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(หน่วย : พันบาท)

        ปี 2555         ปี 2556      % เพิ่ม (ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน
    สินทรัพย์หมุนเวียน 1,495,797 1,494,160 (0.11)

    สินทรัพย์รวม  2,490,051 2,527,436 1.50

    หนี้สินรวม 476,439 468,747 (1.61)

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,013,612 2,058,688 2.24

    ทุนจดทะเบียน  200,000  200,000              -   

    ทุนชำ�ระแล้ว  200,000  200,000              -   

    จำ�นวนหุ้น (ล้�นหุ้น)  200  200              -   

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 2,146,237 2,064,469 (3.81)

    ร�ยได้อื่น 33,364 24,163 (27.58)

    ร�ยได้รวม 2,179,601 2,088,632 (4.17)

    ต้นทุนข�ย 1,408,065 1,404,466 (0.26)

    กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 771,536 684,165 (11.32)

    ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 314,035 326,207 3.88

    กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 457,501 357,959 (21.76)

    ต้นทุนท�งก�รเงิน  596  694 16.60

    ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 106,835 72,188 (32.43)

    กำ�ไรสุทธิ 350,071 285,076 (18.57)

    กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 1.75 1.43 (18.29)

รายงานการเงิน
และผลการดำาเนินงานโดยสรุป

หมายเหตุ:  1. ข้อมูลข้�งต้นเป็นงบก�รเงินรวมของบริษัท 
 2.  บริษัทเริ่มจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มนำ�งบก�รเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 
  ม�จัดทำ�เป็นงบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม 2555
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ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท

คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภ�คม พ.ศ. 2485 ที่อำ�เภอรือเส�ะ จังหวัดนร�ธิว�ส  

เป็นบุตรคนที่ 4 ของพ่อ - รัตน์ และแม ่- ระเรียบ อุทกะพันธุ์ มีพี่น้องทั้งหมด 6   คน

ภ�ยหลังจบก�รศึกษ�ชั้น ม.8 จ�กโรงเรียนมห�วชิร�วุธ สงขล� ได้เข้�ศึกษ�ต่อที่คณะอักษรศ�สตร์  

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และเร่ิมต้นชีวิตก�รทำ�ง�นคร้ังแรกท่ีองค์ก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

(อ.ส.ท.) จ�กนั้นจึงม�รับหน้�ที่พนักง�นพิสูจน์อักษรที่บริษัทไทยวัฒน�พ�นิช จำ�กัด จนกระทั่งได้เป็น 

หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�รนิตยส�ร “วิทย�ส�ร” นิตยส�รของวงก�รครู

คณุชเูกยีรตไิดห้นัเหม�เปน็ฝ�่ยประช�สมัพนัธข์องก�รเคหะแหง่ช�ต ิซึง่ทีน่ีถ่อืเปน็จดุเริม่ตน้ของก�ร 

จัดทำ�นิตยส�ร “บ้�น” เพื่อเผยแพร่คว�มรู้และเป็นคู่มือเตรียมคว�มพร้อมให้กับประช�ชนที่กำ�ลังจะย้�ย 

เข้�ไปอ�ศัยบ้�นที่ก�รเคหะฯสร้�งขึ้น ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำ�ลังประสบกับภ�วะข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัย

เม่ือค้นพบว่�ตัวเองไม่เหม�ะกับง�นร�ชก�รและรู้สึกอิ่มตัว จึงได้ล�ออกจ�กก�รเคหะแห่งช�ติ 

และไดร้วบรวมสมคัรพรรคพวกและพนกัง�นจำ�นวนหนึง่ จดัตัง้ “ห�้งหุน้สว่นจำ�กดั ว�รส�รบ�้นและสวน”  

เริ่มผลิตนิตยส�ร “บ้�นและสวน” ฉบับแรกออกว�งตล�ดในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519

นับจ�กวันนั้น คุณชูเกียรติได้ใช้ประสบก�รณ์ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ นำ�พ�กิจก�รเล็กๆ จนเติบโต 

กล�ยม�เป็นบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 

โดยคุณชูเกียรติได้กล่�วถึงหลักก�รทำ�ง�นเอ�ไว้ในหนังสือ “มะเร็งขึ้นสมอง” ไว้ว่�

“บริษัทอมรินทร์ฯทำ�ธุรกิจเจริญรุดหน้�ม�ต�มลำ�ดับ คนนึกว่�ผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล ไม่ใช่หรอก  

ผมคดิว�่ผมมสีตมิ�กกว�่ ปญัญ�ของผมกแ็คก่ล�งๆ ตัง้แตส่มยัเรยีนมธัยม ครจูะบนัทกึลงสมดุพกม�ทกุป ี

ว�่ ‘สตปิญัญ�ป�นกล�ง’ ก�รทำ�ธรุกจิ สตสิำ�คญักว�่ปญัญ� เพร�ะถ�้เอ�ปญัญ�นำ�จะหลงระเรงิไปกนัใหญ ่ 

ต้องใช้สตินำ� หรืออย่�งน้อยก็ใช้สติกำ�กับปัญญ�ให้ได้ ขอให้มีสติรู้ข้อจำ�กัดของตัว ไม่ต�โตโลภม�ก และ 

มคีว�มเพยีรทีจ่ะทำ�สิง่ทีไ่ดไ้ตรต่รองดว้ยคว�มมสีต ิอย่�ทอ้ถอย ชวีติจะมคีว�มสขุ คว�มสำ�เรจ็จะต�มม�  

คว�มสำ�เรจ็ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งทัง้หมด ไมส่ำ�เร็จม�กกไ็ด ้จะไดเ้ป็นบทเรียน ในชวีติผมสิง่ทีท่ำ�ไมส่ำ�เร็จกเ็ยอะไป  

คนมักจะไม่มอง ไปมองแต่คว�มสำ�เร็จ”

คุณชูเกียรติได้จ�กไปอย่�งสงบเมื่อวันที่ 10 ธันว�คม พ.ศ. 2545 สิริอ�ยุได้ 60 ปี 7 เดือน

...เปน็ระยะเวล�น�นกว�่ 11 ปแีลว้ แตท่ว่�คณุชเูกยีรตไิดม้อบมรดกแหง่สตแิละปญัญ�ใหค้นอมรนิทร ์

รุ่นแล้วรุ่นเล่� ได้สืบทอดปณิธ�นแห่งคว�มรู้ต่อไปอย่�งไม่มีวันสิ้นสุด ภ�ยใต้บ้�นหลังนี้ 

“บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)”



ภ�พ: พรทิพย์ รักษ์ทอง
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จ�กจุดเร่ิมต้นของกองบรรณ�ธิก�รเล็กๆ ท่ีคุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและ 

พนักง�นจำ�นวนเพียงไม่ก่ีคน ร่วมกันจัดต้ังห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน เพ่ือเร่ิมผลิตนิตยส�ร  

“บ้�นและสวน” ฉบับแรกออกว�งจำ�หน่�ยในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519 โดยในสมัยน้ันยังต้องอ�ศัยก�รพิมพ์ 

จ�กโรงพิมพ์ภ�ยนอก ซ่ึงในช่วงต่อม�จึงได้มีก�รก่อต้ังโรงพิมพ์ข้ึนในช่ือห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อมรินทร์ก�รพิมพ์  

เพ่ือจัดพิมพ์นิตยส�รเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้�งง�นพิมพ์อ่ืนด้วย

ถึงแม้จะมีพนักง�นจำ�นวนไม่ก่ีคน แต่ก็เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีย่ิงใหญ่ท่ีส่งผลให้กิจก�รขย�ยตัวเพ่ิมม�กข้ึน 

ในระยะต่อม� ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นต้องระดมทุนและแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน เข้�จดทะเบียน 

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือปี 2536 พร้อมกับเปล่ียนช่ือเป็น

“บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน)” 

ในปีเดียวกัน บริษัทได้ขย�ยกิจก�รด้�นก�รจัดจำ�หน่�ย โดยก�รก่อต้ังบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์  

จำ�กัด เพ่ือดูแลก�รจัดจำ�หน่�ยส่ิงพิมพ์ท้ังหมด รวมถึงก�รจัดต้ังร้�นค้�ปลีกข้ึนโดยให้ช่ือว่� “ร้�นน�ยอินทร์”  

อันเป็นช่ือท่ีขอพระร�ชท�นน�มม�จ�กพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เร่ือง “น�ยอินทร์ 

ผู้ปิดทองหลังพระ”

จ�กปริม�ณผู้อ่�นท่ีเร่ิมต้นข้ึนจ�กคนเพียงไม่ก่ีกลุ่ม กลับขย�ยตัวเพ่ิมและมีคว�มหล�กหล�ยม�กย่ิงข้ึน  

บริษัทจึงเร่ิมผลิตนิตยส�รอ่ืนๆ ต�มม�เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้อ่�น โดยมีนิตยส�รแนวผู้หญิง 

ออกต�มม� คือ “แพรว” และ “สุดสัปด�ห์” และผลิตนิตยส�รอ่ืนๆ อย่�งต่อเน่ือง จนปัจจุบันบริษัทมีนิตยส�ร 

ท้ังส้ิน 13 หัว ผลิตหนังสือเล่มปีละหล�ยร้อยเล่ม รับจ้�งพิมพ์และขย�ยออกไปสู่ธุรกิจอ่ืนอีกหล�กหล�ย



โครงสร้างองค์กร
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)  ปี 2556

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานสนับสนุน

สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักผู้ตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 
 ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
 ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
4. นางสุภาวดี โกมารทัต
 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 
 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
8. นางสุภาพ น้อยอำ่า
 กรรมก�ร
9. นายสมรรถ เรืองณรงค์
 กรรมก�รอิสระ
10.นายอำาพล รวยฟูพันธ์ 
 กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
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คณะผู้บริหาร
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1. เมตตา อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
2. สุภาวดี โกมารทัต   รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
3. ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
4. โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์   รองกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่กรรมก�รผูจ้ดัก�รส�ยง�นแอก็ทฟีอมรนิทร ์
      และกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
5. ชีวพัฒน์ ณ ถลาง   รองกรรมก�รผู้จดัก�รใหญแ่ละกรรมก�รผู้จดัก�รส�ยง�นธุรกจิโรงพิมพ์
6. ฉันทชาต ธเนศนิตย์   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน)
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คณะผู้บริหารสายงานนิตยสาร
1. นวลจันทร์ ศุภนิมิตร    กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร
2. ฉันทนา ยุทธนาภูมิ   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
3. เจรมัย พิทักษ์วงศ์    บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
4. ปัญญลักษณ์ มณีงาม ไพค์  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
5. นำ้าทิพย์ เงินแย้ม   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสือ่ส�รแบรนด ์- นติยส�ร
6 ประพันธ์ ประภาสะวัต   ที่ปรึกษ�ส�ยง�นนิตยส�รบ้�นและสวน

6 2 4 1 5 3
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คณะผู้บริหารงานโฆษณา
1. อัจฉรา แต้สุวรรณ     รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร (ง�นโฆษณ�)
2. สัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
3. ชฎาพร บุณยาภรณ์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
4. วลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
5. อัศวเมศร์ ชะดามนต์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
6. อุไรวรรณ สุนทรหงษ์   ที่ปรึกษ�ง�นโฆษณ�

6 2 1 3
5

4
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คณะผู้บริหาร 
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

1. ทิตยา นิลรังษี     ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ย
2. จุฑามาศ สมิตานนท์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย
3. อมรรัตน์ อัคควัฒน์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นระบบคุณภ�พและเทคโนโลยี
4. ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services
5. บุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร
6. ณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์   ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น

26 54 3 1
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1. องอาจ จิระอร    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
2. รุ่งโรจน์ จรัสแจ่มแก้ว   รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์เทเลวิชั่น
      และผู้อำ�นวยก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 
3. อุษณีย์ วิรัตกพันธ์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รหนังสือเล่ม

คณะผู้บริหาร
CONTENT AND SERVICES

2 3 1
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คณะผู้บริหาร 
สายงานสนับสนุน
1. อัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป
2. ธนารี พิมปรุ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
3. ชัชฎา พรหมเลิศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์
4. อาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

3 4
1 2
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สารจากประธาน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่�นม� ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทยังคงมีอัตร�ก�รขย�ยตัวในระดับที่น่�พอใจ  

เมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกับปีก่อน ปัจจัยภ�ยนอกต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นภ�วะเศรษฐกิจ สถ�นก�รณ์ 

ท�งก�รเมือง ผลกระทบต่อเนื่องจ�กก�รปรับค่�แรงขั้นตำ่� และคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน ทำ�ให้ 

มีก�รปรับร�ค�สินค้�ต่�งๆ ส่งผลทำ�ให้ปี พ.ศ. 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย�กลำ�บ�ก  

บริษัทได้ทำ�ก�รติดต�มข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ อย่�งใกล้ชิด อีกท้ังได้มีก�รวิเคร�ะห์ปัญห�และว�งแผน 

ง�นในก�รรองรับ มีก�รปรับปรุงยุทธศ�สตร์และห�ม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รบรรเท�ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ทำ�ให้ส�ม�รถลดระดับคว�มรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และรองรับคว�มเสี่ยงท่ีอ�จเกิดขึ้นกับ 

ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

 ในปีที่ผ่�นม� บริษัทได้มีก�รออกม�ตรก�รต่�งๆ เพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ โดยเฉพ�ะในส่วนของ 

ต้นทุนก�รผลิตและต้นทุนก�รให้บริก�รที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีก�รต่�งๆ ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถ 

ควบคุมอัตร�ก�รทำ�กำ�ไร (Gross Profit Margin) ได้อย่�งน่�พอใจ ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วยังคงอยู่ 

บนพื้นฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักง�น 

ผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2556

ในป ีพ.ศ. 2556 บรษิทัมรี�ยไดร้วมจ�กทกุส�ยง�นธรุกจิรวม 2,088.63 ล�้นบ�ท ลดลงจ�กป ีพ.ศ.  

2555 เท่�กบั 90.97 ล�้นบ�ท คดิเปน็อตัร�ก�รลดลง 4.17% และมกีำ�ไรสทุธเิท�่กบั 285.08 ล�้นบ�ท ลดลง 

จ�กชว่งระยะเวล�เดยีวกนั 65.00 ล�้นบ�ท คดิเปน็อตัร�ก�รลดลง 18.57% คดิเปน็กำ�ไรสทุธิตอ่หุน้เท่�กบั  

1.43 บ�ท ส�เหตุสำ�คัญของก�รลดลงของกำ�ไรสุทธิ เนื่องจ�กก�รเริ่มต้นก�รดำ�เนินธุรกิจใหม่ของบริษัท  

(ธุรกิจโทรทัศน์ด�วเทียม)
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การดำาเนินการในปี พ.ศ. 2556

ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัททั้ง 4 ส�ยง�น อันประกอบด้วย ธุรกิจโรงพิมพ์ ส�ยง�นนิตยส�ร  

ส�ยง�นหนังสือเล่ม และส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์ ซึ่งมีภ�รกิจท่ีชัดเจนในก�รดำ�เนินก�รร่วมกัน 

เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งธุรกิจของบริษัทและยึดหลักก�รใช้ข้อมูล (Content) ที่มีอยู่แล้ว นำ�ม�สร้�งสรรค์ 

หน่วยธุรกิจใหม่และทำ�ก�รพัฒน�ต่อยอดเพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิมสูงสุดให้แก่บริษัท ในรอบปีท่ีผ่�นม�มีก�ร 

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญในแต่ละส�ยง�น ดังนี้

ธุรกิจโรงพิมพ์ มีก�รสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล เพ่ือผลิตง�นพิมพ์ท่ีมีจำ�นวนหน่วยพิมพ์ไม่ม�กนัก  

แต่ยังคงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่�งมีคุณภ�พ ซึ่งห�กใช้เครื่องพิมพ์เดิมจะทำ�ให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงม�ก 

สายงานนิตยสาร บริษัทไม่มีก�รเปิดตัวนิตยส�รใหม่ แต่ก�รปรับปรุงเนื้อห�และภ�พลักษณ์ของ 

นิตยส�รยังคงมีอย่�งต่อเน่ือง มีก�รข�ยลิขสิทธิ์และเนื้อห�ของนิตยส�รบ้�นและสวนให้แก่สำ�นักพิมพ์ 

ในต่�งประเทศ ซึ่งได้ทำ�ก�รตีพิมพ์ฉบับแรกตั้งแต่เดือนมีน�คม 2556

สายงานหนังสือเล่ม มีก�รจัดทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ออกจำ�หน่�ยในช่องท�งต่�งๆ  

เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้อ่�นได้อย่�งครบถ้วน

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ในส่วนธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัท มีก�รผลิตร�ยก�ร “บ้�นและสวน Fine  

Day” เพื่อออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี นอกเหนือจ�กก�รเริ่มดำ�เนินธุรกิจโทรทัศน์ 

ด�วเทียม ช่องร�ยก�รอมรินทร์แอ็กทีฟทีวี (AMARIN activ TV) ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทย่อย 

ของบริษัท 

นอกจ�กนี้ ในส่วนของก�รจัดง�นแสดงท่ีสำ�คัญนั้น บริษัทได้ทำ�ก�รจัดง�นแสดงเพ่ิมเป็น 6 ง�น 

โดยง�นแสดงเดมิ ไดแ้ก ่ง�นบ�้นและสวนแฟร ์2013 จดัขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิ�ยน ทีอ่�ค�รช�เลนเจอร ์

อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี ง�น Health, Cuisine & Beauty Festival จัดขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎ�คม 
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ที่ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์ และช่วงเดือนพฤศจิก�ยน ที่อ�ค�รช�เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี 

ในส่วนง�นแสดงที่จัดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ ง�นบ้�นและสวนมิดเยียร์ จัดขึ้นในช่วงเดือน 

มิถุน�ยน ที่ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค ง�นอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วง 

เดือนมีน�คมและเดือนมิถุน�ยน ที่ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค

ผลก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม� อ�จกล่�วได้ว่�อยู่ในระดับที่น่�พอใจ เนื่องจ�กปัจจัยภ�ยนอก 

หล�ยประก�รไมเ่อือ้อำ�นวย อกีทัง้บรษิทัมกี�รเริม่ดำ�เนนิก�รในธุรกจิโทรทัศนด์�วเทียม ซึง่แมว่้�จะไดร้บั 

ผลตอบรับที่ดี แต่เน่ืองจ�กก�รดำ�เนินก�รท่ียังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ทำ�ให้กระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษัทในระดับหนึ่ง

ท้�ยที่สุดน้ี ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 

ขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร และหน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่�นที่ได้ให้ 

คว�มร่วมมือและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทม�โดยตลอด และหวังเป็นอย่�งยิ่งในก�รสนับสนุน 

ของท่�นในโอก�สต่อไป รวมถึงขอขอบคุณผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนท่ีร่วมมือและทุ่มเทก�รทำ�ง�น 

อย�่งเตม็กำ�ลงั ขอใหท้กุท�่นเชือ่มัน่ว�่คณะกรรมก�รของบรษิทัจะยงัคงมุง่มัน่ กำ�กบั ดแูล ก�รดำ�เนนิง�น 

ของบรษิทัใหม้คีว�มมัน่คง โดยยดึหลกัก�รดำ�เนนิธุรกจิอย�่งมจีรยิธรรม คว�มชอบธรรม และคว�มโปรง่ใส  

เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนและส�ม�รถสร้�งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะย�วตลอดไป 

          (น�งเมตต� อุทกะพันธุ์)

                       ประธ�นกรรมก�ร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น โดยมี ดร.สมช�ย 

ภคภ�สนว์วิฒัน ์เปน็ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ น�ยเจรญิจติต ์ณ สงขล� และน�ยอำ�พล รวยฟพูนัธ ์

เป็นกรรมก�รตรวจสอบ และมีน�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้�ทีต่�มขอบเขต หน้�ที ่และคว�มรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหม�ย 

จ�กคณะกรรมก�รบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี  

2556 ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 8 ครั้ง และเป็นก�รร่วมประชุมกับผู้บริห�ร 

ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในต�มคว�มเหม�ะสม ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2556 โดยได้ร่วมประชุมเพ่ือสอบถ�ม  

และรับฟังคำ�ช้ีแจงจ�กผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน) และผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน ในเร่ืองคว�มถูกต้องครบถ้วนของงบก�รเงินและคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล 

รวมถึงรับทร�บข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

มีคว�มเห็นว่� งบก�รเงินดังกล่�วมีคว�มถูกต้องต�มท่ีควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีทีรั่บรอง 

ท่ัวไปเช่นเดียวกับคว�มเห็นของผู้สอบบัญชี อีกท้ังร�ยก�รท่ีมีส�ระสำ�คัญได้รับก�รเปิดเผยและแสดงร�ยก�ร 

ในงบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้วอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่�มีประเด็นเก่ียวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ท่ีมีนัยสำ�คัญ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินคว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�ร 

ควบคุมภ�ยใน อันจะช่วยส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยง�น 

ผลก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ต�มแผนง�นท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�อนุมัติแล้ว  

ซ่ึงครอบคลุมระบบง�นท่ีสำ�คัญของบริษัท ท้ังน้ีไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นส�ระสำ�คัญ
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินคว�มมีประสิทธิผลของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  

โดยได้พิจ�รณ�ภ�รกิจ ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบ คว�มเป็นอิสระ อัตร�กำ�ลัง  

และงบประม�ณของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ังได้พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตร ง�นตรวจสอบภ�ยใน 

ให้เหม�ะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวท�งก�รตรวจสอบภ�ยในของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และได้อนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน รวมถึงแผนก�รฝึกอบรมกรรมก�ร 

ตรวจสอบและบุคล�กรตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รตรวจสอบ 

ภ�ยในท่ีเพียงพอ เหม�ะสม และมีประสิทธิผล รวมท้ังมีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รตรวจสอบท้ังในด้�นบุคล�กร 

และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งต่อเน่ือง

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงก�รปฏิบัติต�ม 

ข้อกำ�หนดของบริษัทและข้อผูกพันท่ีบริษัทมีไว้กับบุคคลภ�ยนอก ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�  

ไม่พบประเด็นท่ีเป็นส�ระสำ�คัญในเร่ืองก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันท่ีบริษัทมีไว้กับ 

บุคคลภ�ยนอก

5. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ได้ร่วมกับผู้บริห�รของบริษัทพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�น  

คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมท้ังเสนอช่ือผู้สอบบัญชีและค่�ตอบแทน เพ่ือนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร 

บริษัทให้ขออนุมัติจ�กท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

โดยสรุปในภ�พรวมแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีครบถ้วนต�มท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตร 

คณะกรรมก�รตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีก�รร�ยง�น 

ข้อมูลท�งก�รเงินและก�รดำ�เนินง�นอย่�งถูกต้อง มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน 

ท่ีเหม�ะสมและมีประสิทธิผล มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันต่�งๆ มีก�รเปิดเผยร�ยก�ร 

ท่ีเก่ียวโยงกันอย่�งถูกต้อง และมีก�รปฏิบัติง�นท่ีสอดคล้องกับระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีอย่�งเพียงพอ  

โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมท้ังมีก�รพัฒน�ปรับปรุงระบบก�รปฏิบัติง�นให้มีคุณภ�พดีข้ึนและเหม�ะสม 

กับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจอย่�งต่อเน่ือง

        (น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์)

         ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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นโยบายและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีนโยบ�ยและภ�รกิจหลักคือ ก�รเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำ�คัญอย่�งหนึ่ง 

ในก�รทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งขอบเขตหน้�ที่  

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน 

(Internal Audit) ทีเ่หม�ะสมและมปีระสทิธผิล และพจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน  

ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  

หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ 

ตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค�่ตอบแทนของบคุคลดงักล�่ว รวมทัง้เข�้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝี�่ยจดัก�รเข�้รว่ม 

ประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�ม 

กฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปขีองบรษิทั ซึง่ร�ยง�น 

ดงักล�่วตอ้งลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย�่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้

 6.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

 6.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

 6.3 คว�มเหน็เกีย่วกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนด 

  ของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

 6.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบ 

  แต่ละท่�น

 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�ม 

  กฎบัตร (Charter)

 6.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�ม 

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและมีเจตน�รมณ์ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ล โดยมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส  

และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ทั้งเพื่อเพ่ิมคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติ 

ที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจ�กนี้ 

คณะกรรมก�รบริษัทยังมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทภ�ยใต้เงื่อนไขและบทบัญญัติท�งกฎหม�ย  

และทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ควบคุมดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นไปต�ม 

นโยบ�ย พรอ้มทัง้เสรมิสร�้งกระบวนก�รกำ�กบัดแูลใหม้ปีระสทิธิภ�พยิง่ขึน้ดว้ยก�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) 

เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบบัญชีก�รเงิน ระบบง�นตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน และระบบง�นทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

ให้ถูกต้อง มีคุณภ�พ น่�เชื่อถือ และโปร่งใส 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงห�คม พ.ศ. 2554 ได้มีก�รอนุมัตินโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและ 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ทั้งนี้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ของบริษัทมีส�ระสำ�คัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมก�รใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ บริษัทได้นำ�เสนอเรื่องที่สำ�คัญให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ� 

อนมุติัและบรรจเุรือ่งต�่งๆ ทีส่ำ�คญัอย�่งครบถว้นต�มกฎหม�ย ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยส่งเอกส�ร 

เชิญประชุมพร้อมแนบร�ยง�นประจำ�ปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกร�ยก่อนก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษ�ข้อมูลก่อน 

ก�รประชุม พร้อมประก�ศแจ้งกำ�หนดเวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุมทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษผ่�นท�งหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง 

และบรษิทัพรอ้มเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถ�มและแสดงคว�มคดิเหน็ไดท้กุว�ระโดยกรรมก�รทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดม้กี�รบนัทกึประเดน็ 

ซักถ�มและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรูปร�ยง�นก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นก�ร 

ล่วงหน้� สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที่ 27 พฤศจิก�ยน 

พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2556 และท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิก�ยน 

พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�รับ 

เลอืกตัง้เป็นกรรมก�รของบรษิทั ซึง่ไดแ้จง้เปน็ก�รลว่งหน�้สำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ีพ.ศ. 2557 ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถใชส้ทิธ ิ

ดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที่ 15 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ก�รให้สิทธิดังกล่�วข้�งต้น บริษัท 

ได้ทำ�ก�รเผยแพร่ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมพร้อมร�ยละเอียดว�ระสำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้จัดส่งข้อมูล 

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่�งๆ ท่ีใช้ในก�รประชุม และขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ทร�บเป็นก�รล่วงหน้� ทันเวล�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่� 21 วัน โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 

ดังกล่�ว บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีน�คม พ.ศ. 2556 นอกจ�กนี้ บริษัทได้โฆษณ�หนังสือเชิญประชุม 

ให้ผู้ถือหุ้นทร�บท�งหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท  

(http://www.amarin.com) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทร�บและมีโอก�สศึกษ�เป็นก�รล่วงหน้�
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภ�ยใน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้�หนี้ คู่ค้� คู่แข่ง 

นักเขียน ผู้แปล เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ และหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกันภ�ยใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท 

เปิดโอก�สให้ส�ม�รถแจ้งหรือสอบถ�มได้โดยตรงถึงคณะกรรมก�รของบริษัท โดยติดต่อผ่�นเลข�นุก�รบริษัท ท�งไปรษณีย์ ณ ที่ตั้ง 

ของบริษัท หรือท�งอีเมล โดยส่งไปที่ E-mail: secretary@amarin.co.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัไดก้ำ�หนดใหม้กี�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ปลีะครัง้ ภ�ยในไมเ่กนิ 4 เดอืนนบัจ�กวนัสิน้สดุรอบปบีญัชบีรษิทั โดยจดัก�รประชมุ 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้ทิธเิท�่เทยีมกนัทกุร�ย ดว้ยก�รจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุทีม่รี�ยละเอยีด ระเบยีบว�ระก�รประชมุ เอกส�รประกอบว�ระ 

ต่�งๆ พร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และร�ยชื่อกรรมก�รอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะ 

ให้เข้�ประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถ�นที่จัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้� ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีร�ยละเอียดของเอกส�ร 

ที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำ�ม�แสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษ�สิทธิในก�รประชุม ท้ังนี้บริษัทได้จัดสรรเวล�ก�รประชุมอย่�งเพียงพอและ 

เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและตั้งคำ�ถ�มในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมก�รของบริษัทซึ่งประกอบ 

ไปด้วยประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบคำ�ถ�มในท่ีประชุม รวมทั้งได้บันทึก 

ประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน พ.ศ. 2556 บริษัทได้เลือกใช้ Convention Hall อ�ค�ร 

ผู้บริห�ร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมร�ชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร 10170 ในก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

อันเป็นสถ�นที่เดียวกับสถ�นที่ตั้งของบริษัท กรรมก�รของบริษัทเข้�ร่วมประชุมจำ�นวน 8 ท่�น (ล�ประชุม 1 ท่�น เนื่องจ�กป่วย)  

ประธ�นกรรมก�รทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในก�รประชุม ก่อนก�รประชุมจะเริ่มขึ้น ประธ�นในท่ีประชุมจะอธิบ�ยถึงวิธีก�รลงคะแนน 

เสียง และมีก�รประก�ศผลก�รลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละว�ระก�รประชุม ในระหว่�งก�รประชุม ประธ�น กรรมก�ร และผู้บริห�ร 

ของบรษิทั จะทำ�หน�้ทีอ่ธบิ�ยและตอบขอ้ซกัถ�มผูถ้อืหุน้อย�่งละเอยีดกอ่นมกี�รลงมตใินแตล่ะว�ระ นอกจ�กนี ้บรษิทัยงัไดป้ฏบิตัติ�ม 

นโยบ�ยที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในว�ระก�รเลือกกรรมก�ร โดยเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล และได้ 

เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้�ร่วมเป็นสักขีพย�นในก�รนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในก�รลงมติด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมก�ร 

อสิระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เพือ่เปน็ตวัแทนในก�รเข�้รว่มประชมุ รวมถงึมกี�รแสดงขอ้มลูอย�่งละเอยีดในวิธีก�รเดนิท�งเข�้สูส่ถ�นทีจ่ดัประชมุ  

ทั้งในกรณีก�รเดินท�งด้วยรถยนต์ส่วนตัวและโดยรถส�ธ�รณะ ซึ่งปร�กฏอยู่ต�มสิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 8 และลำ�ดับที่ 12  

ต�มลำ�ดับ ในเอกส�รเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 

ทั้งนี้ ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 บริษัทไม่มีก�รเพิ่มว�ระก�รประชุมที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ทร�บแต่อย่�งใด ภ�ยหลงัจ�กเสรจ็สิน้ก�รประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดจ้ดัทำ�ร�ยง�นก�รประชมุผูถ้อืหุน้และนำ�สง่ รวมทัง้เผยแพร่ผ่�นท�ง 

ตล�ดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภ�คม พ.ศ. 2556 ซึ่งภ�ยในเวล� 14 วันนับจ�กวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้ 
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ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมก�รบริษัทมีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และร่วมกำ�หนดนโยบ�ย กลยุทธ์ เป้�หม�ย และแผนธุรกิจของบริษัท และกำ�กับดูแล 

ให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุดด้วยก�รส�นต่อนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง  

โดยปรบัปรงุพฒัน�ด�้นเทคโนโลย ีบคุล�กร รวมทัง้ปรบักลยทุธใ์หม้คีว�มหล�กหล�ยและสอดคลอ้งกบัแผนก�รดำ�เนนิธรุกจิของบริษทั  

ตลอดจนขย�ยฐ�นธุรกิจให้มีส่วนแบ่งก�รตล�ดด้วยก�รสร้�งสรรค์นิตยส�รและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมีเนื้อห�ที่หล�กหล�ยและยึดมั่น 

ในก�รสร้�งสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภ�ยใต้ปณิธ�น “เร�จะทำ�ง�นเพื่อคว�มสุขและคว�มรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ คณะกรรมก�รได้ดูแลบริห�รจัดก�รอย่�งรอบคอบ โดยกำ�หนดนโยบ�ยและขั้นตอน 

ก�รพจิ�รณ�อนมุตัริ�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัสำ�หรบัร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มไวอ้ย�่งชดัเจนเป็นล�ยลกัษณอ์กัษร  

รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ โดยกำ�หนดร�ค�และเงื่อนไขเสมือนก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก 

โดยร�ยก�รระหว�่งกนัทีม่สี�ระสำ�คญัจะเปดิเผยร�ยละเอยีดมลูค�่ร�ยก�ร คูส่ญัญ� เหตผุล คว�มจำ�เปน็ในร�ยง�นประจำ�ปแีละแบบแสดง 

ข้อมูลประจำ�ปี (56-1) นอกจ�กนี้ กรณีมีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันใดๆ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�นที่มีส่วนได้เสียในร�ยก�รนั้น 

จะต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รดังกล่�ว โดยวิธีก�รงดให้คว�มเห็นและงดออกเสียงลงมติในร�ยก�รดังกล่�ว ในกรณีที่ 

เข้�ข่�ยเป็นร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันภ�ยใต้ประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์  

วิธีก�ร และก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่�งเคร่งครัด 

บริษัทมีนโยบ�ยห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทนำ�ข้อมูลภ�ยในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนไปเปิดเผย 

เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม นอกจ�กนี้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 

พนกัง�นของบรษิทัทีไ่ดร้บัขอ้มลูท�งก�รเงนิของบรษิทั ตอ้งไมใ่ชป้ระโยชนจ์�กขอ้มลูดงักล�่วกอ่นเปดิเผยสูส่�ธ�รณะ โดยบริษทัได้แจง้ 

ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทดังกล่�วข้�งต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวล� 1 เดือน 

ก่อนเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมก�รและผู้บริห�รเข้�ใจถึงภ�ระหน้�ที่ในก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท  

ตลอดจนก�รเปล่ียนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 และ 

บทลงโทษต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กำ�หนดบทลงโทษสูงสุด 

ห�กพบว่�กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทได้ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่�จะ 

เป็นก�รซื้อข�ยท�งตรงหรือท�งอ้อมก็ต�ม 

สำ�หรับในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีปร�กฏว่�มีกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทล่วงละเมิดหรือกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับก�รใช้ 

ประโยชนจ์�กขอ้มลูภ�ยในของบรษิทั นอกจ�กนี ้กรรมก�รและผูบ้รหิ�รทีม่ภี�ระหน�้ทีใ่นก�รร�ยง�นก�รถอืครองและก�รเปลีย่นแปลง 

ก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัทได้ร�ยง�นข้อมูลต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์อย่�งครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมก�รบรษิทัมนีโยบ�ยดำ�เนนิธรุกจิต�มแนวท�งแหง่คว�มถกูตอ้ง เทีย่งธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ ในก�รปฏบิตัติอ่บริษทั พนกัง�น  

ส�ธ�รณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้�งสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้อง ดำ�รงคว�มเป็นกล�ง มีอิสระในก�รนำ�เสนอ 

ข้อมูลข่�วส�ร ทั้งหมดนี้บริษัทได้กำ�หนดข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรย�บรรณของคณะกรรมก�รฝ่�ยจัดก�รและพนักง�น ติดต�มดูแล 

ก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณอย่�งสมำ่�เสมอ และได้กำ�หนดโทษท�งวินัยในกรณีละเมิดจรรย�บรรณไว้ด้วย
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บริษัทได้จัดทำ�คู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นล�ยลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 5/2554  

วันที่ 17 สิงห�คม พ.ศ. 2554 มีก�รจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำ�ก�รเผยแพร่และแจกให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนรับทร�บ  

ทำ�คว�มเข�้ใจ และยดึถอืปฏบิตัเิปน็หน�้ทีข่องตน นอกจ�กนีค้ณะกรรมก�รบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนก�รทีจ่ะดแูลใหม้กี�รถอืปฏบิตัจิริง 

อย่�งเคร่งครัด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 10 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นอิสระจำ�นวน  

4 ท่�น ดังนั้นบริษัทมีกรรมก�รที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่�น คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมก�รทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รได้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตส�หกรรม และ 

ผ่�นก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ไว้ดังนี้

ท้ังนี ้ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัจ่�ยค�่ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิ�รทัง้สิน้ 6 ท�่น เปน็เงนิ 1.82 ล�้นบ�ท  

(กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัทจะได้รับเฉพ�ะเงินเดือนและโบนัสเท่�นั้น) โดยแยกเป็นร�ยบุคคลดังนี้

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
(ต่อคน และจ่�ยเต็มเดือน)

30,000 บ�ท 10,000 บ�ท ไม่มี

เบี้ยประชุม (ต่อคน) 20,000 บ�ท ไม่มี ไม่มี

รายชื่อ/ตำาแหน่ง เงินประจำาตำาแหน่ง เบี้ยประชุม รวม

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 160,000 520,000

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 140,000 500,000

นายอำาพล รวยฟูพันธ์1

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
245,000 100,000 345,000

นายสมรรถ เรืองณรงค์
กรรมก�รอิสระ

120,000       - 120,000

นายวทัญญู ณ ถลาง2

กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
  90,000 20,000 110,000

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง3

กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
180,677 40,000 200,677

รวม 1,355,677 460,000 1,815,677

หมายเหตุ 1 นายอำาพล รวยฟูพันธ์ ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน พ.ศ. 2556
  และได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน พ.ศ. 2556
 2  นายวทัญญู ณ ถลาง พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 มีน�คม พ.ศ. 2556 เนื่องจ�กเสียชีวิต 
 3  นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ โดยดำ�รงตำ�แหน่งในว�ระแทนน�ยวทัญญู ณ ถล�ง ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 3/2556 

  เมื่อวันที่ 10 เมษ�ยน พ.ศ. 2556 ต่อม� น�งส�วสุวภ� เจริญยิ่ง ได้ขอล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม พ.ศ. 2556
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำ�หรับกรรมก�รที่เป็นพนักง�นของบริษัทจำ�นวน 5 ท่�น และผู้บริห�รของบริษัทจำ�นวน 2 ท่�น ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้จ่�ย 

ค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 25.09 ล้�นบ�ท

การประชุมคณะกรรมการ

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รซึ่งบริษัทได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในแต่ละปี และมีก�รประชุมพิเศษต�มคว�มจำ�เป็น รวมทั้งก�รประชุม 

ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� ซ่ึงเลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รก่อนก�ร 

ประชมุลว่งหน�้อย�่งนอ้ย 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมก�รไดม้เีวล�ศกึษ�ขอ้มลูอย�่งเพยีงพอกอ่นเข�้รว่มประชมุ โดยในป ีพ.ศ. 2556 ทีผ่�่นม�  

คณะกรรมก�รบรษิทัมกี�รประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ คณะกรรมก�รตรวจสอบมกี�รประชมุท้ังสิน้ 8 ครัง้ คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ� 

ค่�ตอบแทนมีก�รประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และบริษัทได้มีก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้ 

กรรมก�รส�ม�รถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

รายชื่อกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

จำ�นวน (ครั้ง) เข้�ร่วมประชุม จำ�นวน (ครั้ง) เข้�ร่วมประชุม จำ�นวน (ครั้ง) เข้�ร่วมประชุม

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6 6 - - 3 3

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

6 6 8 8 - -

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 

ค่�ตอบแทน กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

6 6 8 7 3 3

นางสุภาวดี โกมารทัต 
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6 6 - - 3 3

นางระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6 6 - - 3 3

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์1

กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
3 3 - - 1 1

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6 6 - - 3 3

นางสุภาพ น้อยอำ่า
กรรมก�ร

6 6 - - - -

นายสมรรถ เรืองณรงค์
กรรมก�รอิสระ

6 6 - - - -

นายอำาพล รวยฟูพันธ์2

กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
3 3 5 5 - -

นายวทัญญู ณ ถลาง3

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
2 1 2 1 - -

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง4

กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
2 2 4 2 - -

หมายเหตุ 1 นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน พ.ศ. 2556 และได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�ร 
  สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน พ.ศ. 2556
 2 นายอำาพล รวยฟูพันธ์ ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน พ.ศ. 2556 และได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�ร 
  ตรวจสอบ ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน พ.ศ. 2556 
 3 นายวทัญญู ณ ถลาง พ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 มีน�คม พ.ศ. 2556 เนื่องจ�กเสียชีวิต 
 4 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ โดยดำ�รงตำ�แหน่งในว�ระแทนน�ยวทัญญู ณ ถล�ง ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษ�ยน พ.ศ. 2556  
  ต่อม� น�งส�วสุวภ� เจริญยิ่ง ได้ขอล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม พ.ศ. 2556
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คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบและ 

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยมีร�ยชื่อของคณะกรรมก�รและขอบเขตหน้�ที่ของคณะกรรมก�รต�มร�ยละเอียด 

ในโครงสร้�งก�รจัดก�ร 

 

รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมก�รบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบก�รเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และส�รสนเทศท�งก�รเงนิทีป่ร�กฏในร�ยง�นประจำ�ป ี 

โดยงบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและถือปฏิบัติอย่�งสมำ่ �เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวัง ประกอบกับ 

คว�มเห็นของผู้สอบบัญชีว่� งบก�รเงินของบริษัทถูกต้องต�มท่ีควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รรับรองท่ัวไป รวมทั้งได้มีก�รเปิดเผย 

ส�รสนเทศที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินบนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริงอย่�งครบถ้วนสมำ่�เสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมก�รบรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รเปดิเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ของบรษิทัใหน้กัลงทุน นกัวิเคร�ะหห์ลกัทรพัย ์

ทร�บ พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัท  

โดยเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รให้ผู้ลงทุน นักวิเคร�ะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ผ่�นท�งสื่อออนไลน์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amarin.com นอกจ�กนี้ยังเปิดโอก�สให้นักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์เข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัท  

เพื่อรับทร�บข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นในปัจจุบันและอน�คต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีโอก�สรับรู้ข้อมูลอย่�งเท่�เทียม 

และทั่วถึง ผู้สนใจส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลต่�งๆ จ�กส่วนบัญชีบริห�รและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หม�ยเลข 0-2423-9900  

ต่อ 6806 หรือส่ง E-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบควบคุมภ�ยในทั้งในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติง�น มีก�รกำ�หนดขอบเขตหน้�ที่ 

และอำ�น�จดำ�เนินง�นของผู้ปฏิบัติง�นไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน โดยบริษัทมีสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ 

ระบบปฏบิติัก�รทกุระบบ เพือ่ใหเ้กดิคว�มมัน่ใจว�่ก�รปฏบิตังิ�นหลกัและกจิกรรมท�งก�รเงนิทีส่ำ�คญัของบรษิทัไดด้ำ�เนนิต�มแนวท�ง 

ที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ที่จะทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance)

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ  ตำาแหน่ง

น�งเมตต� อุทกะพันธุ์ ประธ�นกรรมก�ร

น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์ กรรมก�ร

น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� กรรมก�ร

น�งสุภ�วดี โกม�รทัต กรรมก�ร

น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�ร

น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�ร

น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง กรรมก�ร

น�งสุภ�พ น้อยอำ่� กรรมก�ร

น�ยสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมก�ร

น�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ กรรมก�ร

โดยมีน�งส�วธน�รี พิมปรุ เป็นเลข�นุก�รบริษัท
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กำ�หนดทิศท�งและเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ในภ�พรวมของบริษัท รวมท้ังพิจ�รณ�อนุมัตินโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทต�มที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอ กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ได้รับก�รอนุมัติไว้ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�เชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจ จริยธรรมท�งธุรกิจ จริยธรรมของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น เพื่อ 
เป็นแนวท�งปฏิบัติในองค์กร

3. ติดต�มก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัตลอดเวล� เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่คณะกรรมก�รทีเ่ปน็ผูบ้รหิ�รและฝ�่ยจดัก�รดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ย 
และนโยบ�ยที่ว�งไว้

4. ดำ�เนินก�รให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ
5. ดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รของบริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ย กระบวนก�ร และก�รควบคุมด้�นบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ ที่เกิดขึ้น  

ซึ่งต้องครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ก�รลงทุน ก�รตล�ด ก�รปฏิบัติง�น ชื่อเสียง และกฎหม�ย ทั้งนี้ คณะกรรมก�รต้อง 
ทำ�หน้�ที่อนุมัตินโยบ�ยดังกล่�ว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ก�รปฏิบัติจริงและนโยบ�ยดังกล่�วอย่�งสมำ่�เสมอ

6. แต่งตั้งกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็น เพื่อดูแลจัดก�รระบบ 
บริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้

7. มอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนกรรมก�ร
8. พิจ�รณ�บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ท้ังก�รเปลี่ยนแปลงที่มี 

นัยสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดให้มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จของฝ่�ยจัดก�ร และ/หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญต่อสัดส่วน 

หรือจำ�นวนของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของบริษัท
10. ดแูลใหม้กีระบวนก�รในก�รจดัสง่ขอ้มลูเพ่ือใหค้ณะกรรมก�รไดร้บัขอ้มลูจ�กฝ่�ยจดัก�รอย�่งเพียงพอท่ีจะทำ�ใหส้�ม�รถปฏบิตั ิ

ต�มอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบได้อย่�งสมบูรณ์
11. กำ�หนดให้กรรมก�รต้องเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำ�นวนครั้งของก�รประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมก�รของบริษัทต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่หรือสำ�นักง�นส�ข� 

หรือจังหวัดใกล้เคียง
13. พิจ�รณ�กำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท
14. พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รภ�ยใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 3 ท่าน คือ
ชื่อ  ตำาแหน่ง
น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
น�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
โดยมีน�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและ 

มีประสิทธิผลและพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย  
เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์และกฎหม�ย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่�ตอบแทน 
ของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนด 
ของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�ม 
โดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

 6.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
 6.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท
 6.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือ 

  กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 6.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)
 6.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย 

  จ�กคณะกรรมก�รบริษัท
7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 6 ท่าน ดังนี้
ชื่อ  ตำาแหน่ง
น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล� ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
โดยมีน�งอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทำ�หน้�ที่สรรห�และคัดเลือกบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ติดต�มแผนสืบทอดตำ�แหน่ง 

เพื่อสรรห�บุคคลที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อครบว�ระหรือมีตำ�แหน่งว่�งลง
2. กำ�หนดวิธีก�ร หลักเกณฑ์ก�รสรรห� และหลักเกณฑ์ก�รประเมินผลของกรรมก�รบริษัท กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เพื่อให้เกิด 

คว�มโปร่งใส
3. กำ�หนดวิธีก�รและหลักเกณฑ์ก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นก�รล่วงหน้�จ�กผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อก�รปฏิบัติ 

ต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน
4. มีอำ�น�จเรียกเอกส�รและบุคคลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�
5. เสนอนโยบ�ยและหลกัเกณฑก์�รจ�่ยค�่ตอบแทนสำ�หรบักรรมก�ร ท่ีปรกึษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชดุต�่งๆ ทีค่ณะกรรมก�ร 

แต่งตั้ง
6. พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�ร ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้ง  

ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จำานวน 5 ท่าน คือ
ชื่อ  ตำาแหน่ง
น�งเมตต� อุทกะพันธุ์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
น�งสุภ�วดี โกม�รทัต รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
น�งระริน อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�รบริห�ร
น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�รบริห�ร
น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง กรรมก�รบริห�ร

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
1. กำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจ ก�รลงทุนในธุรกิจใหม่
2. อนุมัติงบประม�ณประจำ�ปี
3. ติดต�มก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัท
4. จัดให้มีนโยบ�ย กระบวนก�ร และควบคุมคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ
5. จัดให้มีนโยบ�ย กระบวนก�ร และระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี
6. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รกิจก�ร ตลอดจนผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริห�รและก�รควบคุมก�รบริห�ร 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
7. กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนพนักง�น
8. กำ�หนดนโยบ�ยจ�่ยค�่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ืน่ รวมถงึค�่ตอบแทนแกก่รรมก�รและผูบ้รหิ�รระดบัสงู โดยตอ้งมหีลกัเกณฑ ์

ที่ชัดเจน โปร่งใส
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คณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จำานวน 30 ท่าน ดังนี้

ชื่อ   ตำาแหน่ง
1. น�งเมตต� อุทกะพันธุ์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
2. น�งสุภ�วดี โกม�รทัต รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
3. น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
4. น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์
5. น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์ 
   และกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
6. น�ยฉันทช�ต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน)
7. น�งนวลจันทร์ ศุภนิมิตร กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร
8. น�งส�วอัจฉร� แต้สุวรรณ รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร (ง�นโฆษณ�)
9. น�งส�วทิตย� นิลรังษี ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ย
10. น�ยองอ�จ จิระอร ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
11. น�งอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป
12. น�งส�วธน�รี พิมปรุ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
13. น�งส�วบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร (ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์)
14. น�งภัทร�วรรณ พูลทวีเกียรติ์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services
15. น�งส�วเบ็ญจรัตน์  พัฒนวิโรจน์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
16. น�งส�วจุฑ�ม�ศ สมิต�นนท์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย (ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์)
17. น�ยอมรรัตน์ อัคควัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นระบบคุณภ�พและเทคโนโลยี
18. น�ยณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น
19. น�งสัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
20. น�งส�วชฎ�พร บุณย�ภรณ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
21. น�งส�ววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
22. น�ยอัศวเมศร์ ชะด�มนต์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
23. น�งส�วฉันทน�  ยุทธน�ภูมิ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
24. น�งส�วปัญญลักษณ์  มณีง�ม ไพค์ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
25. น�ยเจรมัย  พิทักษ์วงศ์ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
26. น�งส�วอุษณีย์  วิรัตกพันธ์ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
27. น�งส�วชัชฎ�  พรหมเลิศ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์
28. น�งส�วนำ้�ทิพย์  เงินแย้ม ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสื่อส�รแบรนด ์- นิตยส�ร
29. น�ยรุ่งโรจน์  จรัสแจ่มแก้ว รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์เทเลวิชั่น
   และผู้อำ�นวยก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
30. น�ยอ�จห�ญ  นิมิตรหมื่นไวย ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
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แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน
ภ�พรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 ยังคงเติบโตได้ดีโดยเฉพ�ะในช่วงครึ่งปีแรก จ�กม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของ 

ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ รถคันแรก บ้�นหลังแรก ก�รปรับค่�แรงขั้นตำ่� และลดภ�ษีเงินได้นิติบุคคล โดยในครึ่งปีหลังก�รขย�ยตัวชะลอลง 

เนือ่งจ�กไมม่มี�ตรก�รกระตุน้ก�รบรโิภคเพิม่เตมิ อกีทัง้ปจัจยัค�่ครองชพีและหนีค้รวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหค้ว�มส�ม�รถในก�รใชจ้�่ย 

ของผู้บริโภคลดลง และผู้บริโภคจะมีคว�มระมัดระวังด้�นก�รใช้จ่�ยม�กขึ้น

ปี พ.ศ. 2557 อัตร�ก�รขย�ยตัวของก�รบริโภคค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นจ�กปี พ.ศ. 2556 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจของประเทศ 

ท่ีมโีครงก�รลงทนุขน�ดใหญ ่มเีมด็เงนิเข�้สูร่ะบบเศรษฐกจิ และนโยบ�ยกระตุน้กำ�ลงัซือ้ภ�ยในประเทศ ซึง่สง่ผลตอ่ก�รบรโิภคโดยรวม  

อีกทั้งปัจจัยภ�ยนอกจ�กเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในเอเชียที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 

ในส่วนของบริษัทมีร�ยได้หลักจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทิศท�งของ 3 กลุ่มอุตส�หกรรม ได้แก่ อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ� 

อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ และอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ ดังนี้

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

ภ�พรวมอุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่�ร�ว 120,000 ล้�นบ�ท คิดเป็นก�รเติบโตร�ว 3% โดยเป็นผลม�จ�ก 

ภ�วะเศรษฐกิจและกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว อีกทั้งสถ�นก�รณ์ชุมนุมท�งก�รเมืองที่ส่งผลให้สินค้�ชะลอก�รใช้งบโฆษณ� 

ในช่วงปล�ยปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มสื่อที่มีก�รใช้งบโฆษณ�ของปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อเคลื่อนที่ และ 

สื่ออินเทอร์เน็ต

ส่วนแนวโน้มของปี พ.ศ. 2557 อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�มีแนวโน้มเติบโตร�ว 5% โดยมีปัจจัยบวกจ�กก�รเลือกตั้งในช่วงต้นปี 

ก�รเริ่มออกอ�ก�ศทีวีดิจิทัลในช่วงไตรม�สแรก และก�รแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบร�ซิล ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ 

ก�รเติบโตของอุตส�หกรรมโฆษณ�ขย�ยตัว 

อุตสาหกรรมสำานักพิมพ์

ธุรกิจนิตยสาร

ภ�พรวมของธุรกิจนิตยส�รของปี พ.ศ. 2556 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี ส�เหตุสำ�คัญเนื่องม�จ�กสภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีก�ร 

ฟืน้ตวัจ�กม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิจ�กปกีอ่น ก�รขย�ยตวัของอตุส�หกรรมแฟชัน่คว�มง�ม และมกี�รลงทนุจ�กต�่งประเทศม�กขึน้  

โดยกล�่วไดว้�่สภ�วะเศรษฐกจิมผีลตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งมนียัสำ�คญั เนือ่งม�จ�กร�ยไดข้องก�รดำ�เนนิธรุกจิม�จ�กก�รจำ�หน�่ยนติยส�ร 

และร�ยได้จ�กก�รโฆษณ� และก�รดำ�เนินธุรกิจนิตยส�รจะต้องสร้�งคว�มนิยมในกลุ่มลูกค้�และก�รยอมรับจ�กผู้เลือกซื้อสื่อโฆษณ�

ปจัจยัสำ�คญัอกีประก�รสำ�หรบัธรุกจินติยส�ร คอื ก�รปรบัตวัอย�่งตอ่เนือ่งใหเ้ข�้กบันวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ตอบสนอง 

รูปแบบก�รใช้ชีวิต และขย�ยโอก�สในก�รเข้�ถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยก�รนำ�เสนอเนื้อห�แบบดิจิทัลคอนเทนต์ผ่�นเว็บไซต์ นิตยส�ร  

อิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) หรือนิตยส�รเฉพ�ะกลุ่ม (Segmentation) และเพิ่มช่องท�งก�รสื่อส�รผ่�นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่�งๆ อ�ทิ  

Facebook และ Instagram ซึ่งได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กกลุ่มผู้บริโภค

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 มีก�รเปิดตัวนิตยส�รใหม่หล�ยฉบับ ทั้งนิตยส�รหัวไทยและลิขสิทธิ์จ�กต่�งประเทศ ทั้งที่ดำ�เนินก�ร 

โดยผูน้ำ�ตล�ดในธรุกจินติยส�รและผูป้ระกอบก�รหน�้ใหม ่อกีทัง้ยงัมขี�่วคร�วคว�มเคลือ่นไหวของนติยส�รทีจ่ะเปดิตวัใหมซ่ึง่จะทำ�ให้ 

ตล�ดนิตยส�รมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น 
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ธุรกิจหนังสือเล่ม

อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 ค�ดว่�จะมีมูลค่�ร�ว 22,000 ล้�นบ�ท มีอัตร�ก�รเติบโตไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 จ�กปี 

ที่ผ่�นม� ปัจจัยที่สำ�คัญต่อก�รขย�ยตัวดังกล่�วม�จ�กภ�วะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น ก�รกำ�หนดให้เป็น “ทศวรรษแห่งก�รอ่�น 

แห่งช�ติ” ในปี พ.ศ. 2552 - 2561 รวมถึงโครงก�รของกรุงเทพมห�นครที่ตั้งเป้�ส่งเสริมก�รอ่�นเพิ่มขึ้นจ�ก 2 - 5 เล่ม เป็น 15 เล่ม 

ต่อคนต่อปี และก�รทีก่รงุเทพมห�นครไดร้บัเลอืกจ�ก UNESCO ใหเ้ปน็เมอืงหนงัสอืโลกในป ีพ.ศ. 2556 และก�รก�้วสูป่ระช�คมเศรษฐกจิ 

อ�เซียน (AEC) ถือเป็นโอก�สที่ดีของอุตส�หกรรมหนังสือที่จะใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภ�ค 

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจสำานักพิมพ์

ก�รดำ�เนินธุรกจิบรษิทัในสว่นของธรุกจิสำ�นกัพมิพใ์นป ีพ.ศ. 2556 ยงัคงมแีนวท�งก�รดำ�เนนิง�นเพือ่รองรบักบัสถ�นก�รณเ์ศรษฐกจิ  

โดยก�รใช้กลยุทธ์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Solution Provider) มุ่งเน้นจุดแข็งและคว�มเชี่ยวช�ญของธุรกิจ 

ในเครอือมรนิทร ์โดยเฉพ�ะด�้นเนือ้ห� (Content) ท่ีบรษิทัไดผ้ลติหนงัสอืท่ีมคีณุภ�พ มเีนือ้ห�หล�กหล�ย สอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�ร 

ของผู้อ่�นทุกกลุ่มได้อย่�งครบถ้วน

นอกจ�กนี้ บริษัทมุ่งเน้นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละกลุ่มได้อย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง  

รวมถึงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีและเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยอย่�งครบวงจร ทั้งด้�นคอนเทนต์และฐ�นลูกค้�กลุ่มใหญ่ต่�งๆ ที่มี 

ศักยภ�พสูงจ�กหล�กหล�ยช่องท�ง ได้แก่ ฐ�นลูกค้�นิตยส�ร ฐ�นลูกค้�หนังสือ ฐ�นลูกค้�ง�นแฟร์ - ง�นม�ร์เก็ตติ้งอีเว้นต์ 

ฐ�นลูกค้�ทัวร์ - เทรนนิ่ง ฐ�นลูกค้�ร�ยก�รโทรทัศน์ และฐ�นลูกค้�นิวมีเดีย 

นอกจ�กนี้บริษัทยังมีนโยบ�ยอย่�งต่อเนื่องในด้�นก�รวิจัยและพัฒน� เพื่อศึกษ�ปัจจัยทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่อ�จส่งผลต่อธุรกิจ  

ก�รศกึษ�ภ�พรวมของอตุส�หกรรม อกีทัง้ยงัเจ�ะลกึถงึพฤตกิรรมของผูอ้�่นแตล่ะกลุม่ทีจ่ะส�ม�รถค�ดก�รณไ์ดถ้งึแนวโนม้พฤตกิรรม 

ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอน�คต เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของทั้งกลุ่มลูกค้�ผู้อ่�นและกลุ่มลูกค้�โฆษณ�ได้อย่�งแม่นยำ�

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

ภ�พรวมของเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ทิศท�งอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ค�ดว่�จะมีแนวโน้มไปในทิศท�งท่ีดี ปัจจัยท่ีสำ�คัญได้แก่ นโยบ�ย 

ของภ�ครฐัทีส่ง่เสรมิในเรือ่งของม�ตรก�รภ�ษ ีก�รผลกัดนัให ้“ก�รอ�่นเปน็วฒันธรรมของช�ต”ิ ก�รทีก่รงุเทพมห�นครได้รับเลอืกจ�ก  

UNESCO ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี พ.ศ. 2556 และก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปัจจัยที่ช่วย 

ให้ตล�ดสิ่งพิมพ์ขย�ยตัว แม้จะมีปัจจัยลบในเรื่องของต้นทุนก�รผลิต ทั้งด้�นวัตถุดิบ พลังง�น และค่�แรงที่เพิ่มสูงขึ้น

ตล�ดง�นพิมพ์ที่ต้องก�รคุณภ�พสูง (High Definition Printing) ยังคงมีคว�มต้องก�รอยู่เสมอ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโต 

ต่อไปอย่�งต่อเน่ือง ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์ได้ว�งแผนธุรกิจเพ่ือเตรียมรองรับก�รขย�ยตัว ก�รเตรียมตัวให้มีคว�มพร้อมในก�รแข่งขัน  

(Competitive Edge) ตอกยำ้�เรื่องก�รผลิตง�นคุณภ�พระดับสูง (Top Quality) เน้นคว�มเป็นผู้นำ�ด้�นลดต้นทุน (Cost Leadership)  

เน้นคว�มมีประสิทธิภ�พสูงสุดตลอดส�ยก�รผลิต (Maximized Efficiency throughout the Plant) คว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจด้วยก�ร 

นำ�เสนอสิ่งที่มีดีไซน์แปลกใหม่ มีคว�มแตกต่�ง มีคุณค่� มีคว�มโดดเด่น ทำ�ให้สินค้�ของเร�ได้รับคว�มสนใจและอยู่ในคว�มต้องก�ร 

ของลูกค้�อยู่เสมอในทุกๆ segment ของตล�ด ซึ่งจะทำ�ให้ก�รเติบโตของธุรกิจยังคงเป็นไปได้อย่�งต่อเนื่อง
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สายงานนิตยสาร
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่กว่า 30 ปี นับตั้งแต่มีการเปิดตัวนิตยสารบ้านและสวน 

ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นิตยสารคุณภาพเรื่อยมาจนเกิดนิตยสาร 

สำาหรับผู้หญิงอย่าง “แพรว” และ “สุดสัปดาห์” ขึ้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 บริษัทเร่ิมหันมาผลิตนิตยสารสำาหรับเป็นแนวทางในการดูแล 

สุขภาพมากขึ้น ได้แก่ “ชีวจิต” และ “Health & Cuisine” ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 บริษัท 

ได้รับลิขสิทธ์ิให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดพิมพ์นิตยสาร “National Geographic ฉบับภาษาไทย”  

ปี พ.ศ. 2546 ผลิตนิตยสาร “room” ปี พ.ศ. 2547 ผลิตนิตยสาร “WE” ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2548 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร “Real Parenting” ปี พ.ศ. 2550 ได้รับลิขสิทธิ์ 

พิมพ์นิตยสาร “InStyle” ปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ผลิตนิตยสาร “Secret” และบริษัท 

ได้ผลิตนิตยสาร “my home” ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และล่าสุดนิตยสาร “lemonade”  

ในปี พ.ศ. 2554

ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีนิตยสารออกจำาหน่ายจำานวน 13 ฉบับ ทั้ง 

รายปักษแ์ละรายเดอืนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้อา่นท่ีมรีสนยิมหลากหลาย 

และกล่าวได้ว่านิตยสารของบริษัทมียอดขายสูงสุดเม่ือเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน 

และล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำาของประเทศทุกฉบับ

นิตยสารบ้านและสวน

นิตยสารเพื่อคนรักบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

นิตยสารฉบับแรกของบริษัทที่ดำาเนินงานเข้าสู่ปีที่ 38 โดยมุ่งนำาเสนอเรื่องราว 

เกีย่วกบัการตกแตง่บา้น การจดัสวน เกรด็ความรูเ้กีย่วกบับา้น รวมถงึเทรนดก์ารออกแบบ 

สถาปัตยกรรม งานศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มผู้อ่านที่ 

ครอบคลุมช่วงวัยทำางาน ผู้ที่มองหาบ้านเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ หรือผู้ที่ต้องการต่อเติม 

และตกแต่งบ้าน วันนี้ “บ้านและสวน” เป็นนิตยสารเกี่ยวกับบ้านและสวนที่มียอดพิมพ์ 

ต่อฉบับสูงสุดในประเทศ และนับได้ว่าเป็นนิตยสารหมวดตกแต่งบ้านท่ีขายดีท่ีสุดของ 

ประเทศไทย วางตลาดทุกวันที่ 7 ของเดือน ราคาหน้าปก 100 บาท

นิตยสารแพรว

Modern & Luxury Style Magazine    

นติยสารรายปกัษส์ำาหรบัสาวยคุใหมว่ยัทำางานทีท่นัสมยั ใฝรู่ ้และสรา้งแรงบนัดาลใจ 

ให้กับผู้หญิงในทุกๆ ด้าน มีเน้ือหาสาระและความบันเทิงครบครัน ตั้งแต่เรื่องแฟชั่น  

ความงาม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคม บทสัมภาษณ์บุคคล 

ที่น่าสนใจ และเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้หญิงควรรู้ วางตลาดทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน  

ราคาหน้าปก 90 บาท
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นิตยสาร InStyle

Fashion, Beauty, Celebrity, Lifestyle   

นิตยสารรายเดือนสำาหรับผู้หญิง โดดเด่นและแตกต่างในการอัพเดทเรื่องราว 

พร้อมนำาเสนอเนื้อหาด้านแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนดัง นำาเสนอแบบ 

มิกซ์แอนด์แมทช์ท่ีนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เป็นด่ังสไตลิสท์ส่วนตัวอันดับ 1 ช่วยให้ 

คุณผู้หญิงดูโดดเด่นอย่างมีสไตล์จนทุกคนต้องเหลียวมอง วางตลาดทุกต้นเดือน  

ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสารสุดสัปดาห์

นิตยสารสำาหรับผู้หญิงรุ่นใหม่ท่ีโดดเด่นในเรื่อง Update: Fashion, Beauty,  

Technology, People 

นิตยสารรายปักษ์ที่มุ่งนำาเสนอเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์ของคนทันสมัย หยิบเรื่องเด่น 

ประเด็นฮ็อตจากทุกแวดวงสังคม แฟชั่น ความงาม ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

มาอัพเดทให้คุณรู้ก่อนใคร ขณะเดียวกันก็ไม่ท้ิงเร่ืองของชีวิตสังคมและชีวิตส่วนตัว ท้ังการงาน  

สุขภาพ ความรัก ซึ่งอยู่คู่สาวๆ มาทุกยุคทุกสมัย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 พร้อมเพิ่มจำานวนหน้า 

และคอลมันใ์หมจ่ใุจกวา่เดมิ วางตลาดทกุวนัที ่1 และ 16 ของเดอืน ราคาหนา้ปก 80 บาท

นิตยสารชีวจิต

นิตยสารที่ช่วยให้คุณฉลาด หุ่นดี อ่อนเยาว์ อายุยืน

นติยสารสขุภาพรายปกัษท่ี์มยีอดจำาหนา่ยสงูสดุ ใหค้วามรูเ้รือ่งสขุภาพ การดูแลตนเอง 

การออกกำาลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและฟื้นฟู 

อาการเจบ็ปว่ย ตลอดจนการดแูลตนเองแมใ้นยามทีไ่มเ่จบ็ปว่ย โดยยดึหลกัการแพทยแ์บบ 

ผสมผสานองค์รวม (Holistic) ผ่านการนำาเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง 

ในชวีติประจำาวนั บคุลกิของหนงัสอืทีด่ทูนัสมยั มชีวีติชวีา ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทีเ่ปน็ธรรมชาต ิ

เพือ่ความเปน็เลศิของสขุภาพกายและใจ นติยสาร “ชวีจติ” เปน็นติยสารสขุภาพทีม่ยีอดพมิพ ์

สูงสุดในประเทศไทย วางตลาดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร Health & Cuisine

เฮลท์แอนด์ควิซีน: แนะนำาเมนูอร่อย ร้านอร่อย

นติยสารรายเดอืนทีใ่หค้วามรูเ้รือ่งอาหารเพือ่สขุภาพ สตูรอาหารและวตัถดุบิทีค่ดัสรร 

มาเพือ่ผูอ้า่นโดยเฉพาะ ตลอดจนเรือ่งราวสขุภาพความงามเพือ่ผูห้ญงิยคุใหม ่ภายใตแ้นวคดิ  

“Inspiration for Healthy Living” ตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัยที่มุ่งเน้นการดูแลตนเอง 

นับตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินไปจนถึงเรื่องของสุขภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำาได้ 

อย่างเรียบง่าย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับผู้ต้องการแสวงหาสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต วางตลาด 

ทุกวันที่ 5 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท
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นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย

พาคุณท่องโลกกว้างพร้อมเปิดประสบการณ์น่าอัศจรรย์ผ่านสุดยอดสารคดี 

และภาพถ่ายจากช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้า เพราะเราเชื่อว่า “ชีวิตคือความอยากรู้” 

นิตยสารรายเดอืนทีพ่าผูอ้า่นโลดแลน่ไปในโลกแหง่ความรู ้ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัภาพถา่ย 

ตระการตา และสารคดีความรู้จากทั่วทุกมุมโลก ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ต้ังแต่ 

ประวติัศาสตร ์โบราณคด ีและอารยธรรม ไปจนถงึวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและธรรมชาต ิ

วทิยา เราคอืนติยสารสารคดอีนัดบัหนึง่ของประเทศที ่“เปรยีบเสมอืนคลงัความรูข้องทกุคน 

ในครอบครัว” วางตลาดทุกวันที่ 4 ของเดือน ราคาหน้าปก 120 บาท

นิตยสาร room

คู่มือแต่งบ้าน ให้คุณสนุกกับทุกพื้นที่อย่างมีรสนิยม

นิตยสารรายเดือนที่เป็นดั่งดีไซเนอร์อันทันสมัย และเป็นเหมือนสไตลิสท์ท่ีรู้ใจ 

คนรักบ้านและงานดีไซน์ เราให้ไอเดียและอัพเดทข้อมูลความรู้ทุกเรื่องเก่ียวกับบ้านและ 

งานออกแบบที่มีประโยชน์สำาหรับคนทันสมัย เพื่อให้ผู้อ่านกล้า มั่นใจ เกิดแรงบันดาลใจ 

ในการแต่งบ้าน กับภาพประกอบสวยสดในมุมมองที่แตกต่าง นิตยสาร room จึงทำาให้ 

ผู้อ่านสนุกและมีความสุขกับชีวิตในบ้านอย่างมีรสนิยม วางตลาดทุกวันที่ 1 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสาร WE

Love, Wedding & Living Together

นิตยสารรายเดือนที่จะช่วยให้วันแต่งงานของคุณสมบูรณ์แบบและน่าจดจำา ด้วยการ 

นำาเสนอไอเดยีงานแตง่งานเก๋ๆ  พรอ้มทัง้วธิเีตรยีมตวัสำาหรบัคณุเจา้สาว ใหค้ำาแนะนำาในเรือ่ง 

เกี่ยวกับความรักและการดูแลความสัมพันธ์ให้ดำาเนินไปอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด  

Love, Wedding & Living Together วางตลาดทกุวนัที ่5 ของเดอืน ราคาหนา้ปก 120 บาท

นิตยสาร Real Parenting

เลี้ยงลูกให้ฉลาดและเป็นคนดี พ่อแม่ต้องอ่าน

นิตยสารแม่และลูกเล่มแรกในเครืออมรินทร์ นำาเสนอข้อมูลความรู้ที่ได้คัดสรรมา 

ให้เหมาะกับพ่อแม่ยุคใหม่ ทั้งเรื่องการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปี 

การันตีโดยผู้เช่ียวชาญและจากประสบการณ์จริงของคุณแม่ ช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่าง 

สมบูรณ์แบบรอบด้าน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความฉลาด พัฒนาการ และการเรียนรู้ รวมทั้ง 

เรื่องการดูแลตนเองของคุณแม่และสัมพันธภาพของครอบครัว วางตลาดทุกวันท่ี 25  

ของเดือน ราคาหน้าปก 85 บาท
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นิตยสาร Secret

รับประกัน! อ่านคลายทุกข์ สร้างสุข

นิตยสารรายปักษ์แนวสุขภาพใจท่ีสร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่ง 

ทางใจด้วยการนำาเสนอแง่คิดดีๆ จากหลากหลายบุคคล ผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก 

ให้แง่คิด เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำาไปสู่ความสุขและความสำาเร็จในชีวิต  

วางตลาดทุกวันที่ 10 และวันที่ 26 ของเดือน ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร my home

แต่งบ้านสวยด้วยตัวคุณเองในราคาที่คุณทำาได้

นิตยสารท่ีนำาเสนอไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งบ้านและสวน โดดเด่นด้วย 

การนำาเสนอ เปรียบเทียบวัสดุและสินค้าหลากหลายรูปแบบ หลายราคา นานาแหล่งซื้อ 

เพื่อให้ได้เลือกสรรสิ่งท่ีดี เหมาะท่ีสุดในการตกแต่งบ้านให้สวยงามมีสไตล์และไม่เปลือง 

สตางค์ในกระเป๋า วางตลาดล่วงหน้าทุกวันที่ 20 ของเดือน ราคาหน้าปก 65 บาท

นิตยสาร lemonade

คู่มือรีวิวความงามอันดับ 1

เพื่อนคู่ใจผู้หญิงวัยทำางานที่ใส่ใจความงาม แฟชั่น และรูปร่าง เราคัดสรร ทดสอบ  

และพิสูจน์ เพื่อนำาเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด และให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

มาให้คุณตัดสินใจเลือกได้อย่างชาญฉลาด ผ่านการนำาเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจ และ 

น่าเชื่อถือ วางตลาดทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ราคาหน้าปก 59 บาท
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สายงานหนังสือเล่ม
แพรวสำานักพิมพ์ 

แพรวสำานกัพมิพเ์นน้ผลติวรรณกรรมไทยและงานแปลจากภาษาตา่งประเทศ ภายใต ้

ปรัชญาการทำางาน “การอ่านคือรากฐานที่สำาคัญ” มากว่า 20 ปี โดยงานวรรณกรรมไทย 

มีทั้งประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี สารคดี บทความ และสาระบันเทิง ผลงานเด่น 

ประจำาปี ได้แก่ ศิวาราตรี, จุฬาตรีคูณ, ปฐพีเพลิง, เพชรพระอุมา (ฉบับ E-Book),  

Real Kong, ชนชั้นกลวง, เมื่อกางปีกแล้ว...ก็ต้องบิน 

และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านอย่างครอบคลุม แพรวสำานักพิมพ์ 

จึงคัดสรรงานวรรณกรรมแปลที่หลากหลายแนว เช่น Mystery, Romance, Horror และ  

Epic Fantasy ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ ชุดเกมล่าบัลลังก์ (A Game of Thrones), 

ซ่อน (Stay Close), สงครามพลิกจักรวาล (Ender’s Game), สู่พิภพนิรันดร์ (The Age  

of Miracles)

 

สำานักพิมพ์อรุณ

สำานักพิมพ์อรุณมุ่งคัดสรรและผลิตนวนิยายจากนักเขียนที่มีผลงานครองใจนักอ่าน  

เช่น กิ่งฉัตร, ปิยะพร ศักดิ์เกษม และจุฑารัตน์ รวมถึงนวนิยายรักโดยนักเขียนรุ่นใหม่ 

ในชดุอุน่ไอรกั และชดุ Love Square  ผลงานเดน่ประจำาป ีไดแ้ก ่ดัง่ลมหวน, ลขิติจากฟากฟา้, 

คุณอามาเฟีย, อริร้าย...แสนรัก, แต่งกับผียังดีกว่านาย 

 

สำานักพิมพ์ Spell

สำานักพิมพ์ Spell จัดพิมพ์วรรณกรรมสำาหรับวัยรุ่นจากทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือน 

สะพานที่เชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเหนือจริงในจินตนาการเข้าไว้ด้วยกัน โดย 

ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานและน่าสนใจ ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ จันทรา 

โอบอาทิตย ์(The Moon that Embraces the Sun), ไดเวอรเ์จนท ์มายาเรน้โลก (Divergent) 

สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กเน้นผลิตหนังสือสำาหรับเด็กวัย 0 - 8 ปี ทั้งนิทาน หนังสือ 

ฝึกทักษะเสริมความรู้ คู่มือผู้ปกครองและคุณครู เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนา 

การเรียนรู้ รวมถึงเป็นส่ือสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยเน้นให้พ่อแม่อ่านหนังสือ 

ให้ลูกฟัง เพื่อเสริมศักยภาพรอบด้านของเด็ก อาทิ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  

และจริยธรรม ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ หนอนจอมหิว, ชุดนิทานเสริมทักษะภาษาไทย  

15 เล่ม และบัตรภาพคำาศัพท์ เกมจับคู่...เรียนรู้ภาษา 5 ชุด 
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สำานักพิมพ์ KIdS ฉลาด

สำานกัพิมพ์ KIDS ฉลาดมุง่ผลติหนงัสอืฝึกทักษะ แบบเรยีน และสือ่การเรยีนรูส้ำาหรบั 

เด็กตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา โดยเน้นผลิตหนังสือที่มีราคาย่อมเยา เพื่อให้เด็ก 

ทุกคนมีโอกาสได้อ่านหนังสือดี ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ สมุดภาพระบายสีไดโนเสาร์ 

กินเนื้อ, สมุดภาพระบายสีไดโนเสาร์กินพืช, สมุดภาพระบายสีสัตว์ทะเล, มารู้จักขนาด 

กันเถอะ, ก ไก่ สนุกเขียน สนุกระบายสี 

สำานักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

สำานกัพมิพอ์มรนิทรค์อมมกิสม์ุง่ผลติหนงัสอืความรูส้ำาหรบัเดก็วยัประถมศกึษาขึน้ไป  

ทัง้ในรปูแบบการต์นู หนงัสอืภาพความรูแ้ละสารคด ีมคีวามโดดเดน่ท่ีความสนกุ ภาพลายเสน้ 

สวยงาม ควบคู่กับสารประโยชน์ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ การ์ตูนพระราหุล, หนังสือการ์ตูนชุดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้, 

อาเซียนเฮฮา ถามมาตอบไป, หนังสือชุดเก่งภาษาอาเซียน และหนังสือภาพความรู้ 

ชุด 100 เรื่องน่ารู้ 

สำานักพิมพ์แพรวเยาวชน

สำานักพิมพ์แพรวเยาวชนมุ่งคัดสรรและผลิตวรรณกรรมเยาวชนช้ันดีท้ังไทยและงานแปล 

จากภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างจินตนาการและปลูกฝังรสนิยมการอ่านท่ีดีและมีคุณภาพ 

ให้แก่เยาวชนไทย ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ ทิมมี่ เฟลเยอร์ ยอดนักสืบจิ๋วจอมเกรียน  

(Timmy Failure : Mistake Were Made), บ้านหลอนเด็กประหลาด (Miss Peregrine’s  

Home For Peculiar Children), สเมริฟ์ (Smurf Movie Novelization) และสเมริฟ์ 2 (The  

Smurfs 2 Movie Novelization), เดก็หญงินางฟา้, ตำานานแหง่ซลิมารลิ (The Silmarillion) 

สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะมุ่งผลิตหนังสือโดยเน้นเน้ือหาท่ีมีหลักธรรมถูกต้องและธรรมะ 

ภาคปฏบิตัทิีเ่ขา้ใจงา่ย นำาไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำาวนั เพือ่รบัมอืกบัทกุวกิฤตและชว่ยเยยีว 

ยาจิตใจ มีต้ังแต่หนังสือธรรมะสำาหรับผู้เร่ิมต้นใหม่ ไปจนถึงผู้ใฝ่ธรรมะเพ่ือเข้าสู่เส้นทางนิพพาน  

ผลงานเดน่ประจำาป ีไดแ้ก ่ตดัเวร หยดุกรรม, เดอะท็อปพาวเวอร,์ ตามรอยคณุแมส่ริ ิกรนิชยั,  

พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ, ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว, ๑ พระอาจารย์ปราบ ๑๐ มารในคราบเซียน 

สำานักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE

สำานักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE มุ่งผลิตหนังสืออาหารทั้งไทยและงานแปลจาก 

ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นเมนูเพื่อสุขภาพที่ผ่านการทดสอบเรื่องรสชาติอย่างพิถีพิถัน 

เพื่อยืนยันว่าอาหารอร่อยนั้น นอกจากคุณจะทำาเองได้แล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ 

ได้อีกด้วย ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ เมนูอร่อยตามสั่ง, ข้าวแกงจานเด็ด, ไอศกรีม 

และขนมหวาน, 100 Ice Cream Homemade, Thai Fusion Cuisine
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สำานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ

สำานกัพมิพอ์มรนิทรส์ขุภาพมุง่ผลติหนงัสอืทัง้งานไทยและงานแปลท่ีเนน้สาระความรู ้

ด้านสุขภาพทั้งกายและใจ โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดโรคภัยใกล้ตัว 

หมวดชีวิตและสุขภาพ หมวดความงาม และหมวด For Parenting โดยแต่ละหมวด 

จะนำาเสนอเนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถนำาไปประยกุตใ์ชด้แูลสขุภาพตนเอง 

และคนรอบขา้งไดจ้รงิ ผลงานเดน่ประจำาป ีไดแ้ก ่คูม่อืปรับวถิชีวีติ พชิติเบาหวาน, ไทยปราณ,  

โยคะชะลอวยั, นาฬกิาชวีติ...สตูรลบัหุน่ด,ี โยคะหน้าเดก็ ตอน สวยทนัใจ, คุณแมสู่ม้ะเร็ง,  

กายบริหารอายุยืน สูตรคุณหมอ 100 ปี, เสกสวย อินเทรนด์ Celeb Style, แต่งสไตล์ท่ีใช่  

สวยสไตล์ท่ีชอบ

สำานักพิมพ์อมรินทร์

สำานักพิมพ์อมรินทร์มุ่งผลิตหนังสือคุณภาพแนวสาระความรู้ เพื่อให้ผู้อ่านเป็นผู้มี 

ความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือความรู้ที่อ่านสนุก มีสาระ และงานวิชาการที่มีข้อมูลถูกต้อง  

น่าเชื่อถือและนำาไปอ้างอิงได้ ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ ความสำาเร็จไม่มีข้อยกเว้น,  

Survivor อาเซียน, พระอินทร์

สำานักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO

สำานักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO มุ่งผลิตหนังสือทั้งแนวจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง  

การงาน การเงิน และการบริหาร ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและนำาไปปฏิบัติได้จริง ผลงานเด่น 

ประจำาปี ได้แก่ จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด, Samsung’s Way วิถีแห่งผู้ชนะ, ไขรหัสลับ  

สลับตัวเลขเปลี่ยนชีวิต, เล่นหุ้นต้องใช้ใจ รวยได้ไม่รู้จบ, เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่าง 

เริ่มต้นที่ “เงิน”

นอกจากนัน้ยงัมหีนงัสอืชดุ Life+Style เพือ่ตอบโจทยช์วิีตคนเมอืงอกีดว้ย ผลงานเดน่ 

ประจำาปี ได้แก่ สวยแซบเว่อร์…ไม่จำากัดยุค Momay’s Beauty Secrets, The Matter of  

Style by Ploy Chava และคัมภีร์สวยเด้งสูตรเร่งรัด

สำานักพิมพ์ springbooks

สำานักพิมพ์ springbooks มุ่งผลิตหนังสือสำาหรับคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษา และ 

ผู้ที่เริ่มทำางาน นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ ด้วยรูปแบบ 

หนงัสอืท่ีหลากหลาย ทัง้ความเรยีง การต์นู นยิายภาพ วรรณกรรมเดนิทาง วรรณกรรมแปล  

และสมุดบันทึก ฯลฯ โดดเด่นด้วยการออกแบบปกและรูปเล่มที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด  

“หนังสือที่จะทำาให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น” ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ พันครั้งที่หวั่นไหว 

กวา่จะเป็นผู้ใหญ,่ บอ๊บ แมวเตะฝนัขา้งถนน (A Street Cat Named Bob), เคมรีกัระหวา่งเรา,  

ความหวังสีดำา, ก่อนความฝันจะล่มสลาย
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สำานักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก 

สำานักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลกมุ่งผลิตหนังสือไกด์บุ๊กและสารคดีท่องเที่ยวทั้งงานไทย 

และงานแปลจากภาษาต่างประเทศ โดยรวบรวมสาระ ความบันเทิง และแรงบันดาลใจ 

ในการท่องเที่ยวให้กับผู้อ่าน ผลงานเด่นประจำาปี ได้แก่ โตเกียวหมำ่าๆ, เซียนฮ่องกง 

(ฉบับปรับปรุง), 100 เมืองสวยในเอเชีย, Amazing asean พม่า, Amazing asean  

ลาว, Amazing asean เวียดนาม, Amazing asean กัมพูชา

สำานักพิมพ์บ้านและสวน

สำานักพิมพ์ท่ีเป็นผู้นำาเก่ียวกับหนังสือตกแต่งบ้านและตกแต่งสวน พร้อมยังนำาเสนอเน้ือหา 

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบบบ้าน เคล็ดลับการก่อสร้าง งานช่างและงานประดิษฐ์ การจัดสวน  

ความรู้เก่ียวกับพรรณไม้ท้ังไทยและเทศ หนังสือท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ หนังสือ 

ชุดคู่มือการจัดและตกแต่งบ้าน ได้แก่ ชุด 12 แบบแต่งบ้าน, หนังสือชุด “บ้าน บ้าน” หนงัสอื 

ชดุคูม่อืงานชา่ง ไดแ้ก ่ชดุ The Manual เลม่ 1 - 3 หนงัสอืชดุการจดัสวนและการดูแลสวน  

และเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ Make Me Garden, Outdoor Lighting Design,  

Organic Living & Gardening และชุด Garden & Farm หนังสือกลุ่มพรรณไม้ประดับ  

ได้แก่ Brom Mania, ชุดคู่มือคนรักต้นไม้ และชุดมือใหม่จัดสวนอังกฤษ หนังสือชุด 

งานประดิษฐ์ ได้แก่ กระเป๋าเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำาวัน ออกแบบโดย โยโกะ ไซโตะ,  

สตอรี่ควิลต์ เล่ม 1 - 2 และงานปักผ้าแบบญี่ปุ่นในชีวิตประจำาวัน

สำานักพิมพ์นิตยสารแพรว

จัดทำาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กท่ีให้ท้ังสาระและความบันเทิง ตลอดจนเร่ืองราวความงาม  

แฟชั่นทันยุคสมัย จากเนื้อหาและบทความในหน้านิตยสารแพรวท่ีได้รับความนิยมจาก 

ผูอ้า่น หรอืเรือ่งราวชวีติ ขอ้คดิจากบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงในแวดวงตา่งๆ ของสงัคม ปกทีต่ดิอนัดับ 

ขายด ีไดแ้ก ่101 เคลด็ลบักนิอยา่งไรใหแ้ขง็แรงและออ่นเยาว,์ ลอ่งเรอืลยุอะแลสกา...ซา่ตอ่ 

ที่นิวยอร์ก, Ireland…I’m in Love ตะลุยไอร์แลนด์...ดินแดนเจ้าเสน่ห์, แหวกส่าหรี 

สีสวย แบกเป้ตะลุยเดี่ยวเที่ยวอินเดีย, Lonely in Cape Town บุกเดี่ยวตะลุยเคปทาวน์,  

101 เคล็ดลับฟิต & เฟิร์มง่ายๆ ที่คุณก็ทำาได้

สำานักพิมพ์ National Geographic

สำานักพิมพ์ที่นำาเสนอความรู้หลากหลายสาขาและเรื่องราวน่าสนใจรอบตัว ไม่ว่าจะ 

เป็นเนื้อหาด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์  

หรืออารยธรรม ฯลฯ ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ พลิกประวัติศาสตร์โลก, ไขปริศนา 

กำาเนิดมนุษย์ และหนังสือชุดมรดกโลก The Great Book of World Heritage 

ผลงานล่าสุดของสำานักพิมพ์ ได้แก่ Answer Book และ 100 Journeys of a Lifetime
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สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
ลักษณะธุรกิจ 

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำาในประเทศไทย ที่ให้บริการงานผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจรที่มีคุณภาพสูง 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสุนทรียศาสตร์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยลงทุนในระบบการพิมพ์ที่ 

ทันสมัย ทั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยี ผสมผสานเข้ากับทักษะฝีมือของบุคลากรระดับมืออาชีพที่สั่งสมประสบการณ์ 

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี สายธุรกิจโรงพิมพ์ให้บริการงานพิมพ์ทั้งในส่วนสายงานนิตยสาร หนังสือเล่ม และ 

งานรับจ้างพิมพ์จากภายนอก จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำาในประเทศและในระดับภูมิภาค  

ดังที่ได้ปรากฏในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่า สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ได้รับรางวัลคุณภาพทางการพิมพ์จากหลายสถาบัน  

อาทิ Asian Print Awards, Thailand Print Awards เป็นต้น นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ 

ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการผลิตและบริการตามมาตรฐาน ISO9001 อีกด้วย

นอกเหนอืจากงานพมิพ ์สายธุรกจิโรงพมิพไ์ดใ้หบ้รกิารจดัทำาเนือ้หางานคอนเทนตค์รบวงจรภายใตห้นว่ยงาน Amarin  

Publishing Services - APS ตั้งแต่การสร้างสรรค์แนวความคิด งานบรรณาธิการจัดทำาต้นฉบับ การออกแบบศิลปกรรม  

สร้างสรรค์ภาพถ่าย รีทัช โดยใช้บุคลากรมืออาชีพ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านงานบรรณาธิการของ 

อมรินทร์ ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคล ตลอดจนหน่วยงานชั้นนำาท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีต้องการงานคอนเทนต์ครบวงจร  

และยังรองรับโลกแห่งอนาคต ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนได้พึ่งพาการสื่อสารบนโลกดิจิทัล โรงพิมพ์จึงได้ขยายขอบเขต 

การให้บริการเข้าสู่การเป็น Content Business ท่ีไม่ได้จำากัดอยู่แต่เพียงในรูปของสิ่งพิมพ์ แต่ยังสามารถต่อยอดการ 

ให้บริการนำาเนื้อหาสาระจากที่อยู่ในสิ่งพิมพ์ออกสู่สื่อดิจิทัล ในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้การให้บริการของทีมงาน  

Digital Publishing Services - DPS

ผลการดำาเนินงาน

สายธุรกิจโรงพิมพ์ได้มีการปรับระบบการทำางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต (Lean Manufacturing) โดยลงทุน 

ในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับกระบวนการทำางานให้กระชับ ลดการสูญเปล่าทางการผลิต รวมถึงการคิดค้น 

นวตักรรมในการเพิม่คณุภาพและลดตน้ทนุทีไ่มจ่ำาเปน็ ทำาใหเ้พิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด โดยยงัคงสร้าง 

งานพิมพ์ที่มีคุณภาพอันเป็นจุดแข็งของโรงพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 

ในปีที่ผ่านมา สายธุรกิจโรงพิมพ์ได้สร้างสรรค์กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือนำาเสนอความแตกต่างให้กับ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อรักษาส่วนต่างกำาไรในกลุ่มเป้าหมายได้สำาเร็จ อาทิ Digital Printing ซึ่งสามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของลกูคา้งานพมิพใ์นลกัษณะ Print on Demand ตามปรมิาณทีล่กูคา้ตอ้งการ ซึง่รองรบักลุม่ลกูคา้ทีต่อ้งการ 

งานพมิพใ์นปรมิาณนอ้ยและในเวลารวดเรว็ นอกจากนีย้งัไดส้รา้งสรรคเ์ทคนคิการเขา้เลม่ดว้ยวัสดท่ีุใหแ้รงตดิยดึสงู ทำาให ้

งานเขา้รปูเลม่มทีัง้ความสวยงามและคงคณุภาพเหนยีวแนน่ทนทาน สิง่เหลา่นีโ้รงพมิพไ์ดน้ำามาประยกุตเ์ขา้กบักระบวนการ 

ทำางานและคิดค้นเป็นสูตรการผลิตเฉพาะของโรงพิมพ์ เพื่อรักษาความเป็นเลิศในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยที่เป็นหัวใจของความสำาเร็จก็คือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสายธุรกิจโรงพิมพ์จึงมุ่งเน้นการพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพิมพ์ให้ความสำาคัญมากที่สุด โดยจัดให้มีการเพิ่มความรู้ในแขนงต่างๆ ผ่านการ 

อบรมสัมมนาสำาหรับบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร 
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แนวโน้มอุตสาหกรรม

สายธุรกิจโรงพิมพ์พร้อมที่จะก้าวสู่ความท้าทายในอนาคต ภายใต้ต้นทุนปัจจัยการผลิตสำาคัญที่มี 

แนวโนม้สงูขึน้คอื กระดาษและพลงังานไฟฟา้ แตด่ว้ยความสามารถในการลดขัน้ตอนการผลติ โดยมุง่เนน้ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์ จึงทำาให้สามารถรักษาระดับราคา  

และคุณภาพในงานของลูกค้าได้เป็นผลสำาเร็จ

นอกจากน้ีสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ยังได้รองรับแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการบริการงาน 

ครบวงจร ต้ังแต่การผลิตจนถึงระบบจัดจำาหน่าย โรงพิมพ์จึงมีความพร้อมและสามารถให้บริการประสานงาน 

กับระบบจัดจำาหน่ายในเครืออมรินทร์ จึงนับเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีสร้างความแตกต่างทางการขายให้กับ 

สายธุรกิจโรงพิมพ์เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วิถีชีวิตบนโลกดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่ใช้การสื่อสาร 

และทำาธุรกรรมบนโลกไร้สายมากขึ้น สายธุรกิจโรงพิมพ์ได้เตรียมพร้อมในการรองรับโลกแห่งอนาคต 

ด้วยการต่อยอดการจัดทำาเนื้อหาจากสิ่งพิมพ์ออกสู่สื่อดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Tablet เว็บไซต์ 

ฯลฯ ไปจนถึงการจัดทำาเนื้อหาเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เป็น Content Business อีกรูปแบบหนึ่ง 

ซึ่งมีแนวโน้มที่ลูกค้าให้ความสนใจอย่างมีนัยสำาคัญ

โรงพิมพ์ยังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตลาดรองรับการเปิดตัวของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี  

พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำาให้อุปสงค์ในความต้องการสิ่งพิมพ์คุณภาพขยายตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากภาคธุรกิจ 

ขยายตลาดและต้องการสิ่งพิมพ์คุณภาพสำาหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการมากขึ้น  

นับเป็นแนวโน้มในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพเช่นโรงพิมพ์อมรินทร์
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สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์
ฝ่ายอมรินทร์เทเลวิชั่น

ฝ่ายงาน “อมรินทร์เทเลวิช่ัน” เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการดำาเนินธุรกิจการผลิตรายการ 

โทรทัศน์ โดยในปี พ.ศ. 2556 นี้ได้มีการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทั้งสิ้น 2 รายการ ได้แก่

รายการเรื่องเด็กๆ

รายการท่ีมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ สนุกสนาน 

อย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจริยธรรม ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา  

16.30 น. - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทั้งนี้รายการ 

เร่ืองเด็กๆ ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน รายการ 

โทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการระดับประเทศ ประจำาปี พ.ศ. 2553 ด้วย

รายการบ้านและสวน Fine day

รายการวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน โดยการสนับสนุนข้อมูลจากนิตยสาร 

บ้านและสวน room และ my home ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 

10.00 น. - 10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี



AN
N

UAL REPORT 2013

53

ฝ่ายอมรินทร์แทรเวล

ฝ่ายงานอมรินทร์แทรเวล เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแก่ผู้อ่าน 

นิตยสารในเครือของบริษัทและบุคคลท่ัวไป โดยดำาเนินการในนามของ “อมรินทร์ทัวร์”  

ซึ่งเป็นการบริการที่เน้นคุณภาพของการบริการและความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยว 

อยา่งเตม็รปูแบบท้ังในและนอกประเทศ และ “เฟสทีฟทัวร”์ (Festive Tour) ซึง่เปน็การจดั 

ทอ่งเทีย่วในรปูแบบทีส่นกุสนาน เพือ่ตอบสนองตอ่กลุม่นกัเดนิทางทีต่อ้งการประสบการณ ์

ในการเดินทางท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ 

นอกเหนือจากการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแล้ว อมรินทร์ทัวร์มีการ 

ให้บริการรับจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวให้แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่ต้องการ 

เดินทางเป็นหมู่คณะอีกด้วย

ฝ่ายอมรินทร์เทรนนิ่ง

ฝ่ายงาน “อมรินทร์เทรนนิ่ง” เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาภายใต้ 

แนวความคิด “Learning for Better Living” ภายใต้หมวดความรู้ต่างๆ เช่น หมวดการ 

ทำาอาหาร หมวดการฝึกอาชีพและงานฝีมือ หมวดการพัฒนาทักษะ หมวดสุขภาพ 

กายและใจ หมวดเด็กและเยาวชน และหมวดบ้านและสวน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ 

จากผู้เข้าอบรมถึงคุณภาพของการอบรมสัมมนา 

นอกจากนี้ “อมรินทร์เทรนนิ่ง” ยังได้เป็นผู้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทั้งใน 

และนอกสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย
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ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดีย

ฝ่ายงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น 

การผลิตเว็บไซต์และการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile  

Content) รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine และ e-book) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ 

เลือกใช้ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Apple IOS, RIM Blackberry และ Android  

เป็นต้น

ท่ีผ่านมา นอกเหนือจากการผลิตให้แก่หน่วยงานภายในแล้ว ยังมีการให้บริการ 

แก่บุคคลภายนอก เช่น การรับจ้างผลิตเว็บไซต์ www.trachang.co.th และ www. 

colourclub.dulux.co.th แล้วอมรินทร์นิวมีเดียยังให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจร  

ทั้งในด้านการออกแบบ ผลิต พัฒนา ตลอดจนให้คำาปรึกษาในรูปแบบของสื่อนิวมีเดีย 

รูปแบบอื่นทุกประเภท อาทิ การจัดทำาคอนเทนต์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(e-magazine และ e-book) อีกด้วย
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ฝ่ายอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

รับจัดกิจกรรมส่ือสารการตลาดในรูปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กับนิตยสารและ 

หนังสือในเครือของบริษัทและลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจร อาทิ งานบ้านและสวนแฟร์ 

และงาน Health, Cuisine & Beauty Festival ด้วยความชำานาญ ทำาให้ได้รับความ 

ไว้วางใจจากองค์กรภายนอก ทั้งในส่วนภาครัฐและหน่วยงานเอกชนให้เป็นผู้จัดงานต่างๆ  

 ผลงานในปี พ.ศ. 2556 เช่น งานเปิดตัวนิทรรศการและแนะนำาหนังสือ “พระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วั กบั คณะองคมนตร”ี จดัทำาโดย คณุสกั กอแสงเรอืง นายกสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, งานนิทรรศการภาพถ่ายฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ 

ของสถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจำาประเทศไทย, งานสมัมนา “ธรุกจิไทยจดัทพั 

สร้างฮับ AEC” วิทยากร ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และงานสัมมนา “AEC ปรับทัพธุรกิจ 

เตรยีมพรอ้มรบัอาเซยีน” วทิยากร คณุกรณ ์จาตกิวณชิ, งานสมัมนา TMB Wealth Banking : 

บริหารการเงินอย่างบูรณาการ...สู่วิถีแห่งความมั่งคั่ง วิทยากร คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ 

ของธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน), งานพิธีเปิดวันวิชาการและงานวันวิชาการ 

และเพิ่มผลผลิตคุณภาพ กฟน. ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2556 ของการไฟฟ้านครหลวง, 

งาน OUTING “ระดมพลคนลำา่สูง” และงาน Lamsoon New Year Party 2014  

“ลำา่สงูครองเมือง” ของบรษิทัลำา่สงู (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) และงาน Create the Future :  

Press Tour : Aspire Condo : BKK - UDONTANI - LAO ของบริษัทเอพี (ไทยแลนด์)  

จำากัด (มหาชน) เป็นต้น

จากประสบการณค์วามสำาเรจ็อยา่งตอ่เนือ่งในการสรา้งสรรคก์จิกรรมสือ่สารการตลาด 

มากว่า 14 ปี อมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานคุณภาพ เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ 

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพที่ว่า 

“เพราะงานคุณภาพคือความชำานาญของเรา”
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ชีวจิตโฮม

คลินิกแนวชีวจิตควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เน้นการรักษาโดยการ “จ่ายยา 

นอ้ยทีส่ดุ” เปดิดำาเนนิการทกุวนัไมม่วีนัหยดุ ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. - 19.00 น. โดยชวีจติโฮมนี ้ 

แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

ชีวจิตโฮม คลินิกเวชกรรม 

ให้บริการทางการแพทย์เพื่อรักษา บำาบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคต่างๆ ด้วยการผสมผสาน 

ความรู้ทางชีวจิตเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยเริ่มให้มี 

การบริการทางด้านการฝังเข็มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา รวมถึงการนวดบำาบัดต่างๆ  

ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ที่รักสุขภาพ

ชีวจิตโฮมช็อป

ร้านค้าท่ีคัดสรรสินค้าและวัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีมาจากธรรมชาติหรือโดยวิธีเกษตรอินทรีย์  

(Organic) ท่ีเอือ้ตอ่การดำารงชวิีตในแนวทางชวีจติ นอกจากนีย้งัประกอบดว้ยสนิคา้อปุโภค 

และบริโภคอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ “Cheewajithome”
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บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด
AMARIN activ TV

บรษิทัอมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จำากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2555 เพือ่ประกอบกจิการธรุกจิ 

โทรทัศน์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ AMARIN activ TV จากคณะ 

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ใบอนุญาตประกอบ 

กจิการโทรทศันป์ระเภทไมใ่ชค้ลืน่ความถี)่ บรษิทัเริม่ออกอากาศเชงิพาณชิยใ์นชอ่งรายการดงักลา่วตัง้แต ่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ในระบบ C Band ช่องรายการดังกล่าวมีการนำาเสนอรายการสาระบันเทิง 

ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองแก่ผู้ชมรายการทุกเพศทุกวัย เนื้อหารายการของช่องรายการ ได้แก่  

รายการธรรมะทำาไม รายการห้องหับ รายการบ้านจัดเต็ม รายการตัดเวรหยุดกรรม รายการวงจรปิด  

รายการเด็กดื้อได้ดี รายการสวยเฉพาะหน้า และรายการฉลาดคิดส์ เป็นต้น 
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งานพิมพ์ในพระราชสำานัก
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในฐานะการเป็นผู้พิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย กอปรกับการได้รับ 

ความไว้วางใจจากผู้อ่านและสังคม ทำาให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 

กลายเป็นมืออาชีพบนเส้นทางของวงการพิมพ์อย่างเต็มภาคภูมิ

ขณะเดียวกันบริษัทก็มุ่งมอบสาระ ความบันเทิง และสิ่งดีงามตอบแทนสังคม ท้ังการจัดประกวด 

รางวัลทางวรรณกรรม การออกร้านงานแฟร์และกิจกรรมการกุศล เพ่ือให้สมกับคำาขวัญของบริษัทที่ว่า  

“เราทำางานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม” 

ความภาคภูมิใจเหล่านี้เปรียบเสมือนกำาลังใจที่ผลักดันให้บริษัทสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

เพราะความภาคภูมิใจของอมรินทร์ก็คือ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมภาคภูมิใจไปกับเราด้วย 

งานพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์

ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่บริษัทได้รับการ 

ไวว้างพระราชหฤทยัใหเ้ปน็ผูพ้มิพแ์ละจดัจำาหนา่ยพระราชนพินธเ์รือ่งตา่งๆ ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดมา

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เม่ือ พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์ 

และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์แปลเล่มแรก คือเรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” ซึ่งทรงแปลจาก 

เรือ่ง A Man Called Intrepid ของ William Stevenson  ในปถีดัมากพ็ระราชทานตน้ฉบบัพระราชนพินธ ์

แปลเรื่องที่ 2 ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำาหน่าย คือเรื่อง “ติโต” ซึ่งทรงแปลจากเรื่อง Tito ของ Phyllis  

Auty
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พระราชนิพนธแ์ปลทัง้สองเรือ่งเปน็ทีน่ยิมชืน่ชมของนกัอา่นชาวไทยอยา่งกวา้งขวาง จะเหน็ไดจ้ากการ 

พิมพ์ซำ้าต่อเนื่องกันหลายครั้ง มียอดจำาหน่ายรวมกันมากกว่า 260,000 เล่ม นับเป็นวรรณกรรมแปล 

ประเภทปกแข็งที่มีสถิติจำาหน่ายสูงที่สุดของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2539 อันเป็นปีมหามงคลกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ที่สำาคัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง 

อันเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า มีคติสอนใจ และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย นั่นก็คือ 

พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งทรงนำาเนื้อเรื่องมาจากมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก โดยทรง 

ปรับปรุงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เนื้อหามุ่งเน้นปรัชญาแห่งการ 

ดำาเนินชีวิตให้ประสบความสำาเร็จด้วยคุณธรรมวิเศษคือ วิริยบารมีและขันติธรรม

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” จัดพิมพ์ขึ้นหลายครั้ง ท้ังขนาดเล่มใหญ่และเล่มเล็ก ท้ังปกแข็ง 

และปกอ่อน เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบวิจิตรสวยงามตลอดเล่ม และท่ีสำาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเหรียญพระมหาชนก จำาหน่ายควบคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์ 

ฉบับปกแขง็ขนาดใหญใ่นการพมิพค์รัง้แรก และฉบบัปกแขง็ขนาดเลก็ในการพมิพค์รัง้ตอ่มา จนถงึปจัจบุนั 

พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีมียอดพิมพ์และยอดจำาหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ คือมากกว่า  

600,000 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน” โดยโปรดเกล้าฯ  

ให้ศิลปินผู้ชำานาญการคือ คุณชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดรูป และโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นฉบับขาวดำา 

ด้วยกระดาษไทยเพื่อความประหยัด สามารถจำาหน่ายในราคาย่อมเยา (เล่มละ 35 บาท) เพ่ือให้ 

คนทกุเพศทกุวยัโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนสามารถหาอา่นไดอ้ยา่งท่ัวถงึ ดว้ยเหตนุีจ้งึทำาใหย้อดจำาหนา่ย  

“พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน” นี้สูงถึงเกือบ 3,000,000 เล่ม
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้บริษัทจัดทำา 

“พระมหาชนก ฉบับการ์ตูนสี่สี” โดยฝีมือระบายสีนำ้าของคุณชัย ราชวัตร นอกจากนี้ยังพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้บริษัทจัดทำาชุดถ้วยกาแฟลายการ์ตูนพระมหาชนก จำานวน 1,000 ชุด สำาหรับ 

จำาหน่ายเป็นพิเศษอีกด้วย จนถึงบัดนี้ พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูนสี่สี” ได้จัดจำาหน่าย 

ไปแล้วประมาณ 226,000 เล่ม

ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท 

จดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ยพระราชนพินธเ์รือ่ง “เรือ่ง ทองแดง” ซึง่ทรงเลา่ถงึเรือ่งราวความเปน็มา ความแสนรู ้

เฉลยีวฉลาด และความกตญัญรููค้ณุของ “ทองแดง” สนุขัโปรดของพระองค ์ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัเปน็ทีรู่จ้กั 

กันทั่วประเทศ

“เรื่อง ทองแดง” จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง หนา 84 หน้า ขนาด 17 x 26 ซม. ภาพประกอบสี่สี 

สวยงาม และหาดูได้ยากกว่าหนึ่งร้อยภาพ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี ราคาจำาหน่ายเล่มละ  

299 บาท ฉบับพิมพ์ครั้งแรกจำานวน 100,000 เล่ม วางตลาดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

จำาหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ต้องพิมพ์ซำ้าอีกหลายครั้ง จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ได้พิมพ์จำาหน่าย 

ถึง 10 ครั้ง จำานวนพิมพ์ 700,000 เล่ม นับเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประเทศในปี พ.ศ. 2546 

ในป ีพ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รษิทัจดัทำาพระราชนพินธ ์ 

“เรื่อง ทองแดง” ฉบับการ์ตูนสี่สี จากฝีมือของคุณชัย ราชวัตร และทีมงาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อน ขนาด 17 x 26 ซม. หนา 180 หน้า วางตลาดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2547 และพิมพ์ซำ้าภายในสองเดือนติดต่อกันถึง 6 ครั้ง จนถึงขณะนี้จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 คร้ัง  

จำานวนพิมพ์ 658,000 เล่ม

นอกจากพระราชนิพนธ์อันยิ่งใหญ่ทั้ง 4 เรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ชุด “พระราชดำารัส” อีกด้วย 
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พระราชดำารัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดำารัสพระราชทานในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในแต่ละปีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระวิริยอุตสาหะเรียบเรียง 

จากที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ทรงจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 

ขนาดไม่หนานัก ปกเป็นเอกลักษณ์ พื้นขาวสะอาด มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. สีทอง ข้อความสีนำ้าเงิน 

เขา้เลม่แบบเยบ็กลาง ขนาด 17 x 24 ซม. ภายในเลม่มภีาพประกอบสีส่ ีทรงจดัพมิพเ์ปน็การสว่นพระองค ์

ส่วนหนึ่งสำาหรับพระราชทานเพื่อใช้ในราชการ และส่วนหนึ่งสำาหรับจำาหน่าย ในราคาเล่มละ 120 บาท 

พระราชนิพนธ์ชุด “พระราชดำารัส” น้ี บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้พิมพ์ต้ังแต่ พ.ศ. 2537  

เล่มแรกคือ “พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536” ต่อจากนั้นพระราชทานต้นฉบับให้บริษัทพิมพ์ประจำาทุกปี ฉบับหลังสุด 

คือ พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2544

เมื่อปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้จัดทำาซีดีรอม 

“พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2536 - 2541” สำาหรบัจำาหนา่ยแกป่ระชาชนทัว่ไป ทัง้แผน่ภาษาไทยและแผน่ภาษาองักฤษ  

ซึ่งบริษัทได้จัดทำาสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี นับเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของซีดีรอม

ด้วยความรู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาท่ีสุดมิได้ ท่ีทรงไว้วางพระราชหฤทัย 

ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ตลอดมา บริษัทจึงขอตั้งปณิธานที่จะ 

มุ่งมั่นทุ่มเทพลังความสามารถทำางานสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดี 

ตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

ผู้ยากไร้ ได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อจำาหน่ายหารายได้สมทบทุน ในปี พ.ศ. 2524 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระราชนิพนธ์ 

เรื่องแรกในชุดเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศ คือเรื่อง “ยำ่าแดนมังกร” และต่อจากนั้น 

ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้มีโอกาสพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในชุดนี้มาโดยตลอด เรื่องล่าสุด 

ที่พิมพ์จำาหน่ายในปี พ.ศ. 2552 เป็นลำาดับที่ 50 คือเรื่อง “ฟื้นภาษา ได้อาหาร”

พระราชนพินธเ์รือ่ง “ฟืน้ภาษา ไดอ้าหาร” นีท้รงเลา่ถงึประสบการณแ์ละสิง่ทีท่รงพบเหน็ในระหวา่ง 

ที่ประทับอยู่ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เพื่อทรงศึกษา 

เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส จัดพิมพ์ในขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม. สี่สีท้ังเล่ม 248 หน้า 

ภาพประกอบกว่า 300 ภาพ ราคาเล่มละ 240 บาท วางจำาหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา มูลนิธิยังมอบความไว้วางใจให้บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด  

เป็นผู้จัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จเยือนต่างประเทศและพระราชนิพนธ์เร่ืองอ่ืน  ๆอีกด้วย 

นอกจากน้ี มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทร่วมดำาเนินการจัดทำาโครงการเผยแพร่และจัดจำาหน่าย  

พระราชนิพนธ์ผ่านช่องทางการขายบนอินเทอร์เน็ต หรือระบบ e-commerce โดยเปิดตัวเว็บไซต์  

www.amarin.com/princessbook ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

โครงการเผยแพร่และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ผ่านระบบ e-commerce นี้ ไม่เพียงแต่ทำาให้การ  

จัดจำาหน่ายมีความสมบูรณ์และทั่วถึงมากขึ้นเท่านั้น ยังช่วยให้ผู้รักการอ่าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาค้นคว้าและ “ท่องโลกกว้างทางปัญญา” ไปกับพระราชนิพนธ์ 

อนัทรงคณุคา่ และรว่มโดยเสดจ็พระราชกศุลสมทบทุนมลูนธิิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ด้วยการสัง่ซือ้ 

หนังสือพระราชนิพนธ์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และสำาหรับบริษัทเอง 

จากการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาโครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสิริมงคลสูงสุด และเป็นเกียรติประวัติ 

อนันา่ภาคภมูใิจยิง่แลว้ ยงัเปน็การปทูางสำาหรบักา้วสำาคญัทางธรุกจิในโลกของอนิเทอรเ์นต็อนัไรพ้รมแดน 

อีกด้วย ดังคำากล่าวของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ทีก่ลา่วในงานเปดิตวัระบบ e-commerce สำาหรบัพระราชนพินธ์ตอนหนึง่ว่า “บริษทัถอืเอาวันนีเ้ปน็กา้วแรก 

ของการพัฒนาธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต และการทำาธุรกรรม e-commerce ด้วยภูมิปัญญาและแนวคิด 

บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย ท่ีเราม่ันใจว่าจะทำาประโยชน์ให้แก่สังคมชาวไทยทุกแห่งหนในมาตรฐานสากล” 
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เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2545 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุา 

โปรดเกลา้ฯ ใหว้ทิยาลยัในวงัหญงิจดัพมิพห์นงัสอื “ขนมลกูๆ ทองแดง” โดยทรงมอบใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพ ์

และจัดจำาหน่ายหนังสือเล่มน้ี นับเป็นหนังสือแนะนำาตัว “ทองแดง” สุนัขโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ในเล่มประกอบด้วยภาพถ่าย “ทองแดง” ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และภาพพระราชทานรูปลูกๆ ของทองแดงทั้ง 9 ตัว พร้อมประวัติครบถ้วน นอกจากนี้ยังแสดงวิธี 

ทำาขนมไทยทั้ง 9 ชนิดตามชื่อลูกๆ ของทองแดง พร้อมภาพถ่ายขนม 

เมื่อปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดทำาซีดีรอมและวีซีดีเรื่อง “เย็นสบายชายนำ้า” ตามพระราชประสงค์ 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซีดีรอมและวีซีดีเรื่อง “เย็นสบายชายนำ้า” นี้  

ผลติจากพระราชนพินธซ์ึง่บนัทกึการเสดจ็พระราชดำาเนนิเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี ครัง้ท่ี 7 ระหว่าง 

วันที่ 14 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำาพระราชนิพนธ์และภาพยนตร์การเสด็จ 

พระราชดำาเนินมาจัดทำาเป็นซีดีรอมและวีซีดีรวมเป็นชุดเดียวกัน ราคาชุดละ 399 บาท วางจำาหน่าย 

เมื่อเดือนธันวาคม 2546 

ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้จัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เพื่อรับผิดชอบดำาเนินงานก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จ 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พระตำาหนักใหญ่ วังสระปทุม เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ ในเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์และจัดจำาหน่ายแผ่นภาพ “ลำาดับ 

ราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นแผนภูมิลำาดับราชสกุลวงศ์ (Family Tree) 

ตั้งแต่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) จนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  

จัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขนาด 68.5 x 99 ซม. พิมพ์สี่สี อาบมัน บรรจุกล่อง ราคาแผ่นละ 150 บาท  

จัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง จำานวน 70,000 แผ่น
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ต่อมาในเดือนกันยายน มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการจัดนิทรรศการ “สืบสาย 

ยุวกษัตริย์ สืบประวัติวังสระปทุม” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติของ 

สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ จดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ยหนงัสอื “ศรสีวรนิทริา- 

นุสรณีย์ น้อมรำาลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งเป็นหนังสือท่ีรวบรวมพระราชประวัติและ 

พระราชกรณียกิจ พร้อมท้ังพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและภาพถ่ายต่างๆ 

จัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาด 17 x 24 ซม. หนา 176 หน้า พิมพ์สี่สีท้ังเล่ม ราคาเล่มละ 245 บาท 

จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จำานวน 104,500 เล่ม  

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ 

“ไทยทำา ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง” ในเล่มประกอบด้วยภาพถ่ายแสดงวิธีทำาอาหาร พร้อมลายพระหัตถ์  

พระราชนิพนธ์อธิบายวิธีทำาทุกขั้นตอน ทรงสาธิตวิธีทำาด้วยพระองค์เอง หนังสือตำารากับข้าวฉบับพิเศษ 

เล่มนี้พิมพ์ในรูปแบบหนังสือปกแข็งสี่สีตลอดเล่ม ราคาเล่มละ 200 บาท

นอกจากน้ี มูลนิธิยังได้มอบให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายสมุดบันทึกเป็นประจำาทุกปี โดยเร่ิม 

ต้ังแต่ “ไดอะรี่ประจำาปี 2549/2006 สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม” “ไดอะรี่ประจำาปี 2550/2007  

ครัวสระปทุม” “สมุดบันทึก 2551/2008 ในร่มเงาวังสระปทุม” “สมุดบันทึก 2552/2009  

ปุษปสระปทุม” “สมุดบันทึก 2553/2010 ปะปิดพิจิตรวาร” “สมุดบันทึก 2554/2011 จงจร 

เที่ยว” “สมุดบันทึก 2555/2012 ลายพญานาค” “2556/2013 สมุดบันทึกปีมะเส็ง” และเล่มล่าสุด  

“2557/2014 สมุดบันทึกปีมะเมีย”
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“สมุดบันทึกปีมะเมีย” สมุดบันทึกหน้าปกภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 1 ชุดมี 2 ขนาด เล่มใหญ่ขนาด 12 x 17 ซม. เล่มเล็กขนาด 8.5 x 12 ซม.  

เนื้อในกระดาษปอนด์ครีมหนา 232 หน้า ปกแข็งหุ้มกระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี และเทคนิคปั๊มฟอยล์สี  

อาบสปอตยูวีมัน หน้าแรกพิมพ์คำาอวยพรพระราชทานและพระนามสิรินธร บรรจุในกล่องลูกฟูก ราคา 

ชุดละ 240 บาท จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 44,100 เล่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เสร็จสมบูรณ์  

และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ตลอดเวลา 9 ปีนับแต่ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  

บริษัทได้มีโอกาสจัดพิมพ์ส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสมุดบันทึกท้ัง 9 เล่มนี้เพ่ือจำาหน่ายหารายได้สมทบ 

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รวมเป็นจำานวนพิมพ์กว่า 1,074,100 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 300 

ล้านบาท 

นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมท่ีทรงไว้วางพระราชหฤทัย บริษัทขอมุ่งมั่นทุ่มเท 

ทำาหนา้ทีท้ั่งในดา้นการพมิพแ์ละการจดัจำาหนา่ยใหด้ทีีส่ดุ และแพรห่ลายสูป่ระชาชนใหม้ากทีส่ดุตลอดไป



AN
N

UAL REPORT 2013

66
งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์พระราชทานวโรกาส 

ให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์บางเรื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.  

2525 พระนิพนธ์เรื่องแรกที่บริษัทเป็นผู้พิมพ์คือ “แม่เล่าให้ฟัง” ฉบับปกอ่อน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอพระราชทานพระอนุญาตเป็นผู้จัดพิมพ์เพ่ือหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างสวนสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี โดยจัดพิมพ์จำานวน 500,000 เล่ม นับเป็นหนังสือปกอ่อนที่ทำาสถิติจำานวนพิมพ์ 

สูงสุด

หลังจากน้ันก็โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เกี่ยวกับการทัศนาจรเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง  

เช่น “สายธารอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง” (พ.ศ. 2531) ซึ่งเป็นเล่มแรกๆ ในชุด 

เกี่ยวกับการทัศนาจรของพระองค์ ถัดจากนั้นก็มีเรื่อง “ภูฐาน เกาะเขียวบนแผ่นดิน” (พ.ศ. 2532)  

“ตุรกี ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมัน” (พ.ศ. 2533) “ซินเจียงและกานซู : ภาพจาก 

ดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว” (พ.ศ. 2533) “ยูนนาน” (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2534) “จีนตะวันออก”  

(พ.ศ. 2537) และ “จีนอีสานและเสฉวน” (พ.ศ. 2540) 

นอกจากนีย้งัมพีระนพินธใ์นชดุเกีย่วกบัพระราชวงศบ์างเรือ่งทีท่รงไวว้างพระทยัใหบ้ริษทัเปน็ผู้พมิพ ์

คือ “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” (พ.ศ. 2535) “ตราแผ่นดิน ตราราชสกุล และสกุล อักษรพระนาม และ 

นามย่อ” (พ.ศ. 2535) “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ” เป็นพระนิพนธ์ 2 ภาษา (ฉบับพิมพ์ 

ครั้งที่ 1 ภาษาไทย - อังกฤษ พ.ศ. 2538 และฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 ภาษาไทย - ฝรั่งเศส พ.ศ. 2549  

พระราชทานพระอนุญาตให้สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ดำาเนินการแปลพระนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส)
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ในปี พ.ศ. 2547 โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เล่มสุดท้ายชื่อ “มหามกุฎราชสันตติวงศ์  

พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา” เป็นหนังสือประมวลพระนาม พระรูป และพระประวัติย่อ 

ของพระราชโอรสธิดาและพระราชนัดดาผู้สืบราชสกุลทุกมหาสาขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 4 อย่างสมบูรณ์ที่สุด จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็งขนาด 15.5 x 22.3 ซม. หนา 666 หน้า  

ราคาเล่มละ 600 บาท จำาหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 

หนังสือพระนิพนธ์เล่มสำาคัญเกี่ยวกับการสวรรคตและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเปน็หนงัสอืสองเลม่ท่ีบรษิทัไดม้โีอกาสเปน็ผู้พิมพ์คอื “จดหมายเหต ุ

ชาวบ้าน” (พ.ศ. 2539) และ “ส่งเสด็จสมเด็จย่า” (พ.ศ. 2540) ซึ่งเป็นหนังสือที่มีพระวิริยอุตสาหะ 

รวบรวมข่าวการสวรรคตและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่าจากหนังสือพิมพ์รายวัน 

ฉบับต่างๆ หลายฉบับ หลายวัน บางตอนทรงทำาหมายเหตุอธิบายเพิ่มเติมด้วย    

นอกจากด้านการพิมพ์แล้ว บริษัทยังได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นผู้จัดจำาหน่ายพระนิพนธ์ 

บางเล่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 อีกด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

แก่บริษัท

บัดนี้แม้จะสิ้นพระชนม์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 พระกรุณาธิคุณ 

ที่ทรงมีต่อบริษัทในด้านการพิมพ์งานพระนิพนธ์มาโดยตลอดนั้น จะยังคงปรากฏแจ่มชัดในสำานึกของ 

พนักงานบริษัททุกคน ซึ่งจะจดจำาและเทิดทูนพระกรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายหนังสือ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

องคป์ระธานมลูนธิ ิ ประทานพระอนญุาตใหบ้รษิทัเปน็ผู้จดัพิมพ์หนงัสอื “ตำารบัอาหารเพือ่นพึง่ (ภาฯ)  

ยามยาก” ข้ึน เพื่อเป็นการแนะแนวทางการประกอบอาชีพเสริมจากท่ีได้ประทานความช่วยเหลือ 

ในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง สูตรอาหารในเล่มคิดจาก 

พืชผักสวนครัวในโครงการ และเชิญผู้มีชื่อเสียงทางด้านการปรุงอาหารมาเป็นผู้คิดสูตร นอกจากนี้ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ยังได้ประทานตำารับอาหารที่ทรง 

คิดสูตรส่วนพระองค์อีก 2 ตำารับมาจัดพิมพ์ไว้ด้วย ตำารับอาหารนี้เล่มแรกพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2550  

และพิมพ์ต่อเน่ืองรวม 3 เล่ม โปรดให้จัดพิมพ์และจำาหน่ายในราคาย่อมเยา และในปี พ.ศ. 2556  

ทางมูลนิธิได้ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ “โสมสวลีรังสรรค์” ซึ่งรวมตำารับอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  

ยามยากทั้งสามเล่ม พร้อมท้ังแปลเมนูท้ังหมดเป็นภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้บริษัทอมรินทร์ 

บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่าย

สมุดบันทึกของโครงการกำาลังใจ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการนี้ 

มีพระดำาริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำาผิด 

และกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม ด้วยทรงมุ่งหวังที่จะช่วยลดการกระทำาผิดที่ซำ้าซ้อน 

เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ กลับสู่สังคมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

เพือ่สนบัสนนุกจิการของโครงการ ในป ีพ.ศ. 2550 จงึมพีระดำารใิหบ้รษิทัจดัพิมพ์และจดัจำาหนา่ยสมดุบนัทกึ  

“กำาลังใจ” สำาหรับจำาหน่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาท่ีจะร่วมสนับสนุนโครงการ สมุดบันทึกนี้ได้จัดพิมพ์ติดต่อ 

กันมาทุกปี โดยมีบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่าย

นบัเปน็พระกรณุาธคิณุอยา่งยิง่ทีท่รงไวว้างพระทยัใหบ้รษิทัเปน็ผูด้ำาเนนิการจดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ย 

หนังสือในพระดำาริตลอดมา
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รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำาปี พ.ศ. 2556

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 - 2 อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค

 

รางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ 

อทุกะพนัธุ ์ดว้ยการเชดิชหูนงัสอืดทีีเ่ปน็แบบอยา่งของการทำางานสรา้งสรรค ์โดยมุง่หวงัส่งเสริมหนงัสือนัน้ 

ให้แพร่หลายไปในวงกว้าง ทั้งกระตุ้นให้นักเขียน สำานักพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำาคัญ 

ของการจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น 

ตอ่มาป ีพ.ศ. 2551 จนถงึปจัจบุนั ไดเ้ปลีย่นรปูแบบมาเปน็การมอบรางวัลใหแ้กบ่คุคลหรอืหนว่ยงาน 

ทีอ่ทุศิตนทำางานเพือ่สงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง และงานนัน้สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของผู้คนและสงัคมในวงกวา้ง

บุคคลที่ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำาปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ พระอุดมประชาทร  

(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ผู้ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายโดยวิถีทาง 

พุทธในประเทศไทย ณ วัดพระบาทนำ้าพุ จังหวัดลพบุรี พระอุดมประชาทรจึงเป็นดั่งแสงธรรมและที่พึ่ง 

สุดท้ายแก่ผู้ป่วยอย่างแท้จริง 

ด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนท่ีสูงถึงกว่า 4 ล้านบาท พระอุดมประชาทรในวัย 60 ปี ยังคงต้อง 

ออกบณิฑบาตและรบักจินมินตทุ์กวัน เพ่ือรบับรจิาคเงินมาเปน็คา่ใชจ้า่ย อกีท้ังยงัคงดแูลใหก้ำาลงัใจผูป้ว่ย 

อย่างใกล้ชิด แม้จะมีแรงเสียดทานหรือข้อกังขาจากสังคมต่อสิ่งที่ท่านทำาอยู่ แต่ท่านก็ยังคงยึดถือศรัทธา 

ในการทำางาน ละวางคำาตฉินินนิทา มุง่มัน่อทุศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุยแ์ละบำาบดัทุกขใ์ห้แกสั่ตว์โลก 

อย่างเต็มกำาลังความสามารถเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง สมดังพุทธพจน์ที่ว่า 

“ทุกข์ทั้งหลายของสัตว์โลก พระสงฆ์พึงมีหน้าที่บำาบัด” 

รางวัล
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รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

“มากกว่ารางวัลคือโอกาส”

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำาปี พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 - 2 อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค

รางวลันายอนิทรอ์ะวอรด์เปน็กจิกรรมสรา้งสรรคท่ี์มุง่หวังใหเ้ปน็เวทีแสดงความสามารถของนกัเขยีน  

อกีท้ังเป็นแรงสนบัสนนุใหเ้กดิผลงานเขยีนใหม่ๆ  ทีม่คีณุภาพในสงัคมไทย สำาหรบัรางวลันายอนิทรอ์ะวอรด์  

ครั้งที่ 14 ประจำาปี พ.ศ. 2556 มีผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานจำานวน 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทหนังสือภาพสำาหรับเด็ก รางวัลยอดเยี่ยม

เรื่อง มิลกี้กลัวความมืด โดย คัจฉกุล แก้วเกต

ประเภทเรื่องสั้น รางวัลยอดเยี่ยม

เรื่อง จุนอิจิกับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์ โดย ณฐกร กิจมโนมัย 

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลยอดเยี่ยม 

เรื่อง บ้านไม่มีใครอยู่ โดย อังคาร จันทาทิพย์
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Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ณ อาคาร 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ผู้นำาคอนเทนต์สื่อนิตยสารและงานแฟร์ระดับประเทศ รุกตลาด 

งานแฟร์กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง 12 ปี จัดงานแฟร์คุณภาพเพิ่มอีกหนึ่งงาน ภายใต้ชื่อ “Amarin Baby  

& Kids Fair” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556 นี้ ด้วยงบการจัดงานและงบโฆษณาประชาสัมพันธ์กว่า  

20 ล้านบาท มีผู้เข้าชมงานกว่า 70,000 คน 

โดยวัตถุประสงค์ของงานแฟร์ดังกล่าวคือ เพ่ือเป็นงานแฟร์สำาหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีพร้อมด้วยกิจกรรม 

คุณภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้ ทั้งทางด้านพัฒนาการและการเสริมสร้างอัจฉริยะผ่านคอนเซ็ปต์ “Big Dream Big Sale  

สานฝันลูกรัก สานฝันพ่อแม่” รวมทั้งได้นำาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพท่ีเลือกสรรแล้วมาลดราคากระหนำ่า 50 - 80%  

จำานวนกว่า 300 บู๊ธ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเดินแฟชั่นโชว์ของหนูน้อยทายาทคนดัง และนายแบบนางแบบ 

ตัวน้อยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก Real Parenting Fashion Show การแสดงความสามารถจากหนูน้อยที่เข้าประกวด  

Real Parenting Kids Talent รวมถึงพิธีมอบรางวัล Parent of the Year 2013 ที่มอบโดยนิตยสาร Real Parenting ให้แก่ 

บุคคลที่เป็นพ่อแม่และครอบครัวต้นแบบที่ดีของสังคม หรือองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและสถาบันครอบครัว โดยให้ 

ผู้อ่านนิตยสารร่วมโหวตด้วยการส่งคูปองและทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ มีดังนี้ 

Mother of the Year  ผู้ที่ได้รับรางวัล  คุณตุ๊ก - ชนกวนัน รักชีพ

Father of the Year  ผู้ที่ได้รับรางวัล  คุณเคน - ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

Parent of the Year  ผู้ที่ได้รับรางวัล  ครอบครัวปุณณกันต์ 

Best Playground  องค์กรที่ได้รับรางวัล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำาปาง

Best Corporate for Parenting  องค์กรที่ได้รับรางวัล  มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์เฮ้าส์ ประเทศไทย

Best Innovation for Parenting  องค์กรที่ได้รับรางวัล  พลังแห่งโยคะนิทราเพื่อลูก โดยคุณวรารักษ์ สู่โนนทอง

งานแฟร์และงานเปิดตัว
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บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) ไดต้อกยำา้ความสำาเรจ็จดัตอ่เนือ่งงานแฟรแ์มล่กู  

ที่รวมสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์เพื่อแม่ ลูก และครอบครัว โดยกิจกรรมต่างๆ ตลอดการจัดงานนี้ 

ไดเ้นน้ความสำาคญัเรือ่งความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและพฒันาการของลกูนอ้ยเปน็อยา่งดมีาโดยตลอด  

ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมและสาระที่สนุกสนาน เหมาะอย่างยิ่งกับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจ 

การดูแลเลี้ยงดูลูก มีกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้ผ่านเวทีประกวด ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสและส่งเสริม 

ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก เป็นเวทีสานฝันสำาหรับลูกน้อยวัย 3 เดือน - 8 ปี ซึ่งสามารถร่วมลุ้นและ 

ชมการประกาศรางวลัตา่งๆ ไดภ้ายในงาน อาท ิReal Parenting Cover Kids การเฟน้หาหนนูอ้ยขึน้ปก 

นิตยสาร, Real Parenting Kids Talent รอบชิงชนะเลิศ การโชว์ความสามารถเฉพาะทางของหนูน้อย,  

Real Parenting Fashion Show โชว์การเต้นของนางแบบ - นายแบบตัวน้อย 40 คนที่ผ่านการคัดเลือก 

จากทั่วประเทศ ร่วมกับหนูน้อยดาราและพรีเซ็นเตอร์ตัวน้อย 

Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 2

วันที่ 27 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ณ อาคาร 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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“บ้านและสวนแฟร์ Midyear” เพราะ “บ้าน” จึงหยุดสวยไม่ได้ 1 ปีจึงมี 2 หน เน้นสินค้าครบทุกหมวด 

กว่า 700 บู๊ธ เน้นๆ กับของแต่งบ้านดีไซน์เก๋ ห้องตัวอย่างในคอนเซ็ปต์ my home show มีดีต้องโชว์ อวดห้องสวย 

ที่คุณเห็นแล้วต้องอยากทำาตาม จากนิตยสาร my home ไอเดียลำ้าสมัยกับห้องสร้างจริง แต่งด้วยเทรนด์เท่ใหม่มาแรง  

จากนิตยสาร room พบไอเดียเด็ดจากบ้านและสวน Craft Village ไอเดียจากหนังสือยอดฮิตมาทำาของแต่งบ้านและสวน  

และสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยกลุ่มนักออกแบบจาก ECO DESIGN THAI นำาทีมโดย ท๊อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร  

พร้อมพบกับกิจกรรมคุณภาพในงานอีกมากมาย

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 

วันที่ 27 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
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งาน Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 10 จัดเต็มยิ่งใหญ่ 3 โซน ทั้งสุขภาพ อาหาร และความงาม  

พร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายทุกวัน อาทิ Health Zone พบกับสูตรเด็ดเคล็ดลับของอาจารย์สาทิส อินทรกำาแหง  

ทีไ่มเ่คยเปิดเผยทีไ่หนมากอ่น แกโ้รคออฟฟศิซนิโดรม ไฮโปไกลซเีมยี กรดไหลยอ้น โดยแพทยผู้์เชีย่วชาญจากชวีจติโฮม  

พลาดไม่ไดก้บัเวริค์ชอป “นวดแกโ้รคขอ้” ตำารบัอาจารยส์าทิส อนิทรกำาแหง และเรยีนรูก้ารทำาลกูประคบลดปวดประจำาเดอืน 

แบบง่ายๆทำาได้เอง พร้อมพบกับที่สุดของบรมครูแพทย์แผนไทย หมอน้อย - บุญยืน ผ่องแผ้ว ที่มาบรรยายเรื่อง  

“สมุนไพรแก้ภูมิแพ้และไซนัส” Cuisine Zone สนุกช็อปท่ีโซนอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน  

และพลาดไม่ได้กับ Cooking Show สูตรเด็ด อาทิ สูตรเมี่ยงคำาหล่อ - เมี่ยงคำาสวย โดย Chef Talent คนล่าสุด  

สูตร Diet Pie โลว์แคลอรี อร่อยได้ไม่ใช้ทั้งแป้งและครีม สูตรอร่อยสวยเซี้ยะ โดยมาดามตวง สูตรพล่าพริ้มเพรา  

โดยนกัรอ้ง - นกัแสดงหุน่เปะ๊ กบัเอะ๊ - ศศกิานต ์และสตูรยำาผวิผอ่งโดยพธิกีรหนา้ใส ไก ่- มสีขุ แจง้มสีขุ กลุดลิกชยัพฒัน ์ 

Beauty Zone / Fashion Zone โซนแฟชัน่และความงาม เครือ่งสำาอาง สกนิแคร ์อปุกรณเ์พือ่ความงาม พบกบัเทคนคิเมคอพั 

แกป้ญัหารปูหนา้ “Makeup is magic แตง่ตาตีใ่หก้ลมโต เสกดัง้แบนใหโ้ดง่” โดยคณุทรายหมนูอ้ย บลอ็กเกอรค์วามงาม 

สาวสวยชือ่ดงั เทคนคิการแตง่หนา้ในเวลาจำากดักส็วยได ้“แตง่หนา้ทา้ไฟแดง (180 วนิาท)ี” โดยคณุเอิก๊เอิก๊ บลอ็กเกอร ์

ความงามชือ่ดงั และ Beauty Solutions by lemonade Guru: หนา้สวยดว้ยนิว้ ตาสวยดว้ยชอ้น จากนติยสาร lemonade 

นอกจากน้ียงัมสีนิคา้และบรกิารเรือ่งสขุภาพ ความสวยงามมาใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 300 รา้นคา้ 

ชมและช็อปอย่างจุใจ สมศักดิ์ศรีงานแฟร์ยิ่งใหญ่แห่งปี

Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 10

วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ครัง้แรกกบัเวททีีเ่ปดิโอกาสใหส้าวๆ ออฟฟศิทีไ่มไ่ดม้ดีแีคส่วย แตพ่กพาความทนัสมยั บคุลกิภาพมัน่ใจ พรอ้มทศันคต ิ

ที่ดีเลิศ มาร่วมประกวดในโครงการ lemonade Office Star ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท กิจกรรม 

เฟ้นหาสาวดาวออฟฟิศ ซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ออฟฟิศไหน ตำาแหน่งอะไร ขอแค่มีความกล้า เพื่อคว้ารางวัลมากมาย รวมถึง 

ประสบการณ์ในการร่วมถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสาร lemonade การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาสาวออฟฟิศ 

หลากหลายอาชีพเป็นอย่างมาก อาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานบัญชี เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ช่างภาพ 

หรือแม้แต่อาชีพนางฟ้าอย่างแอร์โฮสเตสก็เข้ามาสมัคร จนสุดท้ายเราคัดสาวสวยโดนใจที่มาในหลากหลายบุคลิก 

ร่วม 60 ท่านมาร่วมเก็บตัวเวิร์คชอป สัมผัสประสบการณ์ดีๆที่หาได้ยาก และมีการประกาศผลมอบรางวัลไปเมื่อวันที่  

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในงาน Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ประกวดเฟ้นหาดาวสาวออฟฟิศ Lemonade Office Star 

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
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ในโอกาสท่ีนิตยสาร Secret นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นท่ีพ่ึงทางใจ ดังสโลแกน 

“รบัประกนั! อา่นคลายทกุข ์สรา้งสขุ” ครบรอบปทีี ่5 จงึไดจ้ดังาน “รวมพลคน Secret ตอน มหศัจรรยแ์หง่สขุ อศัจรรย ์

แห่งทุกข์” ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ โดยทำาการรวมพลคนรัก Secret จากกลุ่มสมาชิกและผู้อ่านนิตยสาร Secret  

เป็นจำานวนกว่า 1,200 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รวมพลังค้นหาความหมายของความสุขและความทุกข์ ในรูปแบบกิจกรรม 

ต่างๆ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ด้วยกิจกรรม “ตักบาตรหนังสือ” แด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป พร้อมเปิดตัว “ณเดชน์ 

คูกิมิยะ” กับสุดยอดรางวัล Secret Idol 2013 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร Secret ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 

คนรุ่นใหม่ ต่อด้วยการบรรยายธรรมจากท่าน ว.วชิรเมธี ในหัวข้อ “อัศจรรย์แห่งทุกข์” ผ่อนคลายกับมินิคอนเสิร์ต 

โดยคุณเสาวลักษณ์ ลีละบุตร และร่วมรับฟังจุดเปลี่ยนชีวิตจากคนดังในหัวข้อ “สุขที่ใจ ได้จากทุกข์” โดยคุณทนงศักดิ์  

ศุภการ คุณอภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ คุณมณฑานี ตันติสุข และคุณวรรธนา วีรยวรรธน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมภาวนา  

“มหัศจรรย์หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 

นิตยสาร Secret มุ่งหวังอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นสะพานสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มาร่วมงาน 

ได้พบความสุขจากการทำาบุญ การแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่เพื่อนมนุษย์ และปฏิบัติตนดำาเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

สมดังปณิธานของนิตยสารที่จะ “คลายทุกข์ สร้างสุข” ให้กับทุกคน

รวมพลคน Secret ตอน มหัศจรรย์แห่งสุข อัศจรรย์แห่งทุกข์

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
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นิตยสาร WE นิตยสารความรักและการเตรียมความพร้อมสำาหรับงานแต่งงานอันดับ 1 ของประเทศ ฉลองก้าวสู่ 

ปีที่ 10 ด้วยการจัดงาน “WE Are In Love 2013” ในคอนเซ็ปต์ “Frame of Love” รวบรวมแกลเลอรี่ภาพแต่งงาน 

คู่รักคนดัง พร้อมโชว์ชุดแต่งงานสุดหรูจากห้องเสื้อในตำานาน Kai Boutique พร้อมเปิดตัวบรรณาธิการบริหารนิตยสาร  

WE คนใหม ่คณุอญัรตัน ์จรสัมาธสุร ณ แฟชัน่ฮอลล ์ชัน้ 1 สยามพารากอน ระหวา่งวนัที ่27 - 29 กนัยายน พ.ศ. 2556 

เต็มอิ่มกับแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรและชุดแต่งงานสุดหรูจากนักแสดงชื่อดัง ร่วมรับฟังเพลงรักจากศิลปิน The Star  

ตลอด 3 วันเต็ม โดยทุกคู่รักที่เข้าร่วมงานยังได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพพอร์เทรตจากช่างภาพมืออาชีพ พร้อมกรอบหรู 

เปน็ของทีร่ะลกึในงาน พดูคยุเคลด็ลบัและคำาแนะนำาตา่งๆ จากมอือาชพีดา้นการจดังานแตง่งานบนเวที พร้อมรับส่วนลด 

พิเศษจากร้านเพชร เวดดิ้งสตูดิโอ และโรงแรมชื่อดัง ปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลสุดพิเศษ บัตรกำานัลตัดชุดเจ้าสาว 

จากห้องเสื้อ Kai Boutique มูลค่า 150,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้กับคู่รักในงาน  

ทั้งหมดสร้างความประทับใจให้กับทุกคู่รักและสื่อมวลชนจำานวนมากที่มาร่วมงานกันถ้วนหน้า

WE Are In Love 2013

วันที่ 27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2556

ณ สยามพารากอน
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จัดขึ้นอย่างย่ิงใหญ่ส่งท้ายปีคู่กับงานบ้านและสวนแฟร์ สำาหรับ Health, Cuisine & Beauty Festival งานแฟร์ 

สุดย่ิงใหญ่ของคนรักสุขภาพและความงาม ซ่ึงจัดบนพ้ืนท่ีมหึมาของชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ครั้งนี้นิตยสารขายดีในครอบครัวอมรินทร์ต่างทุ่มเทกับการเตรียมงานที่รวบรวมทั้งสินค้าสุขภาพ อาหาร ความงาม 

ที่ดีที่สุด นำาโดยนิตยสารชีวจิต กับ Health Zone สาธิตเมนูสมุนไพรบำารุงสมอง โดยคุณผกา เส็งพานิช (ป้ายุง) และ 

เสวนาเด็ดหัวข้อวิธีป้องกันความจำาเสื่อมวัยทำางานอย่างง่าย โดยนายแพทย์ประมวล จารุตระกูลชัย รวมถึงนิตยสาร  

Health & Cuisine กับ Cuisine Zone พบเมนูอร่อย TOMATO NIGIRI โดยคุณเมกุมิ คิฮาตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 

สุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น และพลาดไม่ได้กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อค้นหาสุดยอด “Health & Cuisine Chef  

Talent 2013” และพบกับทีมงานนิตยสาร lemonade กับเทคนิคการปรับลุคจากลูกเป็ดขี้เหร่เป็นลุคเจ้าหญิงแสนหวาน  

และลุคป้าเฉิ่มประจำาออฟฟิศเป็นสาวสมาร์ทมาดนักบริหาร

นอกจากน้ียังมีสินค้าและบริการเร่ืองสุขภาพ ความสวยงาม มาให้ทุกท่านได้เลือกมากกว่า 300 ร้านค้า ชมและช็อป 

อย่างจุใจ สมศักดิ์ศรีงานแฟร์ยิ่งใหญ่แห่งปี

Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 11

วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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“บ้านและสวนแฟร์” งานแฟร์ของคนรักบ้านและสวนระดับประเทศ จัดโดยนิตยสารบ้านและสวนอย่างต่อเนื่อง 

มาเป็นปีที่ 14 ได้รับการตอบรับและประสบความสำาเร็จสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับ 

บ้านและสวนอย่างครบวงจร โดดเด่นด้านการออกแบบและแนวคิดที่หลากหลายและแตกต่าง มีงานดีไซน์ที่เป็น 

เอกลกัษณเ์ฉพาะ สนิคา้มากมาย ทัง้ของแตง่บา้นและสวน ตน้ไมน้านาพรรณจากบรษิทัชัน้นำาของประเทศ “รวมงานดไีซน ์

หลากหลาย ทันสมัยสำาหรับคนรักบ้านและสวน” 

“บ้านและสวนแฟร์ 2013” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา” โดยมีไฮไลท์ของงาน เช่น ชมบ้านตัวอย่าง 

กลางนำ้า ดีไซน์ไม่ธรรมดา พร้อมชมสวนโชว์อย่างเต็มอิ่มกับ สวนโชว์ 4 สไตล์ และ 10 สวนสร้างสรรค์พรรณไม้ 

ริมทางเป็นสวนสวย และ 16 ผลงานจัดดอกไม้สำาหรับโต๊ะนำ้าชา รวมทั้งเปิดโซนใหม่เอาใจให้ได้เสพงานศิลป์และช็อป 

ของมีสไตล์ ในบ้านและสวน Art & Craft และในโซน Fresh Design ชมผลงานสดใหม่จากดีไซเนอร์ไฟแรง

บ้านและสวนแฟร์ 2013 สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา

วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อปีที่แล้ว ทางนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย จึงได้จัดโครงการ 

ประกวดสารคดีภาพ “National Geographic Thailand Photography Contest 2013” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อ 

“10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท มีแนวคิดคือ 

การใช้ภาพถ่ายร้อยเรียงเป็นสารคดีย่อยๆ อย่างสร้างสรรค์ตามแนวทางการทำางานของช่างภาพสารคดีมืออาชีพ  

นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นเวทีแด่ช่างภาพสารคดีรุ่นใหม่ ตลอดจน 

ผู้มีใจรักและชื่นชอบการถ่ายภาพได้นำาเสนอผลงานสู่สาธารณชน และก้าวเข้าสู่การเป็นช่างภาพสารคดีมืออาชีพต่อไป 

การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยจำานวนผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 695 ผลงาน รวมกว่า  

5,560 ภาพที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ www.ngthai.com และเรานำาไปต่อยอดโดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารอบ 

ท้ัง 10 ผลงานภายใน National Geographic Exhibition บรเิวณหนา้อาคารชาเลนเจอร ์3  ประต ู2  อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี 

ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013 ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกวดสารคดีภาพ “National Geographic Thailand Photography Contest 2013”

ภายใต้หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 3 

วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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งานการกุศล
“สุดสัปดาห์ คนหล่อขอทำาดี ปีที่ 6”

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน 

นิตยสารสุดสัปดาห์จัดโครงการช่วยเหลือสังคม “สุดสัปดาห์ คนหล่อขอทำาดี” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6  

มีคนหล่อในวงการบันเทิงสาขาต่างๆเข้าร่วมสานต่อภารกิจเพื่อสังคมมาแล้วกว่า 100 คน ทั้งเรื่อง 

การช่วยเหลือด้านส่ิงแวดล้อม การทำาดีเพ่ือปลุกกระแสความรักสามัคคีของคนในชาติ ปี พ.ศ. 2556  

จัดขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์ “คนหล่อขอคนช่วย” โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการเสนอภารกิจ 

ทุกรูปแบบจากทุกหน่วยงาน ทั้งบุคคลธรรมดา องค์กรต่างๆ รวมไปถึงดารา สื่อมวลชน ทุกภาคส่วน  

ซึ่งในแต่ละปีได้รับความร่วมมือและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากศิลปิน นักร้อง นักแสดง โดยได้นำาเงิน 

มาทำาภารกิจทำาดี รวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 3,600,000 บาท

การแถลงข่าวโครงการในปีนี้มีคนหล่อตอบรับเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่ หมาก-ปริญ, 

พอรช์ - ศรณัย,์ ผูพ้นัเบริด์, ปอ - ทฤษฎ,ี เจมส ์- จริาย,ุ บอม - ธนนิ, อาเลก็ - ธรีเดช, ชนิ - ชนิวฒุ, บอย - ปกรณ,์  

บอม - ธนา, เป ้- อารกัษ,์ อนนัดา, ฮัน่และแกงสม้ เดอะสตาร,์ เกง่และแมก็ซ ์The Voice ภายในบรเิวณงาน 

จัดให้มีบอร์ดแกลเลอรี่แฟชั่นคนหล่อสุดเท่จากนิตยสารสุดสัปดาห์ฉบับครบรอบวันเกิด (16 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2556) ตัง้เปน็สว่นตกแตง่ของงาน ใหบ้รรดาแฟนคลบัของคนหลอ่ไดร้ว่มถา่ยภาพ ชว่งไฮไลทม์เีพลง 

รักฟังสบายจากตู ่- ภพธร พร้อมการต้อนรับจาก 2 พิธีกร อ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์, เป้ - วิศวะ กิจตันขจร  

และการกล่าวถึงที่มาของโครงการสุดสัปดาห์ คนหล่อขอทำาดี ปี 6 โดย มนทิรา ภูปากนำ้า บรรณาธิการ 

บริหารนิตยสารสุดสัปดาห์ ก่อนถึงช่วงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอย การปรากฏตัวของเหล่าคนหล่อท่ีมา 

ร่วมบอกเล่าเรื่องราวการทำาภารกิจที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ นับเป็นช่วงเวลาการเรียกเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลาม 

ทุกภารกิจของคนหล่อในโครงการขอทำาดี ปี 6 นี้จะถูกถ่ายทอดผ่านคอลัมน์ในนิตยสารสุดสัปดาห์  

ตลอดปี พ.ศ. 2556 เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป สามารถติดตามทุกความ 

เคลื่อนไหวได้ใน 3 ช่องทางเพิ่มเติมที่ www.sudsapda.com, www.facebook.com/sudsapdafanclub  

และอินสตาแกรม Sudsapda 
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แพรวฉลอง 35th Anniversary กับกิจกรรม “แพรวแชริตี้ ปีที่ 10”

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ณ แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน

งานฉลองครบ 35 ปนีติยสารแพรว จดัมหกรรมชอ็ปปิง้มหากศุล “แพรวแชรติี ้ปท่ีี 10” เพ่ือระดมทนุ 

ช่วยเหลือองค์กรการกุศล ภายในงานมีการออกบู๊ธจำาหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของเซเลบริตี้ใจบุญและ 

เหลา่คนดงัจากทกุวงการรวมกวา่ 20 บ๊ธูทีม่ารว่มดว้ยชว่ยกนั ซึง่จากการจดักจิกรรม เงนิบรจิาคทีไ่ด ้“แพรว 

สมทบทุนเพิ่มให้อีก 1 เท่า” เพื่อมอบให้แก่ 5 มูลนิธิและรายย่อยอีก 2 ราย ดังนี้ มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า 

แห่งประเทศไทย, คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ ปราจีนบุรี, มูลนิธิบ้านนกขม้ิน เพ่ือเด็กเร่ร่อนและเด็กกำาพร้า,  

มลูนธิยิตุธิรรมเพือ่สนัตภิาพ, มลูนธิกิองทนุรกัษาพยาบาลสตัวป์ว่ยอนาถา, บา้นสงเคราะหส์นุขัจรจดัปา้มณ ี 

แสงจนัทร ์และสมทบทนุสรา้งทีพ่กัพิงสนุขัจรจดัวัดสวนแกว้ ซึง่พิธีมอบเงินในโครงการแพรวแชรติี ้ประจำาป ี

พ.ศ. 2556 โดยคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  

จำากัด (มหาชน) รวมเป็นยอดเงิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้กิจกรรมแพรวแชริตี้เป็นกิจกรรมการกุศล 

ที่จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆมาแล้วรวมท้ังสิ้นกว่า 28 มูลนิธิ เป็นยอดเงินรวมกว่า  

22,580,790 บาท 

ความพเิศษทีถ่อืเปน็ไฮไลทข์องงานครัง้นีค้อื “แฟชัน่โชวเ์อกซค์ลซูฟีจากคูข่วญัคูว่า้ว” โดยแขกคนสำาคัญ 

ของแพรว นำาทีมโดย หมิว - ลลิตา, หน่อย - บุษกร, แหม่ม - คัทลียา, มาร์กี ้- ราศรี, แพนเค้ก - เขมนิจ,  

ใหม ่- ดาวกิา, แตงโม - ภทัรธดิา, จุย๋ - วรทัยา, ไบรท ์- พชิญทฬัห,์ บ ี- นำา้ทพิย,์ ส ิ- พชิญส์นิ,ี แอม - สทุธกิานต,์  

โย - ยศวด,ี โยเกริต์ - รววิรรณ, บอย - ปกรณ,์ เจมส ์- จริาย,ุ อาเลก็ - ธรีเดช, สน - ยกุต,์ ตอ่ - ธนภพ, พชี - พชร 

โต ๋- ศกัดิส์ทิธิ,์ เป ้- อารกัษ,์ ฮัน่และตมูตาม เดอะสตาร,์ อว้น - รงัสติ, ธันวา สรุยิจกัร, กฤตฎ์ อมรชยัฤกษ,์ 

กำาปั้น - พีระ และสารวัตรหมี - พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร งานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบปี ที่ทุกคน 

ตื่นตาตื่นใจและคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ
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สุดสัปดาห์ Shopping Market ครั้งที่ 10

กับกิจกรรม Hug For Charity

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

นิตยสารสุดสัปดาห์ชวนผู้อ่านมาช็อปแบบไม่ยั้ง ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และแอ๊กเซสซอร่ีส์ 

ชิ้นเด็ดในงาน “สุดสัปดาห์ Shopping Market” ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Hug For Charity  

เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น. - 20.30 น. ณ ลานพารค์พารากอน สยามพารากอน  

เปน็งานออกบูธ๊จำาหนา่ยสนิคา้แบรนดเ์นมจากกองทพัเซเลบรติี ้ดารา และพธิกีรชือ่ดงั จำานวนรวม 62 บูธ๊  

โดยจะนำารายได้รวมกับการจำาหน่ายบัตรคอนเสิร์ต การประมูลหมอนหนุ่มหล่อขอกอด (แก้หนาว)  

ที่ประมูลล่วงหน้าทาง www.sudsapda.com มอบให้โครงการต้านภัยหนาว โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นิตยสารสุดสัปดาห์ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลในแวดวงสังคมและวงการบันเทิง นำาของ 

แบรนดเ์นมชิน้เดด็มาออกบูธ๊จำาหนา่ย อาท ิปยีจ์ติ โอสถานนท,์ สมกมล เวชชาชวีะ, นาขวญั รายนานนท,์ 

พิมพิศา จิราธิวัฒน์, ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, ปาลาวี อิสสระ, อนิตา พงษ์เกตรา, พัทธมน เตชะณรงค์,  

ปณิตา ศรไทยเทวา, ม.ล.สิมาฑิป ภาคสุวรรณ, ปฑิตตา ทิพย์รัตน์, พอลลีน ลำ่าซำา, แนนซี่ - นันทพร,  

แนน ชลิตา, ปุ๊กลุ๊ก - ฝนทิพย์, ไอด้า, ลุลา - กันยารัตน์, ดีเจอ๋อง, ดีเจดาด้า ฯลฯ 

เปิดบรรยากาศช่วงบ่ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากลุลา, Season Five และ 5 ศิลปินจากบ้าน AF  

ที่มามอบกอดอุ่นคลายหนาวด้วยกิจกรรม Hug For Charity ที่บู๊ธวาสลีน ในราคากอดละ 100 บาท  

พร้อมถ่ายภาพคู่ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียจาก Ipen เพ่ือระดมทุนร่วมสมทบอีกแรง ก่อนขึ้นร้องเพลง 

เปิดเวทีคอนเสิร์ตหนุ่มหล่อขอกอด (แก้หนาว) ตามด้วยไฮไลท์จากศิลปินวง Mild, แม็กซ์ The Voice, 

Getsunova, อ้น - ดิว เดอะสตาร์, Ab Normal และฮั่น เดอะสตาร์
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อมรินทร์สู่สังคม
ด้วยตระหนักดีว่าเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสังคมจะดีขึ้นได้เพราะคนในสังคมร่วมด้วย 

ช่วยเหลือกัน อมรินทร์ร่วมสร้างสังคมคุณภาพผ่านกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอก 

ด้านอื่นๆ 

การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย ให้กับสภากาชาดไทย ปีละ 2 ครั้ง

กิจกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้ ร่วมบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ

สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน 

โครงการอมรินทร์อาสา รักษ์ถิ่นแผ่นดินเกิด ครั้งที่ 3

ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงานอมรินทร์ โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสถานที่ ชุมชน  

โรงเรียน ที่เป็นบ้านเกิดมาคัดเลือกในการไปทำากิจกรรม ซึ่งเราได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเนินพยอม  

อำาเภอหัวหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์และเขา้ไปรว่มปรบัปรงุหอ้งสมดุ หอ้งเรยีน มอบหนงัสอื ทุนการศกึษา  

ทุนสำาหรับอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

โครงการเยี่ยมชมอมรินทร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำาหรับบุคคลภายนอก นิสิตนักศึกษา ให้เข้ามา 

ศกึษาดงูานกระบวนการทำางานของอมรนิทร ์ทางอมรนิทรจ์ะเตรยีมการตอ้นรบัและจดัวทิยากรมาบรรยาย 

ให้ความรู้ในหัวข้อที่สนใจ
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ครอบครัวอมรินทร์
สำาหรับอมรินทร์แล้ว ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในองค์กร ฉะนั้นจึงมีนโยบาย 

ในด้านการดูแลพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานสามารถทำางานได้อย่างมีความสุข 

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำาหรับพนักงาน

สำาหรับพนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอมรินทร์ของเรา ทางอมรินทร์จัดให้มี 

การดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

- สิทธิ์การลาหยุด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปรับราชการทหาร ลาหยุด

 พักผ่อนประจำาปี

- เบี้ยขยัน สำาหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำางานและอยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำาหนด

- ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีการทำางานต่างจังหวัดและต่างประเทศ

- ค่ารักษาพยาบาล สำาหรับพนักงานและครอบครัว (ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท) 

- ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร

- ค่าการศึกษาบุตร

- กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

- เงินช่วยเหลือจากบริษัทเมื่อพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

- การสั่งซื้อหนังสือในราคาพนักงาน

- รถรับ-ส่งพนักงาน

- การจัดตั้งโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข” เพื่อให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิก

 เก็บออมเงิน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน

 รวมทั้งให้คำาปรึกษาปัญหาหนี้สินของพนักงาน ทั้งหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต 

- โครงการ “บ้านคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหลานของพนักงานในระหว่างวันจนถึงเวลาเลิกงาน

- รางวัลสำาหรับพนักงานที่มีอายุการทำางานตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

- สิทธิพิเศษเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยตำ่ากว่าร้อยละ 50 สตางค์

- เงินรางวัลประจำาปี (โบนัส)
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

 - กิจกรรมรำากระบอง โยคะ แอโรบิก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็น ครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับ

  หมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักงานได้ออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 - โครงการชีวจิตเพื่อสุขภาพ (มินิคอร์สชีวจิต) จัดขึ้นทุกปี สำาหรับพนักงานและครอบครัว 

  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวิถีชีวจิต ทั้งในด้านอาหารการกิน การออกกำาลังกาย 

  การพักผ่อน และการทำางาน ครบสมบูรณ์ของวิถีชีวจิตแบบง่าย

 - กิจกรรม Fit อย่างมีสไตล์ Firm ลุ้นรับสตางค์ เป็นการแข่งขันลดนำ้าหนัก สำาหรับพนักงานที่ 

   สนใจสมคัรเขา้รว่มโปรแกรม 3 เดอืน มกีจิกรรมออกกำาลงักาย การใหค้วามรูใ้นการดแูลสขุภาพ 

  การกิน และควบคุมนำ้าหนัก 

 

2. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำาหรับพนักงานและครอบครัว ผู้สนใจจาก 

  ภายนอกทั่วไป รวมถึงลูกค้า ครู นักเรียน และชาวชุมชนต่างๆ รอบข้างอมรินทร์ที่สนใจ

 - การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับพนักงาน 

   ครอบครวัพนกังาน และผู้ท่ีสนใจฟังในหวัขอ้ตา่งๆ ท่ีทันกบัสถานการณท่ี์กำาลงัเกดิขึน้ในปจัจบุนั 

   และให้พนักงานสามารถนำาหลักธรรมมาปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำาวันได้

 - กิจกรรมร่วมทำาบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานและ 

   ครอบครัวไปร่วมทำาบุญกับทางบริษัทเป็นประจำาตลอดทั้งปี

 - การจดัฝกึอบรมวปิสัสนากรรมฐาน ทางบรษิทัสง่เสรมิเรือ่งนีเ้ปน็อยา่งยิง่ จดัขึน้ทกุป ีอยา่งนอ้ย 

    ปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานได้มีโอกาสฝึกการพัฒนาสติ การเจริญ 

   สติ ให้สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งความเป็นจริงของธรรมชาติของใจ สามารถรู้เท่าทันใจ อันเป็น 

   บ่อเกิดของกิเลส สาเหตุของความทุกข์ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 - กิจกรรมถือศีล งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเริ่มต้นในการ 

   ถือศีล 5 โดยเน้นที่เรื่องการงดเหล้าเป็นหลัก มีพนักงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำานวน 

   127 คน จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ระยะเวลา 3 เดือน ทำาให้มีพนักงานท่ีปฏิญาณตนว่าจะ 

   สามารถงดเหล้าต่อได้ไปตลอดชีวิตจำานวน 59 คน
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3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีและร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

 - งาน CEO เปิดบ้านอมรินทร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว 

   ทกุคนอยา่งเปน็ทางการจากผูบ้รหิารระดบัสงู ในการเขา้มาเปน็หนึง่ในสมาชกิครอบครวัอมรนิทร์  

   เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แนะนำาตัวกับผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรับนโยบายการทำางาน  

   ของที่ระลึก และสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน

 - งานปีใหม่ จัดข้ึนเพื่อทำาบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วม 

   ทำาบญุเลีย้งพระ ถวายสงัฆทาน การรบัคำาอวยพรจากผูบ้รหิารระดบัสงู การรว่มจบัฉลากของขวญั 

   จากผู้บริหารทุกคนที่จะให้แก่พนักงาน และมอบรางวัลสำาหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี  

   15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

 - งานสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม 

   ความเป็นไทย โดยจะจัดข้ึนก่อนท่ีจะมีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

   การปล่อยนกปล่อยปลา พิธีแห่พระและสรงนำ้าพระ และการรดนำ้าดำาหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหาร

  ระดับสูงภายในบริษัท และพนักงานร่วมสาดนำ้ากันตามประเพณีอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

 - งานเชิดชู ชูเกียรติ จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ 

   คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นกิจกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอมรินทร์จาก

  อดีตถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของวัฒนธรรมอมรินทร์ และย้อน 

   รำาลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัทและเป็นผู้วางรากฐานให้กับพวกเราชาวอมรินทร์ทุกคน

 - งานเปิดท้ายขายของ กิจกรรมนี้พนักงานจะสามารถมาออกร้านขายของเพื่อหารายได้เสริม 

   ทัง้ของกนิ ของใช ้และมาเดนิเลอืกซือ้ของในราคาพเิศษ รวมทัง้เปน็กจิกรรมสงัสรรคท์ีร่ว่มสรา้ง 

   ความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานทั้งหมดของอมรินทร์

งานพัฒนาทักษะในด้านการทำางาน

อมรินทร์ให้ความสำาคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยกำาหนดนโยบาย 

ให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำาปี  

ฉะน้ันจะมีการดำาเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

โดยเน้นทั้ง Soft Skill และ Hard Skill รวมถึงการสร้างให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้กันภายใน 

องคก์ร เชน่ การสมัมนาประจำาปขีองกลุม่ชา่งภาพ กลุม่ศลิปกรรม การถา่ยทอดความรูจ้ากรุน่พีสู่รุ่น่นอ้ง 

ในโครงการพี่สอนน้อง สำาหรับพนักงานทุกคนท่ีเข้ามาเป็นน้องใหม่ของอมรินทร์ และทุกฝ่ายจะต้อง 

มีการจัดสัมมนาประจำาปี เพื่อสรุปผลการทำางานของปีนั้นและวางแผนการทำางานของปีต่อไปให้ชัดเจน  

และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

The Stars Project เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความสำาคัญกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ 

และมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร โดยพนกังานกลุม่นีจ้ะไดร้บัสทิธิพิเศษตา่งๆ และจะไดร้บัการพัฒนาศกัยภาพ 

รายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการเจริญเติบโตในอนาคต
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กลุ่มผู้ถือหุ้น
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

จำ�นวนหุ้น % จำ�นวนหุ้น % จำ�นวนหุ้น % จำ�นวนหุ้น % จำ�นวนหุ้น %

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำากัด  39,883,530 19.94  41,364,841 20.68  43,076,883 21.54  44,227,752  22.11 49,231,462 24.62

นางเมตตา อุทกะพันธ์ุ  74,393,662 37.20  74,393,662 37.20  74,393,662 37.20  74,393,662  37.20 74,393,662 37.20

Thailand Securities Depository  18,891,168 9.45  17,612,968 8.81  15,959,268 7.98  15,098,268  7.55 10,092,768 5.05

นางระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์  18,533,684 9.27  18,533,684 9.27  18,533,684 9.27  18,533,684  9.27 18,533,684 9.27

นายระพี อุทกะพันธ์ุ  19,197,369 9.60  23,498,421 11.75  23,519,474 11.76  24,361,579  12.18 24,361,579 12.18

รายงานการถือหุ้น
โครงสร้างและสัดส่วนผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่มีชื่อปร�กฏ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

2. สัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้บริห�ร

3. นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล     

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ร�ยชื่อผู้บริห�ร        สัดส่วนก�รถือหุ้น 

นางเมตตา อุทกะพันธุ์     37.197 %

นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์     9.267  %

นางสุภาวดี    โกมารทัต       0.026 %

นายชีวพัฒน์   ณ ถลาง       0.100 %

นายโชคชัย   ปัญจรุ่งโรจน์      0.005 %

นางนวลจันทร์    ศุภนิมิตร      0.125 %

นางอัมพวรรณ์   สุวรรณเรืองศรี      0.550 %
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ปัจจัยความเสี่ยง
ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัข้ึนอยูก่บัปจัจยัความเสีย่งทีส่ำาคญั ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การลงทนุของผูล้งทนุ หรือได้รับผลกระทบ 

ต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้

1. คว�มเสีย่งเกีย่วกบัก�รข�ดแคลนสนิค�้และวตัถดุบิในก�รผลติ กระดาษเปน็วตัถดุบิทีส่ำาคญัทีใ่ชใ้นการผลตินติยสาร หนงัสอืเลม่ 

และงานรบัจา้งพมิพ ์วฏัจกัรราคาของกระดาษจะแปรผนัตามภาวะความตอ้งการของตลาดและตามทศิทางภาวะเศรษฐกจิอยูต่ลอดเวลา  

บริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อกระดาษที่ใช้ในการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่ม ซึ่งสามารถทราบชนิดและปริมาณการใช้ได้ล่วงหน้า โดยสั่งจอง 

ลว่งหน้าจากผูค้า้กระดาษรายใหญซ่ึง่มกีำาลงัการผลติกระดาษสงูสดุในประเทศ และการสัง่ซือ้กระดาษจากตา่งประเทศจากผูน้ำาเขา้รายใหญ่ 

มากกวา่ 3 ราย ความเสีย่งดา้นการขาดแคลนวตัถดุบิหลกั (กระดาษ) จงึไมม่สีำาหรบัแหลง่จดัซือ้วตัถดุบิอืน่ บรษิทัมคีณะกรรมการคดัเลอืก 

แหล่งจัดซื้อจัดหาผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองได้เพื่อสำารองการสูญเสียผู้จำาหน่ายหลักไป

2. คว�มเสี่ยงด้�นร�ยได้โฆษณ� อุตสาหกรรมโฆษณาสามารถสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี หากเกิดวิกฤติทาง 

เศรษฐกิจ ผู้บริโภคจะชะลอการส่ังซ้ือ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ต้องพิจารณาในงบประมาณด้านโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง โดยเลือกใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ผลิตนิตยสารหัวใหม่ๆ  

ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและพัฒนาให้เป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในอันดับต้นๆ พร้อมกับ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย นำาเสนอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้โฆษณาของบริษัทมากนัก

3. คว�มเสี่ยงด้�นลิขสิทธิ์ เนื่องจากบริษัทมีการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่มที่ต้องแข่งขันด้วยเนื้อหาสาระและการจัดทำารูปเล่ม 

ทีทั่นสมยัและมคีณุภาพออกสูส่งัคมอยา่งตอ่เนือ่ง จงึไดร้บัความไวว้างใจจากนกัเขยีนหลายรายใหเ้ปน็ผูด้ำาเนนิการจดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ย  

โดยเนื้อหาสาระอันหลากหลายได้มาจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากภายในองค์กรของบริษัทและจากการคัดสรรจากภายนอกทั้งใน 

และต่างประเทศ โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง หรือผ่านตัวแทนที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ด้วยการทำาสัญญาเป็น 

ลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส บริษัทจึงไม่มี 

ความเสี่ยงด้านลิขสิทธิ์ 

4. คว�มเสีย่งเกีย่วกบัอตุส�หกรรมสิง่พมิพ ์บรษิทัไดล้งทุนสรา้งโรงพิมพ์เปน็ของตวัเองขนาดใหญ ่มกีารลงทุนและพฒันาเทคโนโลย ี

การพมิพอ์ยา่งตอ่เนือ่ง สามารถรองรบัการผลติสิง่พิมพ์ของบรษิทั อนัไดแ้ก ่นติยสาร หนงัสอืเลม่ และงานรบัจา้งพิมพ์ทัว่ไปไดอ้ยา่งเตม็ที ่

บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำาหนดระยะเวลาได้อย่างแน่นอน บริษัทจึงไม่มีความเส่ียง 

ด้านกำาลังการผลิต และสถานที่ผลิตงานพิมพ์คุณภาพ

5. คว�มเสี่ยงด้�นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ 

การค้า แต่บริษัทได้มีมาตรการรองรับความเส่ียงดังกล่าวด้วย การคัดเลือกลูกค้าท่ีมีศักยภาพและมีหลักประกันสำาหรับลูกค้ารายใหม่  

กำาหนดวงเงิน (Credit Line) และระยะเวลาการให้วงเงิน (Credit Term) ให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมชัดเจน รวมไปถึงการบริหาร 

จัดเก็บหนี้อย่างใกล้ชิดและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงิน ในการบริหาร 

จัดการทางการเงิน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการเงินที่ชัดเจน สอดคล้องต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยการจัดหาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม  

ภายใต้ต้นทุนการดำาเนินงานที่ตำ่าที่สุด และไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงิน เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้าที่ขัดกับ 

ธุรกิจของบริษัท

7. คว�มเสีย่งจ�กอตัร�แลกเปลีย่น บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการชำาระหนีค้า่เครือ่งจกัรทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ แตบ่ริษทัมนีโยบาย 

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศทุกครั้ง
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8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถ 

อ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ ได้ เข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัทได้ตระหนักและ 

ให้ความสำาคัญจึงได้ทำาการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกฟ้องร้อง ในส่วนธุรกิจ “ชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม” ของบริษัทมีลักษณะเป็นสถานพยาบาลประเภท 

ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จากการที่ทางภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

อาจมผีลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบคุลากรทางการแพทย ์ซึง่อาจทำาใหบ้รษิทัในฐานะสถานพยาบาลมคีวามเสีย่ง 

จากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการด้านรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้ให้ความสำาคัญในคุณภาพการรักษาพยาบาล 

การคัดกรองแพทย์ เรื่องสิทธิของผู้ป่วย ทั้งในด้านการให้ข้อมูล การบริหารความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การมีกระบวนการรายงาน 

และการแก้ไขปญัหาเมือ่มคีำารอ้งเรยีนจากผู้ใชบ้รกิาร เพือ่เปน็การปอ้งกนัความเสีย่งในดา้นนี ้อยา่งไรกต็ามในปจัจบุนับรษิทัไมไ่ดม้กีาร 

ถูกฟ้องร้องเรื่องการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการอย่างมีสาระสำาคัญ

10. คว�มเสี่ยงในเรื่องของใบอนุญ�ต ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดตั้งบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจ 

โทรทศัน ์โดยระยะแรกเริม่ดำาเนนิการธรุกจิโทรทศันร์ะบบไมใ่ชค้ลืน่ความถี ่(ทวีดีาวเทยีม) การดำาเนนิการดงักลา่วตอ้งได้รับใบอนญุาต 

จากหน่วยงานราชการ ในชว่งแรกจะไดร้บัใบอนญุาตชัว่คราว และหลงัจากนัน้จะเปน็ใบอนญุาตทีม่รีะยะเวลา ตลอดระยะเวลาการดำาเนนิการ 

ภายใต้ใบอนุญาตข้างต้น จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของราชการอย่างเคร่งครัด จากการที่ฝ่ายบริหารมีการกำาหนดกรอบการ 

ปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน อีกทั้งที่ผ่านมาการดำาเนินการต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติงานมีการดำาเนินการอย่างมีแบบแผนตามที่ 

กำาหนดไว้ จึงคาดว่าความเสี่ยงในเรื่องใบอนุญาตจะถูกจำากัดไว้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
น�ยทะเบียน   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
    ที่อยู่ ชั้น 4, 6 - 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259
    หรือ Call Center 0-2229-2888 www.tsd.co.th.
ผู้สอบบัญชี   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
    ที่อยู่ เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
    แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
    โทรศัพท์ 0-2587-8080  โทรสาร 0-2586-0301
ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย  สำานักงานคุณธรรมทนายความ
    ที่อยู่ เลขที่ 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
    แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ     

    โทรศัพท์ 0-2274-7529-30  โทรสาร 0-2274-7638
ที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจ  บริษัทพัฒนวิจัย จำากัด
    ที่อยู่ เลขที่ 1215/6 หมู่บ้านเอื้อสุข 15 ถนนพัฒนาการ
    เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2322-4188
สถ�บันก�รเงินที่ติดต่อประจำ� ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขัน
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู
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รายงานทางการเงิน
หนังสือรับรองเพื่อก�รตรวจสอบบัญชี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง หนังสือรับรองถึงผู้สอบบัญชี

เรียน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด

ตามที่ท่านได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม 

ที่ควรและทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใด ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบตามความรู้ 

และความเชื่อถือที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า เป็นดังนี้

1. ตามข้อตกลงในการรับงาน ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านได้ตรวจสอบ 

ซึ่งได้ทำาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดทำาประมาณการทางการบัญชีท่ีสำาคัญ สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำา 

ประมาณการ การเลอืกใชห้ลกัการและวธิกีารบญัชทีีเ่หมาะสม รวมถงึการวัดมลูคา่ยตุธิรรมมคีวามสมเหตสุมผล ตลอดจนการจดัใหม้กีารควบคมุ 

ภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ รววมถึงการบังคับใช้และการดำารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่จะใช้ป้องกันและตรวจพบการทุจริต

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทำาของผู้บริหารหรือพนักงานผู้ซึ่งมีหน้าท่ีสำาคัญเกี่ยวกับระบบ 

บัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

3. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำางบการเงินดังต่อไปนี้ให้ท่านได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ

 3.1 บัญชี เอกสารหลักฐานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 3.3 การจัดให้ท่านเข้าถึงบุคคลในกิจการที่ถูกระบุว่าจำาเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จำากัด

4. ในงวดบัญชีน้ีไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างสำาคัญต่องบการเงินนอกเหนือ 

ไปจากที่ได้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

5. บริษัทไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายซึ่งรวมทั้ง 

การถูกเรียกชดเชย การเวนคืน และการถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรนำามาพิจารณาในการ 

เปิดเผยในงบการเงิน หรือใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งสำารองเผื่อค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

 



AN
N

UAL REPORT 2013

94

6. รายการต่อไปน้ีได้ให้ข้อมูลไว้แก่ผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนและได้บันทึกบัญชีไว้โดยถูกต้องตามท่ีควรหรือเปิดเผยในงบการเงิน 

ครบถ้วนแล้ว

 6.1 รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงความสัมพันธ์และรายการทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทราบแล้ว

 6.2 รายการธุรกิจที่มีกับบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม รวมทั้งจำานวนเงินที่เป็นหนี้ต่อกัน ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาที่ต่อรอง 

  ร่วมกันโดยอิสระ

 6.3 รายการธุรกิจที่มีกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวโยง หรือพนักงาน รวมทั้งจำานวนเงินที่เป็นหนี้ต่อกัน และภาระผูกพันอื่น

 6.4 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจำากัดการใช้เงินกู้

 6.5 รายการสัญญาระยะยาวหรือข้อตกลงที่มีผลผูกพัน เกี่ยวกับภาระหนี้สิน ทุนและรายการทางการค้า

7. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงที่งบการเงิน อาจจะแสดงข้อมูลทางการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมี 

สาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต

8. บรษิทัไดเ้ปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการทจุรติหรอืขอ้สงสยัการทจุรติทีส่ง่ผลกระทบกบักจิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้บริหาร พนกังาน 

ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมภายใน บุคคลอื่นๆ ที่ซึ่งการทุจริตอาจส่งผลต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ

9. บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆ หรือข้อสงสัยเก่ียวกับการทุจริตท่ีกระทบต่องบการเงินของกิจการที่ได้รับทราบ 

จากการสื่อสารโดยพนักงาน อดีตพนักงาน นักวิเคราะห์ หน่วยงานกำากับดูแล หรือบุคคลอื่นๆ 

10. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตาม หรือความเป็นไปได้ที่จะไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือข้อกำาหนด 

ต่างๆ ที่ควรต้องพิจารณาผลกระทบต่อการจัดทำางบการเงิน

11. งบการเงนิไมม่กีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัและไมม่กีารละเวน้การบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูตา่งๆ

12. ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำาคัญ (waived adjustment) (ถ้ามี) ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวม 

ต่องบการเงินในภาพรวม รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำาเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

13. ไม่มีการละเมิดสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ 

หน่วยงานกำากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

14. บรษิทัมกีรรมสทิธิโ์ดยสมบรูณใ์นทรพัยส์นิทัง้หมดของกจิการ ไมม่สีทิธิย์ดึหนว่ง จำานองหรอืจำานำา หรอืวางทรพัย์สินเปน็หลกัทรัพย ์

ค้ำาประกัน เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

15. ข้าพเจ้าไม่มีแผนหรือเจตนาใดๆ ที่อาจกระทำาให้หรือมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อมูลค่าหรือการจัดประเภทของสินทรัพย์  

และหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้ในงบการเงิน
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16. ณ วันสิ้นงวด บริษัทได้บันทึกลูกหนี้ตามจำานวนเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บหนี้ได้ และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 

อย่างเพียงพอแล้ว

17. ณ วันสิ้นงวด บริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ตามจำานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหรือมูลค่าลดลง 

ของสินทรัพย์แล้ว

18. บริษัทไม่มีแผนที่จะเลิกสายการผลิตสินค้าหรือบริการหรือแผนอย่างอื่นเพ่ือความตั้งใจอื่นท่ีจะมีผลทำาให้สินค้าคงเหลือล้าสมัย 

หรือมีมากเกินไปและ ณ วันสิ้นงวด บริษัทได้บันทึกสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะจำาหน่ายได้สุทธิ และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้า 

ล้าสมัย ค่าเผื่อสินค้าเสียหายหรือค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงไว้อย่างเพียงพอแล้ว

19. ณ วันสิ้นงวด บริษัทได้ทำาการบันทึกบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการทำาสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ตราสารทางการเงิน สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า OPTION หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะทำานองเดียวกันไว้อย่างถูกต้องและ 

ครบถ้วนแล้ว

20. บริษัทไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นนอกจากคดีที่บริษัทฟ้องร้องลูกค้าท่ีไม่ชำาระค่าสินค้าหรือบริการซึ่งไม่มีรายการท่ีมีมูลหนี้มากจนเป็น 

สาระสำาคัญและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกนอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

21. บริษัทไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ในบัญชีเงินสดและเงินลงทุน และบริษัทไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการ 

เรื่องสินเชื่ออย่างอื่นที่ไม่เป็นธรรม

22. บริษัทไม่มีรายการเก่ียวกับสิทธิและข้อตกลงที่ให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหุ้นสามัญที่สำารองไว้เพื่อการใช้สิทธิตาม 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น การแปลงหุ้น และเงื่อนไขอื่นนอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

23. ณ วันสิ้นงวด บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรือมีหนี้สินทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการใดๆ เว้นแต่ได้ 

บันทึกและเปิดเผยไว้ในงบการเงิน นอกจากน้ีได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่บริษัท 

มีแก่บุคคลที่สาม

 24. นบัแตว่นัสิน้งวดจนถงึวนัทีใ่นหนงัสอืฉบบันี ้ไมม่เีหตกุารณใ์ดเกดิขึน้ หรอืไมป่รากฏขอ้เทจ็จรงิใดๆ ซึง่มผีลกระทบตอ่งบการเงนิ 

ซึ่งจะต้องนำามาปรับปรุงหรือเปิดเผยไว้ในงบการเงินอีก

 

  ขอแสดงคว�มนับถือ

  (น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  

 

  (น�งส�วธน�รี  พิมปรุ)

  ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน
คว�มเห็นและคำ�อธิบ�ยของผู้บริห�รเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในป ี2556

ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�น

บริษัทดำาเนินธุรกิจจากสายธุรกิจที่สำาคัญ 4 สายงานคือ สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ดำาเนินการรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและจัดพิมพ์ 

งานภายในของบริษัท สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม ดำาเนินธุรกิจในการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่ม ขายพื้นที่โฆษณา  

จัดงานแฟร์ และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ดำาเนินธุรกิจจัดอบรมสัมมนา ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจรับจัดงาน 

(Creative & Event) และธุรกิจชีวจิตโฮม โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด  

เพื่อร่วมดำาเนินธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม “AMARIN activ TV” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 และ 

ในระหวา่งปี 2556 บรษิทัยอ่ยไดเ้ขา้ซือ้ซองประมลูใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่ใหบ้รกิารโทรทศันใ์นระบบดจิทิลั จากคณะกรรมการ  

กสทช. จำานวน 2 ซอง คือ ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง  

(HD) ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว และเมื่อวันที่  

13 มกราคม 2557 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลให้เป็นผู้ชนะการประมูล 

ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะ 

ไม่ปกติ ทำาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจในวงกว้าง ในรอบปี 2556 โดยบริษัท 

และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,088.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4.17 มีกำาไรสุทธิ 285.08 ล้านบาท ลดลงจาก 

ปี 2555 ร้อยละ 18.57 มีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.43 บาทต่อหุ้น 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น

สำาหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 2,064.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 3.81  

โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้

ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์

จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกและในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ปี 2556 สายงานธุรกิจ 

โรงพิมพ์รายได้ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 16 แต่บริษัทยังคงมุ่งม่ันพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา และ 

ได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง เพื่อเป็นผู้นำาด้านการพิมพ์คุณภาพต่อไป

ส�ยง�นนิตยส�รและส�ยง�นหนังสือเล่ม

ร�ยไดข้�ยพืน้ทีโ่ฆษณ� ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทยในครึง่ปแีรกของป ี2556 ยงัมแีนวโนม้ไปในทศิทางทีด่ ีความเชือ่มัน่ของ 

ผูบ้รโิภคดขีึน้จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั มาตรการการคนืเงนิภาษรีถยนตค์นัแรก และการลงทนุของภาคเอกชนทีเ่พิม่ขึน้ 

โดยมีปัจจัยบวกคือ สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติ และไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการ 

ออกมาใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้น ทำาให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาขยายตัวดีขึ้นเป็นลำาดับ ต่อมาในคร่ึงปีหลัง 

ของปี 2556 ภาพรวมของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง มูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 

ของปีกอ่น สถานการณบ์า้นเมอืงเริม่ทวคีวามรนุแรง มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัเริม่มปีญัหา โครงการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน 
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ของประเทศไม่เป็นไปตามกำาหนด ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ผู้ประกอบการระมัดระวังในการใช้จ่าย จึงส่ง 

ผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิในวงกวา้ง ทำาใหภ้าพรวมรายไดโ้ฆษณาในครึง่ปหีลงัมรีายไดล้ดลงเมือ่เทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของป ี2555

ร�ยได้ข�ยสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันบริษัทมีนิตยสารจำานวน 13 ฉบับ และได้ผลิตหนังสือเล่มปกใหม่และพิมพ์ซ้ำาปกที่มียอดขายดีต่อเนื่อง  

ออกสู่ตลาดในจำานวนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มสำานักพิมพ์ใหม่เพื่อตอบสนองผู้อ่านกลุ่มวัยรุ่น และการจัดทำาหนังสือ 

ฝกึทักษะเดก็ ทีส่ามารถเขา้ถงึงา่ยทัง้ดา้นเนือ้หาและราคา แตใ่นป ี2556 ดว้ยสภาวะเศรษฐกจิของโลกและในประเทศท่ีชะลอตวั ประกอบ 

กับเหตุการณ์บ้านเมืองเร่ิมมีแนวโน้มไม่ปกติ ทำาให้กำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้รายได้ขายสิ่งพิมพ์ของบริษัทได้รับผลกระทบ 

ในระดับหนึ่ง จึงทำาให้ยอดขายปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555

ร�ยได้จ�กธุรกิจจัดง�นแสดงสินค้� บริษัทได้เพิ่มการจัดงานแฟร์ 3 งาน โดยเพิ่มการจัดงานบ้านและสวน Midyear Fair ซึ่งจัดขึ้น 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 และงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในช่วงไตรมาสแรก และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน  

โดยจัดพร้อมงานบ้านและสวน Midyear Fair ที่ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา ส่วนงานบ้านและสวนแฟร์นั้น ยังคง 

จัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ซ่ึงเป็นปีที่ 14 ที่บริษัทจัดงานดังกล่าว โดยในครั้งนี้จัดงานท่ีอาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

สำาหรับงานแฟร์ “Health, Cuisine & Beauty Festival” บริษัทได้ทำาการจัดเพิ่มขึ้นเป็น 2 ครั้งต่อปี โดยจัดครั้งแรกที่ศูนย์การประชุม 

แหง่ชาตสิริกิต์ิิในชว่งเดอืนกรกฎาคม 2556 และครัง้ที ่2 จดัขึน้พรอ้มงานบา้นและสวนแฟร ์ทีอ่าคารชาแลนเจอร ์อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี

 

ส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์

ประกอบไปด้วย ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอบรมสัมมนา ธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ ธุรกิจนิวมีเดีย และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 

ร�ยได้ธุรกิจอบรมสัมมน�และท่องเที่ยว บริษัทยังคงให้บริการนำาเท่ียวท้ังในและต่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์  

และบรกิารท่ีมคีณุภาพ ภายใตแ้นวคดิ “The Service you can trust” ทีเ่นน้คณุภาพและความประทบัใจ ดว้ยการจดัโปรแกรมทวัรพ์เิศษ 

เฉพาะรายกลุ่ม และได้เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้คุณภาพการบริการ “The Service  

You Can Trust” และยังดำาเนินธุรกิจจัดอบรมสัมมนาภายใต้คอนเซ็ปท์ “Learning for Better Living” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  

หลากหลายหลกัสตูรเพือ่ยกระดบัชวีติใหค้รบถว้นทกุดา้น ซึง่ลกูคา้สว่นใหญค่อืลกูคา้ผูอ้า่นนติยสารในเครอือมรนิทร ์โดยในรอบป ี2556  

ได้จัดคอร์สอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรหลายโครงการ แต่เนื่องด้วยปัจจัยผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและ 

จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ ส่งผลให้ผลประกอบการลดลงจากปีที่แล้ว

ร�ยไดจ้�กร�ยก�รโทรทศัน ์ในเดอืนตลุาคม 2555 บรษิทัไดต้อ่ยอดการดำาเนนิธรุกจิโทรทศัน ์โดยจดัตัง้บรษิทัอมรินทร์ เทเลวิช่ัน 

จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยบริษัทถือหุ้นทางตรง 99.99% เริ่มทดลองออกอากาศช่องรายการ “อมรินทร์ แอ็กทีฟ  

ทีวี (AMARIN activ TV) ในระบบ C Band ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และออกอากาศเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 

ในปี 2556 บริษัทได้ยุติการดำาเนินงานรายการคลับสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แต่ยังคงดำาเนินการผลิตรายการ 

เรื่องเด็กๆ ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 น. - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และได้ดำาเนินผลิตรายการใหม่ คือ  

รายการบ้านและสวน Fine Day ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี (ช่อง 9 อสมท.) ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ผลการ 

ดำาเนินงานโดยรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 

ร�ยได้จ�กธุรกิจชีวจิตโฮม ซ่ึงเปิดดำาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและ 

การรักษาในแนวทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและร้านค้าจำาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าผู้อ่านและลูกค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
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ร�ยได้จ�กธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท เช่น  

จัดงานแฟร์ งานเปิดตัวหนังสือและนิตยสาร และงานเปิดตัวสินค้า ในปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้รับจ้างจัดกิจกรรมให้กับบุคคลและ 

หน่วยงานภายนอกองค์กรรายใหญ่หลายราย ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าพอใจ 

ต้นทุนข�ย

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ 1,404.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 0.26 มีอัตราส่วน 

ต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 67.24 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 64.60 ทั้งนี้  

เป็นผลมาจากรายได้จากยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินการในธุรกิจทีวีดาวเทียม 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7.88 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัด 

กิจกรรมทางการตลาด และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.56 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น 

จากปีที่แล้วร้อยละ 3.90

กำ�ไรสุทธิ

ในปี 2556 ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ ปญัหาทางการเมอืงภายในประเทศ และการดำาเนนิการในธรุกจิทวีดีาวเทยีม ซึง่เปน็การ 

ดำาเนินการในปีแรก ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำาเนินงานลดลงจากปีท่ีแล้ว โดยมีรายได้จากการขายและบริการลดลง 

ร้อยละ 3.81 มีกำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 357.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับร้อยละ 21.81 และมีกำาไรสุทธิ 

เท่ากับ 285.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับร้อยละ 18.57 

ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,527.44 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ดังนี้

   สินทรัพย์หมุนเวียน 1,494.16 ล้านบาท

   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ 863.07 ล้านบาท

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 170.21 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 468.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 1.61  

เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.23 เท่า
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,058.69 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 

หุ้นละ 10.29 บาท เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 จำานวน 2,013.61 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 10.07 บาท  

โดยบริษัทมีจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วจำานวน 200 ล้านหุ้นเท่ากันทั้งในปี 2556 และปี 2555 

กระแสเงินสด

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 467.22 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิ 

ที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 57.68 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 242.88 ล้านบาท โดยงบดุล ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2556 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 374.57 ล้านบาท โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 467.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 21.02 เป็นกระแสเงินสด 

ที่ได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้า จึงทำาให้มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2556 เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน จากเงินลงทุนชั่วคราว 

ที่ลดลง ดอกเบี้ยรับ การวางเงินประกันการประมูล และการซื้อสินทรัพย์ถาวร จึงทำาให้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุน 

เท่ากับ 57.68 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ จ่ายเงินปันผล 240 ล้านบาท จ่ายเงินสดชำาระหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว  

2.88 ล้านบาท โดยบริษัทใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 242.88 ล้านบาท
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หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัท 
 2. บริษัทเริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

2554 2555 2556

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

   อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  3.29  3.88 4.06

   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.54  3.14 2.75

   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  1.25  1.47 1.33

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า คร้ัง  4.05  4.11 4.03

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน  90  89 90

   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ คร้ัง  4.55  5.02 5.08

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน  80  73 72

   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี คร้ัง  8.59  7.39 7.81

   ระยะเวลาชำาระหน้ี วัน  42  49 47

   Cash Cycle วัน  128  112 116

อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร

   อัตรากำาไรข้ันต้น %  32.44  34.29 31.97

   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน %  17.84  20.99 17.14

   อัตรากำาไรอ่ืนๆ %  0.95  1.53 1.16

   อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร %  142.46  127.44 140.13

   อัตรากำาไรสุทธิ %  12.35  16.06 13.65

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %  12.95  18.15 14.00

อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %  10.48  14.53 11.36

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร %  29.12  42.08 33.71

   อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า  0.85  0.90 0.83

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน 

   อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  0.27  0.25 0.23

   อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย เท่า 3,843.96  1,159.41 827.32

   อัตราการจ่ายเงินปันผล %  76.28 68.56 -

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
RATIO ANALYSIS
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หน่วย : พันบ�ท

2555 2556  ยอดเพ่ิม (ลด)

 จำ�นวนเงิน %  จำ�นวนเงิน %  จำ�นวนเงิน %

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 2,146,237 98.47 2,064,469 98.84 (81,768) (3.81)

รายได้อ่ืนๆ 33,364 1.53 24,163 1.16 (9,201) (27.58)

รวมร�ยได้  2,179,601 100.00 2,088,632  100.00 (90,969) (4.17)

หัก  ต้นทุนขาย  1,408,065 64.60 1,404,466 67.24 (3,598) (0.26)

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 771,536 35.40 684,165 32.76 (87,371) (11.32)

หัก  ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 314,035  14.41 326,207 15.62 12,172 3.88

ต้นทุนทางการเงิน  596  0.03 694 0.03  99 16.60

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 106,835  4.90 72,188 3.46 (34,647) (32.43)

รวมค่�ใช้จ่�ย 421,465  19.34 399,089 19.11 (22,376) (5.31)

กำ�ไรสุทธิหลังหักค่�ใช้จ่�ย  350,071  16.06 285,076 13.65 (64,995) (18.57)

บวก กำาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม  -    -    -    -    -    -   

กำ�ไรสุทธิ  350,071 16.06 285,076 13.65 (64,995) (18.57)

กำาไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)  1.75 1.43

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ      
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555      
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2552 2553 2554 2555 2556

สินทรัพย์

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309,159 286,556  116,084  92,549 374,567

      เงินลงทุนชั่วคราว 160,000 199,386  429,844  558,922 170,000

      ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 275,835 324,699  313,394  327,894 293,318

      ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ 148,740 159,738  137,305  189,500 143,935

      สินค้าคงเหลือ 208,083 272,047  289,793  271,221 281,268

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 31,582 42,428  49,959  55,712 231,072

         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,133,399 1,284,852  1,336,380  1,495,797 1,494,160

      เงินลงทุนทั่วไป  2,500 4,400  4,400  4,400  4,400

      เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 10,107  10,040  9,958  9,976 9,995

      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 903,695  785,352  835,454  828,401 863,073

      สินทรัพย์อื่น 31,585 110,389  121,426 151,476 155,807

         รวมสินทรัพย์ 2,081,288 2,195,033  2,307,618 2,490,051 2,527,436

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 173,938 148,546  149,273 174,542 185,167

      ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 39,695 48,635  51,868 56,305 30,885

      หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 131,445 175,209  205,298 154,235 151,831

      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,531 2,028  77,831 91,356 100,865

         รวมหน้ีสิน 347,609 374,418  484,270 476,439 468,747

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      ทุนที่ชำาระแล้ว 200,000  200,000  200,000 200,000  200,000

      ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 270,000  270,000  270,000  270,000  270,000

      สำารองตามกฎหมาย 25,000 25,000  25,000  25,000  25,000

      กำาไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,238,679 1,325,615  1,328,348 1,518,612 1,563,688

         รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,733,679 1,820,615  1,823,348 2,013,612 2,058,688

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,081,288 2,195,033  2,307,618 2,490,051 2,527,436

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ปี 2552 - 2556
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 

หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัท 
 2. บริษัทเริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

หน่วย : พันบ�ท
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2552 2553 2554 2555 2556

ร�ยได้

     รายได้จากการขายและบริการ  1,722,200  1,820,622  1,893,231 2,146,237 2,064,469

     รายได้อ่ืนๆ  16,518  25,371  18,132 33,364 24,163

        รวมร�ยได้  1,738,718  1,845,993  1,911,363 2,179,601 2,088,632

ค่�ใช้จ่�ย

     ต้นทุนขาย  1,178,724  1,249,227  1,279,097 1,408,065 1,404,466

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  263,121  265,790  291,338 314,035 326,207

     ต้นทุนทางการเงิน  121  158  154  596  694 

     ภาษีเงินได้  73,844  83,882  104,801 106,835 72,188

        รวมค่�ใช้จ่�ย  1,515,809  1,599,057  1,675,389 1,829,530 1,803,556

     กำาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย  222,909  246,936  235,974 350,071 285,076

     บวก กำาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม        -          -          -          -          -   

     กำ�ไรสุทธิ  222,909  246,936  235,974 350,071 285,076

     กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา  1,175,769  1,238,679  1,252,374 1,348,541 1,518,612

     กำาไรสะสมก่อนการจัดสรร  1,398,679  1,485,615  1,488,348 1,698,612 1,803,688

     หัก เงินปันผลจ่าย  160,000  160,000  160,000 180,000 240,000

     สำารองตามกฎหมาย        -          -          -          -          -   

     ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี        -    73,241 (20,194)        -          -   

รวมจัดสรรกำาไร  160,000  233,241 139,806 180,000 240,000

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป  1,238,679  1,252,374 1,348,541 1,518,612 1,563,688

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)  1.11  1.23 1.18 1.75 1.43

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ปี 2552 - 2556
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 

หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัท 
 2. บริษัทเริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

หน่วย : พันบ�ท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ 
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ วธิ ี
การตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั 
ของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ 
วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบาย 
การบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำาขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนำาเสนองบการเงนิโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
คว�มเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัทอมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุก�รณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 ในการเสนองบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท 

ย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4  
ข้อมูลเปรียบเทียบท่ีนำาเสนอเป็นข้อมูลท่ีปรับปรุงใหม่แล้วในเรื่องดังกล่าว การแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้ 
เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้างต้นนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด  
กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (น�งส�วสุลลิต อ�ดสว่�ง)

2014/177/0156 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2555

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 374,567,199.14 92,548,673.48 116,084,388.22 371,489,914.53 84,808,160.61 116,084,388.22

เงินลงทุนช่ัวคราว 6 170,000,000.00 558,921,564.23 429,844,499.05 170,000,000.00 558,921,564.23 429,844,499.05

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 7 465,419,963.38 558,265,600.90 486,883,507.34 465,165,057.80 558,058,591.52 486,883,507.34

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 4 - - - 189,000,000.00 - -

สินค้าคงเหลือ 8 281,268,271.07 271,221,386.84 289,793,326.97 279,985,915.59 270,832,237.97 289,793,326.97

เงินประกันการประมูล 24.2 189,000,000.00 - - - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,904,806.13 14,840,221.82 13,774,362.89 12,598,357.11 14,435,144.94 13,774,362.89

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,494,160,239.72 1,495,797,447.27 1,336,380,084.47 1,488,239,245.03 1,487,055,699.27 1,336,380,084.47

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 9 9,995,297.79 9,976,489.11 9,957,680.43 9,995,297.79 9,976,489.11 9,957,680.43

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -      -      -     9,999,700.00 9,999,700.00  -     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00 4,400,000.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 863,073,301.06 828,401,252.22 835,453,544.72 854,608,841.47 821,707,512.66 835,453,544.72

ท่ีดินรอการพัฒนา 13  77,410,891.91  77,410,891.91  77,410,891.91  77,410,891.91  77,410,891.91 77,410,891.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 19,425,555.33 22,705,306.93 18,063,091.63 18,724,342.86 22,225,974.47 18,063,091.63

ลิขสิทธ์ิหนังสือ 15 29,925,682.45 28,473,280.60 25,082,356.65 29,925,682.45 28,473,280.60 25,082,356.65

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 28,197,155.66 22,560,434.28 20,541,412.09 28,197,155.66 22,560,434.28 20,541,412.09

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 847,704.80 325,904.80 870,029.80 3,486,704.80 3,464,904.80 870,029.80

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,033,275,589.00 994,253,559.85 991,779,007.23 1,036,748,616.94 1,000,219,187.83 991,779,007.23

รวมสินทรัพย์  2,527,435,828.72 2,490,051,007.12 2,328,159,091.70 2,524,987,861.97 2,487,274,887.10 2,328,159,091.70

หมายเหตุ:  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  



AN
N

UAL REPORT 2013

106

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2555

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 17 185,167,173.35 174,542,136.51 206,510,356.93 184,159,240.00 172,495,791.59 206,510,356.93

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 121,274,857.87 116,883,729.13 117,855,749.09 119,364,724.37 116,883,729.13 117,855,749.09

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว

ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 18 2,807,631.75 2,757,340.32 1,092,333.50 2,807,631.75 2,757,340.32 1,092,333.50

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 30,884,515.08 56,305,176.58 51,867,502.41 30,884,515.08 56,186,722.90 51,867,502.41

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,748,456.89 34,594,222.07 29,112,585.31 27,299,107.24 34,572,282.07 29,112,585.31

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 367,882,634.94 385,082,604.61 406,438,527.24 364,515,218.44 382,895,866.01 406,438,527.24

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 18 5,646,012.32 8,084,008.11 2,620,175.64 5,646,012.32 8,084,008.11 2,620,175.64

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16  1,644,294.43     1,311,421.69 347,908.76 1,604,452.01 1,309,014.39  347,908.76

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 93,574,449.95 81,960,592.93 75,211,278.00 93,574,449.95 81,960,592.93 75,211,278.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 100,864,756.70 91,356,022.73 78,179,362.40 100,824,914.28 91,353,615.43 78,179,362.40

รวมหน้ีสิน 468,747,391.64 476,438,627.34 484,617,889.64 465,340,132.72 474,249,481.44 484,617,889.64

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

กำาไรสะสม

จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร 1,563,688,437.08 1,518,612,379.78 1,348,541,202.06 1,564,647,729.25 1,518,025,405.66 1,348,541,202.06

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,058,688,437.08 2,013,612,379.78 1,843,541,202.06 2,059,647,729.25 2,013,025,405.66 1,843,541,202.06

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,527,435,828.72 2,490,051,007.12 2,328,159,091.70 2,524,987,861.97 2,487,274,887.10 2,328,159,091.70

หมายเหตุ:  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและบริการ 2,064,468,629.02 2,146,236,824.75 2,064,468,629.02 2,146,236,824.75

ต้นทุนขายและบริการ (1,404,466,298.95) (1,408,064,751.70) (1,411,280,525.29) (1,409,207,695.77)

กำาไรข้ันต้น 660,002,330.07 738,172,073.05 653,188,103.73 737,029,128.98

รายได้อ่ืน 24,163,130.15 33,364,334.14 26,041,728.24 33,532,733.57

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 684,165,460.22 771,536,407.19 679,229,831.97 770,561,862.55

ค่าใช้จ่ายในการขาย (51,866,187.71) (48,077,529.14) (51,866,187.71) (48,077,529.14)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (247,397,489.58) (238,898,118.04) (240,993,030.16) (238,685,408.50)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (26,943,199.42) (27,059,302.00) (26,903,199.42) (27,059,302.00)

ต้นทุนทางการเงิน (694,379.28) (595,528.58) (694,379.28) (595,528.58)

รวมค่าใช้จ่าย (326,901,255.99) (314,630,477.76) (320,456,796.57) (314,417,768.22)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 357,264,204.23 456,905,929.43 358,773,035.40 456,144,094.33

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (72,188,146.93) (106,834,751.71) (72,150,711.81) (106,659,890.73)

กำาไรสำาหรับปี 285,076,057.30 350,071,177.72 286,622,323.59 349,484,203.60

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         -         -         -         -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 285,076,057.30 350,071,177.72 286,622,323.59 349,484,203.60

กำาไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.43 1.75 1.43 1.75

จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

หมายเหตุ:  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2556

บ�ท

งบก�รเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำาไรสะสม
รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ
จัดสรรเป็นสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555

ต�มที่ร�ยง�นไว้เดิม 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,328,347,698.73 1,823,347,698.73

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 2.4 20,193,503.33 20,193,503.33

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - หลังปรับปรุง 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,348,541,202.06 1,843,541,202.06

เงินปันผลจ่าย 21 (180,000,000.00) (180,000,000.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 350,071,177.72 350,071,177.72

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,518,612,379.78 2,013,612,379.78

เงินปันผลจ่าย 21 (240,000,000.00) (240,000,000.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 285,076,057.30 285,076,057.30

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,563,688,437.08 2,058,688,437.08

บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำาไรสะสม
รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ
จัดสรรเป็นสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555

ต�มที่ร�ยง�นไว้เดิม 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,328,347,698.73 1,823,347,698.73

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 2.4 20,193,503.33 20,193,503.33

ยอดยกม� ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - หลังปรับปรุง 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,348,541,202.06 1,843,541,202.06

เงินปันผลจ่าย 21 (180,000,000.00) (180,000,000.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) 349,484,203.60 349,484,203.60

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,518,025,405.66 2,013,025,405.66

เงินปันผลจ่าย 21 (240,000,000.00) (240,000,000.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 286,622,323.59 286,622,323.59

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 200,000,000.00 270,000,000.00 25,000,000.00 1,564,647,729.25 2,059,647,729.25

หมายเหตุ:  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 357,264,204.23 456,905,929.43 358,773,035.40 456,144,094.33

รายการปรับปรุงกระทบกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3,271,038.48) 5,517,862.52 (3,271,038.48) 5,517,862.52

ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ) 11,242,057.60 (2,335,589.10) 11,242,057.60 (2,335,589.10)

ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำาหน่าย (18,808.68) (18,808.68) (18,808.68) (18,808.68)

ค่าเส่ือมราคา 123,387,591.28 120,101,915.69 121,761,068.35 119,996,032.09

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 8,813,032.48 6,965,433.73 8,582,110.49 6,955,214.19

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 225,000.00 164,233.73 225,000.00 164,233.73

กำาไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร (1,815,969.72) (4,072,216.57) (1,815,969.72) (4,072,216.57)

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (16,116.84) (111,902.08) (16,116.84) (111,902.08)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 18,716,948.02 14,656,820.93 18,716,948.02 14,656,820.93

ดอกเบี้ยรับ (13,627,419.82) (15,336,440.33) (14,373,218.40) (15,336,440.33)

ดอกเบี้ยจ่าย 694,379.28 595,528.58 694,379.28 595,528.58

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน 501,593,859.35 583,032,767.85 500,499,447.02 582,154,829.61

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 83,361,709.64 (72,152,723.10) 83,706,503.68 (71,945,713.72)

สินค้าคงเหลือ (10,046,884.23) 18,571,940.13 (9,153,677.62) 18,961,089.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,205,937.95 (1,065,858.93) 1,822,410.04 (660,782.05)

ลิขสิทธิ์หนังสือ (1,452,401.85) (3,390,923.95) (1,452,401.85) (3,390,923.95)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (521,800.00) 544,125.00 (21,800.00) (2,594,875.00)

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2556
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หน้ีสินดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 6,643,705.04 (32,135,856.26) 8,565,322.65 (32,342,286.96)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,273,912.38 (860,117.88) 2,497,112.08 (860,117.88)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,845,765.18) 5,481,636.76 (7,273,174.83) 5,459,696.76

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน 579,212,273.10 498,024,989.62 579,189,741.17 494,780,915.81

จ่ายดอกเบ้ีย (694,379.28) (595,528.58) (694,379.28) (595,528.58)

จ่ายภาษีเงินได้ (104,197,557.12) (103,452,586.80) (102,794,203.39) (103,398,586.80)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (7,103,091.00) (7,907,506.00) (7,103,091.00) (7,907,506.00)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 467,217,245.70 386,069,368.24 468,598,067.50 382,879,294.43

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 388,921,564.23 (129,077,065.18) 388,921,564.23 (129,077,065.18)

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย - - (189,000,000.00) -

เงินสดรับดอกเบ้ีย 15,188,549.92 12,924,796.45 15,589,229.32 12,924,796.45

เงินสดจ่ายค่าประกันการประมูล (189,000,000.00) - - -

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นสามัญบริษัทย่อย - -  - (9,999,700.00)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร (155,647,400.06) (104,288,905.70) (152,988,104.00) (99,203,737.12)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 3,743,244.08 4,288,595.94 3,743,244.08 4,288,595.94

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,527,909.88) (11,482,189.39) (5,305,478.88) (11,118,097.03)      

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 57,678,048.29 (227,634,767.88) 60,960,454.75 (232,185,206.94)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว (2,876,768.33) (1,970,315.10) (2,876,768.33) (1,970,315.10)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (240,000,000.00) (180,000,000.00) (240,000,000.00) (180,000,000.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (242,876,768.33) (181,970,315.10) (242,876,768.33) (181,970,315.10)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 282,018,525.66 (23,535,714.74) 286,681,753.92 (31,276,227.61)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 92,548,673.48 116,084,388.22 84,808,160.61 116,084,388.22

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันส้ินปี 374,567,199.14 92,548,673.48 371,489,914.53 84,808,160.61

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด

บริษัทซ้ือสินทรัพย์โดยการทำาสัญญาเช่าระยะยาว 503,441.76 9,099,154.39 503,441.76 9,099,154.39

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2556

หมายเหตุ:  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

วันที่ 31 ธันว�คม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียน

นิติบุคคลเลขที่ 0105530001431 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2536 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000480 สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

10170 บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับจ้างพิมพ์ โฆษณา และขายสิ่งพิมพ์

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2536

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของหุ้นสามัญทั้งหมด 

2. หลักเกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินและนำ�เสนองบก�รเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติ 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะและการแสดงรายการไดท้ำาขึน้ตามแบบกำาหนดรายการ 

 ย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำาหรับบริษัทมหาชนจำากัด ท่ีกำาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตาม 

 ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

 2.2.1 งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่

  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ดังต่อไปนี้

 2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 2.2.4 งบการเงินรวมจัดทำาข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำาหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่ 

   คล้ายคลึงกัน

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ

อัตร�ร้อยละของ
ก�รถือหุ้น

จัดต้ังข้ึน
ในประเทศ

ร้อยละของสินทรัพย์
ท่ีรวมอยู่ในสินทรัพย์รวม 

ร้อยละของร�ยได้
ข�ยและบริก�รท่ีรวม
อยู่ในร�ยได้ข�ยและ

บริก�รรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด
ผลิตรายการและเผยแพร่ออกอากาศ
ผ่านช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม

99.99 99.99 ไทย 8.11 0.65 - -
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2.3 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปี 2552 และฉบับที่ออกใหม่  

 การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฎิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  

 2556 มีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล 

     เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

     ต่างประเทศ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชว่ยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะ 

     เจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม 

     ราคาที่ตีราคาใหม่

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

     ของผู้ถือหุ้น

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเชือ่วา่มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้ไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิเมือ่นำา 

 มาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามวันที่มีผลบังคับใช้  

 และมีผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 2.4 ผลกระทบ 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

2.4 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฎิบัติ

 ต้ังแตว่นัที ่1 มกราคม 2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดถ้อืปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้ซึง่มาตรฐาน 

 การบัญชีฉบับน้ีกำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทาง 

 บัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชดีงักลา่วในปปีจัจบุนัและปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปกีอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบเสมอืน 

 หนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด โดยผล 

 กระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2555

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2555

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 28,197,155.66 22,560,434.28 20,541,412.09 28,197,155.66 22,560,434.28 20,541,412.09

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 1,644,294.43 1,311,421.69 347,908.76 1,604,452.01 1,309,014.39 347,908.76

กำาไรสะสมเพ่ิมข้ึน   26,552,861.23 21,249,012.59 20,193,503.33   26,592,703.65 21,251,419.89 20,193,503.33

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้ลดลง (5,303,848.64) (1,055,509.26) (5,341,283.76) (1,057,916.56)

กำาไรเพ่ิมข้ึน 5,303,848.64 1,055,509.26 5,341,283.76 1,057,916.56

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 0.0265 0.0053 0.0267 0.0053

2.5 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในระหว่างปี

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน 

 การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

 โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 มีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)    เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)    เรื่อง งบกระแสเงินสด

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง รายได้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)    เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)    เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

       เงินตราต่างประเทศ

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ 

       เกี่ยวข้องกัน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)    เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ 

       ดำาเนินงานที่ยกเลิก

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

       การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบ ด้วยสัญญาเช่า 

       หรือไม่

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  เรื่อง สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 

       และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

       ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15   เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27   เรื่อง การประเมนิเนือ้หาของรายการทีเ่กีย่วกบัรปูแบบของ 

       กฎหมายตามสัญญาเช่า

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29   เรื่อง การเปดิเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงเรือ่ง สมัปทานบรกิาร

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32   เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

 โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 มีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4   เรื่อง สัญญาประกันภัย

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิเมือ่นำามาตรฐานการบญัชทีีอ่อกและปรบัปรงุใหม ่

 มาถือปฏิบัติ
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3. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  

  และจะไมร่บัรูร้ายไดถ้า้ฝา่ยบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้หรอืมคีวามไมแ่นน่อนทีม่นียัสำาคญัในการ 

  ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

  หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

  รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รับรู้รายได้เม่ือได้ให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแล้ว

  รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว

  ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล

  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และประจำา  

  ไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งถึงกำาหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน

 3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้

  เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนด จดัประเภทเปน็เงนิลงทนุชัว่คราวหรอืระยะยาวตามอายคุงเหลอื แสดงมลูคา่ 

  ตามวธีิราคาทนุตดัจำาหนา่ยหกัดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี และตดับญัชสีว่นเกนิ/สว่นตำา่กวา่มลูคา่ตราสารหนีต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ 

  ที่แท้จริง จำานวนที่ตัดจำาหน่ายนี้แสดงรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.4 ลูกหนี้การค้า

  ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำาระ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูบนัทกึโดยการวิเคราะหป์ระวัตกิารชำาระหนี ้และคาดการณเ์กีย่วกบัการรบัชำาระหนีใ้นอนาคตจากลกูหนี ้

  แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

 ค่าเผื่อประมาณการรับคืน

  คา่เผือ่ประมาณการรบัคนืนติยสารและหนงัสอืเลม่ เปน็ประมาณการทีค่าดวา่จะเกดิการรบัคนืสนิคา้ประเภทนติยสารและ 

  หนังสอืเลม่จากลกูคา้ ซึง่การรบัคนืจะไมเ่กนิจำานวนรอ้ยละของประมาณการรบัคนืจากการขายแตล่ะครัง้ (ยกเวน้นติยสารใหม)่  

  ซ่ึงอัตราร้อยละดังกล่าวคำานวณจากเง่ือนไขท่ีให้แก่ลูกค้าแต่ละราย และกำาหนดระยะเวลาการรับคืนภายใน 1 ปี หลังจากการขาย

 3.5 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคำานวณดังนี้

   สินค้าสำาเร็จรูป แสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   สินค้าระหว่างผลิต แสดงมูลค่าในราคาต้นทุนจริงตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง แสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
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 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้า 

 คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิต 

 คงที่อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิตตามปกติ

 ต้นทนุในการซือ้ ประกอบดว้ย ราคาซือ้และคา่ใชจ้า่ยท่ีเกีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้นัน้ เชน่ อากรขาเขา้ คา่ขนสง่ และตน้ทนุอืน่ๆ 

 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

 ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แสดงมูลค่าต้นทุนของรายการทั้งที่อยู่ระหว่างผลิตและที่ผลิตเสร็จพร้อมที่จะออก 

 อากาศ ต้นทนุรายการ ซึง่ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติรายการรบัรูต้น้ทนุในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 เมื่อรายการได้ออกอากาศแล้ว

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้ 

 เสร็จและต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนในตราสารทุน

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ 

 ด้อย ค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพ 

 พร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพัน 

 ของกิจการ (ถ้ามี)

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทนุหกัมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารให้ประโยชน ์

 โดยประมาณดังนี้

  อาคารโรงงานและส่วนปลูกสร้างอาคาร   20 ปี

  เครื่องจักรและอุปกรณ์   5 - 10 ปี

  เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องใช้สำานักงาน   5 ปี

  ยานพาหนะ   5 - 7 ปี

  อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอดสัญญาณ   5 ปี

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยคดิคา่เสือ่มราคาสำาหรบัสว่นประกอบของรายการสนิทรพัยแ์ตล่ะสว่นแยกตา่งหากจากกนัเมือ่ส่วนประกอบ 

 แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายหรือ 

 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.8 ที่ดินรอการพัฒนา

 ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสมและ 

 ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ 

 คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจะทบทวนการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

 ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 ปี

  ลิขสิทธิ์หนังสือ   3 - 10 ปี (เริ่มจากวันที่ผลิตหนังสือและปริมาณหนังสือ  

           ที่ขายได้)

 ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

3.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่  

 หากสินทรัพย์น้ันมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่า 

 ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้น 

 ในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำาหน่าย มูลค่าที่จะได้ 

 รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

3.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สญัญาเชา่ระยะยาว บนัทกึเปน็สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยจำานวนเทา่กบัราคายตุธิรรมของทรพัยส์นิทีเ่ชา่  

 ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ซึ่งอัตรา 

 คิดลดที่ใช้คำานวณมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญาเช่า ต้นทุนแรกเริ่ม 

 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเช่าท่ีจ่ายชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ 

 ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพ่ือให้ดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลือ 

 อยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เส่ือมค่า 

 ได้ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

3.12  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

 สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน 

 โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ 

 หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 

 แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน

3.14  ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม 

 กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากร 

 ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้ 

 รบัคนืรายจา่ยทีจ่า่ยชำาระไปตามประมาณการหนีส้นิทัง้หมดหรอืบางสว่นอยา่งแนน่อน บรษิทัจะรบัรูร้ายจา่ยทีไ่ดรั้บคนืเปน็สินทรัพย ์
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 แยกตา่งหาก แตต่อ้งไมเ่กนิจำานวนประมาณการหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้ง และแสดงคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมาณการหนีสิ้นในงบกำาไร 

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงสุทธิจากจำานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

3.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทำางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการของบริษัทต้องใช้การประมาณ 

 และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผย 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ได้ประมาณไว้

3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่าย 

 เมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น (โครงก�รสมทบเงิน)

  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่าย 

 สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบกองทุน 

 สำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น (โครงก�รผลประโยชน์)

  บริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนักงาน 

 ของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลัง 

 ออกจากงานสำาหรับพนักงาน

  บริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน 

 ในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

3.17  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

  สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทีีบ่รษิทัเสนอ 

 ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกิน 

 มูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็น 

 ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็น 

 บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิ 

 ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

 ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
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 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำานึงถึงเนื้อหาของ 

ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.19 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำานวนท่ีจะต้องจ่าย คำานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้  

(ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของกำาไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถ 

ถือเป็นรายจ่ายในการคำานวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำานวณภาษี

 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะคำานวณขึน้จากผลแตกตา่งชัว่คราวระหว่างมลูคา่ตามบญัชกีบัฐานภาษขีองสนิทรพัย ์

หรอืหน้ีสนิน้ัน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถกูรบัรูเ้ปน็รายได ้

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชหีรอืคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยจะรบัรูใ้นกำาไรขาดทนุ เวน้แตใ่นสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรง 

ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษจีะถกูรบัรูเ้ปน็สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิทัจะม ี

กำาไรทางภาษจีากการดำาเนนิงานในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนำาสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีาใชป้ระโยชนไ์ด ้และผลแตกตา่งชัว่คราว 

ที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชถีกูวดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษเีงนิไดส้ำาหรบังวดทีบ่รษิทัคาดวา่จะไดร้บัประโยชนจ์าก 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำาระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือ 

ที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ 

บางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

3.20 กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชำาระแล้วระหว่างปี 

4.  ร�ยก�รกับกิจก�รและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือ

และรายการระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ช่ือบริษัท/บุคคล ลักษณะคว�มสัมพันธ์ เก่ียวข้องกันโดย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 19

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด

กรรมการบริหาร บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ผู้บริหาร
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 4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.15 ต่อปี

 4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประเภทร�ยก�ร/ช่ือบริษัท 2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการค้า

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด - - - 48,221.34

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 166,429,173.52 189,441,870.64 166,429,173.52 189,441,870.64

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด - 58,150.00 - 58,150.00

รวม 166,429,173.52 189,500,020.64 166,429,173.52 189,500,020.64

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด - - 189,000,000.00 -

ดอกเบ้ียค้างรับ

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด - - 345,119.18 -

สินค้าฝากขาย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 220,009,182.23 201,742,371.60 220,009,182.23 201,742,371.60

เงินมัดจำา

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด - - 3,200,000.00 3,200,000.00

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประเภทร�ยก�ร/ช่ือบริษัท 2556 2555 2556 2555

ขายสินค้า

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 624,792,924.69 665,592,490.82 624,792,924.69 665,592,490.82

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 31,100.00 223,300.00 31,100.00 223,300.00

รวม 624,824,024.69 665,815,790.82 624,824,024.69 665,815,790.82
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การกำาหนดราคาซื้อขายนี้เท่ากับราคาตลาดหักส่วนลดการค้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในอัตรา 

ร้อยละ 37.90 - 55.00 และอัตราร้อยละ 37.90 - 50.00 ตามลำาดับ ส่วนงานรับจ้างพิมพ์ระหว่างกันของหนังสือคิดตามราคาปกติ 

เท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประเภทร�ยก�ร/ชื่อบริษัท 2556 2555 2556 2555

รายได้อื่น

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด - - 1,132,800.00 168,400.00

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 85,393.12 81,389.13 85,393.12 81,389.13

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 56,074.80 94,486.94 56,074.80 94,486.94

รวม 141,467.92 175,876.07 141,467.92 175,876.07

ดอกเบี้ยรับ

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 745,902.74 -

ค่าผลิตรายการ

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 42,830,000.00 1,800,000.00

ค่าเช่าจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 945,000.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริหาร 600,000.00 60,000.00 600,000.00 60,000.00

 - รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นการขายหนังสือเก่าในราคาร้อยละ 10 ของราคาปก

 -  คา่เชา่เปน็ไปตามสญัญาทีต่กลงรว่มกนั โดยบรษิทัไดท้ำาสญัญาเชา่อาคารจากกรรมการ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล 

ชื่อ “คลินิก Cheewajithome” และขายสินค้าเพื่อสุขภาพมีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  

2556 กำาหนดอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดือนละ 0.05 ล้านบาท 

 และบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสำานักงานฝ่ายบัญชีการเงินกับบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด มีระยะเวลา 1 ปี  

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กำาหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท หากครบกำาหนดเวลา 

และไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

 - สัญญาเช่าพื้นที่ เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าพ้ืนท่ีจากบริษัท เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่  

มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท (ไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน ชำาระเดือนแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
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 - สัญญาร่วมดำาเนินการโทรทัศน์ดาวเทียม “AMARIN activ TV” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ทำาสัญญากับ 

บริษัทย่อย ซึ่งตามข้อตกลงของสัญญา บริษัทย่อยมีหน้าที่เผยแพร่ออกอากาศผ่านช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม ในระบบ C Band  

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้บริษัทย่อยจะดำาเนินการให้มีการเพิ่มช่องสัญญาณ 

ออกอากาศในระบบ Ku Band ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทตกลงชำาระค่าดำาเนินการให้แก่บริษัทย่อย เดือนละ 3.20 ล้านบาท  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่  

1 - 31 ธันวาคม 2555 เป็นช่วงทดลองออกอากาศ จึงตกลงชำาระค่าดำาเนินการให้เพียง 1.80 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

และเมื่อบริษัทย่อยได้เพิ่มช่องสัญญาณในระบบ Ku Band ให้กับบริษัท บริษัทจะชำาระค่าดำาเนินการเพิ่มอีกเดือนละ 0.30 ล้านบาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทกับบริษัทย่อยได้ตกลงร่วมกันเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของสัญญาร่วมดำาเนินการโทรทัศน์ดาวเทียม  

“AMARIN activ TV” ในส่วนของค่าดำาเนินการเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกเดือนละ 1.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมทั้งส้ิน 

เป็นเดือนละ 4.40 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

และเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมบีนัทึกขอ้ตกลงยกเลกิสญัญารว่มดำาเนนิการดงักลา่ว โดยใหส้ญัญาฉบบัลงวนัที ่ 

30 พฤศจิกายน 2555 มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2557 และสัญญาฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้มีผลสิ้นสุดลงในวันที่  

31 ธันวาคม 2556 โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าดำาเนินการความเสียหายและ/หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น

และบริษัทมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบงานบัญช ี - การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสินค้าและขายโฆษณา เป็นตัวแทน 

ในการเก็บเงินแทนบริษัทย่อย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทย่อยตกลงชำาระค่าดำาเนินการให้แก่บริษัท กำาหนดระยะเวลา 2 ปี  

นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 อัตราค่าดำาเนินการเดือนละ 0.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ชำาระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

หลักประกัน

บริษัทตกลงมอบเงินจำานวน 3.20 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อยและจะส่งคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สัญญา 

ครบกำาหนดหรือสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่าตอบแทนผู้บริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำาหนด 

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 26,629,063.42 26,784,578.00 26,589,063.42 26,784,578.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 295,640.00 259,088.00 295,640.00 259,088.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 18,496.00 15,636.00 18,496.00 15,636.00

รวม 26,943,199.42 27,059,302.00 26,903,199.42 27,059,302.00
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5. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 ประกอบด้วย
บ�ท

งบก�รเงินรวม

2556 2555

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 75,203,143.80   0.40 - 0.90 92,548,673.48 0.60 - 1.00

เงินลงทุน :-

ต๋ัวแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน 299,364,055.34   2.25 - 2.275 - -

รวม   374,567,199.14     92,548,673.48

บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 72,125,859.19 0.40 - 0.90 84,808,160.61 0.60 - 1.00

เงินลงทุน :-

ต๋ัวแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน   299,364,055.34   2.25 - 2.275 - -

รวม 371,489,914.53 84,808,160.61

6. เงินลงทุนชั่วคร�ว

 ประกอบด้วย

บ�ท

งบก�รเงินรวม / งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี

เงินลงทุนใน :-

เงินฝากประจำา อายุ 4 - 11 เดือน   170,000,000.00 3.125 180,000,000.00   3.50 - 3.75

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 4 - 7 เดือน - 2.67 - 3.04 378,921,564.23 2.67 - 3.04

รวม 170,000,000.00     558,921,564.23
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7. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

 ประกอบด้วย

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการค้าบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 166,429,173.52 207,064,751.42 166,429,173.52 207,112,972.76

ลูกหน้ีการค้าบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 309,916,629.25 341,451,216.03 309,916,629.25 341,451,216.03

รวมลูกหน้ีการค้า 476,345,802.77 548,515,967.45 476,345,802.77 548,564,188.79

หัก ค่าเผ่ือประมาณการรับคืนหนังสือ (7,814,939.90) (1,502,790.60) (7,814,939.90) (1,502,790.60)

    ค่าเผ่ือประมาณการรับคืนนิตยสาร (22,494,639.08) (17,564,730.78) (22,494,639.08) (17,564,730.78)

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,783,419.19) (12,054,457.67) (8,783,419.19) (12,054,457.67)

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 437,252,804.60 517,393,988.40 437,252,804.60 517,442,209.74

ลูกหน้ีอ่ืน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,120,514.65 12,471,403.45 9,118,675.78 12,471,403.45

ลูกหน้ีเงินทดรองจ่าย 6,948,418.30 12,039,483.42 6,537,168.30 11,809,483.42

รายได้ค้างรับ 3,578,422.38 7,155,987.19 3,923,521.56 7,155,987.19

เงินประกันและเงินมัดจำา 2,653,922.28 2,894,461.23 2,467,006.39 2,894,461.23

อ่ืนๆ 5,865,881.17 6,310,277.21 5,865,881.17 6,285,046.49

รวมลูกหน้ีอ่ืน 28,167,158.78 40,871,612.50 27,912,253.20 40,616,381.78

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 465,419,963.38 558,265,600.90 465,165,057.80 558,058,591.52
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บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 166,429,173.52 206,926,206.96 166,429,173.52 206,927,348.30

เกินกำาหนดชำาระดังนี้

- ไม่เกิน 3 เดือน     - 96,644.46     - 143,724.46

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน     - 10,700.00     - 10,700.00

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน     - 31,200.00     - 31,200.00

- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป     -     -     -     -

 รวม 166,429,173.52 207,064,751.42 166,429,173.52 207,112,972.76

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (22,494,639.08) (17,564,730.78) (22,494,639.08) (17,564,730.78)

 สุทธิ 143,934,534.44 189,500,020.64 143,934,534.44 189,548,241.98

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 235,307,356.53 260,069,394.35 235,307,356.53 260,069,394.35

เกินกำาหนดชำาระดังนี้

- ไม่เกิน 3 เดือน 50,999,748.77 55,834,068.00 50,999,748.77 55,834,068.00

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,184,771.19 4,421,582.82 1,184,771.19 4,421,582.82

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,612,836.92 5,585,648.49 2,612,836.92 5,585,648.49

- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 9,568,991.78 9,661,718.05 9,568,991.78 9,661,718.05

 รวม 299,673,705.19 335,572,411.71 299,673,705.19 335,572,411.71

รายได้ค้างรับ - รับจ้างพิมพ์และอื่น 10,242,924.06 5,878,804.32 10,242,924.06 5,878,804.32

 รวม 309,916,629.25 341,451,216.03 309,916,629.25 341,451,216.03

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (7,814,939.90) (1,502,790.60) (7,814,939.90) (1,502,790.60)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,783,419.19) (12,054,457.67) (8,783,419.19) (12,054,457.67)

 สุทธิ 293,318,270.16 327,893,967.76 293,318,270.16 327,893,967.76

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 437,252,804.60 517,393,988.40 437,252,804.60 517,442,209.74

โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเชือ่แกล่กูคา้ของบรษิทัมรีะยะเวลาประมาณ 60 - 120 วนั ซึง่การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้ มดีงันี้
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินค้าฝากขาย 220,009,182.23 201,742,371.60 220,009,182.23 201,742,371.60

สินค้าสำาเร็จรูป 15,232,006.19 25,897,342.40 15,232,006.19 25,541,351.42

สินค้าระหว่างผลิต 17,671,525.63 16,509,252.85 16,389,170.15 16,476,094.96

วัสดุการพิมพ์ 27,343,091.23 26,470,688.97 27,343,091.23 26,470,688.97

วัสดุสิ้นเปลือง 1,012,465.79 601,731.02 1,012,465.79 601,731.02

รวม 281,268,271.07 271,221,386.84 279,985,915.59 270,832,237.97

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการรับคืน

หนังสือและนิตยสาร

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีการค้า
      รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 19,067,521.38 12,054,457.67 31,121,979.05

บวก  สำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 55,454,307.76 840,311.00 56,294,618.76

หัก   ตัดหนี้สูญระหว่างปี      - (3,957,242.98) (3,957,242.98)

หัก   โอนกลับรายการสำารองระหว่างปี (44,212,250.16) (154,106.50) (44,366,356.66)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 30,309,578.98 8,783,419.19 39,092,998.17

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

  ราคาทุน
  ราคาทุน

  ตัดจำาหน่าย
 ราคาทุน

  ราคาทุน
  ตัดจำาหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 10,000,000.00 9,995,297.79 10,000,000.00 9,976,489.11

สำาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และประมาณการรับคืนหนังสือและ

นิตยสาร ดังนี้

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัเชือ่วา่คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและประมาณการรบัคนืหนงัสอืและนติยสารตามทีบ่นัทกึไวเ้พยีงพอในสถานการณ์

ปัจจุบันแล้ว

8. สินค้าคงเหลือ

 ประกอบด้วย

9. เงินลงทุนระยะยาว

 ประกอบด้วย

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนดเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.20 ต่อปี ซึ่งราคาทุนส่วนหนึ่งจำานวน 7.30 ล้านบาท บริษัทนำาไปคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

บริษัทย่อย ทุน 
ชำาระแล้ว

2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 10 ล้านบาท 99.99 99.99   8.453,733.71 10,586,974.12   9,999,700.00   9,999,700.00

           8.453,733.71 10,586,974.12 9,999,700.00   9,999,700.00

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน

ประเภท
ธุรกิจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555

เงินลงทุนในตราสารทุน :- (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์ 
บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด

จำาหน่าย
หนังสือ 10,000 10,000 19.0 19.0 1,900 1,900

บริษัทอื่น

บริษัท ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จำากัด

บริการ
งานพิมพ์ 500,000 500,000 0.5 0.5 2,500 2,500

4,400 4,400

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกราคม 2556

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2556เพ่ิมข้ึน รับโอน ลดลง โอนออก

ราคาทุน

ท่ีดิน 161,975,000.00 21,018,080.00 - - - 182,993,080.00

อาคาร 359,064,681.65 9,234,134.29 - - - 368,298,815.94

ส่วนปรับปรุงอาคาร 191,666,531.80 5,654,205.69 - - - 197,320,737.49

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1,025,445,680.92 81,983,971.48 8,647,226.57 (8,179,197.11) - 1,107,897,681.86

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 186,564,298.84 13,251,541.65 - (6,273,310.30) - 193,542,530.19

ยานพาหนะ 68,547,119.12 3,849,350.66 - (2,686,080.60) - 69,710,389.18

เคร่ืองใช้สำานักงาน 263,411,525.88 17,850,018.58 - (4,003,740.36) (7,225.96) 277,250,578.14

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 8,269,693.99 7,145,612.13 1,165,663.68 - (9,805,664.29) 6,775,305.51

รวม 2,264,944,532.20 159,986,914.48 9,812,890.25 (21,142,328.37) (9,812,890.25) 2,403,789,118.31

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ประกอบด้วย

11. เงินลงทุนทั่วไป

 ประกอบด้วย

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ประกอบด้วย
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกราคม 2555

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2555เพ่ิมข้ึน รับโอน ลดลง โอนออก

ราคาทุน

ท่ีดิน 159,173,300.00 - 2,801,700.00 - - 161,975,000.00

อาคาร 353,833,513.95 199,558.15 6,123,309.55 - (1,091,700.00) 359,064,681.65

ส่วนปรับปรุงอาคาร 182,406,231.53 5,809,541.48 3,450,758.79 - - 191,666,531.80

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 858,260,164.48 24,101,027.59 153,220,436.22 (7,902,404.24) (2,233,543.13) 1,025,445,680.92

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 170,416,568.88 18,850,870.73 - (2,703,140.77) - 186,564,298.84

ยานพาหนะ 65,077,646.03 14,629,911.62 1,606,081.56 (12,766,520.09) - 68,547,119.12

เคร่ืองใช้สำานักงาน 253,699,891.27 12,962,789.11 - (3,184,163.92)  (66,990.58) 263,411,525.88

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 135,339,335.98 37,475,062.32 - - (164,544,704.31) 8,269,693.99

รวม 2,178,206,652.12 114,028,761.00 167,202,286.12 (26,556,229.02) (167,936,938.02) 2,264,944,532.20

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคาร (174,564,372.42) (15,431,775.76) - - - (189,996,148.18)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (66,449,962.83) (12,335,938.76) - - - (78,785,901.59)

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (706,335,525.12) (56,698,864.80) (18,734.51) 7,902,402.24 - (755,150,722.19)

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (135,807,634.17) (14,949,293.73) - 2,497,670.35 - (148,259,257.55)

ยานพาหนะ (46,614,958.93) (4,639,365.90) - 12,766,514.09 - (38,487,810.74)

เคร่ืองใช้สำานักงาน (212,980,653.93) (16,046,676.74) - 3,145,156.43 18,734.51 (225,863,439.73)

รวม (1,342,753,107.40) (120,101,915.69) (18,734.51) 26,311,743.11 18,734.51 (1,436,543,279.98)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 835,453,544.72 828,401,252.22

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกราคม 2556

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2556เพ่ิมข้ึน รับโอน ลดลง โอนออก

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคาร (189,996,148.18) (16,073,726.16) - - - (206,069,874.34)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (78,785,901.59) (13,885,202.11) - - - (92,671,103.70)

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (755,150,722.19) (57,250,522.17) (4,276.85) 6,393,564.46 - (806,011,956.75)

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (148,259,257.55) (15,101,344.94) - 6,220,597.06 - (157,140,005.43)

ยานพาหนะ (38,487,810.74) (5,529,681.18) - 2,686,077.60 - (41,331,414.32)

เคร่ืองใช้สำานักงาน (225,863,439.73) (15,547,114.72) - 3,914,814.89 4,276.85 (237,491,462.71)

รวม (1,436,543,279.98) (123,387,591.28) (4,276.85) 19,215,054.01 4,276.85 (1,540,715,817.25)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 828,401,252.22 863,073,301.06
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกราคม 2556

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2556เพ่ิมข้ึน รับโอน ลดลง โอนออก

ราคาทุน

ท่ีดิน 161,975,000.00 21,018,080.00 - - - 182,993,080.00 

อาคาร 359,064,681.65 9,234,134.29 - - - 368,298,815.94

ส่วนปรับปรุงอาคาร 191,552,031.80 5,624,205.69 - - - 197,176,237.49

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1,025,445,680.92 81,983,971.48 8,647,226.57 (8,179,197.11) - 1,107,897,681.86

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 179,953,271.94 10,739,302.75 - (6,273,310.30) - 184,419,264.39

ยานพาหนะ 68,547,119.12 3,849,350.66 - (2,686,080.60) - 69,710,389.18

เคร่ืองใช้สำานักงาน 263,337,429.62 16,995,014.52 - (4,003,740.36) (7,225.96) 276,321,477.82

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 8,269,693.99 7,145,612.13 1,165,663.68 - (9,805,664.29) 6,775,305.51

รวม 2,258,144,909.04 156,589,671.52 9,812,890.25 (21,142,328.37) (9,812,890.25) 2,393,592,252.19

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคาร (189,996,148.18) (16,073,726.16) - - - (206,069,874.34)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (78,777,488.91) (13,860,118.90) - - - (92,637,607.81)

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (755,150,722.19) (57,250,522.17) (4,276.85) 6,393,564.46 - (806,011,956.75)

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (148,162,454.13) (13,632,547.97) - 6,220,597.06 - (155,574,405.04)

ยานพาหนะ (38,487,810.74) (5,529,681.18) - 2,686,077.60 - (41,331,414.32)

เคร่ืองใช้สำานักงาน (225,862,772.23) (15,414,471.97) - 3,914,814.89 4,276.85 (237,358,152.46)

รวม (1,436,437,396.38) (121,761,068.35) (4,276.85) 19,215,054.01 4,276.85 (1,538,983,410.72)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 821,707,512.66 854,608,841.47

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกราคม 2555

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2555เพ่ิมข้ึน รับโอน ลดลง โอนออก

ราคาทุน

ท่ีดิน 159,173,300.00 - 2,801,700.00 - - 161,975,000.00

อาคาร 353,833,513.95 199,558.15 6,123,309.55 - (1,091,700.00) 359,064,681.65

ส่วนปรับปรุงอาคาร 182,406,231.53 5,695,041.48 3,450,758.79 - - 191,552,031.80

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 858,260,164.48 24,101,027.59 153,220,436.22 (7,902,404.24) (2,233,543.13) 1,025,445,680.92

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 170,416,568.88 12,239,843.83 - (2,703,140.77) - 179,953,271.94

ยานพาหนะ 65,077,646.03 14,629,911.62 1,606,081.56 (12,766,520.09) - 68,547,119.12

เคร่ืองใช้สำานักงาน 253,699,891.27 12,888,692.85 - (3,184,163.92)  (66,990.58) 263,337,429.62

สินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 135,339,335.98 37,475,062.32 - - (164,544,704.31) 8,269,693.99

รวม 2,178,206,652.12 107,229,137.84 167,202,286.12 (26,556,229.02) (167,936,938.02) 2,258,144,909.04
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกราคม 2555

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2555เพ่ิมข้ึน รับโอน ลดลง โอนออก

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคาร (174,564,372.42) (15,431,775.76) - - - (189,996,148.18)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (66,449,962.83) (12,327,526.08) - - - (78,777,488.91)

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (706,335,525.12) (56,698,864.80) (18,734.51) 7,902,402.24 - (755,150,722.19)

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (135,807,634.17) (14,852,490.31) - 2,497,670.35 - (148,162,454.13)

ยานพาหนะ (46,614,958.93) (4,639,365.90) - 12,766,514.09 - (38,487,810.74)

เคร่ืองใช้สำานักงาน (212,980,653.93) (16,046,009.24) - 3,145,156.43 18,734.51 (225,862,772.23)

รวม (1,342,753,107.40) (119,996,032.09) (18,734.51) 26,311,743.11 18,734.51 (1,436,437,396.38)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 835,453,544.72 821,707,512.66

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1

มกราคม 2556

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556   เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 53,240,784.77 7,169,398.08 - 60,410,182.85

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา 1,636,117.20 225,000.00 (1,861,117.20) -

รวม 54,876,901.97 7,394,398.08 (1,861,117.20) 60,410,182.85

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (32,171,595.04) (8,813,032.48) - (40,984,627.52)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 22,705,306.93 19,425,555.33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงานมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 15.87 ล้านบาท 

และ 17.77 ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ราคาทุน  

999.01 ล้านบาท และ 927.65 ล้านบาท ตามลำาดับ

13.  ที่ดินรอการพัฒนา

 ท่ีดนิรอการพฒันาทัง้จำานวนมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือการขยายโรงงานเพ่ืออนาคต ซึง่ตัง้แตป่ ี2553 บรษิทัชะลอการขยายโรงงานออกไป  

และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการขยายโรงงาน

 

14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   ประกอบด้วย
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1

มกราคม 2555

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555   เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43,269,252.94 9,971,531.83 - 53,240,784.77

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา - 1,636,117.20 - 1,636,117.20

รวม 43,269,252.94 11,607,649.03 - 54,876,901.97

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (25,206,161.31) (6,965,433.73) - (32,171,595.04)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 18,063,091.63 22,705,306.93

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1

มกราคม 2556

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556   เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 52,751,232.77 6,716,596.08 - 59,467,828.85

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา 1,636,117.20 225,000.00 (1,861,117.20) -

รวม 54,387,349.97 6,941,596.08 (1,861,117.20) 59,467,828.85

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (32,161,375.50) (8,582,110.49) - (40,743,485.99)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 22,225,974.47 18,724,342.86

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 1

มกราคม 2555

รายการระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555   เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43,269,252.94 9,481,979.83 - 52,751,232.77

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา - 1,636,117.20 - 1,636,117.20

รวม 43,269,252.94 11,118,097.03 - 54,387,349.97

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (25,206,161.31) (6,955,214.19) - (32,161,375.50)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 18,063,091.63 22,225,974.47
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บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ยอดยกมาต้นปี 28,473,280.60 25,082,356.65

รายการซื้อเพิ่มระหว่างปี 21,328,449.06 25,815,928.74

รายการตัดจำาหน่ายจากบัญชี (355,875.59) (1,076,795.88)

ค่าตัดจ่ายสำาหรับปีคิดเข้าต้นทุนบริการ (19,520,171.62) (21,348,208.91)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 29,925,682.45 28,473,280.60

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556   ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ลูกหนี้การค้า 4,956,444.01 2,387,979.00 - 7,344,423.01

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,211,872.28 925,970.38 - 2,137,842.66

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16,392,117.99 2,322,772.00 - 18,714,889.99

รวม 22,560,434.28 5,636,721.38 - 28,197,155.66

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,407.30 (37,435.12) - 39,842.42

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,309,014.39 (295,437.62) - 1,604,452.01

รวม 1,311,421.69 (332,872.74) - 1,644,294.43

15.  ลิขสิทธิ์หนังสือ

 รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีของบัญชีลิขสิทธิ์หนังสือ มีดังนี้

16.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555   ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ลูกหนี้การค้า 4,714,502.03 241,941.98 - 4,956,444.01

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 586,900.76 624,971.52 - 1,211,872.28

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15,240,009.30 1,152,108.69 - 16,392,117.99

รวม 20,541,412.09 2,019,022.19 - 22,560,434.28

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (2,407.30) - 2,407.30

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 347,908.76 (961,105.63) - 1,309,014.39

รวม 347,908.76 (963,512.93) - 1,311,421.69

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556   ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ลูกหนี้การค้า 4,956,444.01 2,387,979.00 - 7,344,423.01

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,211,872.28 925,970.38 - 2,137,842.66

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16,392,117.99 2,322,772.00 - 18,714,889.99

รวม 22,560,434.28 5,636,721.38 - 28,197,155.66

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,309,014.39 (295,437.62) - 1,604,452.01

รวม 1,309,014.39 (295,437.62) - 1,604,452.01
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2554

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555   ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ลูกหนี้การค้า 4,714,502.03 241,941.98 - 4,956,444.01

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 586,900.76 624,971.52 - 1,211,872.28

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15,240,009.30 1,152,108.69 - 16,392,117.99

รวม 20,541,412.09 2,019,022.19 - 22,560,434.28

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 347,908.76 (961,105.63) - 1,309,014.39

รวม 347,908.76 (961,105.63) - 1,309,014.39

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า

ตั๋วเงินจ่าย 2,987,169.12 2,905,373.02 2,987,169.12 2,905,373.02

เจ้าหนี้การค้า - ในประเทศ 26,072,809.64 136,591,133.02 126,072,809.64 134,695,953.30

รวมเจ้าหนี้การค้า 129,059,978.76 139,496,506.04 129,059,978.76 137,601,326.32

เจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้า 36,411,261.36 30,691,301.67 36,411,261.36 30,691,301.67

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน 4,716,984.40 650,540.74 3,748,666.50 650,540.74

อื่นๆ 14,978,948.83 3,703,788.06 14,939,333.38 3,552,622.86

รวมเจ้าหนี้อื่น 56,107,194.59 35,045,630.47 55,099,261.24 34,894,465.27

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 185,167,173.35 174,542,136.51 184,159,240.00 172,495,791.59

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ประกอบด้วย
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บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว

- ครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี 3,385,442.55 3,436,276.11

- ครบกำาหนด 1 - 5 ปี 6,241,340.77 9,173,834.10

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 9,626,783.32 12,610,110.21

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (1,173,139.25) (1,768,761.78)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 8,453,644.07 10,841,348.43

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (2,807,631.75) (2,757,340.32)

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 5,646,012.32 8,084,008.11

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 81,960,592.93 75,211,278.00

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (7,103,091.00) (7,907,506.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 18,716,948.02 14,656,820.93

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 93,574,449.95 81,960,592.93

18.  หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

  ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าการเงินในยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงาน อายุสัญญา 3 - 5 ปี  

กบับรษิทัลสีซิง่ 3 แหง่ ซึง่ มสีญัญาจำานวน 9 ฉบบั และ 8 ฉบบั ตามลำาดบั โดยชำาระคา่เชา่เดอืนละ 0.30 ลา้นบาท และ 0.29 ลา้นบาท  

ตามลำาดับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพันในสัญญา

19.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
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บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

ต้นทุนขายและบริการ 13,266,795.06 10,273,372.39

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,136,016.96 4,108,724.54

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 314,136.00 274,724.00

รวม 18,716,948.02 14,656,820.93

ร้อยละ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด 3.76

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00 - 26.00

อัตราการมรณะ 5.00

เงินปันผล อนุมัติโดย จำานวนหุ้น
(พันหุ้น)

เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท) วันที่จ่ายเงินปันผล

ประกาศจ่ายจากกำาไรของปี 
2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 200,000 1.20 240,000 10 พฤษภาคม 2556

ประกาศจ่ายจากกำาไรของปี 
2554

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 200,000 0.90 180,000 10 พฤษภาคม 2555

  ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

   ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

20.  สำารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กำาหนดใหบ้รษิทัจดัสรรสำารองตามกฎหมายดว้ยจำานวนเงนิไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ  

5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีจนกว่าสำารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

  ตามพระราชบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์บรษิทัตอ้งจดัสรรกำาไรรอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธเิปน็สำารองตามกฎหมาย 

ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล จนกว่าทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย สำารองตามกฎหมายดังกล่าว 

จะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

21.  เงินปันผลจ่าย
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22.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  22.1   ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน :

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 77,491,995.57 107,890,260.97 77,491,995.57 107,717,807.29

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (5,303,848.64) (1,055,509.26) (5,341,283.76) (1,057,916.56)

 รวม 72,188,146.93 106,834,751.71 72,150,711.81 106,659,890.73

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรทางบัญชีสำาหรับปี 357,264,204.23 456,905,929.43 358,773,035.40 456,144,094.33

อัตราภาษีท่ีใช้ 20% 23% 20% 23%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำานวณตามอัตราภาษีท่ีใช้ 71,452,840.85 105,088,363.77 71,754,607.08 104,913,141.70

รายการกระทบยอด

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ 
   นำามาคำานวณกำาไรทางภาษี

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการ  
 คำานวณกำาไรทางภาษี 818,303.05 423,844.71 817,595.65 423,844.71

ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำาไร 
   ท่ีไม่ต้องนำามาคำานวณกำาไรทางภาษี

- ค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มทางภาษี (437,882.16) (439,312.61) (437,882.16) (439,312.61)

รายการปรับมูลค่าภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

    จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี - 734,939.79 - 734,939.79

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์

    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 338,493.95 - - -

อื่นๆ 16,391.24 1,026,916.05 16,391.24 1,027,277.14

รวมรายการกระทบยอด 735,306.08 1,746,387.94 396,104,.73 1,746,749.03

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72,188,146.93 106,834,751.71 72,150,711.81 106,659,890.73

 22.2 การกระทบยอดระหว่างจำานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด 

  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
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 22.3  การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

  และ 2555 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2556 2555

จำานวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%) จำานวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%)

กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี 357,264,204.23 456,905,929.43

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 71,452,840.85 20.00 105,088,363.77 23.00

รายการกระทบยอด 735,306.08 0.21 1,746,387.94 0.38

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 72,188,146.93 20.21 106,834,751.71 23.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

จำานวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%) จำานวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (%)

กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี 358,773,035.40 456,144,094.33

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 71,754,607.08 20.00 104,913,141.70 23.00

รายการกระทบยอด 396,104.73 0.11 1,746,749.03 0.38

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 72,150,711.81 20.11 106,659,890.73 23.38

23.  การบริหารจัดการทุน

  วตัถปุระสงคข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในการบรหิารทางการเงิน คอื การดำารงไว้ซึง่ความสามารถในการดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง  

และการดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสม

  ตามงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.23 : 1 (วนัที ่31 

ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.24 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.23: 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.24 : 1)

 

24.  สัญญาบริการ

  24.1  สัญญาบริการช่องสัญญาณดาวเทียม

   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริษัทย่อย หรือเรียกว่า “AMARIN activ TV” ได้จัดทำาสัญญาบริการช่องสัญญาณบน 

  ดาวเทียมไทยคมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง หรือเรียกว่า “คู่สัญญา” โดยมีข้อตกลงของสัญญาดังนี้

   คู่สัญญาจะเป็นผู้ให้บริการแบบ “Turnkey Solution” (บริการขึ้นช่องดาวเทียมแบบครบวงจร) ในระบบ C Band  

  โดยให้บริการช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 1 ช่องสัญญาณ จะทำาการประชาสัมพันธ์ช่อง “AMARIN activ TV” แบบครบ 

  วงจรและจัดทำาแพ็คเก็จส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พิเศษ 1 ชุด “AMARIN activ TV” จะผลิตรายการต่างๆ ตลอดจนโฆษณา 

  ที่ไม่ผิดศีลธรรมหรือกฎหมาย

   สญัญานีม้กีำาหนดระยะเวลา 24 เดอืน โดยเริม่ตัง้แตวั่นท่ี 1 ธันวาคม 2555 จนถงึวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2557 หลงัจาก 

  หมดสัญญาสามารถต่อสัญญาโดยจะทำาการขึ้นอัตราค่าบริการได้ไม่เกินร้อยละ 20

   “AMARIN activ TV” ชำาระค่าตอบแทนให้คู่สัญญาทุกเดือนในอัตราเดือนละ 1.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

   คู่สัญญาตกลงงดเก็บค่าตอบแทน สำาหรับเดือนธันวาคม 2555 และเดือนมกราคม 2556 โดยถือเป็นช่วงโปรโมท 

  ทดลองออกอากาศ
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้วางหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งให้แก่บริษัท 

  คู่สัญญาจำานวนเงิน 1.20 ล้านบาท

   เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้ทำาจดหมายบอกเลิกสัญญารับบริการช่องสัญญาณบนดาวเทียมข้างต้น 

  โดยให้สัญญาดังกล่าวมีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2557

   และเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้ถอนภาระหนังสือค้ำาประกันข้างต้นที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ 

  แห่งหนึ่ง โดยให้หนังสือคำ้าประกันดังกล่าวมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

 24.2  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทย่อยได้ทำาการซื้อซองประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน 

  ระบบดิจิทัล จากคณะกรรมการ กสทช. จำานวน 2 ซอง คือช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และช่อง 

  รายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) และในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 บริษัทย่อยได้นำาเงินจำานวน 189 ล้านบาท  

  ไปเป็นหลักประกันการประมูลดังกล่าว

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 

  13 มกราคม 2557 บรษิทัยอ่ยไดร้บัหนงัสอืลงวนัที ่10 มกราคม 2557 แจง้ผลการประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่ใหบ้รกิารโทรทศันใ์น 

  ระบบดิจิทัล ให้เป็นผู้ชนะการประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ด้วยราคาประมูลจำานวนเงิน 3,320 ล้านบาท (ไม่ 

  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) มีอายุ 15 ปีนับจากวันท่ีได้รับอนุญาต โดยบริษัทย่อยจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 5 ปีดังน้ี

ล้านบาท

งวดที่ 1 936

งวดที่ 2 634

งวดที่ 3 513

งวดที่ 4 513

งวดที่ 5 362

งวดที่ 6 362

รวม 3,320

 24.3  สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง

   เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาจะขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทความ 

  คมชัดสูงกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพ่ือขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เพ่ือส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับ 

  โทรทัศน์ท่ีสามารถรับชมเป็นการท่ัวไปได้อย่างต่อเน่ือง และบริษัทย่อยได้ชำาระเงิน จำานวน 0.50 ล้านบาท เพ่ือเป็นหลักประกัน 

  ในการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

  หลังจากบริษัทย่อยได้รับแจ้งผลการชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 บริษัท 

  ย่อยจึงได้ทำาสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

  กองทัพบก โดยตกลงจะใช้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  

  2571) กำาหนดค่าใช้บริการเป็นจำานวนเงิน 14.16 ล้านบาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันทำาสัญญา บริษัทย่อยได้นำา 

  หนังสือประกันสัญญาวางเป็นหลักประกันจำานวนเงิน 28.32 ล้านบาท
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25.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

   รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ 

ดังต่อไปนี้
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

การเปลี่ยนแปลงสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 8,763,747.20 (4,160,702.73) 7,870,540.59 (4,549,851.60)

เงินเดือน ค่าแรงงานและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 521,582,785.76 496,685,212.33 515,691,071.83 496,216,394.33

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย 132,200,623.76 127,067,349.42 130,343,178.84 126,951,246.28

ค่าบทความ ค่าภาพประกอบ ค่าแปล และค่าลิขสิทธิ์ 107,295,051.20 100,389,964.66 107,295,051.20 100,389,964.66

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 380,022,879.66 443,906,479.35 380,022,879.66 443,906,479.35

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัและพนกังานของบรษิทัไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530  

โดยบรษิทัและพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีน้ีบริหารโดยบริษทั 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ 

บริษัท สำาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 9.12 ล้านบาท และ  

8.64 ล้านบาท ตามลำาดับ 

27. ส่วนงานดำาเนินงาน

 ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงานได้รับและ 

สอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารงาน บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัโครงสรา้งองคก์รเปน็หนว่ยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลัก คือ

 ส่วนงาน 1 ส่วนงานพิมพ์ (Print) เป็นส่วนงานที่ทำาการผลิตและจำาหน่ายหนังสือ

 ส่วนงาน 2 สว่นงานอืน่ (Non-print) ไดแ้ก ่(1) ธรุกจิทอ่งเทีย่ว ธรุกจิชวีจติโฮมและสมัมนา (2) ธรุกจิจดังานแสดง ผลติรายการ 

โทรทัศน์ และธุรกิจเว็บไซต์

 บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย 

 บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกำาไรขัน้ตน้ของแตล่ะสว่นงาน และประเมนิกำาไรหรอืขาดทนุ 

จากการดำาเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน

 ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
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ล้านบาท

งบการเงินรวม

ส่วนงานพิมพ์ ส่วนงานอื่น

ธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายหนังสือ

ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจชีวจิตโฮม และ
จัดอบรมสัมมนา (1)

ธุรกิจจัดงานแสดง
ผลิตรายการโทรทัศน์
และธุรกิจเว็บไซต์ (2)

รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้จากการดำาเนินงาน 1,717.14 1,856.48 78.40 83.33 268.93 206.43 2,064.47 2,146.24

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (1,136.56) (1,216.33) (84.27) (81.52) (183.64) (110.21) (1,414.47) (1,408.06)

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 580.58 640.15 (5.87) 1.81 85.29 96.22 660.00 738.18

รายได้อื่น 24.16 33.36

ค่าใช้จ่ายในการขาย (51.87) (48.08)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (247.39) (238.90)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (26.94) (27.06)

ต้นทุนทางการเงิน (0.69) (0.60)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (72.19) (106.83)

กำาไรสำาหรับปี 285.08 350.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า 422.74 500.76 5.63 6.77 8.88 9.86 437.25 517.39

สินค้าคงเหลือ 275.43 267.77 2.61 2.38   3.23 1.08 281.27 271.22

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 842.71 805.66 3.85 5.84 16.51 16.90 863.07 828.40

สินทรัพย์ส่วนกลาง 945.85 873.04

สินทรัพย์รวม 2,527.44 2,490.05

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

  ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

28.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

  28.1  นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 กับธนาคาร ดังนี้

วงเงิน (ล้าน)

สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

หนังสือคำ้าประกันจากธนาคาร บาท 47.00 11.34 35.66

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดอลลาร์สหรัฐฯ 1.85 - 1.85

ยูโร 5.00 - 5.00

เลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 300.00 - 300.00

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 305.00 - 305.00
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 28.2  สัญญาต่างๆ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่สำาคัญต่างๆ ดังนี้

  28.2.1  บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญารับเหมาก่อสร้างจำานวนเงิน 2.48 ล้านบาท และบริษัทย่อยมี 

      ภาระผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้ออุปกรณ์โทรทัศน์ท่ีจะต้องจ่ายคงเหลือ จำานวนเงิน 2.89 ล้านบาท 

      (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

      28.2.2 บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้าของผลงานต่างๆ 2 ประเภท ดังนี้

     -  จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา

      -  จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา โดยจ่ายร้อยละ   70 ของจำานวนเล่ม 

       ที่พิมพ์ ส่วนที่เหลือจะจ่ายตามยอดจำาหน่ายหนังสือ

         28.2.3 บรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเชา่และบรกิารโดยสญัญามรีะยะเวลา 1 - 3 ป ีจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญา 

      รวม 1.42 ล้านบาท

   28.2.4  บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาใช้บริการช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง 

      โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเดือนละ 1.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  28.2.5  บรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามการขออนญุาตใหใ้ชส้ทิธ์ิในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันก์บัสำานกังาน  

      กสทช. ภายใต้ข้อกำาหนด บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราร้อยละของรายได้ก่อนหักค่า 

      ใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในประกาศ

29.  เครื่องมือทางการเงิน

  นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งอนัเกีย่วเนือ่งกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

ในตลาด และจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา ซึง่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพือ่ปอ้งกนั 

ความเสีย่งดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมม่นีโยบายทีจ่ะถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่การเกง็กำาไรหรอืเพือ่การคา้ 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้จากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุและหนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว  

ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราดอกเบี้ย 

ของเครื่องมือทางการเงินแสดงได้ดังนี้
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ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
รวม อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี)ภายใน 1 ปี มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ - - - 18.25 18.25 0.40 - 0.90

เงินฝากประจำา 170.00 - - - 170.00 3.125

พันธบัตรรัฐบาล 299.36 - - - 299.36 2.25 - 2.275

รวม 469.36 - - 18.25 487.61

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 9.63 - - 9.63 2.82 - 8.79

รวม - 9.63 - - 9.63

ล้านบาท

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
รวม อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี)ภายใน 1 ปี มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ - - - 18.28 18.28 0.40 - 0.90

เงินฝากประจำา 170.00 - - - 170.00 3.125

พันธบัตรรัฐบาล 299.36 - - - 299.36 2.25 - 2.275

รวม 469.36 - - 18.28 487.64

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 9.63 - - 9.63 2.82 - 8.79

รวม - 9.63 - - 9.63

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถือเงินสดในมือและซื้อลิขสิทธิ์เป็นเงินตราต่างประเทศ โดย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน (หน่วย : พัน) สินทรัพย์ หนี้สิน

เยน 1,967 -
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 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

    บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้ อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายการให ้

สนิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั รวมทัง้มกีารพจิารณาคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูอยา่งเหมาะสม จงึเชือ่วา่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการท่ีลกูหนีไ้มช่ำาระหนี ้

ในระดับตำ่า

 

 มูลค่ายุติธรรม

 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน ดังน้ันมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

ดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

30.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

  รายการในงบการเงินของปี 2555 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน  

โดยไม่มีผลกระทบต่อกำาไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

 

31.  การอนุมัติงบการเงิน

   งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557






