิท และค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีโดยพจิารณาถงึคุณภาพ

ผู้สอบบัญชี ความช�านาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ

6.  การดูแลให้บรษิทั มกีารบรหิารความเสีย่งทีส่�าคัญ  และระบบการควบคมุภายในทีด่ ีตลอดจนการปฏบิตัติามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
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 ส�าหรับรอบปีบัญชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/

หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท 

แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

 

       

       นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ








