
 
(กก 11) 

 6  

 
กกก 

 
    ก () 

 
 1)  .1029/56  กก 
 กก .. 2556  29  2556 
 2)  . 1036/56  กกก
  กก .. 2556  13  2556 
 3)  . 1001/57  กก 
 กก  14 ก 2557 

     ก () (  AMARIN)  1) ก
ก กก () กก
กกก กก กก (กก ก.)    ก 
(   ATV)  99.99  29  2556 2) กก
ก  13  2556  3) ก   
ก 3,320,000,000  ()  14 ก 2557 
ก (ก)  กกกก ก
กกกก ก. ก กก
  () ก
กก กก 14  5  ก 2,449,680,000 
 () กกก 
กก  100,000,000  ก 5,869,680,000  กก
กกกก  . 20/2551  กกกก
ก กกกก  ก
กกก .. 2547 ก
กกกกกกก   30 ก 2556 ก
 230.47 ก กกก   
 31  2556 ก 232.24 ก กกก 

 
(กก 11) 

 6  

 
กกก 

 
    ก () 

 
 1)  .1029/56  กก 
 กก .. 2556  29  2556 
 2)  . 1036/56  กกก
  กก .. 2556  13  2556 
 3)  . 1001/57  กก 
 กก  14 ก 2557 

     ก () (  AMARIN)  1) ก
ก กก () กก
กกก กก กก (กก ก.)    ก 
(   ATV)  99.99  29  2556 2) กก
ก  13  2556  3) ก   
ก 3,320,000,000  ()  14 ก 2557 
ก (ก)  กกกก ก
กกกก ก. ก กก
  () ก
กก กก 14  5  ก 2,449,680,000 
 () กกก 
กก  100,000,000  ก 5,869,680,000  กก
กกกก  . 20/2551  กกกก
ก กกกก  ก
กกก .. 2547 ก
กกกกกกก   30 ก 2556 ก
 230.47 ก กกก   
 31  2556 ก 232.24 ก กกก 



กกก 
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2.2. ก 

 :       ก  99.99 
:  กก 
ก :   

2.3. กก 

ก :      ก  99.99 
ก:  กกก 
ก :   

 
3. กก 

กกก กก ก ก
ก กกก   31  2556 
ก 232.24 ก ก 4 กกก
ก  กกกก 
.. 2547 

 
4.  
4.1. กก กก 

  15  ก 
4.2. กก  

กกก  14  5   17 ก 2557 
 31  2571 

4.3.    ก 

ก กก ก   
กก กก ก 
กกกกก กกกก ก. ก  

 

กกก 

 2 
 

100 กกก 4 ก
ก กกกกกก 
 กกกก  1/2557  30 ก 2557 กกก
กก ก กกก ก.ก ก   
  30  กก 
กกก กกกกกกก 
ก กกก  2557 
 
  กกกกกกกก 
กก กกก
ก กกกก
  กกกก  24 กกกก
  กกกก .. 2547 
กกก กก กกก
กกกกกกก . 21/2551 กกกก 
 กกกกกก .. 2546 
 กกกก 
กก  
 
1.    กก 

 13 ก 2557 

 
2. กก ก 
2.1. กก 

:      ก  99.99 
ก:  กกกกกก กก กก 

(กก ก.) 
ก :   

 



กกก 
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5.3. กก 

   กกก
กก 100,000,000  กก 

 
6.  
6.1. กก กก 

  15  ก  3,320,000,000  () 
6.2. กก  

กกก  14  5   17 ก 2557  31  2571 
 2,449,680,000  () 

6.3. กกก 100,000,000  

 
7. กกก 
7.1. กก กก 

 

   ก 3,320,000,000  
() ก ก.  กก ก กก
กกกก กก .. 2556 

7.2. กก  

กกกก
กก  14  5  ก 14,160,000  (
)  17 ก 2557  31  2571  2,449,680,000 
  

7.3. กก 

กกกก  
100,000,000  

 

กกก 
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5.  
5.1. กก กก 

 

  ก 3,320,000,000  ()  
  กกก ก.  กก ก ก
กกกกก กก .. 
2556  

 ก 

* 

 ก 
     

1  30  ก
ก 50% 755,000,000  10% 181,000,000  936,000,000  

2  30  ก 1 
 

30% 453,000,000  10% 181,000,000  634,000,000  

3 
 30  ก 2 
 10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

4  30  ก 3 
 

10% 151,000,000  20% 362,000,000  513,000,000  

5 
 30  ก 4 
   20% 362,000,000  362,000,000  

6  30  ก 5 
 

  20% 362,000,000  362,000,000  

 
 100% 1,510,000,000  100% 1,810,000,000  3,320,000,000  

* :   กกก 

 
5.2. กก  

   ก 14,160,000  (
)  2,449,680,000  กก
กก ก. ก กกก
 กกกกก กกกกก 
30  
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8. กกกก 

 กกกกกกก 
กกกกก ก
 กกก 

 
9.  

กก ก กกก 
 กกกก 

 
10. กก 
 
10.1.  

   :     ก () 
กก  :    
ก : 378 ก   ก. 10170 
   : 024229999 
   : 024338792, 024348699 
   : http://www.amarin.com/ 
  : 200,000,000  
     200,000,000   1.00  
  : 200,000,000  
     200,000,000   1.00  
 
 
 
 
 
 
 

กกก 
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10.2. กกกก 
10.2.1. กกก 

     ก () ก กก 4 
  

1.  (ก) 
 ก กก กก 
กกก ก  ก (Commercial Printing) 
ก  ก  
 กก ก
   

  ก    Amarin Publishing Services  APS 
กก  (Conceptual Design)  กก     ก
 กก (Color Enhancement) กกกก  
กก ก Digital Publishing Services  DPS ก
ก  ebook  Digital Publishing  Tablet Publishing   
กกก ก กก ก
ก กก 

 กก  ก ก  ก 
 กกกก (Industrial Engineering) กกก
กกก ก ก
  ก ก
กกก  Asian Print Awards, Thailand Print Awards. 
กก กกก
กก ISO9001 ก 

2.   ก () 

กกกกก ก
  กกกกก กก  ก
ก    
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 () 
กก 30 ก 2519 

ก    ก 
 2540 กกก   Health & 

Cuisine  2544 ก National Geographic   2546 
 room   2547  WE  2548  Real Parenting  2550 
 InStyle   2551  Secret  my home  2553 
 lemonade  2554 

  2556 ก 13 กกก
ก กกก 
ก 
 
 () 
                  กกก กกก
กก  ก ก  ก 2535  

 กกก 17 ก 
ก กก กก  ก
ก กก กกกก ก ""  
 
กกก 
 
  2556 กกก  6  ก Health Cuisine & Beauty Festival  10  
11  Mid Year  2013 Amarin Baby & Kids Fair  1  2 กกก
  ก Lemonade Office Star  WE Are In Love 2013 
ก National Geographic Thailand Photography Contest 2013  35th Anniversary ก
กก   10  Secret   ก  Shopping Market  
10   กกกกกกก
 
 
 
 

กกก 
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3.  ก  
กก .. 2539  กกก

กกก  กก     
 
 

 กกก 
 ก  กกกกก
ก   (Festive Tour) กก 
กกกกกกก 

กกกกกก  กกกกก
 กกก 
 
 

 กกก  Learning for Better Living 
  ก กก กก ก 
ก  กก  

กก   กก 
กก 
 
  

  กกกก  2556  
กกกก 2 ก ก กก  กกก
 ก กกก  16:30  17:00 . 
กก 7 ก FineDay กกก กก 
ROOM  my home กกกก  10.00  10.30 .   
 
 

กกก  ก ก
ก      Health Cuisine and Beauty Festival  
กกก ก  2556   
ก  ก   ก  ก  ก
 ,  ก 180   ก



กกก 
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ก,  ก AEC ก .     AEC 
ก  ก ก ก    TMB Wealth Banking :  ก
ก... ก ก     ก ()  ก
ก ก.  8  2556 ก,   OUTING    
Lamsoon New Year Party 2014     ()ก ()     Create the Future : 
Press Tour : Aspire Condo :  BKKUDONTANILAO     () ก ()    

  กก กกกกก 14  
 กก 
กก  
 
 

ก  ก ก
 (Mobile Content) ก (eMagazine  eBook) 
กก  Apple IOS, RIM Blackberry  Android  

 กกกก กกกก  ก 
www.trachang.co.th  www.colourclub.dulux.co.th   ก ก
ก       กก  ก
ก (eMagazine  eBook) ก 
 
 
กก  กกก  กก 
 10:00  19:00 .  กก 2    ก กก 
ก     กกกกก  
  ก ก (Organic) ก
 กกก   Cheewajithome 

 
10.2.2. กก 

ก 2556 ก กกกก 
2555 ก ก ก ก กก
กกก ก  ก
 กก 

กกก 
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 2557 กกก 2556 กกก
ก ก กก ก ก
 กกกกก 

กกกกกก 3 กก ก ก
 กก ก  

 
ก 

ก 2556  120,000   3%  ก
กก กกก ก
 2556 

2557 ก 5% กกกก ก
กกก กก 2014  ก
ก กก 2556 ก    
 

 
กก 
 
ก 

ก 2556 ก กกก
กกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
 

กกก  กกก
ก กกก ก 
 (eMagazine) ก (Segmentation) กก 
 facebook  Instagram กกก 

 2556 ก ก ก
ก กก ก
กก   
 



กกก 
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ก 
กก 2556  22,000  กก 5 ก

 กกกก กก ก 
 2552  2561 กกกก 25   15  ก
กกก UNESCO ก 2556  กกก: AEC 
กกก  
 
กกกก 

กกกก 2556 กกก
ก กกกกก (Integrated Solution Provider) 
ก (Content)  กก
กกก 

กก กกกก
 กกก กก
 กกก ก ก ก ก  ก
 ก   กก ก  

กกก กก
ก กก กกกกก
ก กกกกก 
 
ก 

ก ก ก
ก  กก ก กกกก 
UNESCO ก 2556 กก: AEC  2558 
 ก  

ก (High Definition Printing) ก 
 กกก กก 
(Competitive Edge) กก (Top Quality)  (Cost Leadership) 
ก (Maximized Efficiency throughout the Plant) กก
ก ก  ก
กก Segment  กก 

กกก 

 13 
 

10.2.3. กก 
   31  2556 AMARIN ก  

ก ก   
() 

ก
 

   ก ก  10,000,000 99.99% 
    ก  กก 10,000,000 19.00% 
  () ก  กก 500,000,000 0.50% 
: กก AMARIN   31  2556 
 
10.2.4.  

ก 
2554 2555 2556 

      
1. กก 1,621.27  84.82  1,856.48  85.18  1,717.14  82.21  
2. กก  88.33  4.62  83.33  3.82  78.40  3.75  
3. กก ก 183.63  9.61  206.43  9.47  268.93  12.88  
4.  18.13  0.95  33.36  1.53  24.16  1.16  

 1,911.36  100.00  2,179.60  100.00  2,088.63  100.00  
: ก AMARIN   31  2555  31  2556 
 
10.3. กก 
 กก   16  2556 ก 
    

1   ก กก / กก 
2   ก  กกก 
3   ก กก 
4     กก  
5    กก  
6    กก  
7    กก / กก  
8     กก / กก  
9    กก  
10    กก / กก  

:   AMARIN 



กกก 
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10.4.  
  10 ก    30  2556 ก 

    
1   ก 74,393,662 37.20 
2   ก 24,561,579 12.28 
3 ..  ก 18,533,684 9.27 
4   ก ก 5,863,158 2.93 
5  กก ก () 5,322,700 2.66 
6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 4,924,730 2.46 
7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 4,891,053 2.45 
8 CHASE NOMINEES LIMITED 1 4,201,058 2.10 
9 ก ก 3,556,614 1.78 

10   3,273,685 1.64 
:   AMARIN    30  2556 
 
10.5. กก 

กก 
(: ) 

2554 2555 2556 

               1,911.36                2,179.60                2,088.63  
               1,279.10                1,408.06                1,404.47  
ก                  291.34                    314.03                   326.21  
ก                       0.15                        0.60                        0.69  
ก                  235.97                    350.07                   285.08  
ก ()                       1.18                        1.75                        1.43  
               2,328.16                2,490.05                2,527.44  
                  484.62                    476.44                   468.75  
               1,843.54                2,013.61                2,058.69  
 ()                       9.22                      10.07                     10.29  
 ()                        0.90                        1.20   N/A  
:  ก AMARIN  31  2555  2556 

กกก 
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กกก AMARIN 

ก 
กก 
  2556   กกก 2,064.47  ก 2555  3.81 
ก  2556 กกก 1,717.14 
 กกก 139.34   7.51 กกก  
2556  กก ก 78.40  กก
ก 4.93   5.92 กก ก ก 268.93 
 กกก 62.50   30.28 
กก 

  2556   กก 1,404.47  กกก 3.59 
  0.26 ก 68.03 ก 2555 
ก 65.61 กกก  2556 ก
 ก ก 183.64  กกก 73.43  
 66.63 

ก 

  2556   ก 51.87  ก 2555  3.79  
 7.88 ก 247.40  กกก 8.50  
 3.56 กก 4.28 กก
กกกก 

ก 
  2556 ก 285.08  กกก 65.00   18.57 
กกกก กก () 
 

ก 

 
   31  2556   2,527.43  ก 
      1,494.16  

    ก      863.07  

                             170.20  

  2556 ก 2555  1.50 กกก  ก   
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   31  2556   468.75 ก 2555  7.69 
  1.61 ก  
ก 0.23  

 

   31  2556   ก 2,058.69  
 10.29  ก 2555  2,013.61   9.96  
กก 200 ก 2556  2555 

ก 

  2556  กกกก 467.22  กก
กก 57.68  กกก 242.88     31  2556 
ก 374.57   
 กกก 467.22  ก 2555  21.02 กก
กก กก 

 กกกก 2556 ก 57.68  กก
กก 

 กกก ก ก 240.00  
 2.88  กก 242.88  

 
10.6. กกกกกก  

 10  กก 

กก ก กกกกก 
 
กกกกกก 

 ก กกกกก ก 

/ ก กก 
   ก   99.99 
    ก กก  19.00 
  ก กก     ก 
กก กก  

กกก 
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 กกกกกกก กก กกก 
กกกกกกก  

1. ก 

ก/  
 ก กกก 

 2556 2555 2556 2555 
กก      
     
    ก    48,221.34 
กก     
     ก 166,429,173.52 189,441,870.64 166,429,173.52 189,441,870.64 
   ก  58,150.00  58,150.00 
   166,429,173.52 189,500,020.64 166,429,173.52 189,500,020.64 
ก     
     
    ก   189,000,000.00  
ก     
     
    ก   345,119.18  
ก     
กก     
     ก 220,009,182.23 201,742,371.60 220,009,182.23 201,742,371.60 
     
     
    ก   3,200,000.00 3,200,000.00 

 
   31  2556 กก ก
 ก 2.15  
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2. ก 

ก/  
 ก กกก 
  2556 2555 2556 2555 
     
กก     
     ก 624,792,924.69 665,592,490.82 624,792,924.69 665,592,490.82 
   ก 31,100.00 223,300.00 31,100.00 223,300.00 
   624,824,024.69 665,815,790.82 624,824,024.69 665,815,790.82 

 
 กกกกก  31  2556  2555  
37.90  55.00  37.90  50.00  กกกก
ก 
 

ก/  
 ก กกก 

 2556 2555 2556 2555 
     
     
    ก   1,132,800.00 168,400.00 
กก     
     ก 85,393.12 81,389.13 85,393.12 81,389.13 
   ก 56,074.80 94,486.94 56,074.80 94,486.94 
   141,467.92 175,876.07 141,467.92 175,876.07 
ก     
     
    ก   745,902.74  
ก     
     
    ก   42,830,000.00 1,800,000.00 
     
กก     
     ก 945,000.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00 
กก     
 กก 600,000.00 60,000.00 600,000.00 60,000.00 

กกก 
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  กก 10 ก 

  กก กกก กกก 
ก Cheewajithome   1   1 ก 2556  31  2556 
ก 0.05  

 กกก    ก  1  
 1  2556  28 ก 2557 ก 0.08  กก
กก 1  

   11  2555 ก ก ก
 3   11  2555  10  2558  0.04  (
) ก 1 กก ก 1 ก 2555  

 ก AMARIN activ TV  30 ก 2555 ก 
ก กก  C Band 
 1  2555  30 ก 2557 กก กก
กก Ku Band  1  2556 กกก  3.20 
 () ก 1 กก 1  2555  
 1 31  2555 กก กก 1.80  (
)  Ku Band ก กก
 0.30  () 

  1  2556 กกก กก
 AMARIN activ TV กกก 1.20  () 
  4.40  ()  2556  2557 
 6   30 ก 2557 กกกกก
ก  30 ก 2555  31 ก 2557  1 
 2556  31  2556 กกก
/  

 ก  ก   
กก  ก กกก ก
 2   1  2555  30 ก 2557 ก 0.05  (
)  1 กก 1  2555  
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กก 

 ก 3.20  กก 15  
กก 

 

 กกก ก 
ก ก  ก
กกก 

  31  2556  2555  

  
 ก กกก 

 2556 2555 2556 2555 
 26,629,063.42 26,784,578.00 26,589,063.42 26,784,578.00 
กก 295,640.00 259,088.00 295,640.00 259,088.00 
 18,496.00 15,636.00 18,496.00 15,636.00 

 26,943,199.42 27,059,302.00 26,903,199.42 27,059,302.00 
 
10.7.   2  

(1) ก 

 ก 
    ก ("") 

 ()  
 1 ก 2555 
ก  ก Turnkey Solution (ก

)  C Band ก 1  
ก AMARIN activ TV ก
ก 1  

 กก 
 ก 24   1  2555  30 

ก 2557 กกก
ก 20 

 

กกก 
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 ก 
 ก 1.20  (

) 
 กก  2555 ก 2556 

กก 
   31  2556 กก

ก 1.20  
  23  2556 กกก

 ก 31 ก 
2557  

  19 ก 2557 กก 
 กก 19 
ก 2557  

 
(2) ก Amarin activ TV 

 ก Amarin activ TV 
     ก () ("") 

   ก ("") 
 30 ก 2555 
ก  กก  C 

Band  1  2555  30 ก 2557 
 กกก  3.20  (

) ก 1 กก 1 
 2555   1 31  2555 กก 
กก 1.80  () 

 ก  ก  
 กก  ก
 กกก  0.05  (
)  1 กก 1  
2555  

กก กกก กก
 AMARIN activ TV กกก 1.20   



กกก 
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 ก Amarin activ TV 
 ()  4.40  () 
 2556  2557  6  

กกกก กกกกกก 
 30 ก 2555  31 ก 2557  
1  2556  31  2556 ก
กก/  

 
(3) ก กก 

 

ก ก กก
  

 กกกกก กก กก (กก 
ก.) 

 10 ก 2557 (ก) 
   18 ก 2556 ก

ก กกก ก.  2  ก
ก (SD) ก (HD)  25 
 2556  189  กกกก  

  26  2556 กก  
  13 ก 2557  10 ก 2557 ก

ก ก 
 3,320  ()  15 ก
  5  
      
  1       936 
  2       634 
  3       513 
  4       513 
  5       362 
  6       362 
           3,320 

กกก 
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(4) ก 
 

 ก
  

    ก ("") 
กก 

 17 ก 2557 
ก  ก

กกก ก 
 กก 
  0.50  กกกก
 

 กกก  17 
ก 2557 ก
  กกก กก
 14  5  ( 17 ก 2557  31  
2571) กก 14.16  () 
 กกก 
28.32  

 
10.8.  

(1)  
   

(2) กก กกก 
(2.1)  

ก/กกก () 2556 2555 
   
  กก 1  3,385,442.55 3,436,276.11 
  ก 15  6,241,340.77 9,173,834.10 
 9,626,783.32 12,610,110.21 
ก  ก (1,173,139.25) (1,768,761.78) 



กกก 
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ก/กกก () 2556 2555 
 8,453,644.07 10,841,348.43 
ก  ก (2,807,631.75) (2,757,340.32) 
   5,646,012.32 8,084,008.11 

 
  31  2556  2555 กก 

 3  5  ก 3   9   8    0.30 
  0.29   กก
ก 

 
(3)  กก กกก 
     

:  

   
 31  2556 ก กก 

1 ก                             185.17        
2                              121.27        
3                                30.88        
4                                27.75        
   365.08      

 
(4) ก 

(4.1) ก 

กกก  
31  2556  

 
ก   ()   

 ()   31  
 2555 

ก ก
 

  31  
 2556 

ก :     
 กก 4,956,444.01 2,387,979.00  7,344,423.01 
  ก 1,211,872.28 925,970.38  2,137,842.66 
 กก 16,392,117.99 2,322,772.00  18,714,889.99 

กกก 

 25 
 

ก   ()   
 ()   31  

 2555 
ก ก

 
  31  

 2556 
  22,560,434.28 5,636,721.38  28,197,155.66 
ก :     
  ก 2,407.30 (37,435.12)  39,842.42 
  1,309,014.39 (295,437.62)  1,604,452.01 

  1,311,421.69 (332,872.74)  1,644,294.43 
 
(4.2) กก 

กกก  31  2555  2556 
 

ก/กกก () 2556 2555 
กก   1 ก  81,960,592.93 75,211,278.00 
ก (7,103,091.00) (7,907,506.00) 
กก 18,716,948.02 14,656,820.93 
กก   31   93,574,449.95 81,960,592.93 

 
     ก 

ก/กกก () 2556 2555 
กก   
 ก 13,266,795.06 10,273,372.39 
 ก 5,136,016.96 4,108,724.54 
  314,136.00 274,724.00 

 18,716,948.02 14,656,820.93 
 

กกกกกก  31  2556 
 2555 

ก/กกก  
 3.76 
ก 3.00 
กก 0.00  26.00 
ก 5.00 



กกก 
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(4.3) กก 

กกกก   31  2556 กก
ก  

 ก 
 () 

   
1. กก  47.00 11.34 35.66 
2.   1.85  1.85 
  5.00  5.00 
3.   300.00  300.00 
4. กกก  305.00  305.00 

 
(4.4) กกก 

  31  2556 ก  
1) กก 2.48  ก

กกกก  2.89  (
) 

2) กก 2   
 ก 
 ก   70 
  

3) กก 1  3  
 1.42  

4) กกก
 2   1.20  () 

5) กกกกกกกกก 
ก. ก กก
ก  

 
10.9. กก 
    

กกก 
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11. กก 
 กกกก 
กก 

 
12. กกกก 
 กกก กก
 ก กกก 

 
13. กกกกกกก 

กกกกกกก ก
 กกก  
กก  1/2557  30 ก 2557 ก
กก กก กกกก
 2557  18  2557  14.00 .     378 ก 
 ก 

 
14. กก/กกกกกก

 13 
   

 
15. กก 
 กก ก  ก () (
 7) 




