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รายงานการเงินและผลการดำาเนินงานโดยสรุป      

                                       (หน่วย : พันบาท)

                     ปี 2553     ปี 2554       % เพิ่ม (ลด)     

งบแสดงฐานะการเงิน      

    สินทรัพย์หมุนเวียน     1,284,852   1,332,048   3.67   

    สินทรัพย์รวม     2,195,033   2,307,618   5.13   

    หนี้สินรวม        374,418     484,270         29.34   

    ส่วนของผู้ถือหุ้น     1,820,615   1,823,348   0.15   

    ทุนจดทะเบียน       200,000     200,000     -    

    ทุนชำ�ระแล้ว        200,000     200,000     -    

    จำ�นวนหุ้น (ล้�นหุ้น)           200         200     -    

      

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

    ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร    1,820,622   1,884,292   3.50   

    ร�ยได้อื่น         25,371      27,072   6.70   

    ร�ยได้รวม      1,845,993   1,911,363   3.54   

    ต้นทุนข�ย      1,249,227   1,272,167   1.84   

    กำ�ไรขั้นต้นก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น     571,395     612,125   7.13

    ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น       265,790     295,645         11.23   

    กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น     330,976     343,551   3.80   

    ต้นทุนท�งก�รเงิน           158       2,777      1,659.43   

    ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล        83,882     104,801         24.94   

    กำ�ไรสุทธิ        246,936     235,974  (4.44)   

    กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)           1.23         1.18  (4.44)
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ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท

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

เป็นบุตรคนที ่ 4 ของคุณพ่อ - รัตน ์ และคุณแม ่- ระเรียบ อุทกะพันธุ ์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน

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

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และเริ่มต้นชีวิตก�รทำ�ง�นครั้งแรกที่องค์ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ท.) จ�กนัน้จงึม�รบัหน�้ทีพ่นกัง�นพสิจูนอ์กัษรทีบ่รษิทัไทยวฒัน�พ�นชิ จำ�กดั จนกระท่ังไดเ้ปน็หัวหน�้ 

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

คุณชูเกียรติได้หันเหม�เป็นฝ่�ยประช�สัมพันธ์ของก�รเคหะแห่งช�ติ ซึ่งท่ีนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของก�ร 

จดัทำ�นติยส�ร “บ�้น” เพือ่เผยแพรค่ว�มรูแ้ละเปน็คูม่อืเตรยีมคว�มพรอ้มใหก้บัประช�ชนทีก่ำ�ลงัจะย�้ยเข�้ไป 

อ�ศัยบ้�นที่ก�รเคหะฯสร้�งขึ้น ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำ�ลังประสบกับภ�วะข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัย

เมื่อค้นพบว่�ตัวเองไม่เหม�ะกับง�นร�ชก�รและรู้สึกอ่ิมตัว จึงได้ล�ออกจ�กก�รเคหะแห่งช�ติ และได้ 

รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักง�นจำ�นวนหน่ึงจัดตั้ง “ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน” เริ่มผลิต 

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

นบัจ�กวนันัน้ คณุชเูกยีรตไิดใ้ชป้ระสบก�รณ ์ คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ นำ�พ�กจิก�รเลก็ๆ จนเตบิโตกล�ยม� 

เป็นบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) 

คุณชูเกียรติได้กล่�วถึงหลักก�รทำ�ง�นเอ�ไว้ในหนังสือ “มะเร็งขึ้นสมอง” ว่�

บริษัทอมรินทร์ฯ  ทำ�ธุรกิจเจริญรุดหน้�ม�ต�มลำ�ดับ คนนึกว่�ผมมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้�งไกล ไม่ใช่หรอก 

ผมคิดว่�ผมมีสติม�กกว่� ปัญญ�ของผมก็แค่กล�งๆ ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ครูจะบันทึกลงสมุดพกม�ทุกปี 

ว่� “สติปัญญ�ป�นกล�ง” ก�รทำ�ธุรกิจ สติสำ�คัญกว่�ปัญญ� เพร�ะถ้�เอ�ปัญญ�นำ�จะหลงระเริงไปกันใหญ่  

ต้องใช้สตินำ� หรืออย่�งน้อยก็ใช้สติกำ�กับปัญญ�ให้ได ้ ขอให้มีสติรู้ข้อจำ�กัดของตัว ไม่ต�โตโลภม�ก และมี 

คว�มเพียรที่จะทำ�สิ่งที่ได้ไตร่ตรองด้วยคว�มมีสติ อย่�ท้อถอย ชีวิตจะมีคว�มสุข คว�มสำ�เร็จจะต�มม� 

คว�มสำ�เร็จไม่จำ�เป็นต้องทั้งหมด ไม่สำ�เร็จม�กก็ได้ จะได้เป็นบทเรียน ในชีวิตผมสิ่งที่ทำ�ไม่สำ�เร็จก็เยอะไป  

คนมักจะไม่มอง ไปมองแต่คว�มสำ�เร็จ

คุณชูเกียรติได้จ�กไปอย่�งสงบเมื่อวันที ่ 10 ธันว�คม พ.ศ. 2545 สิริอ�ยุได ้ 60 ปี 7 เดือน

...เป็นระยะเวล�น�นกว่� 9 ปีแล้ว แต่ทว่�คุณชูเกียรติได้มอบมรดกแห่งสติและปัญญ�ให้คนอมรินทร์ 

รุ่นแล้วรุ่นเล่� ได้สืบทอดปณิธ�นแห่งคว�มรู้ต่อไปอย่�งไม่มีวันส้ินสุด ภ�ยใต้บ้�นหลังน้ี “บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิง 

แอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)”
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ประวัติบริษัท

จ�กจุดเริ่มต้นของกองบรรณ�ธิก�รเล็กๆ  ท่ีคุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวก 

และพนักง�นจำ�นวนเพียงไม่กี่คน ร่วมกันจัดตั้งห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน เพ่ือเริ่มผลิต 

นิตยส�ร “บ้�นและสวน” ฉบับแรกออกว�งจำ�หน่�ยในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519 โดยในสมัยนั้นยังต้องอ�ศัย 

ก�รพิมพ์จ�กโรงพิมพ์ภ�ยนอก ซึ่งในช่วงต่อม�จึงได้มีก�รก่อตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในรูปของห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

อมรินทร์ก�รพิมพ ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยส�รเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้�งง�นพิมพ์อื่นด้วย

ถึงแม้จะมีพนักง�นจำ�นวนไม่กี่คน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ีย่ิงใหญ่ท่ีส่งผลให้กิจก�รขย�ยตัวเพ่ิมม�กขึ้น 

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

ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่ป ี 2536 พรอ้มกบัเปลีย่นช่ือเปน็ “บรษัิทอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่  

จำ�กัด (มห�ชน)” 

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

จำ�กัด เพื่อดูแลก�รจัดจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์ทั้งหมด รวมถึงก�รจัดตั้งร้�นค้�ปลีกขึ้นโดยให้ชื่อว่� “ร้�นน�ยอินทร์”  

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

ผู้ปิดทองหลังพระ”

จ�กปริม�ณผู้อ่�นที่เริ่มต้นข้ึนจ�กคนเพียงไม่กี่กลุ่ม กลับขย�ยตัวเพิ่มและมีคว�มหล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น 

บริษัทจึงเริ่มผลิตนิตยส�รอื่นๆ  ต�มม�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้อ่�น โดยมีนิตยส�รแนวผู้หญิง 

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

ทั้งสิ้น 13 หัว ผลิตหนังสือเล่มปีละหล�ยร้อยเล่ม รับจ้�งพิมพ์และขย�ยออกไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหล�กหล�ย



โครงสร้างองค์กร
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)  

ปี 2554

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ

สายงานนิตยสาร

กรรมการผู้จัดการ

สายงานหนังสือเล่ม

กรรมการผู้จัดการ

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

กรรมการผู้จัดการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

รองประธานกรรมการบริหาร

สายงานสนับสนุน

สำานักตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์      ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2. นายวทัญญู ณ ถลาง     ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา    ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

       กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

4. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์    กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

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

6. นางระริน อุทกะพันธุ์ 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�ร
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เมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์

โชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

และกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
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สุภาวดี โกมารทัต
รองประธานกรรมการบริหาร

ฉันทชาต ธเนศนิตย์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะผู้บริหาร



คณะผู้บริหารสายงานนิตยสาร
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ฉันทนา  ยุทธนาภูมิ
บรรณาธิการอำานวยการนิตยสาร

น้ำาทิพย์  เงินแย้ม
ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด ์ - นิตยสาร

เจรมัย พิทักษ์วงศ์
บรรณาธิการอำานวยการนิตยสาร

ปัญญลักษณ์  มณีงาม ไพค์
บรรณาธิการอำานวยการนิตยสาร

ประพันธ์ ประภาสะวัต
ที่ปรึกษาสายงานนิตยสารบ้านและสวน

นวลจันทร์ ศุภนิมิตร
กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร



คณะผู้บริหารงานโฆษณา
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อัจฉรา แต้สุวรรณ 
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานนิตยสาร (งานโฆษณา)

อัศวเมศร์ ชะดามนต์
ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา

อุไรวรรณ สุนทรหงษ์
ที่ปรึกษางานโฆษณา

สัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา

ชฎาพร บุณยาภรณ์
ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา 

วลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ
ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา
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คณะผู้บริหารสายงานธุรกิจโรงพิมพ์

ทิตยา นิลรังษี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขาย 

อมรรัตน์  อัคควัฒน์ 
ผู้อำานวยการสายงานระบบคุณภาพและเทคโนโลยี 

จุฑามาศ สมิตานนท์  
ผู้อำานวยการสายงานขาย

ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ 
ผู้อำานวยการสายงาน 

Amarin Publishing Services 

ณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์
ผู้อำานวยการโรงงาน

บุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม
ผู้อำานวยการสายงานบริหาร
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คณะผู้บริหาร Content Business

เบ็ญจรัตน์ พัฒนวิโรจน์ 
ผู้อำานวยการฝ่าย Creative & Event

อุษณีย์  วิรัตกพันธ์
บรรณาธิการอำานวยการสายงานหนังสือเล่ม

ธนวินท์ เอื้อสุขสถาพร
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

องอาจ จิระอร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานหนังสือเล่ม



คณะผู้บริหารสายงานสนับสนุน

บัญชา วงศ์ทองเจริญ 
ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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อัมพวรรณ์ บุญช่วย
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป

ธนารี พิมปรุ
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ

ชัชฎา พรหมเลิศ
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการสำานักพิมพ์
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สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ในปี 2554 ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีอัตร�ก�รขย�ยตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกับปีก่อนเล็กน้อย

แม้ว่�ในช่วงครึง่ปีแรกตวัชีว้ดัท�งเศรษฐกจิจะมทีศิท�งทีด่ขีึน้ และสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมอืงภ�ยหลงัก�รจดัก�ร 

เลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนกรกฎ�คมจะเริ่มคล่ีคล�ยก็ต�ม แต่ภัยธรรมช�ติที่เกิดขึ้นหล�ยครั้งในช่วงรอบปี 

ทีผ่่�นไป ไม่ว่�จะเป็นอทุกภยัในจงัหวดัภ�คใต้ในช่วงต้นปี ก�รเกดิสนึ�มิในประเทศญีปุ่น่ และอทุกภยัครัง้ใหญ่ 

ในพื้นที่ภ�คกล�งและภ�คเหนือช่วงไตรม�สที่ 4 ได้ส่งผลกระทบด้�นลบต่อภ�วะเศรษฐกิจและก�รดำ�เนิน 

ธรุกจิต่�ง  ๆในประเทศไทย ซึง่บรษิทัเป็นหน่วยธรุกจิหนึง่ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ท่ีประสบภยัได้รบัผลกระทบดงักล่�วเช่นกนั 

แต่จ�กก�รทีบ่รษิทัได้ให้คว�มสำ�คญัและตระหนกัถงึผลกระทบต่�งๆ ทีอ่�จจะเกดิขึน้ไว้ก่อนแล้ว จงึได้ว�งแผน 

ในก�รป้องกนั ตดิต�ม และสร้�งแนวท�งเพือ่ควบคมุระดบัปัญห� ซึง่ช่วยลดระดบัคว�มรนุแรงของผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจผ่�นช่วงเวล�ดังกล่�วได้ด้วยดี

ก�รดำ�เนนิธุรกจิอย่�งเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ คูค้่� พนัธมติร สงัคม สิง่แวดล้อม และพนกัง�น ยงัคงเป็น 

สิ่งสำ�คัญที่บริษัทยึดมั่นในทุกช่วงสถ�นก�รณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งย่ังยืนและ 

ส�ม�รถสร้�งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะย�วตลอดไป

ผลการดำาเนินงานปี 2554
ในปี 2554 บรษิทัมรี�ยได้รวมจ�กทกุส�ยง�นธรุกจิรวม 1,911.36 ล้�นบ�ท เพิม่ข้ึนจ�กปี 2553 เท่�กบั 

65.37 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รเพิ่มขึ้น 3.54% และมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 235.97 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กช่วง 

ระยะเวล�เดยีวกนั 10.96 ล้�นบ�ท คดิเป็นอตัร�ก�รลดลง 4.44% คดิเป็นกำ�ไรสทุธิต่อหุ้นเท่�กบั 1.18 บ�ท

ส�เหตุสำ�คัญของก�รลดลงของกำ�ไรสุทธิเนื่องจ�กอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 25 เป็น 

ร้อยละ 30

การดำาเนินการในปี 2554
ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัททั้ง 4 ส�ยง�น ประกอบด้วย ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ ์ ส�ยง�นนิตยส�ร  

ส�ยง�นหนงัสอืเล่ม และส�ยง�นพฒัน�ธรุกจิ ซึง่มภี�รกจิทีช่ดัเจนในก�รดำ�เนนิก�รร่วมกนัเพือ่สร้�งมลูค่�เพิม่ 

ท�งธรุกจิของบรษิทั และยดึหลกัก�รใช้ข้อมลู (Content) ทีม่อียูแ่ล้วนำ�ม�สร้�งสรรค์หน่วยธรุกจิใหม่ และทำ� 

ก�รพัฒน�ต่อยอดเพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิมสูงสุดให้แก่บริษัท ในรอบปีที่ผ่�นม�มีก�รพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในแต่ละ 

ส�ยง�น ดังนี้
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สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีก�รสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ 5 สี เครื่องพิมพ์ 2 สี เครื่องไสก�ว และอุปกรณ์อื่นๆ 

เพื่อพัฒน�เทคโนโลยีก�รพิมพ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีคุณภ�พ และเพื่อส�ม�รถ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งทันท่วงที

สายงานนติยสาร มกี�รเปิดตวันติยส�รใหม่ของบรษิทั คอื นติยส�ร lemonade ซึง่เป็นนติยส�รร�ยปักษ์ 

ทีม่กีลุม่เป้�หม�ย คอื ผูห้ญงิวยัทำ�ง�นอ�ยชุ่วงระหว่�ง 25 - 40 ปี โดยสือ่ถงึกลุม่เป้�หม�ยว่� “สวยคุม้ค่� 

ในร�ค�สบ�ยกระเป๋�” ฉบับแรกออกจำ�หน่�ยในเดือนมีน�คม นับเป็นนิตยส�รลำ�ดับที ่ 13 ของบริษัท

สายงานหนังสือเล่ม มีก�รเปิดสำ�นักพิมพ์ใหม่ คือ Springbooks ซึ่งเป็นสำ�นักพิมพ์ที่มีกลุ่มเป้�หม�ย

คือ กลุ่มคนอ่�นรุ่นใหม่ โดยกระตุ้นและเป็นแรงบันด�ลใจให้คนอ่�นค้นพบตัวเอง ค้นพบโลก จ�กก�รอ่�น 

หนังสือ ดังที่เร�ท้�ท�ยคนอ่�นว่� “Springbooks หนังสือที่ทำ�ให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น”

นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รจัดง�นแฟร์ท่ีสำ�คัญ 2 ง�น คือ ง�นบ้�นและสวนแฟร์ 2011 ซึ่งจัดข้ึนในช่วง 

เดอืนธนัว�คม ทีช่�เลนเจอร์ฮอลล์ อมิแพค็ เมอืงทองธ�น ี และง�น Health, Cuisine and Beauty Festival 

ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที ่ 7 ในช่วงเดือนกรกฎ�คม ที่ศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์

ในปี 2554 คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติให้จัดทำ�นโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและคู่มือจริยธรรมของบริษัท 

ขึน้ใหม่ เพือ่เป็นหลกัก�รและข้อปฏบิตัทิีช่ดัเจน แสดงถงึคว�มสำ�คญัในก�รดำ�เนนิก�รทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้

คู่ค้� พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักง�น 

ในช่วง 9 เดอืนแรก ผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัอยูใ่นระดบัน่�พอใจ แต่อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในช่วงไตรม�สที ่ 4

ได้ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในระดับหน่ึง เหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนแม้จะเกิดจ�กภัยธรรมช�ต ิ

แต่เป็นส่ิงที่บริษัทจะต้องใช้คว�มระมัดระวังในก�รดำ�เนินง�น และจะห�แนวท�งป้องกันห�กเกิดเหตุก�รณ์ 

ดังกล่�วขึ้นอีก เพื่อลดระดับคว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
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อนึ่ง ในช่วงระหว่�งนำ้�ท่วม นอกจ�กงบประม�ณจำ�นวนประม�ณ 3.49 ล้�นบ�ท ที่บริษัทต้องใช้ในก�ร 

ป้องกันนำ้�ท่วมแล้ว บริษัทยังได้ช่วยเหลือพนักง�นโดยจ่�ยค่�เดินท�งให้กับผู้ท่ีม�ทำ�ง�นให้บริษัทคนละ 

200 บ�ท รวมทั้งเลี้ยงอ�ห�รพนักง�น 3 มื้อ เพ่ือตอบแทนนำ้�ใจของพนักง�นที่พย�ย�มเดินท�งม� 

ทำ�ง�นให้บรษิทัด้วยคว�มย�กลำ�บ�กอย่�งยิง่ รวมทัง้มอบเงนิให้พนกัง�นทีบ้่�นถกูนำ�้ท่วมอกีร�ยละ 5,000 บ�ท

ซึ่งนับเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับพนักง�นเป็นอย่�งม�ก สิ่งท่ีบริษัทได้รับจึงเกินมูลค่�ของจำ�นวนเงินท่ีบริษัท 

ต้องจ่�ยออกไป

สิ่งที่บริษัทมิอ�จลืมเลือนได้ คือ “นำ้�ใจ” ซ่ึงบริษัทได้รับในช่วงเวล�ท่ีเกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมห�นคร

จ�กผู้ถือหุ้น คู่ค้� และหน่วยง�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รสอบถ�มสถ�นก�รณ์ ก�รแสดงคว�มห่วงใย และ 

ก�รแสดงคว�มประสงค์ให้คว�มช่วยเหลือต่อบริษัทและพนักง�นของบริษัท นอกจ�กนี้พนักง�นทุกคน 

ของบริษัทยังได้ร่วมมือร่วมใจกันจนผ่�นอุปสรรคต่�งๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวล�ดังกล่�วด้วย

ท้�ยที่สุดนี้ ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) ดิฉันขอ 

ขอบพระคณุท่�นผูถ้อืหุน้ คูค้่� พนัธมติร และหน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทุกท่�นท่ีได้ให้คว�มร่วมมอื 

และสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัม�ตลอด และหวงัเป็นอย่�งยิง่ในก�รสนบัสนนุของท่�นในโอก�สต่อไป 

รวมถงึขอขอบคณุผูบ้รหิ�รและพนกัง�นทกุคนทีร่่วมมอืและทุม่เทก�รทำ�ง�นอย่�งเตม็กำ�ลงั ซึง่เมือ่ประส�นพลงั 

จะก่อเกดิพลงัขบัเคลือ่นบรษิทั ส�ม�รถดำ�เนนิง�นประสบคว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยทีว่�งไว้ และส�ม�รถยนืหยดั 

ดำ�เนินธุรกิจได้ในทุกสถ�นก�รณ์

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระจำ�นวน 3 ท่�น โดยมนี�ยวทัญญู ณ ถล�ง 

เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์ เป็น 

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

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขต หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก 

คณะกรรมก�รบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 

2554 ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 5 ครั้ง โดยกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเข้�ร่วม 

ประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็นก�รร่วมประชุมกับผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในต�มคว�ม 

เหม�ะสม ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2554 โดยได้ร่วมประชุมเพ่ือสอบถ�มและรับฟัง 

คำ�ชี้แจงจ�กผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน) และผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี 

และก�รเงิน ในเร่ืองคว�มถูกต้องครบถ้วนของงบก�รเงิน และคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทร�บ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2554 ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� งบก�รเงิน 

ดงักล�่วมคีว�มถกูตอ้งต�มทีค่วรในส�ระสำ�คญัต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปเชน่เดยีวกบัคว�มเหน็ของ 

ผูส้อบบญัช ี อกีทัง้ร�ยก�รทีม่สี�ระสำ�คญัไดร้บัก�รเปดิเผยและแสดงร�ยก�รในงบก�รเงนิและหม�ยเหตปุระกอบ 

งบก�รเงินแล้วอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่� 

มีประเด็นเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่มีนัยสำ�คัญ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินคว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�รควบคุม 

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

ผลก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี 2554 ต�มแผนง�นที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�อนุมัติแล้ว 

ซึ่งครอบคลุมระบบง�นที่สำ�คัญของบริษัท ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินคว�มมีประสิทธิผลของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน 

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

และงบประม�ณของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน รวมทั้งได้พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตร ง�นตรวจสอบภ�ยในให้ 

เหม�ะสม ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัคูม่อืแนวท�งก�รตรวจสอบภ�ยในของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

และไดอ้นมุตัแิผนก�รตรวจสอบประจำ�ปขีองฝ�่ยตรวจสอบภ�ยใน รวมถงึแผนก�รฝกึอบรมกรรมก�รตรวจสอบ 

และบุคล�กรตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีเพียงพอ 

เหม�ะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รตรวจสอบทั้งในด้�นบุคล�กรและก�รปฏิบัติง�น 

ตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งต่อเนื่อง

4. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของบริษัท 

และข้อผูกพันท่ีบริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ไม่พบประเด็นที่เป็น 

ส�ระสำ�คัญในเรื่องก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภ�ยนอก

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

คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญช ี รวมทั้งเสนอชื่อผู้สอบบัญช ี และค่�ตอบแทน เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร 

บริษัทให้ขออนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

โดยสรุปในภ�พรวมแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ครบถ้วนต�มที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร 

คณะกรรมก�รตรวจสอบที่ไดร้บัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และมคีว�มเหน็ว�่ บรษิทัมกี�รร�ยง�นขอ้มลู 

ท�งก�รเงินและก�รดำ�เนินง�นอย่�งถูกต้อง มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีเหม�ะสมและ 

มปีระสทิธผิล มกี�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย ขอ้กำ�หนด และขอ้ผกูพนัต�่งๆ มกี�รเปดิเผยร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่�งถูกต้องและมีก�รปฏิบัติง�นที่สอดคล้องกับระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเพียงพอ โปร่งใส และ 

เชื่อถือได้ รวมทั้งมีก�รพัฒน�ปรับปรุงระบบก�รปฏิบัติง�นให้มีคุณภ�พดีข้ึนและเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อม 

ท�งธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง

(นายวทัญญ ู ณ ถลาง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีนโยบ�ยและภ�รกิจหลักคือ ก�รเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำ�คัญอย่�งหน่ึงใน 

ก�รทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งขอบเขต หน้�ท่ี  

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้

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

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (internal control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน 

(internal audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�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�หนดของ 

ตล�ดหลักทรัพย ์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีว�มเปน็อสิระเพือ่ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ 

เสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุม 

ด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน ์ ให้เปน็ไปต�มกฎหม�ย 

และข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่�ร�ยก�รดงักล่�วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชน์สงูสดุ 

ต่อบริษัท

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�น 

ดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�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 หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

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

 6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�ร

           ตรวจสอบแต่ละท่�น 

 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่

          ต�มกฎบัตร (charter)

 6.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และ

          คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

7. ปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ   
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำ�กัด (มห�ชน) โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและ 

มีเจตน�รมณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ล โดยมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี เพื่อเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบ

มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ท้ังเพื่อเพิ่มคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ต�มแนวท�ง 

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจ�กน้ีคณะกรรมก�รบริษัทยังมีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�ม 

ข้อบงัคบัของบรษิทัภ�ยใต้เงือ่นไขข้อและบทบญัญตัทิ�งกฎหม�ย และทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนดทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั

ควบคุมดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นไปต�มนโยบ�ย พร้อมท้ังเสริมสร้�งกระบวนก�รกำ�กับดูแล 

ให้มปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้ ด้วยก�รแต่งตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) เพือ่ช่วยสอดส่องดแูลระบบบญัชกี�รเงนิ 

ระบบง�นตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน และระบบง�นทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภ�พ น่�เชื่อถือ

และโปร่งใส 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงห�คม 2554 ได้มีก�รอนุมัตินโยบ�ยบรรษัทภิบ�ล 

และคู่มือจริยธรรมธรุกิจ ซึง่จะใช้เป็นแนวท�งก�รปฏบิตัขิองคณะกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น ทัง้นี ้ นโยบ�ยก�รกำ�กบั 

ดแูลกจิก�รของบรษิทัมสี�ระสำ�คญัดงันี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัได้ถอืปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ต่ีอผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่�งเท่�เทยีมและเป็นธรรม โดยคำ�นงึถงึ 

สทิธิของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี ส่งเสรมิก�รใช้สทิธ ิ และไม่ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิ บรษิทัได้นำ�เสนอเรือ่งทีส่ำ�คญัให้ผูถ้อืหุน้ 

พิจ�รณ�อนุมัติ และบรรจุเรื่องต่�งๆ ที่สำ�คัญอย่�งครบถ้วนต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ของบริษัท โดยส่งเอกส�รเชิญประชุมพร้อมแนบร�ยง�นประจำ�ปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกร�ยก่อนก�รประชุม 

ไม่น้อยกว่� 14 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รประชุม พร้อมประก�ศแจ้งกำ�หนดเวล� สถ�นท่ี และว�ระ 

ก�รประชุมทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษผ่�นท�งหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทพร้อมเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�ม 

และแสดงคว�มคิดเห็นได้ทุกว�ระต่อกรรมก�รท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังได้มีก�รบันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นท่ีสำ�คัญไว้ 

ในรูปร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได ้

ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ที ่ 7/2553 เมือ่วนัที ่ 3 ธนัว�คม 2553 มมีตอินมุตัหิลกัเกณฑ์ก�รให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่ง 

เพือ่บรรจเุป็นว�ระก�รประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิ�รณ�เข้�รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมก�รของบรษิทั ซึง่ได้แจ้งเป็นก�รล่วงหน้� 

สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันท่ี 16 ธันว�คม 2553 ถึง 

วันที่ 31 มกร�คม 2554 และที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2554 มีมติอนุมัต ิ

หลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�รับเลือกตั้งเป็น 

กรรมก�รของบริษัท ซ่ึงได้แจ้งเป็นก�รล่วงหน้�สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิ 

ดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที่ 1 ธันว�คม 2554 ถึงวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2555 ทั้งนี้ ก�รให้สิทธิดังกล่�วข้�งต้น บริษัทได้ทำ� 

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

ในส่วนของหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมร�ยละเอยีดว�ระสำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี 2554 บรษิทัได้จดัส่งข้อมลู 

ทั้งหมดที่เก่ียวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่�งๆ ท่ีใช้ในก�รประชุม และข้ันตอนก�รออกเสียงลงมติให้แก ่

ผู้ถือหุ้นทร�บเป็นก�รล่วงหน้� ทันเวล�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ดังกล่�ว

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 4 เมษ�ยน 2554 นอกจ�กน้ี บริษัทได้โฆษณ�หนังสือเชิญประชุมให ้

ผู้ถือหุ้นทร�บท�งหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของ 

บริษัท (www.amarin.com) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทร�บและมีโอก�สศึกษ�เป็นก�รล่วงหน้�
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัได้ให้คว�มสำ�คญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่�จะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภ�ยใน ได้แก่ ลกูหนี ้ เจ้�หนี ้ คูค้่�

คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ และหน่วยง�นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกันภ�ยใต้กฎหม�ย 

และกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทเปิดโอก�สให้ส�ม�รถแจ้งหรือสอบถ�มได้โดยตรงถึงคณะกรรมก�รของบริษัท โดยติดต่อผ่�นเลข�นุก�รบริษัท 

ท�งไปรษณีย ์ ณ ที่ตั้งของบริษัท หรือท�งอีเมล โดยส่งไปที ่ secretary@amarin.co.th

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภ�ยในไม่เกิน 4 เดือนนับจ�กวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท โดย 

จดัก�รประชมุให้ผูถ้อืหุน้ได้สทิธเิท่�เทยีมกนัทกุร�ย ด้วยก�รจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทีม่รี�ยละเอยีด ระเบยีบว�ระก�รประชมุ 

เอกส�รประกอบว�ระต่�งๆ พร้อมคว�มเหน็ของคณะกรรมก�รบรษิทั หนงัสอืมอบฉนัทะ และร�ยชือ่กรรมก�รอสิระ เพือ่ให้ 

ผูถ้อืหุน้เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้�ประชมุแทนได้ รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถ�นทีจ่ดัประชมุ ให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วนั 

ซึง่ในหนงัสอืเชญิประชมุจะมรี�ยละเอยีดของเอกส�รทีผู่ถ้อืหุน้จะต้องนำ�ม�แสดงในวนัประชมุด้วย เพือ่รกัษ�สทิธิในก�รประชมุ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเวล�ก�รประชุมอย่�งเพียงพอและเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและ 

ตั้งคำ�ถ�มในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมก�รของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และ 

กรรมก�รทุกท่�นเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถ�มในท่ีประชุม รวมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นท่ีสำ�คัญ 

ไว้ในร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2554 บริษัทได้เลือกใช้ห้อง Convention Hall

อ�ค�รผูบ้รหิ�ร เลขที ่ 65/101-103 ถนนชยัพฤกษ์ (บรมร�ชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมห�นคร ในก�รจดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

อันเป็นสถ�นที่เดียวกับสถ�นที่ตั้งของบริษัท กรรมก�รของบริษัทเข้�ร่วมประชุม 8 ท่�น จ�กท้ังหมด 9 ท่�น (กรรมก�ร 

ที่ไม่ได้เข้�ประชุม 1 ท่�น เนื่องจ�กป่วย) ประธ�นกรรมก�รทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในก�รประชุม ก่อนก�รประชุมจะเริ่มขึ้น

ประธ�นในที่ประชุมจะอธิบ�ยถึงวิธีก�รลงคะแนนเสียง และมีก�รประก�ศผลก�รลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละว�ระก�รประชุม 

ในระหว่�งก�รประชมุ ประธ�น กรรมก�ร และผูบ้รหิ�รของบรษิทั จะทำ�หน้�ทีอ่ธบิ�ยและตอบข้อซกัถ�มผูถ้อืหุน้อย่�งละเอยีด 

ก่อนมกี�รลงมติในแต่ละว�ระ นอกจ�กนี ้ บรษิทัยงัได้ปฏบิตัติ�มนโยบ�ยที่ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในว�ระก�รเลอืกกรรมก�ร โดยเปิด 

โอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้�ร่วมเป็นสักขีพย�นในก�ร 

นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในก�รลงมติด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทได้เสนอช่ือกรรมก�รอิสระ คือ น�ยวทัญญู ณ ถล�ง 

น�ยเจริญจิตต ์ ณ สงขล� และน�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน ์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในก�รเข้�ร่วมประชุม รวมถึงม ี

ก�รแสดงข้อมูลอย่�งละเอียดในวิธีก�รเดินท�งเข้�สู่สถ�นที่จัดประชุม ทั้งในกรณีก�รเดินท�งด้วยรถยนต์ส่วนตัวและโดย 

รถส�ธ�รณะ ซึ่งปร�กฏอยู่ต�มสิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 7 และลำ�ดับท่ี 10 ต�มลำ�ดับ ในเอกส�รเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

ประจำ�ปี 2554 

ทัง้นี ้ ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี 2554 บรษิทัไม่มกี�รเพิม่ว�ระก�รประชมุที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

ทร�บแต่อย่�งใด ภ�ยหลงัจ�กเสรจ็สิน้ก�รประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทได้จดัทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผูถ้อืหุ้นและนำ�ส่งรวมท้ังเผยแพร่ 

ผ่�นท�งตล�ดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2554 ซึ่งภ�ยในเวล� 14 วันนับจ�กวันประชุม 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้
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ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมก�รบริษัทมีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และร่วมกำ�หนดนโยบ�ย กลยุทธ์ เป้�หม�ย และแผนธุรกิจของบริษัท

และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุดด้วยก�รส�นต่อนโยบ�ย 

ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเน่ือง โดยปรับปรุงพัฒน�ด้�นเทคโนโลยี บุคล�กร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีคว�มหล�กหล�ย 

และสอดคล้องกับแผนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขย�ยฐ�นธุรกิจให้มีส่วนแบ่งก�รตล�ดด้วยก�รสร้�งสรรค์นิตยส�ร 

และสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซ่ึงมีเน้ือห�ที่หล�กหล�ย และยึดมั่นในก�รสร้�งสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภ�ยใต้ 

ปณิธ�น “เร�ทำ�ง�นเพื่อคว�มสุขและคว�มรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ คณะกรรมก�รบริษัทได้ดูแลบริห�รจัดก�รอย่�งรอบคอบ โดยกำ�หนดนโยบ�ย 

และขั้นตอนก�รพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันสำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้อย่�ง 

ชัดเจนเป็นล�ยลักษณ์อักษร รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดร�ค� 

และเงือ่นไขเสมอืนก�รทำ�ร�ยก�รกบับคุคลภ�ยนอก โดยร�ยก�รระหว่�งกนัทีม่สี�ระสำ�คญัจะเปิดเผยร�ยละเอยีดมลูค่�ร�ยก�ร

คู่สัญญ� เหตุผล คว�มจำ�เป็นในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี (56 - 1) นอกจ�กน้ี กรณีมีก�รทำ�ร�ยก�ร 

ระหว่�งกันใดๆ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�นท่ีมีส่วนได้เสียในร�ยก�รน้ันจะต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�ร 

ดงักล่�ว โดยวธิกี�รงดให้คว�มเหน็และงดออกเสยีงลงมติในร�ยก�รดงักล่�ว ในกรณทีีเ่ข้�ข่�ยเป็นร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัภ�ยใต้ 

ประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และก�รเปิดเผยข้อมูล 

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่�งเคร่งครัด 

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

เปิดเผย เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม นอกจ�กนี้ กรรมก�ร 

ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทที่ได้รับข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลดังกล่�วก่อนเปิดเผย 

สู่ส�ธ�รณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทดังกล่�วข้�งต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับก�รซื้อข�ย 

หลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงเวล� 1 เดอืนก่อนเปิดเผยสูส่�ธ�รณะ รวมทัง้ได้แจ้งให้กรรมก�รและผูบ้รหิ�รเข้�ใจถงึภ�ระหน้�ที่ 

ในก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 และบทลงโทษต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตล�ดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยบรษิทัได้กำ�หนดบทลงโทษสงูสดุห�กพบว่�กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทั

ได้ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่�จะเป็นก�รซื้อข�ยท�งตรงหรือท�งอ้อมก็ต�ม 

สำ�หรับในปี 2554 ไม่ปร�กฏว่�มีกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทล่วงละเมิดหรือกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลภ�ยในของบริษัท นอกจ�กนี้ กรรมก�รและผู้บริห�รที่มีภ�ระหน้�ที่ในก�รร�ยง�นก�รถือครอง 

และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัทได้ร�ยง�นข้อมูลต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ 

ตล�ดหลักทรัพย์อย่�งครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมก�รบรษิทัมนีโยบ�ยดำ�เนนิธรุกจิต�มแนวท�งแห่งคว�มถกูต้อง เทีย่งธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ในก�รปฏบิตัต่ิอบรษัิท

พนักง�น ส�ธ�รณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้�งสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้อง ดำ�รงคว�มเป็นกล�ง

มอีสิระในก�รนำ�เสนอข้อมลูข่�วส�ร ทัง้หมดนีบ้รษัิทได้กำ�หนดข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรย�บรรณของคณะกรรมก�รฝ่�ยจดัก�ร 

และพนักง�น ติดต�มดูแลก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณอย่�งสมำ่�เสมอ และได้กำ�หนดโทษท�งวินัยในกรณีละเมิดจรรย�บรรณ

ไว้ด้วย 
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บรษิทัได้จดัทำ�คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้รบัก�รอนมุตัจิ�กทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ที ่ 5/2554

วันที่ 17 สิงห�คม 2554 มีก�รจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำ�ก�รเผยแพร่และแจกให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน 

รับทร�บทำ�คว�มเข้�ใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้�ที่ของตน นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�รที่จะดูแล 

ให้มีก�รถือปฏิบัติจริงอย่�งเคร่งครัด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบรษิทัมจีำ�นวน 9 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รทีเ่ป็นผูบ้รหิ�รจำ�นวน 5 ท่�น กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผูบ้รหิ�ร 

และไม่ได้เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 1 ท่�น และกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น ดังนั้นบริษัทมีกรรมก�รอิสระทั้งหมด 3 ท่�น

คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมก�รทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิทัได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบัอตุส�หกรรม

และผ่�นก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ป ี 2554 ไว้ดังนี้

   กรรมการตรวจสอบ      กรรมการ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง    30,000 บ�ท     10,000 บ�ท   ไม่มี
(ต่อคน และจ่�ยเต็มเดือน)
เบี้ยประชุม (ต่อคน)     10,000 บ�ท        ไม่มี           ไม่มี

ทัง้นี ้ ในปี 2554 บรษิทัจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รที่ไม่ได้เป็นพนกัง�นบรษิทัทัง้สิน้ 4 ท่�น เป็นเงนิ 

1.350 ล้�นบ�ท (กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัทจะได้รับเฉพ�ะเงินเดือนและโบนัสเท่�นั้น) โดยแยกเป็นร�ยบุคคลดังนี้

 รายชื่อ/ตำาแหน่ง      เงินประจำาตำาแหน่ง    เบี้ยประชุม     รวม
1. นายวทัญญู ณ ถลาง           360,000           50,000   410,000
   กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา          360,000        50,000   410,000
   กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 
3. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์                     360,000        50,000   410,000
   กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์           120,000           -  120,000
   กรรมก�ร
                  รวม         1,200,000      150,000       1,350,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำ�หรับกรรมก�รท่ีเป็นพนักง�นของบริษัทจำ�นวน 4 ท่�น และผู้บริห�รของบริษัทจำ�นวน 3 ท่�น ในปี 2554 บริษัทได ้

จ่�ยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 24.04 ล้�นบ�ท
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การประชุมคณะกรรมการ
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รซึ่งบริษัทได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในแต่ละปี และมีก�รประชุมพิเศษต�มคว�มจำ�เป็น รวมทั้ง 

ก�รประชุมติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� ซึ่งเลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุม 

และเอกส�รก่อนก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วม 

ประชมุ โดยในปี 2554 ทีผ่่�นม� คณะกรรมก�รบรษิทัมกี�รประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ คณะกรรมก�รตรวจสอบมกี�รประชมุทัง้สิน้ 

5 ครัง้ คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนมกี�รประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ และบรษิทัได้มกี�รจดัเกบ็ร�ยง�นก�รประชมุ 

ที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

   รายชื่อคณะกรรมการ        ประชุมคณะกรรมการบริษัท          ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      ประชุมคณะกรรมการสรรหา
      ผู้เข้าร่วมประชุม                                     และพิจารณาค่าตอบแทน
                  จำ�นวน (ครั้ง) เข้�ร่วมประชุม        จำ�นวน (ครั้ง) เข้�ร่วมประชุม      จำ�นวน (ครัง้) เข้�ร่วมประชมุ
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์     6      6          5            1   2     2
   ประธ�นกรรมก�ร   
   กรรมก�รสรรห�
   และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
2. นายวทัญญู ณ ถลาง     6      6          5  5   -     -
   ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
   กรรมก�รอิสระ
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา     6      6                   5            5   2     2
   ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�
   และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
   กรรมก�รตรวจสอบ 
   กรรมก�รอิสระ
4. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์     6      6          5  5   -     -
   กรรมก�รตรวจสอบ 
   กรรมก�รอิสระ
5. นางสุภาวดี โกมารทัต     6      6          -  -   2     2
   กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�
   และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
6. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์    6      6          5            2            2     2
   กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�
   และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง     6      6                  -  -   2     2
   กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�
   และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
8. นางสุภาพ น้อยอำ่า     6      6          -  -   -     -
   กรรมก�ร
9. นายสมรรถ เรืองณรงค์     6      6          -  -   -     -
   กรรมก�ร

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมก�รบรษิทัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมก�รเพือ่ช่วยในก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษัิท ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ

และคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยมีร�ยชื่อของคณะกรรมก�รและขอบเขตหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 

ต�มร�ยละเอียดในโครงสร้�งก�รจัดก�ร

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ที ่ 1/2554 เมือ่วนัที ่ 10 มนี�คม 2554 อนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ� 

ค่�ตอบแทนขึ้น
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รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบก�รเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงนิทีป่ร�กฏในร�ยง�น 

ประจำ�ปี โดยงบก�รเงนิดงักล่�วจดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชแีละถอืปฏบิตัอิย่�งสมำ�่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่�งระมดัระวงั

ประกอบกบัคว�มเหน็ของผู้สอบบญัชว่ี� งบก�รเงนิของบรษิทัถกูต้องต�มทีค่วรในส�ระสำ�คญัต�มหลกัก�รรบัรองทัว่ไป รวมทัง้ 

ได้มีก�รเปิดเผยส�รสนเทศที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอไว้ในหม�ยเหตุงบก�รเงินบนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริงอย่�งครบถ้วนสมำ่�เสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมก�รบรษิทัให้คว�มสำ�คญัต่อก�รเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบรษัิทให้นกัลงทุน นกัวเิคร�ะห์ 

หลกัทรพัย์ทร�บ พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูท�งก�รเงนิและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมลูท่ีสำ�คญัท่ีมผีลกระทบต่อร�ค�หลกัทรพัย์ 

ของบรษิทั โดยเผยแพร่ข้อมลูข่�วส�รให้ผูล้งทนุ นกัวเิคร�ะห์ และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่�ย ผ่�นท�งสือ่ออนไลน์ของตล�ดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amarin.com นอกจ�กนี้ยังเปิดโอก�สให้นักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ 

เข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัท เพื่อรับทร�บข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นในปัจจุบันและอน�คต ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ได้มโีอก�สรบัรูข้้อมลูอย่�งเท่�เทยีมและทัว่ถงึ ผูส้นใจส�ม�รถตดิต่อขอข้อมลูต่�งๆ จ�กส่วนบญัชบีรหิ�รและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ได้ที่โทรศัพท์หม�ยเลข 0-2423-9900 ต่อ 6806 หรือส่ง E-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในท้ังในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติง�น มีก�รกำ�หนด 

ขอบเขตหน้�ที่และอำ�น�จดำ�เนินง�นของผู้ปฏิบัติง�นไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน โดยบริษัทมีสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน 

ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติก�รทุกระบบ เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นหลักและกิจกรรมท�งก�รเงินที่สำ�คัญของ 

บริษทัได้ดำ�เนนิต�มแนวท�งทีก่ำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั รวมไปถงึก�รตรวจสอบก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย 

และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี (Good Corporate Governance)

โครงสร้างการบริหาร
1. คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 9 ท่าน ดังนี้
           ชื่อ             ตำาแหน่ง
1. น�งเมตต�     อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�ร
2. น�ยวทัญญู     ณ ถล�ง   กรรมก�ร
3. น�ยเจริญจิตต์    ณ สงขล�   กรรมก�ร
4. น�ยสมช�ย      ภคภ�สน์วิวัฒน์   กรรมก�ร
5. น�งสุภ�วดี     โกม�รทัต   กรรมก�ร
6. น�งระริน         อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์    กรรมก�ร
7. น�ยชีวพัฒน์     ณ ถล�ง   กรรมก�ร  
8. น�งสุภ�พ     น้อยอำ่�   กรรมก�ร
9. น�ยสมรรถ     เรืองณรงค์   กรรมก�ร
   โดยมีน�งส�วธน�รี พิมปรุ ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. กำ�หนดทศิท�งและเป้�หม�ยเชงิกลยทุธ์ในภ�พรวมของบรษิทั รวมทัง้พจิ�รณ�อนมุตันิโยบ�ยและทศิท�งก�รดำ�เนนิง�น 

ของบริษัทต�มที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอ กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีได้รับก�รอนุมัติไว้ 

อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�เชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
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2. จดัให้มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัจรรย�บรรณท�งธรุกจิ จรยิธรรมท�งธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น 

เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติในองค์กร

3. ติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทตลอดเวล� เพ่ือให้มั่นใจได้ว่�คณะกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รและฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มกฏหม�ยและนโยบ�ยที่ว�งไว้

4. ดำ�เนินก�รให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ

5. ดแูลให้ฝ่�ยจดัก�รของบรษิทัมกี�รกำ�หนดนโยบ�ย กระบวนก�ร และก�รควบคมุด้�นบรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นต่�ง  ๆ ท่ีเกดิขึน้

ซึ่งต้องครอบคลุมถึงคว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง ก�รลงทุน ก�รตล�ด ก�รปฏิบัติง�น ชื่อเสียง และกฎหม�ย ทั้งนี้ 

คณะกรรมก�รต้องทำ�หน้�ที่อนุมัตินโยบ�ยดังกล่�ว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ก�รปฏิบัติจริงและนโยบ�ยดังกล่�วอย่�งสมำ่�เสมอ

6. แต่งตัง้กรรมก�รบรหิ�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอืน่ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็น เพือ่ดแูลจดัก�ร 

ระบบบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้

7. มอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนกรรมก�ร

8. พจิ�รณ�บทบ�ทหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รชดุย่อยต่�งๆ ตลอดจนก�รเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบ ทัง้ก�รเปลีย่นแปลง 

ที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น

9. จัดให้มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จของฝ่�ยจัดก�ร และ/หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญต่อ 

สัดส่วนหรือจำ�นวนของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของบริษัท

10. ดแูลให้มกีระบวนก�รในก�รจดัส่งข้อมลูเพือ่ให้คณะกรรมก�รได้รบัข้อมลูจ�กฝ่�ยจดัก�รอย่�งเพยีงพอทีจ่ะทำ�ให้ส�ม�รถ 

ปฏิบัติต�มอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบได้อย่�งสมบูรณ์

11. กำ�หนดให้กรรมก�รต้องเข้�ร่วมประชมุอย่�งน้อยทีส่ดุกึง่หนึง่ของจำ�นวนครัง้ของก�รประชมุทีจ่ดัขึน้ในแต่ละปี

12. กรรมก�รของบรษิทัต้องประชมุอย่�งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นทีต่ัง้สำ�นกัง�นใหญ่ หรอืสำ�นกัง�นส�ข� หรอื 

จงัหวดัใกล้เคยีง

13. พิจ�รณ�กำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

14. พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รภ�ยใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 3 ท่าน ดังนี้
          ชื่อ                ตำาแหน่ง
1. น�ยวทัญญู  ณ ถล�ง   ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
     และกรรมก�รอิสระ
2. น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�   กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
3. น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์   กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
   โดยมีน�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (internal control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (internal audit) 

ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�ร 

พิจ�รณ�แต่งตัง้ โยกย้�ย เลกิจ้�งหวัหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรอืหน่วยง�นอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัก�รตรวจสอบ 

ภ�ยใน (ถ้�มี)

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และ 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พจิ�รณ� คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีว�มเป็นอสิระเพือ่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอค่�ตอบแทน 

ของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนด 

ของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จดัทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั ซึง่ร�ยง�นดงักล่�วต้องลงน�มโดย 

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�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�ดหลักทรัพย ์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

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

 6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (charter)

 6.8 ร�ยก�รอืน่ทีเ่หน็ว่�ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหม�ย 

           จ�กคณะกรรมก�รบริษัท

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 5 ท่าน ดังนี้
           ชื่อ                ตำาแหน่ง
1. น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�   ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
2. น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
3. น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
4. น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
5. น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
   โดยมีน�ยบัญช� วงศ์ทองเจริญ  ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ทำ�หน้�ที่สรรห�และคัดเลือกบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ติดต�มแผนสืบทอด 

ตำ�แหน่ง เพื่อสรรห�บุคคลที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อครบว�ระหรือมีตำ�แหน่งว่�งลง

2. กำ�หนดวิธีก�ร หลักเกณฑ์ก�รสรรห� และหลักเกณฑ์ก�รประเมินผลของกรรมก�รบริษัท กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส

3. กำ�หนดวธีิก�รและหลกัเกณฑ์ก�รเสนอร�ยชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตัเิป็นก�รล่วงหน้�จ�กผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย เพือ่ก�รปฏบิตั ิ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน

4. มีอำ�น�จเรียกเอกส�รและบุคคลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�

5. เสนอนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ

ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้ง

6. พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�ร ทีป่รกึษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�ง  ๆ ท่ีคณะกรรมก�รแต่งตัง้

7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

4. คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 4 ท่าน ดังนี้
          ชื่อ          ตำาแหน่ง
1. น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
2. น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต  กรรมก�รบริห�ร
3. น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�รบริห�ร
4. น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง   กรรมก�รบริห�ร
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจก�รลงทุนในธุรกิจใหม่

2. ติดต�มก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัท

3. จัดให้มีนโยบ�ย กระบวนก�ร และควบคุมคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ

4. ดำ�เนินก�รภ�ยใต้นโยบ�ย กระบวนก�ร และระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี

5. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รกิจก�ร ตลอดจนผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริห�รและก�รควบคุมก�รบริห�รต่อ 

 คณะกรรมก�รบริษัท

6. กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนพนักง�น

7. กำ�หนดนโยบ�ยจ่�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงค่�ตอบแทนแก่ผู้บริห�รระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

5. คณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2554 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�ยธุรกิจโรงพิมพ์
 5. น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยพัฒน�ธุรกิจ
 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 (ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์)
 10. น�ยองอ�จ จิระอร    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
 11. น�งส�วอัมพวรรณ์ บุญช่วย   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป
 12. น�งส�วธน�รี พิมปรุ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
 13. น�ยบัญช� วงศ์ทองเจริญ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
 14. น�งส�วบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร (ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์)
 15. น�งภัทร�วรรณ พูลทวีเกียรติ์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services
 16. น�งส�วเบ็ญจรัตน์ พัฒนวิโรจน์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย Creative & Event
 17. น�งส�วจุฑ�ม�ศ สมิต�นนท์  ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย (ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์)
 18. น�ยอมรรัตน์ อัคควัฒน์  ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นระบบคุณภ�พและเทคโนโลยี
 19. น�ยณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์  ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น
 20. น�งส�วฉันทน� ยุทธน�ภูมิ  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
 21. น�งส�วปัญญลักษณ์ มณีง�ม ไพค์ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
 22. น�ยเจรมัย พิทักษ์วงศ์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
 23. น�งส�วอุษณีย์ วิรัตกพันธ์  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รหนังสือเล่ม
 24. น�งส�วชัชฎ� พรหมเลิศ  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์
 25. น�งสัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
 26. น�งส�วชฎ�พร บุณย�ภรณ์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ� 
 27. น�งส�ววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
 28. น�ยอัศวเมศร์ ชะด�มนต์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
 29. น�ยธนวินท์ เอื้อสุขสถ�พร  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ
 30. น�งส�วนำ้�ทิพย์ เงินแย้ม  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสื่อส�รแบรนด์ - นิตยส�ร
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Part 2





Part 2 / Annual Report 2011 41

สายงานนิตยสาร

ดว้ยปณธิานอนัแนว่แนก่วา่ 30 ป ี นบัตัง้แตม่กีารเปดิตวันติยสารบา้นและสวน บรษิทัยงัคงมุง่มัน่สรา้งสรรค ์

นิตยสารคุณภาพเรื่อยมา จนเกิดนิตยสารสำาหรับผู้หญิงอย่าง “แพรว” และ “สุดสัปดาห์” ขึ้น และได้รับการ 

ตอบรับเป็นอย่างดี

ในช่วงปี 2540 บริษัทเร่ิมหันมาผลิตนิตยสารสำาหรับเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพมากข้ึน ได้แก่ “ชีวจิต”  

และ “Health & Cuisine” ตอ่มาในป ี 2544 บรษิทัไดร้บัลขิสทิธิ์ใหเ้ปน็ผูด้ำาเนนิการจดัพมิพน์ติยสาร “National  

Geographic ฉบับภาษาไทย” ปี 2546 ผลิตนิตยสาร “room” ปี 2547 ผลิตนิตยสาร “WE” ปี 2548 ได้รับ 

ลขิสทิธ์ิพิมพน์ติยสาร “Real Parenting” ป ี 2550 ไดร้บัลขิสทิธ์ิพมิพน์ติยสาร “InStyle” ป ี 2551 ผลตินติยสาร 

“Secret” ป ี 2553 ผลิตนิตยสาร “my home” และล่าสุดนิตยสาร “lemonade” ในป ี 2554

ณ เดือนธันวาคม 2554 มีนิตยสารออกจำาหน่ายจำานวน 13 ฉบับ ทั้งรายปักษ์และรายเดือน เพื่อให้ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ้า่นทีม่รีสนยิมหลากหลาย และกลา่วไดว้า่นติยสารของบรษิทัมยีอดขายสงูสดุ 

เมื่อเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน และล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำาของประเทศทุกฉบับ

นิตยสารบ้านและสวน
นิตยสารเพื่อคนรักบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

นิตยสารฉบับแรกของบริษัทที่ดำาเนินงานเข้าสู่ปีที่ 36 โดยมุ่งนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน 

การจดัสวน เกรด็ความรูเ้กีย่วกบับา้น รวมถงึเทรนดก์ารออกแบบ สถาปตัยกรรม งานศลิปะ ไลฟส์ไตล ์ และ 

ผลติภณัฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีลุม่ผู้อา่นทีค่รอบคลมุชว่งวยัทำางาน ผูท้ีม่องหาบา้นเพือ่สรา้งครอบครวัใหม ่

หรือผู้ที่ต้องการต่อเติมและตกแต่งบ้าน วันนี้ “บ้านและสวน” เป็นนิตยสารเกี่ยวกับบ้านและสวนท่ีมียอดพิมพ์ 

ต่อฉบับสูงสุดในประเทศ และนับได้ว่าเป็นนิตยสารหมวดตกแต่งบ้านท่ีขายดีท่ีสุดของประเทศไทย วางตลาด 

ทุกวันที ่ 7 ของเดือน ราคาหน้าปก 100 บาท

นิตยสารแพรว
Modern & Luxury Style Magazine

นิตยสารรายปักษ์สำาหรับสาวยุคใหม่วัยทำางานที่ทันสมัย ใฝ่รู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในทุกๆ 

ด้าน มีเนื้อหาสาระและความบันเทิงครบครัน ต้ังแต่เรื่องแฟชั่น ความงาม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ข่าวคราว 

ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม บทสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ และเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้หญิงควรรู้ วางตลาด 

ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสารสุดสัปดาห์
นิตยสารสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในเรื่อง Update: Fashion, Beauty, People, Place

นิตยสารรายปักษ์ที่มุ่งนำาเสนอเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์ของคนทันสมัย หยิบเรื่องเด่นประเด็นฮ็อตจากทุก 

แวดวงสังคม แฟชั่น ความงาม ทั้งในประเทศและนอกประเทศมาอัพเดทให้คุณรู้ก่อนใคร ขณะเดียวกัน 

ก็ไม่ทิ้งเรื่องของชีวิตสังคม และชีวิตส่วนตัว ทั้งการงาน สุขภาพ ความรัก อยู่คู่สาวๆ  มาทุกยุค 

ทุกสมัย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 พร้อมเพิ่มจำานวนหน้าและคอลัมน์ใหม่จุใจกว่าเดิม วางตลาดทุกวันที ่ 1 และ 16 

ของเดือน ราคาหน้าปก 80 บาท
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นิตยสารชีวจิต
นิตยสารที่ช่วยให้คุณฉลาด หุ่นด ี อ่อนเยาว ์ อายุยืน และมีความสุข

นิตยสารสุขภาพรายปักษ์ท่ีมียอดจำาหน่ายสูงสุด ให้ความรู้เรื่องสุขภาพการดูแลตนเอง การออกกำาลังกาย 

และการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วย ตลอดจนการดูแลตนเอง 

แม้ในยามท่ีไม่เจ็บป่วย โดยยึดหลักการแพทย์แบบผสมผสานองค์รวม (Holistic) ผ่านการนำาเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย 

สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำาวัน บุคลิกของหนังสือท่ีดูทันสมัย มีชีวิตชีวา ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็น 

ธรรมชาติ เพื่อความเป็นเลิศของสุขภาพกายและใจ นิตยสาร “ชีวจิต” เป็นนิตยสารสุขภาพท่ีมียอดพิมพ์สูงสุด 

ในประเทศไทย วางตลาดทุกวันที ่ 1 และ 16 ของเดือน ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร Health & Cuisine
นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักการทำาอาหาร

นติยสารรายเดอืนที่ใหค้วามรูเ้รือ่งอาหารเพือ่สขุภาพ สตูรอาหารและวตัถดุบิทีค่ดัสรรมาเพือ่ผูอ้า่นโดยเฉพาะ  

ตลอดจนเรื่องราวสุขภาพความงามเพื่อผู้หญิงยุคใหม่ภายใต้แนวคิด “Inspiration for Healthy Living” 

ตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัยที่มุ่งเน้นการดูแลตนเอง นับตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินไปจนถึงเรื่องของสุขภาพ  

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถทำาได้อย่างเรียบง่าย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับผู้ต้องการแสวงหาสิ่งดีๆ  ให้กับชีวิต 

วางตลาดทุกวันที่ 5 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย
พาคุณท่องโลกกว้างพร้อมเปิดประสบการณ์น่าอัศจรรย์ผ่านสุดยอดสารคดี และภาพถ่ายจากช่างภาพสารคดี 

ชั้นแนวหน้า เพราะเราเชื่อว่า “ชีวิตคือความอยากรู้” 

นติยสารรายเดอืนทีพ่าผูอ้า่นโลดแลน่ไปในโลกแหง่ความรู ้ ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัภาพถา่ยตระการตา และสารคด ี

ความรูจ้ากทัว่ทกุมมุโลก ครอบคลมุเนือ้หาหลากหลาย ตัง้แตป่ระวตัศิาสตร ์ โบราณคด ี และอารยธรรม ไปจนถงึ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา เราคือนิตยสารสารคดีอันดับหน่ึงของประเทศท่ี  “เปรียบเสมือน 

คลังความรู้ของทุกคนในครอบครัว” วางตลาดทุกวันที ่ 4 ของเดือน ราคาหน้าปก 120 บาท

นิตยสาร room
คู่มือการแต่งบ้าน ให้คุณสนุกกับทุกพื้นที่ในการใช้ชีวิตของคุณ

นิตยสารรายเดือนที่เปรียบเสมือนดีไซเนอร์ผู้รู้ใจเรื่องการตกแต่ง นำาเสนอข้อมูลที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคน 

รุ่นใหม่ที่ทันสมัย มีสไตล์ โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อยู่อาศัย นำาเสนอสิ่งที่เป็นจริง 

และสมัผสัได้ พรอ้มภาพประกอบสวยสดในมมุมองทีแ่ตกตา่ง นติยสาร “room” จงึทำาใหผู้อ้า่นสนกุกบัการใชช้วีติ 

ในทกุพืน้ที ่ ภายใตค้อนเซป็ต ์ Ideas for Practical Living วางตลาดทกุวนัที ่ 1 ของเดอืน ราคาหนา้ปก 90 บาท

นิตยสาร WE
นิตยสารสำาหรับผู้ที่มีความรักในหัวใจ

นติยสารรายเดอืนทีจ่ะชว่ยให้วนัแตง่งานของคณุสมบรูณแ์บบและนา่จดจำา ดว้ยการนำาเสนอไอเดยีงานแตง่งาน 

เก๋ๆ พร้อมทั้งวิธีเตรียมตัวสำาหรับคุณเจ้าสาว ให้คำาแนะนำาในเรื่องเกี่ยวกับความรักและการดูแลความสัมพันธ์ 

ใหด้ำาเนนิไปอยา่งมคีวามสขุ ภายใตแ้นวคดิ Love, Wedding & Living Together วางตลาดทุกวนัท่ี 5 ของเดอืน 

ราคาหน้าปก 120 บาท



Part 2 / Annual Report 2011 43

นิตยสาร Real Parenting
คู่มือแท้จริงเพื่อชีวิตสมดุลของพ่อแม่ยุคใหม่ที่มีลูกวัย 0 - 12 ปี

นติยสารแมแ่ละลกูเลม่แรกในเครอือมรนิทร์ เลอืกสรรสิง่ดทีีส่ดุเพือ่ลกูรกัวยั 0 - 12 ป ี นำาเสนอขอ้มลูความรู้ 

ที่ถูกต้องที่ได้คัดสรรมาให้เหมาะกับพ่อแม่ยุคใหม่ ทั้งเรื่องการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปี  

การนัตโีดยผูเ้ชีย่วชาญและจากประสบการณจ์รงิของคณุแม ่ ชว่ยให้ลกูเตบิโตไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบรอบดา้น ท้ังใน 

เรื่องสุขภาพ ความฉลาด พัฒนาการ และการเรียนรู้ รวมทั้งเรื่องการดูแลตนเองของคุณแม่และสัมพันธภาพ 

ของครอบครัว วางตลาดทุกวันที ่ 25 ของเดือน ราคาหน้าปก 85 บาท

นิตยสาร InStyle
Fashion, Beauty, Celebrity, Lifestyle

นติยสารรายเดอืนสำาหรบัผูห้ญงิ โดดเดน่และแตกตา่งในการอพัเดทเรือ่งราว พรอ้มนำาเสนอเนือ้หาดา้นแฟช่ัน  

ความงาม และไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนดัง นำาเสนอแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ที่นำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้  

เป็นดั่งสไตลิสท์ส่วนตัวอันดับ 1 ช่วยให้คุณผู้หญิงดูโดดเด่นอย่างมีสไตล์จนทุกคนต้องเหลียวมอง วางตลาด 

ทุกต้นเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสาร Secret
รับประกัน! อ่านคลายทุกข ์ สร้างสุข

นิตยสารรายปักษ์แนวสุขภาพใจที่สร้างแรงบันดาลใจในการดำาเนินชีวิต เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจ  

ดว้ยการนำาเสนอแงค่ดิดีๆ จากหลากหลายบคุคลผา่นเนือ้หาทีเ่ขา้ใจงา่ย อา่นสนกุ ใหแ้งค่ดิ เคลด็ลบั และแนวทาง 

ปฏิบัติเพ่ือนำาไปสู่ความสุขและความสำาเร็จในชีวิต วางตลาดทุกวันท่ี 10 และวันท่ี 26 ของเดือน ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร my home
แต่งบ้านสวยด้วยตัวเอง ในราคาที่คุณทำาได้

นิตยสารท่ีนำาเสนอไอเดียเก่ียวกับการออกแบบตกแต่งบ้านและสวน โดดเด่นด้วยการนำาเสนอ เปรียบเทียบวัสดุ 

และสินค้าหลากหลายรูปแบบ หลายราคา นานาแหล่งซ้ือ เพ่ือให้ได้เลือกสรรส่ิงท่ีดี เหมาะท่ีสุดในการตกแต่งบ้าน 

ให้สวยงามมีสไตล ์ และไม่เปลืองสตางค์ในกระเป๋า วางตลาดทุกวันที ่ 20 ของเดือน ราคาหน้าปก 65 บาท

นิตยสาร lemonade
ทางออกเวิร์คๆ สำาหรับทุกเรื่องของผู้หญิง

นติยสารรายปกัษส์ำาหรบัผูห้ญงิยคุใหมท่ีต่อ้งการดแูลตนเองแบบ 360 องศา ในลกัษณะทางเลอืกใหเ้หมาะกบั 

ผู้หญิงยุคใหม่แบบ How-To ด้วยวิธีการนำาเสนอแบบเป็นขั้นตอน ละเอียด เข้าใจง่าย และคัดสรรสิ่งที่คุ้มค่า 

คุ้มราคา ให้ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ได้อย่างชาญฉลาด เพื่อเคียงข้างผู้อ่านในฐานะเพ่ือนสนิทผู้รู้ใจและรู้จริง  

วางตลาดทุกวันที ่ 5 และวันที ่ 20 ของเดือน ราคาหน้าปก 59 บาท
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อมรินทร์นิวมีเดีย

ฝ่ายงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น การผลิตเว็บไซต์ และ 

การผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ (Mobile Content) รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Magazine และ e-Book) ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกใชผ้า่นระบบปฏบิตักิารตา่งๆ เชน่ Apple IOS, RIM  

Blackberry และ Android เป็นต้น

ในปี 2554 ผลงานของฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดีย เช่น www.baanlaesuan.com www.roommag.com 

www.myhome-mag.com www.praew.com ฯลฯ นอกเหนือจากการผลิตให้แก่หน่วยงานภายในแล้ว 

ยังให้บริการแก่บุคคลภายนอก เช่น การรับจ้างผลิตเว็บไซต์ www.trachang.co.th www.colourclub. 

dulux.co.th ฯลฯ นอกจากน้ียังให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจร ท้ังในด้านการออกแบบ ผลิต พัฒนา  

ตลอดจนให้คำาปรึกษาในรูปแบบของสื่อนิวมีเดียรูปแบบอื่นทุกประเภท อาทิ การจัดทำาคอนเทนต์ในรูปแบบ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-Magazine และ e-Book) อีกด้วย
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สายงานหนังสือเล่ม

แพรวสำานักพิมพ์ 
สำานักพิมพ์ที่นำาเสนอหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล เรื่องสั้น บทกวี  

นวนยิาย สารคด ี บทความ และสาระบนัเทงิ โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการคดิ การเขยีน และการอา่น อนัเปรยีบ 

เสมือนรากฐานที่สำาคัญที่จะสร้างจิตสำานึกให้กับสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ปกท่ีติด 

อันดับขายดี ได้แก่ ลับแล, แก่งคอย, นิทานเวตาล, ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก, ปอกกล้วย 

ในมหาสมทุร, ถงึฉนัไมม่วีนัไดก้ลบั กข็อใหเ้ธอหลบัฝนัด,ี ความสขุของขนม, สาสน์ลบัทีส่าบสญู, เคหาสน ์

รัตติกาล, อย่ามอง และมองทุกอย่างจากทุกมุม

สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 

สำานกัพมิพท์ีเ่นน้ผลติหนงัสอืคณุภาพสำาหรบัเดก็ เพือ่เสรมิสรา้งจนิตนาการ ตอบสนองตอ่การพฒันาการ 

การเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมเพ่ือรณรงค์สร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว เน้นให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสมอง อารมณ์ และศีลธรรม ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ ชุด มาวาดรูปกันดีกว่า,  

พจนานุกรมภาพเรียงลำาดับ…นับจำานวน, คุณช้างโต…ช่วยหน่อยได้ไหม, กระเป๋าของแม ่ และหมูสามตัว 

สำานักพิมพ์แพรวเยาวชน 

สำานักพิมพ์ที่เลือกเน้นวรรณกรรมเยาวชนโดยนักเขียนชั้นนำา เพื่อเสริมสร้างรากฐานการอ่านท่ีมั่นคงและ 

มีคุณภาพให้แก่เยาวชนไทย ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ มาสเตอร์พีซ, จินตนาการไม่รู้จบ, เกรเกอร์กับ 

ดินแดนใต้พิภพ, 100 เรื่องไดโนเสาร์, นักสำารวจ 3 มิติ: ไดโนเสาร์
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สำานักพิมพ์บ้านและสวน
สำานักพิมพ์ที่เป็นผู้นำาตลาดด้านหนังสือเกี่ยวกับบ้าน สวน และการตกแต่ง โดยนำาเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ 

การจัดสวน ตกแต่งบ้าน แบบบ้าน และเคล็ดลับเกี่ยวกับการก่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ไทยและเทศ  

ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ หนังสือในชุด I Love Home อาทิ Living Vintage 2 หนังสือชุด I Love Garden 

อาทิ Vertical & Roof Garden และ Vintage Garden หนังสือชุดคู่มือการจัดและตกแต่งบ้าน อาทิ 

Family Home และ Eco Home, หนังสือบ้านชุดใหม่ “บ้าน บ้าน” หนังสือชุดคู่มือเกี่ยวกับบ้าน ได้แก่ 

รู้ทันงานสร้างสวน หนังสือชุด Home Design ได้แก่ Home & Material บ้านและสวนฉบับพิเศษประจำาปี 54 

ฉบับพิเศษกลางปี 54 หนังสือชุดสวนในบ้าน อาทิ “Inspired by Resort” หนังสือในชุดไม้ประดับ ได้แก่ 

ไผ่ในเมืองไทย, ไม้เลื้อยประดับ และเฟินชายผ้าสีดาในเมืองไทย

สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
สำานักพิมพ์ที่มุ่งเน้นในการนำาเสนอหนังสือธรรมะท่ีเข้าใจง่าย จรรโลงคุณธรรมอันดีงามแก่สังคม รวมถึง 

หนังสือธรรมะเชิงปฏิบัติสำาหรับคนรุ่นใหม่ โดยนักเขียนคุณภาพ ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ พรุ่งน้ีหรือ 

ชาติหน้า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อน, ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก, ท้าให้คิด ท้าให้เชื่อ,  

นิพพานระหว่างวัน, นิพพาน…ที่นี่…เดี๋ยวนี ้ และชุดพระดีร่วมสมัย

สำานักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์  
สำานักพิมพ์ที่เน้นผลิตหนังสือการ์ตูนความรู้ที่อ่านสนุกทุกเพศทุกวัย โดดเด่นด้วยภาพลายเส้นอันสวยสด 

งดงาม ควบคู่ไปกับการมอบสาระประโยชน์ เกร็ดความรู้ เหมาะอย่างย่ิงสำาหรับการอ่านและการเรียนรู้ 

ของเยาวชนไทย ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ การ์ตูนชุดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ตอน การค้นพบสุดเพี้ยน, 

ไขปริศนาสยองขวัญ, ไดโนเสาร ์ และการ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย ์ รัชกาลที ่ ๙ 

สำานักพิมพ์อมรินทร ์ CUISINE 
สำานกัพมิพท์ีมุ่ง่ผลติและนำาเสนอหนงัสอือาหารเพือ่สขุภาพ ครอบคลมุหลากหลายประเภท ทัง้อาหารไทย  

อาหารนานาชาต ิ ขนม และเครือ่งดืม่ เปน็เมนเูพือ่สขุภาพ ทกุสตูรผา่นการทดลองแลว้ โดยทกุสตูรอาหาร 

ได้ผ่านการทดสอบเรื่องรสชาติอย่างพิถีพิถัน เพื่อยืนยันความอร่อยและการนำาไปปรุงได้จริงและง่าย ปกที่ติด 

อันดับขายดี ได้แก่ ไก่ทำาอะไรก็อร่อย, หมูทำาอะไรก็อร่อย, No Bake Dessert ขนมไม่อบ, Chef Ian’s  

Kitchen Revealed
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สำานักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO
สำานักพิมพ์ที่มุ่งผลิตหนังสือทั้งแนวจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง การงาน การเงิน และการบริหารธุรกิจ 

ทีม่เีนือ้หาเขา้ใจงา่ยและนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิ ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่ ถอยไปข้างหนา้, ขโมยสมองไอนส์ไตน,์  

ซื้อเพชรให้ได้เพชร, คุณคิดอะไร, คุณโกหก, เดอะพาวเวอร์, อ่านใจคนได้ในพริบตา, สุขจัง 119% และ  

8 พลัง เสกหนึ่งวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษ 

แพรวสำานักพิมพ์ท่องโลก
สำานักพิมพ์ที่มุ่งผลิตหนังสือคู่มือท่องเที่ยว (Guidebook) และสารคดีท่องเท่ียว ซึ่งรวบรวมท้ังสาระและ 

ความบนัเทงิ เตมิประสบการณ ์ บอกเลา่ความนา่ประทบัใจ รวมทัง้เปน็แรงบนัดาลใจในการทอ่งเทีย่วใหก้บัผูอ้า่น  

ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ 100 เมืองสวยในยุโรป, เซียนฮ่องกง, เซียนสิงคโปร์ และกินจัง เท่ียวดะ ณ ฮกไกโด

สำานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ 
สำานักพิมพ์ที่มุ่งเน้นสาระความรู้ด้านสุขภาพทั้งกายและใจ โดยนำาเสนอเน้ือหาจากผู้เช่ียวชาญท่ีรู้ลึก รู้จริง 

เรือ่งสขุภาพ เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถนำาไปประยกุต์ใชก้บัตวัเองได้ ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่ โยคะกระชบัรปูรา่ง,  

188 เคล็ดลับชะลอวัย, 14 ลีลาแก้ปวดหลัง, 14 เคล็ดลับทำาให้อายุยืน และ Beauty Bible 1,000 เคล็ดลับ 

สร้างสวยได้ทันใจ

สำานักพิมพ์อรุณ
สำานกัพิมพผ์ูน้ำาในการผลตินวนยิายคณุภาพโดยนกัเขยีนระดบัแนวหนา้ ปกท่ีตดิอนัดบัขายดี ไดแ้ก ่ รุง่อรณุ,  

ลับลวงใจ, คุณท่าน, จักรพรรดิแห่งดวงดาว, เพียงใจที่ผูกพัน

อรุณ...อุ่นไอรัก 

หมวดหนังสือชุดนี้เป็นการเพิ่มความหลากหลายและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงรักษาความเข้มข้นของ 

เนื้อเรื่องเอาไว้ เนื้อหาจะแทรกไปด้วยสาระ ความอุ่น อิ่ม และอารมณ์ขัน ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่  

โอบหัวใจด้วยไอรัก, พรหมดาว 



Annual Report 2011 / Part 248

สำานักพิมพ์ National Geographic
สำานักพิมพ์ท่ีนำาเสนอความรู้หลากหลายสาขาและเร่ืองราวน่าสนใจรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาด้านภูมิศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา การท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์ หรืออารยธรรม ฯลฯ ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่  

พลิกประวัติศาสตร์โลก, ไขปริศนากำาเนิดมนุษย์ และหนังสือชุด The Great Book of World Heritage 

ทั้งสามเล่ม อันได้แก ่ อลังการสถาปัตยกรรมลำ้าค่า มรดกอารยธรรมก้องโลก และมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

สำานักพิมพ์นิตยสารแพรว
จดัทำาหนงัสอืพอ็กเกต็บุก๊ ซึง่ใหท้ัง้สาระและความบนัเทงิ ตลอดจนเรือ่งราวความงาม แฟชัน่ทนัยคุสมยั  

จากเนือ้หาและบทความในหนา้นติยสารแพรวท่ีไดร้บัความนยิมจากผูอ้า่น หรอืเรือ่งราวชีวติ ข้อคดิจากบคุคล 

ท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงต่างๆ ของสังคม ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ ชีวิต ๔ แผ่นดิน คุณหญิงเพลิน เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา, Born 2 Love U ใหม่ เจริญปุระ, บุคลิกดีรวยได้ ดร.วลัย วัฒนะศิริ, Indy ภูฏาน, ซินจ่าว 

ไซ่ง่อน สะบายดีที่ปากเซ และร้องเรียนเป็นรวยได้

สำานักพิมพ์อมรินทร์
สำานกัพมิพม์ุง่ผลติหนงัสอืคณุภาพแนวสาระความรูเ้พือ่ใหผู้อ้า่นเปน็ผูม้คีวามรูร้อบดา้น ทัง้หนงัสอืความรู ้

ท่ีอ่านสนุกมีสาระและงานวิชาการท่ีมีข้อมูลถูกต้อง น่าเช่ือถือ และนำาไปอ้างอิงได้ สำาหรับปกท่ีติดอันดับขายดี 

ได้แก่ นาทีประวัติศาสตร์ ๑๐๐ เรื่องลับพลิกโลก, บุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศหรือวีรกษัตริย์นักบุญ, ปราสาท 

พระวิหารของไทยหรือของใครกันแน ่ และ ๑๐๐ เรื่องลำ้าสมัยในสยาม

สำานักพิมพ ์ Springbooks
สำานักพิมพ์ที่จะทำาให้ผู้อ่านกระโดดได้สูงข้ึน มุ่งเน้นผลิตหนังสือท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม ่ ทั้ง 

บทความ บทกวี กราฟิก โนเวล สารคดี ฯลฯ หนังสือขายดี ได้แก่ กาลคร้ังหน่ึงทุกสถานท่ีเคยมีความรัก 

ของน้ิวกลม, อ่านนอกเวลา ของวิษณ์ (บอย), หนังสือของเรา ของชิงชิง กฤชเทียมเมฆ และ The Invisible 

Boy & Other Stories ของทรงศีล ทิวสมบุญ
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สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทให้ความสำาคัญสูงสุดกับแนวความคิดและสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ทุกแขนง ด้วย 

จดุมุง่หมายทีต่อ้งการถา่ยทอดความคดิสรา้งสรรคเ์หลา่นัน้ใหป้รากฏในงานพมิพอ์ยา่งสมบรูณค์รบถว้น บรษัิท 

จึงพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การลงทุนในเครื่องจักรแท่นพิมพ์อันทันสมัยและเทคโนโลยีการพิมพ์ 

ขั้นสูง ผสมผสานกับการบริหารจัดการโดยบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้ความชำานาญและประสบการณ์ 

อันยาวนานกว่า 30 ปี ตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า 

ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนจากโรงพิมพ์อมรินทร์ ไม่ใช่เป็นเพียงการป้อนหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ หากแต่ 

เปน็งานพิมพท์ีส่ามารถถา่ยทอดคณุคา่ทางความคดิและจติวญิญาณแหง่การสรา้งสรรค์ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ ์

ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทให้บริการผลิตงานส่ิงพิมพ์ในเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ต้ังแต่ออกแบบแนวความคิด (Conceptual 

Design) จัดทำาเน้ือหา (Content Creation) ถ่ายภาพตามแนวความคิด (Image Creation) ออกแบบศิลปกรรม 

(Artwork Creation) งานบรรณาธิการและพิสูจน์อักษร (Sub-Editing and Proofreading) จนถึงการพิมพ์  

และผลิตออกมาเป็นรูปเล่ม กระทั่งจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความต้องการของตลาดส่ิงพิมพ์ท่ีต้องสร้างความแตกต่างในเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงมีการแข่งขันกันสูงข้ึน ดังน้ันจึงมีหน่วยงานให้บริการครบวงจรไว้รองรับ คือ Amarin Publishing Services  

(APS) ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ท้ังในส่วนของเนื้อหาและการออกแบบ เพื่อ 

ตอบโจทย์ความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของลูกค้าไม่ซำ้ารูปแบบ พร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลและคลังภาพ 

จากนิตยสารในเครืออมรินทร์ที่พร้อมรองรับการสร้างสรรค์ต่อยอด (Content Based Creation) ให้กับลูกค้า 

อย่างเหมาะสมลงตัว

นอกเหนือจากรากฐานอันมั่นคงในธุรกิจส่ิงพิมพ์ บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริการจัดทำาหนังสือในรูปแบบ  

Tablet Magazine บน iPad และชอ่งทางอืน่ๆ ซึง่ตอบสนองไลฟส์ไตลก์ารอา่นของคนรุน่ใหม่ ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย 

เพียงปลายนิ้วสัมผัส และครบถ้วนทั้งการนำาเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Interactive Content ท่ีตอบโจทย์ความ 

ต้องการบนโลกดิจิทัล เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อคงความเป็นผู้นำาใน 

อุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างยั่งยืน
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สายงานพัฒนาธุรกิจ – Business Development
 

Amarin Tour
จากจุดเริ่มต้นในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสำาหรับผู้อ่านนิตยสารในเครือของบริษัทที่ได้รับการตอบรับ 

อย่างดี ทำาให้มีการพัฒนาไปเป็นการทำาธุรกรรมการจัดบริการท่องเท่ียวในนามของ  “อมรินทร์ทัวร์” ซึ่งเน้นที่ 

คุณภาพของการบริการและความแปลกใหม่ของสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างเต็มรูปแบบท้ังในและนอกประเทศ 

โดยให้บริการทั้งลูกค้าในลักษณะขององค์กรและลูกค้าทั่วไป

ในปี 2554 นี้ “อมรินทร์ทัวร์” ได้มีการปรับปรุงเส้นทางการเดินทางให้มีความน่าสนใจมากข้ึน รวมถึง 

การเปดิเสน้ทางทอ่งเทีย่วทีน่า่สนใจใหม่ๆ  เชน่ แคชเมยีร์ และถำา้อชนัตาในประเทศอนิเดยี รวมถงึ French  

Riviera ในโมนาโก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี รวมถึงยังได้มีการร่วมมือกับนิตยสารบ้านและสวน ในการ 

จดัการทอ่งเทีย่วชมธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรมตา่งๆ ในแบบของบา้นและสวนในงานราชพฤกษ์ 2554 อกีดว้ย

นอกจากนี้ “อมรินทร์ทัวร์” ยังขยายการท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัยที่สนุกสนาน ในนามของ 

“Festive Tour” เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มนักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวอันเป็น 

เอกลักษณ ์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าเช่นกัน

Amarin Training
“อมรินทร์เทรนน่ิง” เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา ภายใต้แนวความคิด “Learning for  

Better Living” ภายใต้หมวดความรู้ต่างๆ เช่น หมวดการทำาอาหาร หมวดการฝึกอาชีพและงานฝีมือ  

หมวดการพัฒนาทักษะ หมวดสุขภาพกายและใจ หมวดเด็กและเยาวชน และหมวดบ้านและสวน ซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้เข้าอบรมถึงคุณภาพของการอบรมสัมมนา 

และในปี 2554 “อมรินทร์เทรนน่ิง” ได้ให้ความสำาคัญในการปรับปรุงเน้ือหาของการอบรมในคอร์สต่างๆ 

รวมถึงบุคลากรและวิทยากรที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการเปิดการอบรมแก่ชาวต่างชาติ และสร้างสรรค์ 

การอบรมในหัวข้อที่ไม่เคยดำาเนินการมาก่อน เช่น Health Camp และค่ายเยาวชนจิตใสใจสะอาด เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกท้ังยังมุ่งขยายการให้บริการทางด้านการอบรมและสัมมนาแก่องค์กร 

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น 
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Amarin Television
ส่วนงาน “อมรินทร์เทเลวิชั่น” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการดำาเนินธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์  

โดยในป ี 2554 ได้มีการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทั้งสิ้น 2 รายการ คือ

รายการคลับสุขภาพ

รายการวาไรตี้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ โดยการสนับสนุนข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตและ  

Health & Cuisine ที่ออกอากาศต่อเน่ืองมาจนก้าวสู่ปีที่ 6 ในปี 2554 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา  

16.15 - 16.30 น. ทางสถานโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 โดยมนีางสาวจรีนนัท์ มะโนแจม่ (ยุย้) เปน็พธีิกร 

ประจำารายการ

รายการเรื่องเด็กๆ

รายการที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง 

จริยธรรม โดยพิธีกรเยาวชนประจำารายการคือ เด็กชายรจนกร อยู่หน้า (น้องฟลุท) และเด็กชายธนาภัค  

จงใจพระ (นอ้งโอม) พรอ้มทัง้ยงัมชีว่งกจิกรรมพเิศษของเดก็หญงิเฟลเิซยี บชุเชอร ์ (นอ้งลซิซี)่ ออกอากาศ 

ทุกวันพุธ เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ท้ังน้ี รายการเร่ืองเด็กๆ ยังได้เคยได้รับ 

รางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติส่ือมวลชน รายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการระดับประเทศประจำาปี 2553 ด้วย

นอกจากนี ้ “อมรนิทรเ์ทเลวชิัน่” ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากสถานโีทรทัศนส์กีองทัพบกช่อง 7 ให้เปน็ผูผ้ลติ 

รายการสารคดีสั้น 1 นาที ชุด 7 สีปันรักให้โลก ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ หลังภาพยนตร์นานาชาติ  

ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ออกอากาศต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 52 ตอนตลอดป ี 2554 ที่ผ่านมา
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ชีวจิตโฮม
คลินิกแนวชีวจิตควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เน้นการรักษาโดยการ  “จ่ายยาน้อยที่สุด” โดยมี 

อาจารย์สาทิส อินทรกำาแหง ต้นตำารับชีวจิตเป็นท่ีปรึกษา เปิดดำาเนินการทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 

10.00 - 19.00 น. โดยชีวจิตโฮมนี้แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

ชีวจิตโฮม คลินิกเวชกรรม 
ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อรักษา บำาบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคต่างๆ ด้วยการผสมผสานความรู้ทางชีวจิต 

เขา้กบัการแพทยแ์ผนปจัจบุนัและการแพทยท์างเลอืกอืน่ๆ โดยเริม่ใหบ้รกิารทางดา้นการฝงัเขม็ตัง้แต ่ ป ี 2554 

ที่ผ่านมา รวมถึงการนวดบำาบัดต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ที่รักสุขภาพ

ชีวจิตโฮม ช็อป

ร้านค้าที่คัดสรรสินค้าและวัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีมาจากธรรมชาติหรือโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ (Organic)  

ทีเ่อือ้ตอ่การดำารงชวีติในแนวทางชีวจติ นอกจากนีย้งัประกอบดว้ยสนิคา้อปุโภคและบรโิภคอืน่ๆ ภายใตแ้บรนด ์ 

“Cheewajit Home” 

Amarin Creative and Event
รับจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดในรูปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กับนิตยสารและหนังสือในเครือของบริษัท  

และลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจร อาทิ งานบ้านและสวนแฟร์, Health, Cuisine and Beauty Festival,  

สุดสัปดาห์ Shopping Market, สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำาดี, แพรว Charity, WE ARE IN LOVE ฯลฯ  

และด้วยความชำานาญทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอก ท้ังในส่วนภาครัฐและหน่วยงานเอกชนให้ 

เป็นผู้จัดงานต่างๆ ผลงานในปี 2554 เช่น งานทานตะวันบานท่ีบ้านค่าย ปี 2 จังหวัดระยอง บริษัทไออาร์พีซี 

จำากัด (มหาชน), งานนิทรรศการการศึกษาเพื่อปวงชนครั้งที ่ 10 (EFA) กระทรวงศึกษาธิการ, The Secret 

Chamber of Soy Milk และงาน Workshop 20,000 Steps to 2020 บรษิทัเตด็ตรา แพค้ (ประเทศไทย) 

จำากัด, งาน AP Garden Mania Design by Baanlaesuan บริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์  

จำากัด (มหาชน), งานสัมมนาครู : โครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ, The Wisdom : Holistic 

Health ธนาคารกสิกรไทย, งาน ICI Colour Future 2012 Trend บริษัทอ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) 

จำากัด, งาน Polka Dot Joy Town Central Rama 9 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ไนน ์ สแควร ์ จำากัด  

จากประสบการณ์ความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อสารการตลาดมากว่า 12 ปี   

Amarin Creative and Event ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

อยา่งครอบคลมุและมปีระสทิธิภาพ ภายใตว้สิยัทัศน์ในการดำาเนนิธุรกจิอยา่งมอือาชีพท่ีวา่ “เพราะงานคณุภาพ 

คือความชำานาญของเรา”
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แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน

ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2554 ในครึง่ปีแรกมทีศิทางทีด่ ี เป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 

และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 3 

ของปี 2554 ได้สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อภาคการผลิตท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ท�าให้การ 

เตบิโตทางเศรษฐกจิไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยภาวะเศรษฐกจิไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวร้อยละ 3 

ขณะที่ไตรมาส 4 หดตัวลงกว่าร้อยละ 7 ท�าให้โดยรวมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2554 เท่ากับ 

ร้อยละ 2 ลดลงจากร้อยละ 7 ในป ี 2553

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2555 ขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งในและนอกประเทศหลายปัจจัยด้วยกัน แต่ท้ังนี้ 

คาดหมายว่าเศรษฐกิจจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงการฟื้นฟูจากผลกระทบอุทกภัยก็ตาม 

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมการผลติมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ เป็นผลมาจากการลงทนุ 

ของภาครัฐและภาคเอกชน และการบริโภคที่ขยายตัวในอัตราสูง ชดเชยในช่วงท่ีเกิดอุทกภัย ในส่วนของ 

รายได้ภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี จากนโยบายปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต�่าและการปรับเพิ่ม 

เงินเดือนข้าราชการที่จบปริญญาตร ี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที ่ 2 ของป ี 2555

ในส่วนของบริษัทมีรายได้หลักจากการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทิศทางของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา อุตสาหกรรมส�านักพิมพ ์ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์ ดังนี้

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
ภาพรวมอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในปี 2554 มีมูลค่ารวม 104,640 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวจาก 

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับร้อยละ 3.59 แม้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 อุตสาหกรรมโฆษณา 

จะขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีการชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัย 

ที่เกิดขึ้น ท�าให้ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมเติบโตร้อยละ 3.59

สือ่โฆษณาทีม่มีลูค่าสงูสดุยงัคงเป็นสือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของการใช้สือ่โฆษณา 

ทัง้หมด คดิเป็นมลูค่า 62,238 ล้านบาท มอีตัราการขยายตวัเท่ากบัร้อยละ 2.42 สือ่โฆษณาทางวทิย ุ มลูค่า 

5,928 ล้านบาท มอีตัราการชะลอตวัลดลงร้อยละ 3.07 สือ่โฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์ มลูค่า 14,558 ล้านบาท

มอีตัราการชะลอตวัลดลงร้อยละ 2.95 สือ่โฆษณาทางนติยสาร มมีลูค่า 5,708 ล้านบาท มอีตัราการขยายตวั 

เท่ากบัร้อยละ 0.25 ส�าหรบัสือ่โฆษณาทีม่อีตัราการขยายตวัสงูสดุ ได้แก่ สือ่โฆษณาทางอนิเทอร์เนต็ มมีลูค่า

470 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 62.07 

ส�าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2555 คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวโดยรวมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 โดยสื่อโฆษณาที่มีอัตราการขยายตัวสูงจะยังคงเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ 

การใช้งานของสินค้าและสามารถเผยแพร่ไปในวงกว้าง ได้แก่ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อโฆษณาทาง 

อินเทอร์เน็ตที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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อุตสาหกรรมส�านักพิมพ์
ธุรกิจนิตยสาร

ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี 2554 จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปี 2553 สาเหตุส�าคัญเนื่องมาจาก 

สภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยทีม่อีตัราขยายตวัค่อนข้างด ี อาจจะกล่าวได้ว่าสภาวะเศรษฐกจิมผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิ 

อย่างมีนัยส�าคัญ  เนื่องมาจากรายได้ของการด�าเนินธุรกิจนิตยสารจะมาจากการจ�าหน่ายนิตยสารและรายได้จาก 

โฆษณา

การด�าเนินธุรกิจนิตยสารในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาจะต้องอาศัยเงินลงทุนระยะแรกค่อนข้างสูง เพื่อสร้าง 

ความนยิมในกลุม่ลกูค้าและการยอมรบัจากผูต้้องการซือ้สือ่โฆษณา ดงันัน้จงึเป็นอปุสรรคส�าคญัส�าหรบัผูท้ีป่ระสงค์ 

จะเข้ามาในธรุกจินติยสารในฐานะผูป้ระกอบการรายใหม่ ในปี 2554 การเปิดตวันติยสารฉบบัใหม่มไีม่มากนกั และ 

ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิการของผูป้ระกอบการในธรุกจินติยสารอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะในกลุม่ทีเ่ป็นผูน้�าตลาด ปัจจยั 

ส�าคญัอกีประการส�าหรบัธรุกจินติยสาร คอื การปรบัตวัอย่างต่อเนือ่งให้เข้ากบันวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ 

ตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งต้องการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม และขยายโอกาสในการ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยการเปิดตัวนิตยสารเฉพาะกลุ่มแบบ Segmentation หรือการน�าเสนอเนื้อหาแบบดิจิทัล 

คอนเทนต์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) มากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมี 

ก�าลังซื้อและสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่ง

ธุรกิจหนังสือเล่ม

มลูค่าตลาดของอตุสาหกรรมส�านกัพมิพ์ในปี 2554 มมีลูค่ากว่า 20,000 ล้านบาท มอีตัราการเตบิโตร้อยละ 5

จากปี 2553 ปัจจยัส�าคญัทีม่นียัส�าคญัต่อการขยายตวัดงักล่าวมาจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีด่ขีึน้ การจดัสรร 

งบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเข้าห้องสมุด นโยบายของภาครัฐที่ก�าหนดให้ปี 2552 -

2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ” และมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริจาคหนังสือ 

ให้ห้องสมุด เป็นต้น 

การด�าเนนิธรุกจิบรษิทัในส่วนของอตุสาหกรรมส�านกัพมิพ์ในปี 2554 ยงัคงมแีนวทางการด�าเนนิงานเพือ่รองรบั 

กับสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสมัยใหม่แบบบูรณาการ (Integrated Solution 

Provider) มุ่งเน้นในส่วนของจุดแข็งและความเช่ียวชาญของธุรกิจบริษัทท้ังด้านเนื้อหา (Content) และการใช ้

ฐานลกูค้าทีม่ศีกัยภาพสงูเพือ่เพิม่มลูค่าและเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่างครบวงจร นอกจากนีบ้รษิทัยงัมนีโยบาย 

อย่างต่อเนือ่งในด้านการวจิยัและพฒันาเพือ่ให้ทราบถงึพฤตกิรรมของผูอ่้าน และสามารถคาดการณ์ได้ถงึแนวโน้ม 

พฤตกิรรมของผู้อ่านทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปในอนาคต จดุประสงค์หลกัเพือ่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ 

ลูกค้าผู้อ่านและกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้อย่างครบถ้วน
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กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจส�านักพิมพ์

บริษัทมีแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในป ี 2554 ด้วยการใช ้

กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดสมยัใหม่แบบบรูณาการ (Integrated Solution Provider) โดยการมุง่เน้นจดุแขง็ 

และความเชี่ยวชาญของธุรกิจในเครืออมรินทร์ทั้งด้านคอนเทนต์และฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ต่างๆ ท่ีมีศักยภาพสูง 

จากหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ฐานลูกค้าผู้อ่านและสมาชิกนิตยสาร ฐานลูกค้าผู้อ่านหนังสือ ฐานลูกค้า 

งานแฟร์ - งานมาร์เกต็ติง้อเีว้นต์ ฐานลกูค้าทวัร์ - เทรนนิง่ ฐานลกูค้ารายการโทรทัศน์ และฐานลกูค้านวิมเีดยี 

ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่าง 

เฉพาะเจาะจง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครบวงจร

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายอย่างต่อเน่ืองในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาปัจจัยทั้งภายในและ 

ภายนอกทีอ่าจส่งผลต่อธรุกจิ การศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูอ่้านแต่ละกลุม่ทีจ่ะสามารถคาดการณ์ได้ถงึแนวโน้ม 

พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของทั้งกลุ่มลูกค้าผู้อ่านและกลุ่มลูกค้า 

โฆษณาได้อย่างแม่นย�า

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

ภาพรวมเศรษฐกจิปี 2555 มแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าจะมกีารชะลอตวัจากสถานการณ์น�า้ท่วม 

ที่ผ่านมา โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:  

GDP) จะยังคงมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 5 ปัจจัยการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากรจากการขึ้นค่าแรง  

การใช้งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม อย่างไรก็ตาม  

ปัจจัยลบในเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุน ปัญหาเงินเฟ้อจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น  ต้นทุนพลังงานแพงขึ้น  

ค่าจ้างปรับขึ้น ดอกเบี้ยเริ่มขยับตัว การส่งออกเริ่มชะลอตัวลง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ลดการบริโภค 

ตามความรูส้กึและจะเลอืกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารทีคุ่ม้ค่าทีส่ดุ ซึง่คาดว่าจะเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกจิ 

อย่างมีนัยส�าคัญ

หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (e-Book) ในประเทศไทยนัน้ได้รบัการตอบรบัในระดบัดี โดยในปี 2554 รฐับาลไทย 

มนีโยบายส่งเสรมิการใช้ e-Book ผ่านระบบการศกึษาในอนาคต อย่างไรกด็ ี หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ยงัมอีกีหลาย 

ตวัแปรส�าคญัทีก่ลุม่ผูผ้ลติหนงัสอืจะต้องพจิารณา เช่น เนือ้หาทีจ่ะน�าเสนอต้องมคีวามน่าสนใจ หรอืเรือ่งราว 

ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน ความสวยงาม และรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลการดาวน์โหลด ต้นทุนการผลิตท่ีต้อง 

ต�่ากว่าการพิมพ์ในรูปแบบเล่มอย่างมีนัยส�าคัญ ลิขสิทธิ์ของเจ้าของหนังสือ มาตรฐานการจัดจ�าหน่ายของ 

ผู้ผลิต และในเรื่องของราคา เป็นต้น
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมส�านักพิมพ์ในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวอีกประมาณร้อยละ 5 จากปี 2554

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและของไทยมีการฟื้นตัวดีข้ึน และจากปัจจัยท่ีภาครัฐให้การส่งเสริมตั้งแต่ปี 2551 

ในส่วนของนโยบาย “ทศวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ” การก�าหนดเป้าหมายในปี 2555 ในการเพิ่มค่าเฉลี่ย 

การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นเท่าตัวจากปี 2552 และมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 

บริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในข้อเสนอของกระทรวงการคลัง นอกจากน้ี การที่ 

กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็นเมืองหนังสือโลกในป ี 2556 ซึ่งจะท�าให้เกิดการกระตุ้น 

การอ่านหนังสือของคนไทยและเพิ่มพื้นที่การอ่านหนังสือมากขึ้น อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโน้มด ี

อย่างต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวอีกทางหนึ่งด้วย

การผลักดันให้ “การอ่านเป็นวัฒนธรรมของชาติไทย” ประสบผลส�าเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกๆ ส่วนที่เก่ียวข้อง การผลักดันให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการอ่าน โดยให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 

พร้อมบคุลากรและงบประมาณ เพือ่ส่งเสรมิการอ่านให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื อกีท้ังความร่วมมอืของ 

ภาครฐัและเอกชนจะต้องร่วมกนัสร้างเครอืข่ายส่งเสรมิการอ่านให้มากข้ึน เพือ่สร้างทัศนคตแิละการเห็นคณุค่า 

และประโยชน์ของการอ่านให้พัฒนาเป็นระบบต่อไป

ตลาดงานพมิพ์ทีต้่องการคณุภาพสงู (High Definition Printing) ยงัคงมคีวามต้องการอยูเ่สมอ และยงัคง 

มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตต่อไปได้อกีมากมายอย่างต่อเนือ่ง การทีส่ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศ 

อยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพตลาด ผูบ้รโิภค และการด�าเนนิธรุกจิ สายธรุกจิโรงพมิพ์ 

ได้วางแผนธุรกิจเพ่ือเตรียมรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการแข่งขัน  

(Competitive Edge) ตอกย�า้เรือ่งการผลติงานคณุภาพระดบัสงู (Top Quality) เน้นความเป็นผูน้�าด้านลดต้นทนุ 

(Cost Leadership) เน้นความมปีระสทิธภิาพสงูสดุตลอดสายการผลติ (Maximized Efficiency Throughout  

the Plant) ความเป็นผูน้�าในธรุกจิด้วยการน�าเสนอสิง่ทีม่ดีไีซน์แปลกใหม่ มคีวามแตกต่าง มคีณุค่า มคีวาม 

โดดเด่น ท�าให้สินค้าของเราได้รับความสนใจและอยู่ในความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอในทุกๆ  เซ็กเมนต์ 

ของตลาด ซึ่งจะท�าให้การเติบโตของธุรกิจยังคงเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง



งานพิมพ์ในพระราชสำานัก

รางวัล

งานแฟร ์ งานเปิดตัว และงานการกุศล
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ด้วยประสบการณ์ที่ส่ังสมมาอย่างยาวนานในฐานะการเป็นผู้พิมพ์ ผู้จัดจ�าหน่าย กอปรกับการได้รับ 

ความไว้วางใจจากผู้อ่านและสังคม ท�าให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) กลายเป็น 

มืออาชีพบนเส้นทางของวงการพิมพ์อย่างเต็มภาคภูมิ

ขณะเดียวกันบริษัทก็มุ่งมอบสาระ ความบันเทิง และสิ่งดีงามตอบแทนสังคม ทั้งการจัดประกวดรางวัล 

ทางวรรณกรรม การออกร้านงานแฟร์และกจิกรรมการกศุล เพือ่ให้สมกบัค�าขวญัของบรษิทัทีว่่า “เราท�างาน 

เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความภาคภูมิใจเหล่าน้ีเปรียบเสมือนก�าลังใจที่ผลักดันให้บริษัทสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป...

เพราะความภาคภูมิใจของอมรินทร์ก็คือ  การให้ทุกคนมีส่วนร่วมภาคภูมิใจไปกับเราด้วย

งานพิมพ์ในพระราชส�านัก
 

งานพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์
ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่บริษัทได้รับความไว้วาง 

พระราชหฤทัยให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดมา

งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และ 

จดัจ�าหน่ายพระราชนพินธ์แปลเล่มแรก คอืเรือ่ง “นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ” ซึง่ทรงแปลจากเรือ่ง A Man

Called Intrepid ของ William Stevenson ในปีถัดมาก็พระราชทานต้นฉบับพระราชนิพนธ์แปลเรื่องที่ 2 

ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่าย คือเรื่อง  “ติโต” ซึ่งทรงแปลจากเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty

พระราชนิพนธ์แปลทั้งสองเรื่องเป็นที่นิยมชื่นชมของนักอ่านชาวไทยอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้จากการ 

พมิพ์ซ�า้ต่อเนือ่งกนัหลายครัง้ มยีอดจ�าหน่ายรวมกนัมากกว่า 260,000 เล่ม นบัเป็นวรรณกรรมแปลประเภท 

ปกแข็งที่มีสถิติจ�าหน่ายสูงที่สุดของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2539 อนัเป็นปีมหามงคลกาญจนาภเิษกแห่งรชักาล พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯให้บรษิทัเป็นผูจ้ดัพมิพ์และจดัจ�าหน่ายพระราชนพินธ์ทีส่�าคญัยิง่อกีเรือ่งหนึง่ อนัเป็นพระราชนพินธ์ 

ทีท่รงคณุค่า มคีตสิอนใจ  และเป็นสริมิงคลสงูสดุแก่ประชาชนชาวไทย นัน่กค็อืพระราชนพินธ์เรือ่ง “พระมหาชนก” 

ซึ่งทรงน�าเนื้อเรื่องมาจากมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก โดยทรงปรับปรุงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้เหมาะสม 

กับสภาพสังคมปัจจุบัน เน้ือหามุ่งเน้นปรัชญาแห่งการด�าเนินชีวิตให้ประสบความส�าเร็จด้วยคุณธรรมวิเศษคือ

วิริยบารมีและขันติธรรม
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พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” จัดพิมพ์ขึ้นหลายครั้ง ทั้งขนาดเล่มใหญ่และเล่มเล็ก ทั้งปกแข็งและปกอ่อน 

เป็นหนงัสอืทีม่ภีาพประกอบวจิติรสวยงามตลอดเล่ม และทีส่�าคญัยิง่อกีประการหนึง่คอื ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ

ให้จดัสร้างเหรยีญพระมหาชนก จ�าหน่ายควบคูก่บัหนงัสอืพระราชนพินธ์ฉบบัปกแขง็ขนาดใหญ่ในการพมิพ์ครัง้แรก

และฉบบัปกแขง็ขนาดเลก็ในการพมิพ์ครัง้ต่อมา จนถงึปัจจบุนั พระราชนพินธ์เรือ่งนีม้ยีอดพมิพ์และยอดจ�าหน่าย 

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ คือมากกว่า 600,000 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ในมหามงคลวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง  “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน” โดยโปรดเกล้าฯให้ศิลปินผู้ช�านาญการ 

คือ  คุณชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดรูป และโปรดเกล้าฯให้พิมพ์เป็นฉบับขาวด�าด้วยกระดาษไทยเพื่อความประหยัด

สามารถจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา (เล่มละ 35 บาท) เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถ 

หาอ่านได้อย่างทัว่ถงึ ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ยอดจ�าหน่าย “พระมหาชนก ฉบบัการ์ตนู” นีส้งูถงึเกอืบ 3,000,000 เล่ม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทจัดท�า “พระมหาชนก

ฉบับการ์ตูนสี่สี” โดยฝีมือระบายสีน�้าของคุณชัย ราชวัตร นอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 

บรษิทัจดัท�าชดุถ้วยกาแฟลายการ์ตนูพระมหาชนก จ�านวน 1,000 ชดุ ส�าหรบัจ�าหน่ายเป็นพเิศษอกีด้วย จนถึง 

บัดนี้  พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูนสี่สี” ได้จัดจ�าหน่ายไปแล้วประมาณ 226,000 เล่ม

ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทจัดพิมพ์และ 

จัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่อง “เรื่อง ทองแดง” ซึ่งทรงเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา ความแสนรู้เฉลียวฉลาด 

และความกตัญญูรู้คุณของ “ทองแดง”  สุนัขโปรดของพระองค ์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ

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

และหาดูได้ยากกว่าหนึง่ร้อยภาพ พมิพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมนัอย่างด ี ราคาจ�าหน่ายเล่มละ 299 บาท ฉบบัพมิพ์ 

ครัง้แรกจ�านวน 100,000 เล่ม วางตลาดเมือ่วนัที ่ 26 พฤศจกิายน 2545 จ�าหน่ายหมดอย่างรวดเรว็  ต้องพมิพ์ซ�า้ 

อกีหลายครัง้ จนถงึเดอืนมกราคม 2546 ได้พมิพ์จ�าหน่ายถงึ 10 ครัง้ จ�านวนพมิพ์ 700,000 เล่ม  นบัเป็นหนงัสอื 

ที่ขายดีที่สุดในประเทศในป ี พ.ศ. 2546
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ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้บรษิทัจดัท�าพระราชนพินธ์ “เรือ่ง 

ทองแดง” เป็นฉบบัการ์ตนูสีส่ ี จากฝีมอืของคณุชยั ราชวตัร  และทีมงาน ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้จดัพมิพ์ 

เป็นหนงัสอืปกอ่อนขนาด 17 x 26 ซม. หนา 180 หน้า วางตลาดเมือ่วนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2547 และพมิพ์ซ�า้ 

ภายในสองเดือนติดต่อกันถึง 6 ครั้ง จนถึงขณะนี้จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จ�านวนพิมพ ์ 658,000 เล่ม

นอกจากพระราชนพินธ์อนัยิง่ใหญ่ทัง้ 4 เรือ่งดงัทีก่ล่าวมาแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัยงัทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯให้บรษิทัเป็นผูพ้มิพ์หนงัสอืพระราชนพินธ์ชดุ “พระราชด�ารสั” อกีด้วย พระราชด�ารสัทีพ่ระราชทาน 

แก่คณะบคุคลในโอกาสต่างๆ รวมทัง้พระราชด�ารสัพระราชทานในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาในแต่ละปีนัน้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิริยอุตสาหะเรียบเรียงจากท่ีได้บันทึกพระสุรเสียงไว ้ และทรงแปล 

เป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ทรงจัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาดไม่หนานัก ปกเป็นเอกลักษณ์  พื้นขาวสะอาด 

มพีระปรมาภไิธยย่อ ภปร. สทีอง ข้อความสนี�า้เงนิ เข้าเล่มแบบเยบ็กลาง ขนาด 17 x 24 ซม. ภายในเล่ม 

มีภาพประกอบสี่สี ทรงจัดพิมพ์เป็นการส่วนพระองค์ ส่วนหนึ่งส�าหรับพระราชทานเพื่อใช้ในราชการ และ 

ส่วนหนึ่งส�าหรับจ�าหน่ายในราคาเล่มละ 120 บาท 

พระราชนพินธ์ชดุ “พระราชด�ารสั” นี ้ บรษิทัได้รบัพระมหากรณุาธคิณุให้เป็นผูพ้มิพ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2537 เล่มแรก 

คอื “พระราชด�ารสัพระราชทานแก่คณะบคุคลต่างๆ ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2536”

ต่อจากนัน้พระราชทานต้นฉบบัให้บรษิทัพมิพ์ประจ�าทกุปี ฉบบัหลงัสดุคอื พระราชด�ารสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ 

พระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2544

เมือ่ปี พ.ศ. 2542 มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาได้มอบหมายให้บรษิทัเป็นผูจ้ดัท�าซดีรีอม “พระราชด�ารสั 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2536 - 2541” 

ส�าหรับจ�าหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งแผ่นภาษาไทยและแผ่นภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทได้จัดท�าส�าเร็จลุล่วง 

ไปด้วยด ี นับเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของซีดีรอม

ด้วยความรู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได ้ ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย 

ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ  ตลอดมา บริษัทจึงขอตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่น 

ทุ่มเทพลังความสามารถ  ท�างานสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร ้

ได้จดัพมิพ์พระราชนพินธ์เรือ่งต่าง  ๆในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เพือ่จ�าหน่ายหารายได้ 

สมทบทุน ในปี พ.ศ.  2524 มูลนิธิฯได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู ้พิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องแรกในชุด 

เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนต่างประเทศ  คอืเรือ่ง “ย�า่แดนมงักร” และต่อจากนัน้ตลอด 29 ปีทีผ่่านมา  บรษัิท 

ก็ได้มีโอกาสพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในชุดนี้มาโดยตลอด เรื่องล่าสุดที่พิมพ์จ�าหน่ายในปี พ.ศ. 2552

เป็นล�าดับที่ 50 คือเรื่อง “ฟื้นภาษา ได้อาหาร”

พระราชนพินธ์เรือ่ง “ฟ้ืนภาษา ได้อาหาร” นีท้รงเล่าถงึประสบการณ์และสิง่ท่ีทรงพบเห็นในระหว่างท่ีประทบั 

อยูท่ีเ่มอืงตร์ู ประเทศฝรัง่เศส ระหว่างวนัท่ี 13 - 30 สงิหาคม 2550 เพือ่ทรงศกึษาเพิม่พนูความรูด้้านภาษา 

ฝรั่งเศส จัดพิมพ์ในขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม. สี่สีท้ังเล่ม  248 หน้า ภาพประกอบกว่า 300 ภาพ 

ราคาเล่มละ 240 บาท วางจ�าหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2538 เป็นต้นมา มูลนิธิฯยังมอบความไว้วางใจให้บริษัทอมรินทร์บุ ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด

เป็นผู้จัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จเยือนต่างประเทศและพระราชนิพนธ์เรื่องอื่นๆ อีกด้วย 

นอกจากนี ้ มลูนธิไิด้มอบหมายให้บรษิทัร่วมด�าเนนิการจดัท�าโครงการเผยแพร่และจดัจ�าหน่ายพระราชนพินธ์ฯ

ผ่านช่องทางการขายบนอินเทอร์เน็ต หรือระบบ E-commerce โดยเปิดตัวเว็บไซต์ www.amarin.com/ 

princessbook ตั้งแต่วันที ่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

โครงการเผยแพร่และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์ผ่านระบบ E-commerce นี้ ไม่เพียงแต่ท�าให ้

การจดัจ�าหน่ายมคีวามสมบรูณ์และท่ัวถงึมากข้ึนเท่านัน้ ยงัช่วยให้ผูร้กัการอ่าน นกัเรยีน นกัศกึษา เยาวชน

และประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาค้นคว้าและ “ท่องโลกกว้างทางปัญญา” ไปกับพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า 

และร่วมโดยเสดจ็พระราชกศุลสมทบทุนมลูนธิิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ด้วยการสัง่ซือ้หนงัสอืพระราชนพินธ์ 

ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยูท่ี่ใดในประเทศไทยหรอืในต่างประเทศ และส�าหรบับรษิทัเอง จากการได้มส่ีวนร่วม 

ในการจัดท�าโครงการน้ี ไม่เพียงแต่เป็นสิริมงคลสูงสุด และเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจยิ่งแล้ว ยังเป็น 

การปทูางส�าหรบัก้าวส�าคญัทางธรุกจิในโลกของอนิเทอร์เนต็อนัไร้พรมแดนอกีด้วย ดงัค�ากล่าวของคณุชเูกยีรติ

อุทกะพันธุ์ อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่กล่าวในงานเปิดตัวระบบ E-commerce 

ส�าหรับพระราชนิพนธ์ตอนหน่ึงว่า  “บริษัทถือเอาวันน้ีเป็นก้าวแรกของการพัฒนาธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตและ 

การท�าธุรกรรม E-commerce ด้วยภูมิปัญญาและแนวคิดบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ที่เรามั่นใจว่าจะท�า 

ประโยชน์ให้แก่สังคมชาวไทยทุกแห่งหนในมาตรฐานสากล”

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้วิทยาลัยในวังหญิงจัดพิมพ์หนังสือ  “ขนมลูกๆ ทองแดง” โดยทรงมอบให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์ 

และจดัจ�าหน่ายหนงัสอืเล่มนี ้ นบัเป็นหนงัสอืแนะน�าตวั “ทองแดง” สนุขัโปรดของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ในเล่มประกอบด้วยภาพถ่าย “ทองแดง” ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
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ภาพพระราชทานรูปลูกๆ ของทองแดงทั้ง 9 ตัว พร้อมประวัติครบถ้วน นอกจากน้ียังแสดงวิธีท�าขนมไทย 

ทั้ง 9 ชนิดตามชื่อลูกๆ ของทองแดง พร้อมภาพถ่ายขนม 

เมื่อปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดท�าซีดีรอมและวีซีดี “เย็นสบายชายน�้า” ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ซดีรีอมและวซีีดเีรือ่ง “เยน็สบายชายน�า้” นี ้ ผลติจากพระราชนพินธ์ 

ซึ่งบันทึกการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน  ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 27 สิงหาคม

พ.ศ. 2539 นบัเป็นครัง้แรกทีม่กีารน�าพระราชนพินธ์และภาพยนตร์การเสดจ็พระราชด�าเนนิมาจดัท�าเป็นซดีรีอม 

และวีซีดีรวมเป็นชุดเดียวกัน ราคาชุดละ 399 บาท วางจ�าหน่ายเมื่อธันวาคม 2546 

ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง 

“มลูนธิสิมเดจ็พระพนัวัสสาอยัยกิาเจ้า” เพือ่รบัผดิชอบด�าเนนิงานก่อตัง้พพิธิภณัฑ์สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า

ณ พระต�าหนักใหญ ่ วังสระปทุม

เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์และ 

จัดจ�าหน่ายแผ่นภาพ “ล�าดับราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นแผนภูมิล�าดับราชสกุลวงศ์

(Family Tree) ตัง้แต่สมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก (ทองด)ี จนถงึพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลปัจจบุนั 

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

จัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง จ�านวน 70,000 แผ่น

ต่อมาในเดือนกันยายน มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการจัดนิทรรศการ  “สืบสายยุวกษัตริย์

สืบประวัติวังสระปทุม” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา 

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายหนังสือ “ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมร�าลึกถึง 
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สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พร้อมท้ัง 

พระฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าและภาพถ่ายต่างๆ จดัพมิพ์เป็นหนงัสอืขนาด 17 x 24 ซม. 

หนา 176 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ราคาเล่มละ 245 บาท จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จ�านวน 104,500 เล่ม

ในเดือนเมษายน 2551 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์ “ไทยท�า

ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง” ในเล่มประกอบด้วยภาพถ่ายแสดงวิธีท�าอาหาร พร้อมลายพระหัตถ์พระราชนิพนธ ์

อธบิายวธิที�าทกุขัน้ตอน ทรงสาธติวธิที�าด้วยพระองค์เอง หนงัสอืต�ารากบัข้าวฉบบัพเิศษเล่มนีพ้มิพ์ในรปูแบบ 

หนังสือปกแข็งสี่สีตลอดเล่ม จ�าหน่ายราคาเล่มละ 200 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้มอบให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายสมุดบันทึกเป็นประจ�าทุกปี  โดยเริ่มตั้งแต่ 

“ไดอะรีป่ระจ�าปี 2549/2006 สตัว์เลีย้งวงัสระปทมุ” “ไดอะรีป่ระจ�าปี 2550/2007 ครวัสระปทมุ” “สมดุบนัทกึ

2551/2008 ในร่มเงาวงัสระปทมุ” “สมดุบนัทกึ 2552/2009 ปษุปสระปทมุ” “สมดุบนัทกึ 2553/2010 ปะปิด 

พิจิตรวาร” “สมุดบันทึก 2554/2011 จงจรเที่ยว” และเล่มล่าสุด 2555/2012 “สมุดบันทึกลายพญานาค”

“สมดุบนัทกึลายพญานาค” สมดุบนัทกึลายเส้นฝีพระหตัถ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

1 ชดุมี 2 ขนาด  เล่มใหญ่ขนาด 12 x 17 ซม. เล่มเลก็ขนาด 8.5 x 12 ซม. หนา 208 หน้า ปกหุ้มแลคซนี 

ปั๊มฟอยล์ หน้าแรกมีลายพระหัตถ์พระราชทานพรพร้อมพระนามสิรินธร บรรจุในกล่องลูกฟูก ราคาชุดละ 

240 บาท จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 40,000 ชุด 

ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา พพิธิภณัฑ์สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า วงัสระปทุม  เสรจ็สมบรูณ์ และเปิดให้ 

ประชาชนทัว่ไปได้เข้าชม ตลอดเวลา 7 ปีท่ีนบัแต่ก่อตัง้มลูนธิิสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า บรษัิทได้มโีอกาส 

จดัพมิพ์สิง่พมิพ์ต่างๆ รวมทัง้สมดุบนัทกึทัง้ 7 เล่มนีเ้พือ่จ�าหน่ายหารายได้สมทบทนุมลูนธิสิมเดจ็พระพนัวสัสา- 

อัยยิกาเจ้า รวมเป็นจ�านวนพิมพ์กว่า 930,000 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 290 ล้านบาท 

นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย บริษัทจะพยายามท�าหน้าที่ทั้งใน 

ด้านการพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายให้ดีที่สุด  และแพร่หลายสู่ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้
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งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายพระนิพนธ์

ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ พระราชทานวโรกาสให้ 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์บางเรื่องมาตั้งแต ่ พ.ศ. 2525 

พระนิพนธ์เร่ืองแรกท่ีบริษัทเป็นผู้พิมพ์คือ “แม่เล่าให้ฟัง” ฉบับปกอ่อน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทาน 

พระอนุญาตเป็นผู้จัดพิมพ์เพ่ือหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

โดยจัดพิมพ์จ�านวน 500,000 เล่ม นับเป็นหนังสือปกอ่อนที่ท�าสถิติจ�านวนพิมพ์สูงสุด

หลังจากนั้นก็โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เกี่ยวกับการทัศนาจรเรื่องต่างๆ  อีกหลายเรื่อง  

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

การทัศนาจรของพระองค์ ถัดจากน้ันก็มีเรื่อง “ภูฐาน เกาะเขียวบนแผ่นดิน” (พ.ศ. 2532) “ตุรกี ดินแดน 

จักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมัน” (พ.ศ. 2533) “ซินเจียงและกานซ ู : ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว”  

(พ.ศ. 2533) “ยูนนาน” (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2534) “จีนตะวันออก” (พ.ศ. 2537) และ “จีนอีสานและ 

เสฉวน” (พ.ศ. 2540) 

นอกจากนี้ยังมีพระนิพนธ์ในชุดเกี่ยวกับพระราชวงศ์บางเรื่องท่ีทรงไว้วางพระทัยให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์คือ 

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

(พ.ศ. 2535) “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ” เป็นพระนิพนธ์ 2 ภาษา (ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 1 ภาษาไทย - อังกฤษ  

พ.ศ. 2538 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภาษาไทย - ฝรั่งเศส พ.ศ. 2549 พระราชทานพระอนุญาตให้สมาคม 

ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ด�าเนินการแปลพระนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส)

ในปี พ.ศ. 2547 โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เล่มล่าสุดชื่อ “มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนาม 

พระราชโอรสธิดา พระราชนดัดา” เปน็หนงัสอืประมวลพระนาม พระรปู และพระประวตัยิอ่ของพระราชโอรส 

ธดิาและพระราชนดัดาผูส้บืราชสกลุทกุมหาสาขาในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว  รชักาลท่ี 4 อยา่ง 

สมบูรณ์ท่ีสุด จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง  ขนาด 15.5 x 22.3 ซม. หนา 666 หน้า ราคาเล่มละ 600 บาท 

จ�าหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 

หนังสือพระนิพนธ์เล่มส�าคัญเกี่ยวกับการสวรรคตและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหนังสือสองเล่มที่บริษัทได้มีโอกาสเป็นผู้พิมพ์คือ  “จดหมายเหตุชาวบ้าน”  

(พ.ศ. 2539) และ “ส่งเสด็จสมเด็จย่า” (พ.ศ. 2540) ซึ่งเป็นหนังสือท่ีทรงมีพระวิริยอุตสาหะรวบรวมข่าว 

การสวรรคตและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่าจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆ หลายฉบับ 

หลายวัน บางตอนทรงท�าหมายเหตุอธิบายเพิ่มเติมด้วย

นอกจากด้านการพิมพ์แล้ว บริษัทยังได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นผู้จัดจ�าหน่ายพระนิพนธ์ 

บางเล่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2539 อีกด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่บริษัท

บดันีแ้มจ้ะสิน้พระชนมเ์สดจ็สูส่วรรคาลยัแลว้ตัง้แตว่นัที่ 2 มกราคม 2551 พระกรณุาธคิณุทีท่รงมตีอ่บรษิทั 

ในด้านการพิมพ์งานพระนิพนธ์มาโดยตลอดนั้น จะยังคงปรากฏแจ่มชัดในส�านึกของพนักงานบริษัททุกคน 

ซึ่งจะจดจ�าและเทิดทูนพระกรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายหนังสือ 

ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

มลูนิธอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชา- 

ทนิดัดามาต ุ องค์นายกกติตมิศกัดิต์ลอดชีพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา องค์ประธานมลูนธิ ิ

ประทานพระอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ  “ต�ารับอาหารเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก” ข้ึน  เพ่ือเป็น 

การแนะแนวทางการประกอบอาชีพเสริมจากที่ได้ประทานความช่วยเหลือในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 

ตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง สูตรอาหารในเล่มคิดจากพืชผักสวนครัวในโครงการ และ 

เชิญผู้มีชื่อเสียงทางด้านการปรุงอาหารมาเป็นผู้คิดสูตร นอกจากนี้  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี

พระวรราชาทินัดดามาตุ ยังได้ประทานต�ารับอาหารท่ีทรงคิดสูตรส่วนพระองค์อีก 2 ต�ารับมาจัดพิมพ์ไว้ด้วย

ต�ารับอาหารนี้เล่มแรกพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 และพิมพ์ต่อเนื่องรวม 3 เล่ม โปรดให้จัดพิมพ์และจ�าหน่าย 

ในราคาย่อมเยา

สมุดบันทึกของ โครงการก�าลังใจ ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการนี้ 

มีพระด�าริให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด

และกลุ่มผู ้ขาดโอกาสอื่นๆ  ในกระบวนการยุติธรรม ด้วยทรงมุ่งหวังท่ีจะช่วยลดการกระท�าผิดท่ีซ�้าซ้อน

เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ีกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ กลับสู่สังคมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพื่อ

สนับสนุนกิจการของโครงการ ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีพระด�าริให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายสมุดบันทึก

“ก�าลังใจ” ส�าหรับจ�าหน่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาท่ีจะร่วมสนับสนุนโครงการ  สมุดบันทึกน้ีได้จัดพิมพ์โดยมีบริษัท

อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร ์ จ�ากัด เป็นผู้จัดจ�าหน่าย

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงไว้วางพระทัยให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่าย 

หนังสือในพระด�าริตลอดมา
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รางวัล

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12 
ประจ�าป ี 2554 

“มากกว่ารางวัลคือโอกาส”
วันที ่ 23 มิถุนายน 2554
ณ คอนเวนชั่นฮอลล ์ 1 - 2 
อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค

อีกกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถ 

ของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดผลงานเขียนใหม่ๆ ที่มี 

คุณภาพในสังคมไทย ส�าหรับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12  

ประจ�าป ี 2554 มีผลงานที่ได้รับรางวัล 4 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทนิทานภาพส�าหรับเด็ก เรื่อง คุณช้างโต...ช่วยหน่อย 

ได้ไหม โดย วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย

2. ประเภทนวนิยาย เรื่อง ในรูปเงา โดย เงาจันทร์

3. ประเภทเร่ืองส้ัน รางวัลยอดเย่ียม เร่ือง เหตุการณ์แม่บ้านกรีดร้อง  

โดย วรณัฐ ตั้งขบวนบุตร รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง เต้นร�าไปบน 

ท่อนแขนอ่อนนุ่ม โดย นทธี ศศิวิมล และเรื่อง เสียงกระซิบของ 

ชัยฏอน โดย ปราชญ ์ วิปลาส 

4. ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง ความตายของ 

สันติสุข โดย อังคาร จันทาทิพย์ รองชนะเลิศ เรื่อง ความทรงจ�า 

โดย ชัชชล อัจนากิตติ และเรื่อง ณ ขณะเวลาหนึ่ง โดย ธีระสันต์   

พันธศิลป์
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รางวัลชูเกียรต ิ อุทกะพันธุ ์ ครั้งที ่ 8 ประจ�าป ี 2554
วันที ่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ คอนเวนชั่นฮอลล ์ 1 - 2 อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค

รางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ

ด้วยการเชดิชหูนงัสอืดทีีเ่ป็นแบบอย่างของการท�างานสร้างสรรค์ โดยมุง่หวงัส่งเสรมิหนงัสอืนัน้ 

ให้แพร่หลายไปในวงกว้าง ทัง้กระตุน้ให้นกัเขยีน ส�านกัพมิพ์ และหน่วยงานต่างๆ เห็นความ 

ส�าคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น ต่อมา ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนรูปแบบ 

มาเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนท�างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

และงานนั้นส่งผลกระทบอันดีต่อผู้คนในสังคมในวงกว้าง

บุคคลที่ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2554 ได้แก่ นางรตยา

จนัทรเทยีร หญงิแกร่งแห่งวงการอนรุกัษ์ ในฐานะผูท้ีอ่ทุศิตนท�างานทัง้เพือ่การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

ของคนในเมอืง คนในชนบท และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิง่แวดล้อมมากว่า 

40 ปี โดยยี่สิบปีแรกเป็นสถาปนิกและข้าราชการหญิงคนแรกท่ีด�ารงต�าแหน่งผู ้ว่าการ 

การเคหะแห่งชาต ิ มบีทบาทส�าคญัในการก่อตัง้ส�านกังานพฒันาชมุชนเมอืงและสถาบนัพฒันา 

องค์กรชุมชน รวมถึงงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจารย์รตยาคือหนึ่งใน 

คณะผู้ก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและส่ิงแวดล้อม ระหว่างท่ีด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม

ได้เข้าร่วมกบัองค์กรพันธมติรต่างๆ เพือ่คดัค้านและยบัยัง้การสร้างเข่ือนน�า้โจนท่ีทุ่งใหญ่นเรศวร 

จนเป็นผลส�าเรจ็ ตราบกระทัง่ปี 2533 ภายหลงัทีส่บื นาคะเสถยีร เสยีสละชวีติตนเพือ่รกัษา 

ชีวิตสัตว์และผืนป่าตะวันตก อาจารย์รตยาได้รับเชิญเข้ามาเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

และได้ท�างานให้องค์กรแห่งนีส้บืเนือ่งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ภายใต้แนวคดิ “ป่าอยูไ่ด้ คนอยูไ่ด้ 

สัตว์ป่าอยู่ได้” พร้อมกันนี้ยังชูประเด็นให้คนในสังคมได้ตระหนักเห็นร่วมกันว่า

“ไม่มีป่า ไม่มีน�้า ไม่มีชีวิต”
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นิตยสารแพรวฉลองความส�าเร็จในการครองอันดับ 1 ทั้งด้านยอดขายและยอดโฆษณาในกลุ่มนิตยสารผู้หญิง พร้อมฉลองวาระครบรอบ 

ปีที่ 32 ด้วยการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่อลังการ ทั้งพิธีมอบรางวัล 10 Most Influential Women of the Year แด่ผู ้หญิงทรงอิทธิพล 

จากหลายสาขาอาชีพที่สร้างปรากฏการณ์ให้สังคมผ่านการกระท�าหรือแนวคิดท่ีถือเป็นการจุดประกายความคิดและเป็นก�าลังใจให้ผู้หญิง

รวม 10 ท่าน มหกรรมช็อปปิ้งมหากุศลแพรวแชริตี้ 2011 คอนเสิร์ตมหากุศลแพรวแชริตี้ และพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิและองค์กร 

สาธารณกุศล 7 แห่ง รวม 3,200,000 บาท โดยยอดรวมบริจาคของโครงการแพรวแชริตี้ตั้งแต่ปี 2545 รวมเป็นเงินกว่า 19,380,790 บาท 

ส�าหรับ 22 มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล

มหกรรมช็อปปิ้งมหากุศลแพรวแชริตี้ 2011 การออกบู๊ธจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของเซเลบริตี้ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่พร้อมใจกัน 

มาร่วมสร้างกศุลกว่า 32 บูธ๊ อาท ิ สพุรทพิย์ ช่วงรงัษ,ี สนุทั ี อศิวพรชัย, นงนชุ นามวงศ์, อษุณย์ี มหากจิศริ,ิ พญ.ณฐันิ ี สทุธินรเศรษฐ์, 

พอลลนี ล�า่ซ�า, พมิพ์ชนิ ภคัพฒัน์ชนม์, ศศนินัท์ โลจายะ, ศริกิญัญา ท�ามารุง่เรอืง, สริยิศ เทพหัสดนิ ณ อยธุยา, วราวธุ เลาหพงศ์ชนะ,  

อชิรญา วรวงศ์วสุ, พัทธมน เตชะณรงค์, สันต์ ภิรมย์ภักดี, บุปผา กิ่งชัชวาล, ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง รวมถึง “บู๊ธของนิตยสารแพรว”  

ที่เป็นแหล่งรวมของรักของหวงจากคนดังที่ร่วมกันน�ามามอบเพื่อจ�าหน่ายเป็นการกุศลไว้อีกมากมาย ซึ่งรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าทุกชิ้น 

ในงานครั้งนี้  โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะสมทบเข้าโครงการแพรวแชริตี ้ เพื่อมอบเป็นการกุศลให้แก่มูลนิธิต่างๆ ในปีถัดไป

ไฮไลท์ที ่ 2 พธีิมอบเงนิบรจิาคสนบัสนนุแก่ 7 มลูนธิแิละองค์กรสาธารณกศุล ในนามของ “นติยสารแพรว” จากโครงการแพรวแชรติี ้ โดย 

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) รวมเป็นยอดเงิน 

ทั้งสิ้น 3,200,000 บาท แก่มูลนิธิ Safe Haven Orphanage จังหวัดตาก บ้านอุ่นรัก กาญจนบุรี มูลนิธิกระจกเงา โครงการศูนย์ปฏิบัติ 

การต่อต้านการค้ามนุษย์ กรุงเทพฯ กองทุนฟื้นฟูนกเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ 

รักษ์หมากบัป้าส�ารวย บ้านสงเคราะห์หมาจรจดัป้าติม๋และบ้านสงเคราะห์หมาจรจดัฟารดีา เยาวะนจิ อ่อนนชุ (โดยยอดเงนิ 3,200,000 บาท

เป็นจ�านวนเงินที่ผู้อ่านร่วมบริจาค 621,039 บาท นิตยสารแพรวสมทบเพิ่มเติมเท่าตัวอีก 621,039 บาท รวมรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 

ในงานแพรวแชริตี้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 จ�านวน 1,029,750 บาท รวมกับรายได้จากการประมูลสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์

www.praew.com อีกจ�านวน 925,899 บาท)

ไฮไลท์ที่ 3 พิธีการมอบรางวัล 10 Most Influential Women of the Year แด่ผู ้หญิงทรงอิทธิพลจากหลายสาขาอาชีพท่ีสร้าง 

ปรากฏการณ์ให้สงัคมผ่านการกระท�าหรอืแนวคดิทีถ่อืเป็นการจดุประกายความคดิและเป็นก�าลงัใจให้ผูห้ญงิรวม 10 ท่าน ได้แก่ ม.ล.ปิยาภสัร์

ภิรมย์ภักดี, ปวีณา หงสกุล, สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, จิตตินทร์ ฤทธิรัตน์, ชฎาทิพ จูตระกูล, อุษณีย์ มหากิจศิริ, สุภิญญา 

กลางณรงค์,  แอน ทองประสม, อารยา เอ ฮาร์เก็ต และปณิสรา พิมพ์ปรุ

ความพิเศษสุดที่เป็นไฮไลท์ที่ 4 คือ คอนเสิร์ตมหากุศล  แพรวแชริตี้ ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตเอกซ์คลูซีฟครั้งแรกและครั้งพิเศษ 

ของนิตยสารแพรว ซ่ึงมีศิลปินและนักแสดงชื่อดังใจบุญมาร่วมมากมาย อาทิ วงคุณพระช่วย, วงมโหระทึกเป่าจินจง  โดย นพพล 

โกมารชุน  และปรียานุช ปานประดับ, ก้อง  - สหรัถ สังคปรีชา, บอดี้สแลม, ป๊อด  - โมเดิร์นด็อก, วิลลี่ เปิ้ล หอย  จากสาระแน, 

อ๊อฟ  -  ปองศักดิ์ , ผู ้พันเบิร ์ด, ใหม่ เจริญปุระ, อ้อม  -  สุนิสา, ก้อย  -  รัชวิน, แพนเค้ก  -  เขมนิจ, จุ ๋ย  -  วรัทยา, นัท AF 4 

กับ 3 นักล่าฝันปีล่าสุด, แคลอรีส์ บลาห์ บลาห์ และน้องๆ จากเดอะเทรนเนอร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมท�าการกุศลด้วยการจองบัตร

และรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรน�าสมทบเข้าโครงการแพรวแชริตี้เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ในปีถัดไป

งานแฟร์และงานเปิดตัว

แพรวครบรอบ 32 ปี 
วันที ่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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งานเฉลมิฉลองวนัเกดินติยสาร Health & Cuisine เพือ่กา้วเข้าสูป่ท่ีี 11 งานนีจ้งึมกีจิกรรม 

ใหแ้ฟน Health & Cuisine ไดร้ว่มสนกุตัง้แตเ่วริค์ชอปสวยแบบประหยดักบัการท�าสครบัโฮมเมด 

เทคนคิจดัดอกไมส้ไตลอ์โีคล่ฟิวิง่ รวมทัง้การปรงุเมนอูรอ่ย 3 สตูรเดด็ทีท่มีงานขนไป และพเิศษ 

กับการพูดคุยของ 3 กูรูในหัวข้อ  “แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดี (Inspiration for Healthy 

Living)” น�าทีมโดยคุณพลอย จริยะเวช, เชฟอ๊ิก - บรรณ บริบูรณ์ และหมอพี - พอลลีน เต็ง 

พร้อมกันนี้ยังเป็นครั้งแรกของการแถลงข่าวโครงการ Chef Talent ครั้งที่ 1 เพื่อค้นหาเชฟ 

หน้าใหม่ประดับวงการและแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ Health & Cuisine

พร้อมกันน้ียังมีการมอบรางวัล “H & C Recommended” แก่ 11 แขกรับเชิญสุดพิเศษ  เจ้าของ 

11 ร้านอร่อยโดนใจที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณหน่อย - บุษกร คุณเจี๊ยบ - โสภิตนภา  

คุณนีโน่ - เมทนี คุณชาย - ชาตโยดม คุณแนน - ชลิตา คุณโบว์ - สุรัตนาวี คุณนต - กนกรส  

คุณแนนนี ่ - ภัทรนันท ์ และคุณแพนเค้ก - เขมนิจ 

นอกจากนั้นนิตยสาร Health & Cuisine ยังท�าบุญวันเกิดด้วยการมอบเงินบริจาคที่ได้จาก 

การรวมพลังของโรงแรมดัง 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมวิลล่า มาร็อก หัวหิน 

โรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ โรงแรมนอร์ทเกต รัชโยธิน เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ โรงแรม 

บันยันทรี กรุงเทพฯ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โรงแรมชาเทรียมสวีท กรุงเทพฯ และ 

รายารีสอร์ท ชะอ�า ร่วมขายอาหารนานาชาติ โดยรายได้ทั้งหมด 200,000 บาทถูกส่งมอบเพื่อ

สมทบทุนมูลนิธิทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน มูลนิธิ 

เพ่ือนช้าง มูลนิธิกองทุนเพ่ือส่ิงแวดล้อมไทย โครงการอาหารกลางวันมูลนิธิเด็ก มูลนิธิสุขภาพไทย 

บ้านทอฝัน มูลนิธิเพ่ือนหญิง มูลนิธิเก้ือดรุณ และบ้านเด็กอ่อนในสลัม ได้อ่ิมบุญกันโดยถ้วนหน้า

Blooming Birthday 10th
 Anniversary Health & Cuisine

วันที ่ 2 มีนาคม 2554 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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กลับมาอีกครั้งกับงานแฟร์คุณภาพท่ีทุกคนรอคอย  โดยปีน้ีเป็นการผนึกก�าลังของ 

7 นิตยสารผู้หญิงยอดนิยมในเครืออมรินทร ์ อันได้แก่ ชีวจิต, Health & Cuisine แพรว 

สุดสัปดาห์, InStyle, Real Parenting และ lemonade เพ่ือสร้างมหกรรมสินค้าสุขภาพ 

อาหาร แฟช่ัน จิเวลรี่  และความงามท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในรอบปี ตลอด 5 วันของการจัดงาน 

มกีจิกรรมดีๆ  ให้ผูร้ว่มงานเข้ารว่มชมมากมาย  ท้ังเวริค์ชอปอาหารกบักรูแูละดาราดงัท่ีนติยสาร  

Health & Cuisine ขนมาเต็มที่ อาทิ เชฟอิ๊ก, ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์, อั๋น  - วิทยา  

วสุไกรไพศาล และเจ้าของคุกบุ๊กชื่อดัง วราภา (สัตยบุตร) ปองเงิน, มาดามตวง, เจ้าของ

ร้าน Cupcake Carousel รวมท้ังการประกวดรอบคัดเลือกเพ่ือค้นหาสุดยอด  “Health & 

Cuisine Chef Talent 2011” และยังมีการออกก�าลังกายแนวใหม่โดยนิตยสารชีวจิต อาทิ 

การเต้นลีลาศและเดินพญานาค และสุดยอดสินค้าคุณภาพคัดสรรปลอดสารพิษท่ีชีวจิตโฮม  

ทิปและทริคแฟช่ันบิวตี้แบบจัดเต็มจากนิตยสาร lemonade บริการสุดพิเศษใน Beauty Bar 

ท่ีสามารถเติมสวยแบบครบวงจรได้ท้ังหน้า ผม เล็บ  จากร้านช่ือดังในราคาสุดประหยัดโดยช่าง 

หน้า - ช่างผมมืออาชีพ ได้แก่ คุณโป๊ด, คุณเล็ก - เกตุวดี และพิเศษสุดกับ “มิลค์เลิฟเวอร์”  

โซนกิจกรรมส�าหรับแม่ลูกและคนรักนมทุกเพศทุกวัย 

นอกจากน้ียังมีสินค้าและบริการเร่ืองสุขภาพ ความสวยความงามครบวงจรกว่า 600 ร้าน 

ให้ทุกท่านได้เลือกชมและช็อปอย่างจุใจสมกับเป็นงานแฟร์สุขภาพ อาหาร  และความงาม 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที ่ 7
วันที ่ 6 - 10 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



Annual Report 2011 / Part 474

ประกวดภาพถ่ายสารคด ี 2011
National Geographic Photography Contest 2011

ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี และก้าวเข้าสู่ทศวรรษท่ีสอง นิตยสาร National Geographic 

ฉบับภาษาไทย จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดี National Geographic Photography 

Contest 2011 ภายใตห้วัขอ้ “10 ภาพเลา่เรือ่ง” ขึน้เพือ่ชงิรางวลัมลูคา่รวมกวา่ 100,000 บาท 

โดยมแีนวคดิคอื  การใชภ้าพถา่ยรอ้ยเรยีงเปน็เรือ่งราวอยา่งสรา้งสรรคต์ามแนวทางการท�างาน 

ของช่างภาพสารคดีมืออาชีพ นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย มุ่งหวังให้ 

โครงการน้ีเป็นเวทีให้ช่างภาพสารคดีรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้มีใจรักและช่ืนชอบการถ่ายภาพได้น�าเสนอ 

ผลงานสูส่าธารณชน และกา้วเข้าสูก่ารเปน็ช่างภาพสารคดมีอือาชีพตอ่ไป การประกวดในปนีี ้

ไดร้บัความสนใจอยา่งลน้หลามดว้ยจ�านวนผลงานสง่เขา้ประกวดมากกวา่ 300 เรือ่ง รวมกวา่  

3,000 ภาพที่ส่งผ่านทางเว็บไซต ์ www.ngthai.com
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WE Are in Love 2011
วันที ่ 7 - 9 ตุลาคม 2554 ณ Hall of Fame สยามพารากอน

นิตยสาร WE จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปีอย่างย่ิงใหญ ่

ด้วยงาน WE Are in Love 2011 ที่รวบรวมหลากหลาย 

ไอเดียเรื่องงานแต่งงานและแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับความรัก 

เพื่อตอกย�้าความเป็นนิตยสารแห่งความรักและการใช้ชีวิตคู่ 

ภายใต้ “คอนเซ็ปต์ Love, Wedding & Living Together” 

ได้อย่างน่าประทับใจ 

ภายในงานได้รับเกียรติจากนางแบบ นักแสดง และ 

เซเลบริตี้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานจากห้องเสื้อชื่อดัง 

อย่างคบัคัง่  พร้อมทัง้ได้คูร่กัคนดงัมาพดูคยุถงึนยิามความรกั 

ในช่วง WE Share WE Talk รวมไปถงึกจิกรรม Workshop 

In Love ทีม่ผีูอ่้านให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ทัง้ยงัรวบรวม 

บู ๊ธเวดดิ้งสตูดิโอ ร้านชุดวิวาห์ ผู ้เชี่ยวชาญด้านเพชร 

การ์ด  และของช�าร่วย ไว้ส�าหรับทุกคู่รักที่เตรียมตัวแต่งงาน

บรรยากาศทั้ง 3 วันของงาน WE Are in Love จึงเต็ม 

ไปด้วยความอบอุ่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างดีทั้งจาก 

สื่อมวลชนและบรรดาคู่รักที่มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก
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บ้านและสวนแฟร ์ 2011 สร้างสรรค ์ ไม่ยึดติด
วันที ่ 17 - 25 ธันวาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

“บ้านและสวนแฟร์” งานแฟร์ของคนรักบ้านและสวนระดับประเทศ จัดโดยนิตยสารบ้านและสวนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ได้รับ 

การตอบรับและประสบความส�าเร็จสูงสุดอย่างต่อเน่ือง สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับบ้านและสวนอย่างครบวงจร โดดเด่นด้าน 

การออกแบบและแนวคิดที่หลากหลายและแตกต่าง มีงานดีไซน์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สินค้ามากมายท้ังของแต่งบ้านและสวน ต้นไม ้

นานาพรรณจากบริษัทชั้นน�าของประเทศ “รวมงานดีไซน์หลากหลาย ทันสมัย ส�าหรับคนรักบ้านและสวน” 

“บ้านและสวนแฟร์ 2011” มาพร้อมกับแนวคิด  “สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด” โดยมีไฮไลท์เด็ดประจ�าปี เช่น บ้านตัวอย่างไอเดียสุดเจ๋ง

สร้างบ้านบนป้ายโฆษณา บู๊ธ my home ไอเดียแต่งเองได้ ในราคาท่ีคุณท�าได้ room collection เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ มีสไตล์

โดยนิตยสาร  room และพิเศษกว่าทุกปีคือส่วน “บ้านและสวนเซ็นเตอร์พอยต์” ได้ขยายพื้นที่บริเวณโซนรับปรึกษาหารือ ฟรี! 

เพื่อรับปรึกษาปัญหาทุกเรื่องในบ้าน - ปัญหาน�้าท่วม นอกจากนี้ยังมีโซน Garden of Ideas และสวนประกวด รวมถึง 40 ไอเดียดีที่น่าชม

และพิเศษ ทางนิตยสารบ้านและสวนได้จัดท�า “คู่มือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหลังน�้าท่วม” เพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้ชมงานบ้านและสวนแฟร์ในปีนี้
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เปิดตัวนิตยสาร lemonade สวย คุ้มค่า ในราคาสบายกระเป๋า
วันที ่ 17 มีนาคม 2554 ณ Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน 

เปิดตัวนิตยสาร lemonade กับสโลแกน  “สวย คุ้มค่า 

ในราคาสบายกระเป๋า” นิตยสารส�าหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ 

ตอ้งการดแูลตนเองแบบ 360 องศา ในลกัษณะทางเลอืกใหเ้หมาะกบัผูห้ญงิยคุใหม่ แบบ How - To ดว้ยวธิ ี

การน�าเสนอแบบเป็นขั้นตอนละเอียด เข้าใจง่าย และได้จัดงานเปิดตัวนิตยสาร โดยน�าดาราหนุ่มชื่อดัง  

มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับค่ัง เร่ิมต้ังแต่ 4 หนุ่มหล่อ เต้ิล - ธนพล น่ิมทัยสุข, กันต์ กันตถาวร, เก้า - จิรายุ 

ละอองมณี และบอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ที่มาถ่ายภาพปกคู่กับแฟนๆ นิตยสาร ต่อด้วยช่วงไฮไลท ์ “การ

ปรับลุคใหม่สไตล์ lemonade” โดย 3 กูรูชื่อดัง คุณเป็ด  - อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ เมคอัพอาร์ติสท์ 

คณุเลก็ - สายสดุา เชือ้ววิฒัน ์ แฮรส์ไตลสิท ์ และคณุเจีย๊บ - เอกมล อรรถกมล สไตลสิท ์ โดยมคีณุลกัขณา 

คมคาย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร lemonade ร่วมพูดคุย ซ่ึงได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนและผู้มาร่วมงาน 

เป็นจ�านวนมาก
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งานการกุศล

สุดสัปดาห ์ คนหล่อขอท�าด ีปี 4
วันที ่ 15 กุมภาพันธ ์ 2554 ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จากกระแสตอบรบัอยา่งดขีองโครงการ “สดุสปัดาห ์ คนหลอ่ขอท�าด”ี ทีน่ติยสารสดุสปัดาห์ไดต้ัง้ปณธิานไวว้า่จะจดัโครงการ 

ท�าความดีเพ่ือสังคม ได้สานต่อโครงการดังกล่าวมาเป็นปีท่ี 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยได้จัดให้มี 

งานแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีศิลปิน นักร้อง นักแสดงเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 17 คน เพื่อปฏิบัติ 

12 ภารกจิท�าความด ี ปลกุกระแสความรกัความสามคัคขีองคนในชาติ ตลอดจนเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 

อันเป็น 3 สถาบันหลักที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยนิตยสารสุดสัปดาห์ได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนส�าหรับกิจกรรมต่างๆ 

กจิกรรมละ 50,000 บาท รวมทัง้สิน้ 600,000 บาท ใหท้างศลิปิน นกัร้อง นกัแสดงแตล่ะทา่นน�าไปจดักจิกรรมชว่ยเหลอื  

หรือมอบให้องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ที่ส่งเสริม 3 สถาบันหลักของชาติ
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ครอบครัวอมรินทร์ 
 

ส�ำหรับอมรินทร์แล้ว ทรัพยำกรบุคคลเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดในองค์กร บริษัทจึงมีนโยบำยในด้ำน 

กำรดูแลพนักงำนในทุกๆ ด้ำน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับพนักงาน

ส�ำหรับพนักงำนทุกคนที่เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวอมรินทร์ของเรำ ทำงอมรินทร์จัดให้มีกำรดูแล 

ด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับพนักงำนที่ครอบคลุมทุกด้ำน ดังนี้

• สทิธกิำรลำหยดุ เช่น ลำป่วย ลำกจิ ลำคลอด ลำอปุสมบท ลำไปรบัรำชกำรทหำร ลำหยดุพกัผ่อน 

	 ประจ�ำปี

• เบี้ยขยัน ส�ำหรับพนักงำนที่บันทึกเวลำกำรท�ำงำนและอยู่ในเกณฑ์ตำมที่บริษัทก�ำหนด

• ค่ำเบี้ยเลี้ยง กรณีกำรท�ำงำนต่ำงจังหวัดและต่ำงประเทศ

• ระบบประกันสุขภำพ

• ค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับครอบครัว ในกรณีที่พนักงำนอำยุงำนครบ 3 ปี

• ค่ำรักษำพยำบำลในกำรคลอดบุตร

• ค่ำกำรศึกษำบุตร

• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

• กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์

• เงินช่วยเหลือจำกบริษัทเมื่อพนักงำนหรือครอบครัวพนักงำนเสียชีวิต

• กำรสั่งซื้อหนังสือในรำคำพนักงำน

• รถรับ - ส่งพนักงำน

• กำรจัดตั้งโครงกำร “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข” เพ่ือให้พนักงำนสมัครเป็นสมำชิกเก็บออมเงิน 

 และเพือ่เป็นกำรให้ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิแก่พนกังำน รวมทัง้เป็นทีป่รกึษำปัญหำเรือ่ง 

	 หนี้ของพนักงำน ทั้งหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต 

• โครงกำร “บ้ำนคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหลำนของพนักงำนในระหว่ำงวันจนถึงเวลำเลิกงำน

• ของรำงวัลส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำน 10 ป ี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

• สิทธิพิเศษเงินกู้กับธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ อัตรำดอกเบี้ยต�่ำกว่ำร้อยละ 50 สตำงค์

• เงินรำงวัลประจ�ำป ี (โบนัส)
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร 
  

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
กิจกรรมร�ากระบอง โยคะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ 

พนักงำนได้ออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งป ี  

โครงการชวีจติเพือ่สขุภาพ (Mini Course ชวีจติ) จดัข้ึนทุกปี	 ปีละ 3 ครัง้ ส�ำหรบัพนกังำนและครอบครวั 

พนักงำน เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรดูแลสุขภำพในวิถีชีวจิต ท้ังในด้ำนอำหำรกำรกิน กำรออกก�ำลังกำย

กำรพักผ่อน และกำรท�ำงำน ครบสมบูรณ์ของวิถีชีวจิตแบบง่ำย

 

2. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ  
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว ผู้สนใจจำกภำยนอกทั่วไป รวมถึงลูกค้ำ ครู

นักเรียน และชำวชุมชนต่ำงๆ รอบข้ำงอมรินทร์ที่สนใจ

การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มำบรรยำยธรรมให้กับพนักงำน ครอบครัว 

พนกังำน	 และผูท้ีส่นใจฟังในหัวข้อต่ำงๆ ท่ีทันกบัสถำนกำรณ์ท่ีก�ำลงัเกดิข้ึนในปัจจบุนั และให้พนกังำนสำมำรถ 

น�ำหลักธรรมมำปฏิบัติในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันได้

กิจกรรมร่วมท�าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ตำมเทศกำลต่ำงๆ ซึ่งจะเปิดโอกำสให้พนักงำนและครอบครัว 

ไปร่วมท�ำบุญกับทำงบริษัทเป็นประจ�ำตลอดทั้งปี

การจดัฝึกอบรมวปัิสสนากรรมฐาน ทำงบรษิทัส่งเสรมิเรือ่งนีเ้ป็นอย่ำงยิง่ จดัขึน้ทกุปี อย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ 

เพือ่ให้พนกังำนและครอบครวัของพนกังำนได้มโีอกำสฝึกกำรพฒันำสต ิ กำรเจรญิสต ิ ให้สำมำรถรูแ้จ้งเหน็แจ้ง 

ควำมเป็นจรงิของธรรมชำตขิองใจ สำมำรถรูเ้ท่ำทันใจอนัเป็นบ่อเกดิของกเิลส สำเหตขุองควำมทุกข์ เพือ่ให้ 

สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีและร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย
งาน CEO เปิดบ้านอมรินทร์ จัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักงำนท่ีผ่ำน 

ทดลองงำนแล้วทกุคนอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผูบ้รหิำรระดบัสงู	 ในกำรเข้ำมำเป็นหนึง่ในสมำชกิครอบครวัอมรนิทร์ 

เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนได้แนะน�ำตัวกับผู้บริหำรระดับสูง พร้อมทั้งรับนโยบำยกำรท�ำงำน ของที่ระลึก

และสร้ำงควำมสัมพันธ์และมิตรภำพระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน

งานปีใหม่ จดัขึน้เพือ่ท�ำบญุส่งท้ำยปีเก่ำและต้อนรบัปีใหม่ ภำยในงำนมกีจิกรรมกำรร่วมกนัท�ำบญุเลีย้งพระ

ถวำยสงัฆทำน กำรรบัค�ำอวยพรจำกผูบ้รหิำรระดบัสงู กำรร่วมจบัฉลำกของขวญัจำกผูบ้รหิำรทกุคนทีจ่ะให้แก่ 

พนักงำน และกำรแจกของรำงวัลส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี
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งานสานสมัพนัธ์วนัสงกรานต์ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิวฒันธรรมควำมเป็นไทย โดยจะ 

จัดขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดยำวในช่วงสงกรำนต ์ มีกำรตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง กำรปล่อยนกปล่อยปลำ 

พิธีแห่พระและสรงน�้ำพระ และกำรรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงภำยในบริษัท	 และพนักงำน 

ร่วมสำดน�้ำกันตำมประเพณีอย่ำงอบอุ่นและเป็นกันเอง ก่อนที่จะแยกย้ำยกันกลับภูมิล�ำเนำ

งานเชิดชู ชูเกียรติ จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภำคมของทุกปี	 ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันเกิดของคุณชูเกียรต ิ

อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นกิจกรรมที่บอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นอมรินทร์จำกอดีตถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตใน 

ด้ำนต่ำงๆ ซึง่เป็นรำกฐำนส�ำคญัของวฒันธรรมอมรนิทร์	 และย้อนร�ำลกึถงึผูก่้อตัง้บรษิทัและเป็นผูว้ำงรำกฐำน 

ให้กับพวกเรำชำวอมรินทร์ทุกคน

 

4. กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอกด้านอื่นๆ  
กิจกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้ ร่วมบริจำคหนังสือ อุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ และสร้ำง 

ห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่ำงๆ ที่ขำดแคลน 

การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย ให้กับสภำกำชำดไทยปีละ 2 ครั้ง 

การตัง้จดุรบับรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่าง  ๆทีเ่กดิขึน้ เช่น ภยัน�ำ้ท่วม ร่วมบรจิำคเงนิเพือ่สมทบทนุ 

ช่วยเหลือองค์กรสำธำรณกุศลต่ำงๆ เป็นต้น

โครงการอมรนิทร์อาสา รกัษ์ถิน่แผ่นดนิเกดิ ส่งเสรมิจติอำสำของพนกังำนอมรนิทร์ โดยกำรให้พนกังำน 

มีส่วนร่วมในกำรส่งสถำนที่ ชุมชน โรงเรียน ที่เป็นบ้ำนเกิดของพนักงำนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ 

และจัดต้ังทีมอำสำสมัครเข้ำมำช่วยด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมเข้ำไปช่วยเหลือ ซึ่งในปีแรกของกำรจัดกิจกรรมนี้ 

เรำได้ไปสร้ำงห้องสมุดและบริจำคหนังสือให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสำคร

งานพัฒนาทักษะในด้านการท�างาน

อมรินทร์ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนทุกคน โดยก�ำหนดนโยบำยให้พนักงำน 

ทุกคนในองค์กรต้องได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรต่อปี ฉะนั้นจะมีกำรด�ำเนินกำร 

จัดฝึกอบรมและสัมมนำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยเน้นท้ัง Soft Skill และ 

Hard Skill รวมถึงกำรสร้ำงให้เป็นสังคมแห่งกำรแบ่งปันควำมรู้กันภำยในองค์กร เช่น กำรสัมมนำประจ�ำป ี

ของกลุ่มช่ำงภำพ กลุ่มศิลปกรรม กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นพี่สู่รุ ่นน้องในโครงกำรพี่สอนน้อง	 ส�ำหรับ 

พนักงำนทุกคนที่เข้ำมำเป็นน้องใหม่ของอมรินทร์ และทุกฝ่ำยจะต้องมีกำรจัดสัมมนำประจ�ำปีเพื่อสรุปผล 

กำรท�ำงำนของปีนั้น และวำงแผนกำรท�ำงำนของปีต่อไปให้ชัดเจนและเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน 

The Stars Project เป็นโครงกำรท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนท่ีเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร 

ขับเคลื่อนองค์กร คือพนักงำนท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดีเลิศและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร โดยพนักงำนกลุ่มนี้ 

จะได้รับกำรพัฒนำศักยภำพรำยบุคคล เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเจริญเติบโตในอนำคต
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รายงานการถือหุ้น

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

Part 6
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รายงานการถือหุ้น

โครงสร้างและสัดส่วนผู้ถือหุ้น
 

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่มีชื่อปร�กฏ ณ วันที ่ 31 ธันว�คม 2554

กลุ่มผู้ถือหุ้น
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

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

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำากัด 39,286,503 19.64 39,988,867 19.99 39,883,530 19.94 41,364,841 20.68 43,076,883 21.54

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 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 19,106,832  9.55 18,938,463  9.47 18,891,168 9.45 17,612,968 8.81 15,959,268 7.98

นางระริน อุทกะพันธุ์ 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 อุทกะพันธุ์ 18,250,001  9.13 18,250,001 9.13 19,197,369 9.60  23,498,421 11.75 23,519,474 11.76

2. สัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้บริห�ร
      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 %
นางสาวอัมพวรรณ์  บุญช่วย     0.550 %

3. นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล     
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยง

ผลการดำาเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยความเส่ียงที่สำาคัญที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือ 

ได้รับผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์  ดังนี้



Annual Report 2011 / Part 690

1. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รข�ดแคลนสินค้�และวัตถุดิบในก�รผลิต
กระดาษเป็นวตัถดุบิทีส่ำาคญัที่ใช้ในการผลตินติยสาร หนงัสอืเล่ม และงานรบัจ้างพมิพ์ วฏัจกัรราคาของกระดาษจะแปรผัน 

ตามภาวะความต้องการของตลาดและตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา บริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อกระดาษที่ใช้ในการผลิต 

นิตยสารและหนังสือเล่ม ซึ่งสามารถทราบชนิดและปริมาณการใช้ได้ล่วงหน้า โดยสั่งจองล่วงหน้าจากผู้ค้ากระดาษรายใหญ่ 

ซึ่งมีกำาลังการผลิตกระดาษสูงสุดในประเทศ และการสั่งซื้อกระดาษจากต่างประเทศจากผู้นำาเข้ารายใหญ่มากกว่า 3 ราย

ความเส่ียงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก (กระดาษ) จึงไม่มี สำาหรับแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบอื่น บริษัทมีคณะกรรมการคัดเลือก 

แหล่งซื้อ จัดหาผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองได ้ เพื่อสำารองการสูญเสียผู้จำาหน่ายหลักไป

2. คว�มเสี่ยงด้�นร�ยได้โฆษณ�
อุตสาหกรรมโฆษณาสามารถสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจะชะลอ 

การสั่งซ้ือ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าและบริการท่ีต้องพิจารณาในงบประมาณด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่าง 

ระมัดระวัง โดยเลือกใช้ส่ือที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ผลิตนิตยสารหัวใหม่ๆ ออกมา 

อย่างต่อเนือ่งเพือ่รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและพฒันาให้เป็นนติยสารท่ีได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคในอนัดบัต้น  ๆ พร้อมกบั 

ปรับเปลี่ยนวิธีการโฆษณาที่หลากหลาย นำาเสนอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ามากที่สุด

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้โฆษณาของบริษัทมากนัก

3. คว�มเสี่ยงด้�นลิขสิทธิ์
เน่ืองจากบริษัทมีการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่ม ที่ต้องแข่งขันด้วยเนื้อหาสาระและการจัดทำารูปเล่มที่ทันสมัย และ 

มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเขียนหลายรายให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดพิมพ์และจัดจำาหน่าย

โดยเนื้อหาสาระอันหลากหลายได้มาจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากภายในองค์กรของบริษัท และจากการคัดสรรจากภายนอก 

ทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิจากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรง หรือผ่านตัวแทนท่ีได้รับลิขสิทธ์ิอย่างถูกต้อง ด้วย 

การทำาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ชัดเจน เป็นธรรม 

และโปร่งใส บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านลิขสิทธิ์

4. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์
บรษิทัได้ลงทนุสร้างโรงพมิพ์เป็นของตวัเองขนาดใหญ่ มกีารลงทนุและพฒันาเทคโนโลยกีารพมิพ์อย่างต่อเนือ่ง สามารถ 

รองรับการผลิตสิ่งพิมพ์ของบริษัทอันได้แก่ นิตยสาร หนังสือเล่ม และงานรับจ้างพิมพ์ทั่วไปได้อย่างเต็มที่ บริษัทสามารถ 

บรหิารจดัการต้นทนุการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และกำาหนดระยะเวลาได้อย่างแน่นอน บรษิทัจงึไม่มคีวามเสีย่งด้านกำาลงั 

การผลิต และสถานที่ผลิตงานพิมพ์คุณภาพ

5. คว�มเสี่ยงด้�นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ 
บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งด้านความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูหนีก้ารค้า แต่บรษิทัได้มมีาตรการรองรบัความเสีย่งดงักล่าว 

ด้วยการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ และมีหลักประกันสำาหรับลูกค้ารายใหม่ กำาหนดวงเงิน (Credit Line) และระยะเวลา 

การให้วงเงิน (Credit Term) ให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมชัดเจน รวมไปถึงการบริหารจัดเก็บหนี้อย่างใกล้ชิดและรักษา 

สัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย   
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งบริษัทมี 

นโยบายการเงนิทีช่ดัเจนสอดคล้องต่อการดำาเนินธุรกจิ โดยการจดัหาเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีเหมาะสม ภายใต้ต้นทุนการดำาเนนิงาน 

ทีต่ำา่ทีส่ดุ และไม่มนีโยบายทีจ่ะถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่การเกง็กำาไรหรอืเพือ่การค้าทีข่ดักบัธรุกจิของบรษิทั
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7. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน  
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการชำาระหนี้ค่าเครื่องจักรที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แต่บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง 

ดงักล่าวด้วยการทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทกุครัง้

8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
เนื่องจากปัจจุบัน หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Book) ท่ีผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ ได้เข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ จึงได้ทำาการศึกษา 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกฟ้องร้อง 
ในส่วนธรุกจิ “ชวีจติโฮมคลนิกิเวชกรรม” ของบรษิทัมลีกัษณะเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบัผูป่้วยไว้ค้างคนื จากการที ่

ทางภาครฐัได้ออกพระราชบัญญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 ซึง่พระราชบญัญตัดิงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อผูป้ระกอบการ 

สถานพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย ์ ซึ่งอาจทำาให้บริษัทในฐานะสถานพยาบาลมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจาก 

การให้บรกิารด้านรกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึได้ให้ความสำาคญัในคณุภาพการรกัษาพยาบาล การคดักรองแพทย์

เรือ่งสทิธิของผูป่้วย ทัง้ในด้านการให้ข้อมลู การบรหิารความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร การมกีระบวนการรายงานและการแก้ไข 

ปัญหาเมื่อมีคำาร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านนี ้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการ 

ถูกฟ้องร้องเรื่องการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการอย่างมีสาระสำาคัญ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

น�ยทะเบียน   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

    ที่อยู่ เลขที่ 62 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 สอบบัญชีธรรมนิต ิ จำากัด

    ที่อยู่ เลขที ่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์ สาย 1 แขวงบางซื่อ

    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

    โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301

ที่ปรึกษ�ท�งกฏหม�ย  สำานักงานคุณธรรมทนายความ

    ที่อยู่ เลขที ่ 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

    เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

    โทรศัพท์ 0-2274-7529-30 โทรสาร 0-2274-7638

ที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจ  บริษัทพัฒนวิจัย จำากัด

    ที่อยู่ เลขที ่ 1215/6 หมู่บ้านเอื้อสุข 15 ถนนพัฒนาการ

    เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทรศัพท ์ 0-2281-5228 โทรสาร 0-2281-5238

สถ�บันก�รเงินที่ติดต่อประจำ� ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู

    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขัน

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู
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รายงานทางการเงิน

หนังสือรับรองของผู้บริห�ร

วันที ่ 28 กุมภาพันธ ์ 2555

เรียน คุณสุลลิต อาดสว่าง

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ จำากัด

  267/1 ถนนประชาราษฏร ์ สาย 1 

  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด

(มหาชน) สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ 

การเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรบัปี สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูต้อง 

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและควรจะเป็นดังต่อไปนี้

1. ทั่วไป (GENERAL)
1.1 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ งบการเงินดังกล่าว 

ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำาหนด 

1.2 ข้าพเจ้าเลอืกนโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูทางบญัชอีย่างเหมาะสม โดยไม่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ 

อนัเป็นสาระสำาคญัซึง่พจิารณาจากเนือ้หาและรปูแบบของรายการต่างๆ ท่ีพงึปรากฏในงบการเงนิและรวมถงึการละเว้นการแสดง 

รายการและข้อมูลต่างๆ เพื่อการจัดทำางบการเงิน 

1.3 ข้าพเจ้าได้แจ้งประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งคณะผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 

การจัดทำางบการเงิน รวมถึงวิธีแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ เหล่านั้นทั้งหมดแล้ว

1.4 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีการออกแบบและการนำาไปปฏิบัติจริงของระบบการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเหมาะสมของการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรในบริษัทฯ โดยข้าพเจ้ามีผู้ควบคุม 

การทำางานอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมรายการธุรกิจท้ังหมด เพื่อสามารถป้องกันและค้นพบข้อผิดพลาด ซึ่งนำาไปสู่การ 

จัดเตรียมงบการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ

1.5 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลซึ่งได้มอบให้ท่านสำาหรับการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

1.5.1 บันทึกทางการบัญชีและการเงิน รวมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี การเงินและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ทัง้หมด

1.5.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะอนุกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ฉบับสมบูรณ์และ/หรือบันทึกการประชุมส่วนที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์เป็นรายงานการประชุมซึ่งบันทึก

ตามข้อเท็จจริงจากการประชุมที่มีตั้งแต่ต้นงวดจนถึงวันที่ในหนังสือรับรองฉบับนี ้ ดังรายละเอียดดังนี้

• รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่ 1/2554 เมื่อวันที ่ 10 มีนาคม 2554

• รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่ 2/2554 เมื่อวันที ่ 24 พฤษภาคม 2554
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 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่ 3/2554 เมื่อวันที ่ 27 มิถุนายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่ 4/2554 เมื่อวันที ่ 20 กรกฎาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่ 6/2554 เมื่อวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2554

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 เมื่อวันที ่ 20 เมษายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 1/2554 เมื่อวันที ่ 17 กุมภาพันธ ์ 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 2/2554 เมื่อวันที ่ 10 มีนาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 3/2554 เมื่อวันที ่ 24 มิถุนายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 4/2554 เมื่อวันที ่ 16 สิงหาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 5/2554 เมื่อวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2554

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 1/2554 เมื่อวันที ่ 2 กุมภาพันธ ์ 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 2/2554 เมื่อวันที ่ 22 กุมภาพันธ ์ 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 3/2554 เมื่อวันที ่ 4 เมษายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 4/2554 เมื่อวันที ่ 26 เมษายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 5/2554 เมื่อวันที ่ 26 พฤษภาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 6/2554 เมื่อวันที ่ 29 มิถุนายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 7/2554 เมื่อวันที ่ 28 กรกฎาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 8/2554 เมื่อวันที ่ 1 กันยายน 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 9/2554 เมื่อวันที ่ 29 กันยายน 2554  

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 10/2554 เมื่อวันที ่ 27 ตุลาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 11/2554 เมื่อวันที ่ 1 ธันวาคม 2554

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 12/2554 เมื่อวันที ่ 27 ธันวาคม 2554

 • รายงานการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่ 16 สงิหาคม 2554

 • รายงานการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2554

1.6 บริษัทฯ ไม่มีแผนงานหรือความตั้งใจที่จะดำาเนินการใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อมูลค่าตามบัญช ี

หรือการจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินที่สอบทานแล้ว ณ วันสิ้นงวด

1.7 บรษิทัฯ ไม่มรีายการใดๆ ทีล่ะเมดิกฎหมายหรอืข้อบงัคบั รวมถงึประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องพิจารณาเพื่อเปิดเผยในงบการเงินหรือเป็นเกณฑ์ในการบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1.8 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยในงบการเงินแล้ว 

1.8.1 รายการของบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทฯ หรือหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แสดงไว้อย่างครบถ้วนตาม 

หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย รวมทัง้ลกัษณะธรุกจิและจำานวนของรายการค้าของบรษิทัดงักล่าวตามเอกสารแนบที ่ 1 ซึง่ได้ระบ ุ ชือ่ รายการค้า 

จำานวนเงิน เงื่อนไขที่สำาคัญ และการคำ้าประกันที่เกิดขึ้นระหว่างงวด

1.8.2 สินทรัพย์ หนี้สินและรายการกำาไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสำาคัญอื่นๆ รวมทั้งการคำ้าประกันต่างๆ

1.8.3 สทิธแิละข้อตกลงที่ให้บุคคลอืน่ซ้ือหุน้สามญัของบรษิทัฯ หุน้สามญัทีส่ำารองไว้เพือ่การใช้สทิธติามใบสำาคญัแสดง 

สิทธิซื้อหุ้น สิทธิการซื้อหุ้นสามัญคืน การแปลงหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงภาระผูกพันดังกล่าวที่ยังไม่ได้ใช้ 

1.8.4 รายการการตดิต่อกบัสถาบนัการเงนิทีม่กีารให้ผลตอบแทน หรอืก่อให้เกดิข้อจำากดัในธรุกรรมเงนิสดและวงเงนิ 

สินเชื่อ หรือรายการติดต่อกับสถาบันการเงินประเภทอื่นใด ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้
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1.8.5 เครื่องมือทางการเงินในแต่ละรายการหรือกลุ่มรายการท่ีมีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญ ซึ่งรวมถึงรายการ 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมด (เช่น Futures, Options, Swaps) รวมทั้งสัญญาการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ล่วงหน้าทั้งที่ระบุสัญญาแล้วและที่เป็นวงเงิน

1.8.6 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน

1.8.7 เงินกู้/เงินให้กู้ที่มีการปรับโครงสร้างซึ่งจะมีการหักหรือตัดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่ต้องจ่าย เนื่องจากปัญหา 

ทางการเงินของผู้กู้

1.8.8 ข้อตกลง และสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ที่ขายไปแล้ว

1.8.9 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 1.9 ในงวดนีบ้รษิทัฯไม่มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี หรอืการใช้นโยบายบญัชทีีอ่าจมผีลกระทบอย่างมสีาระสำาคญั 

ต่องบการเงิน 

 1.10 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีผลต่างจากการตรวจสอบซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงบัญชี 

 1.11 ผลกระทบจากกรณีทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1.11.1 ไม่มกีารทจุรติทีเ่กีย่วข้องกบัฝ่ายบรหิารหรอืพนกังานซึง่มหีน้าทีส่ำาคญัในโครงสร้างของระบบการควบคมุภายใน  

ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

    1.11.2 ไม่มกีรณทีีพ่นักงานหรอืลกูจ้างของบรษิทัฯ ซึง่มผีลประโยชน์ในบรษิทัอืน่ซึง่บรษิทัฯ ทำาธรุกจิด้วย โดยอาจทำาให้ 

ต้องมกีารพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 1.12 ฝ่ายบริหารได้รับทราบว่า บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการมีรายการค้ากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก 

เป็นพเิศษ ซึง่รายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ต่อไปนีท้กุข้อและได้พจิารณาความจำาเป็นของการเปิดเผยไว้ในงบการเงนิแล้ว

 1.12.1 เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในงบการเงินนี้ 

 1.12.2 ทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อผลกระทบอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

      1.12.3 มีเหตุผลที่อาจเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

2. สินทรัพย ์ (ASSETS)
 2.1 ข้าพเจ้าได้ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ดังกล่าวแสดงราคา 

ตามบัญชีเกินกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนหรือไม่ และพิจารณาการด้อยค่าในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 

ทีม่ข้ีอบ่งชีว่้ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้อาจไม่เป็นมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ในกรณทีีม่กีารด้อยค่าของสนิทรพัย์ จะรบัรู้ 

และแสดงรายการในงบการเงินอย่างเหมาะสม

 2.2 บริษัทฯ  มีระเบียบกำาหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสมของการทำาประกันภัย 

อย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการประกนัภยัครอบคลมุสนิทรพัย์และการเสีย่งภยัต่างๆ ทีพ่งึประกนัได้ และได้มกีารปฏบิตัิ 

ตามระเบียบดังกล่าวแล้ว โดยข้าพเจ้าเห็นว่าการทำาประกันภัยมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

 2.3 ข้าพเจ้าจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนตามวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินลงทุนและมูลค่าของ 

เงนิลงทนุได้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอืมลูค่าทีเ่ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ในกรณทีีม่กีารด้อยค่าของหลกัทรพัย์ 

จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 2.4 สนิทรพัย์หมนุเวยีนทัง้หมดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการดำาเนนิงานหลกัของธรุกจิมมีลูค่าไม่น้อยกว่าทีแ่สดงไว้ในงบแสดง 

ฐานะการเงนิโดยเฉพาะอย่างยิง่มกีารตัง้สำารองสำาหรบัหนีท้ีม่ปัีญหา สนิค้าที่ไม่เคลือ่นไหว ล้าสมยั หรอืไม่สามารถใช้งานได้ 

อย่างเพียงพอแต่ไม่มากจนเกินไป 
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3. หนี้สิน (LIABILITIES)
3.1 บรษิทัฯ ไม่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีเ่กนิกว่าปรมิาณหรอืราคาตามปกตซิึง่อาจก่อให้เกดิผลขาดทนุซึง่ไม่มกีารตัง้ประมาณการทางบญัชี  

นอกจากนี้ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อคืนในรายการค้าที่มีการขายไปแล้ว

3.2 ณ วันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ บรษิทัฯ ไม่ถกูดำาเนินคดแีละเรยีกร้องค่าเสยีหายแก่บรษิทัฯ นอกจากทีไ่ด้มกีารเปิดเผยในงบการเงนิแล้ว 

3.3 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงตามสัญญาซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ

4. ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทไม่ได้ทำาข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งกำาหนดให้บริษัทฯต้องให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถือครองหุ้นในบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน  อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นางสาวธนารี  พิมปรุ)

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
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ความเห็นและค�าอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในป ี 2554

ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�น
ในปี 2554 บรษิทัฯ ได้จดัโครงสร้างองค์กรตามการเตบิโตของธรุกจิ เป็นสายธรุกจิทีส่ำาคญั 4 สายงานคอื สายงานธรุกจิโรงพมิพ์ ดำาเนนิการ 

รับจ้างพมิพ์งานทัว่ไปและจดัพมิพ์งานภายในของบรษิทั สายงานนติยสารและสายงานหนงัสอืเล่ม ดำาเนนิธรุกจิในการผลตินติยสาร และหนงัสอืเล่ม

ขายพื้นที่โฆษณา จัดงานแฟร์ และสายงานพัฒนาธุรกิจ ดำาเนินธุรกิจจัดอบรมสัมมนา ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และ 

ธุรกิจชีวจิตโฮม ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,911.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 3.54 มีกำาไรสุทธิ

235.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 4.44 โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.18 บาทต่อหุ้น ผลกระทบมาจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ ่

ของประเทศในไตรมาส 4 และผลกระทบจากการเปลีย่นอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 จงึทำาให้กำาไรในภาพรวม 

ของป ี 2554 ลดตำ่าลงกว่าป ี 2553 เล็กน้อย

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น
สำาหรบัปี 2554 บรษิทัมรีายได้จากการขายและบรกิาร 1,884.29 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 3.50 โดยแบ่งตามสายธรุกจิหลกั 

ดงันี้

ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์
จากปัญหามหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศ ส่งผลกระทบโดยตรงการผลติของสายงานธรุกจิโรงพมิพ์ โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ทำาให้ไม่สามารถ 

ทำาการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากเส้นทางการคมนาคมท้ังสายหลักและสายรอง ได้รับผลกระทบหนักถูกปิดเส้นทาง ทำาให้การขนส่ง 

วตัถดุบิและงานพมิพ์ เป็นไปอย่างยากลำาบาก แต่สายงานธรุกจิโรงพมิพ์สามารถป้องกนัพืน้ที ่ ตวัอาคาร และเครือ่งจกัรทัง้หมดให้รอดพ้นจาก 

การถูกนำ้าท่วมได้ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา เพื่อเป็นผู้นำาด้านการพิมพ์งานคุณภาพสูงทำาให ้

ภาพรวมรายได้ของงานรับจ้างพิมพ์ป ี 2554 ลดลงจากป ี 2553 เพียงร้อยละ 4.25

ส�ยง�นนิตยส�รและส�ยง�นหนังสือเล่ม
รายได้ขายพ้ืนที่โฆษณา แม้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องปิดชั่วคราวเน่ืองจากประสบภาวะนำ้าท่วม ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อ 

ผู้ผลิตสินค้าและบริการ โดยการพิจารณางบประมาณด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง เลือกใช้สื่อท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งส่งผลต่อรายได้ค่าโฆษณาของสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร และในรอบปี 2554 ท่ีผ่านมาบริษัทได้ยุติการออกนิตยสาร Shape และได้ออก 

นติยสารฉบบัใหม่คอื นติยสาร lemonade จงึทำาให้บรษิทัมนีติยสารรวม 13 ฉบบั ทำาให้มยีอดรายได้ค่าโฆษณาเพิม่ขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 9.20

แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงพฒันากลยทุธ์การขายและแนวทางโฆษณาใหม่ๆ เพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้าและบรกิาร และให้ลกูค้าได้รบัผลตอบแทน 

ที่คุ้มค่ามากที่สุด

รายได้ขายสิง่พมิพ์ ในเดอืนพฤษภาคม ปี 2554 บรษิทัได้ออกนติยสารใหม่เพิม่อกีหนึง่ฉบบั เป็นนติยสารรายปักษ์คอื “นติยสาร lemonade” 

มีรายได้จากการขายนิตยสาร 13 ฉบับ และหนังสือเล่มจากสำานักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ส่งผลให้รายได้ขายสิ่งพิมพ์ปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 

ป ี 2553 ร้อยละ 1.97

รายได้จากธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยทำาให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปแต่ในเดือนธันวาคม 2554

สถานการณ์นำ้าท่วมได้ลดลงคล่ีคลายไปในทางที่ดี บริษัทจึงสามารถจัดงานบ้านและสวนแฟร์ได้ตามปกติ ซึ่งจัดเป็นปีท่ี 12 ท่ีอาคาร 
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ชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และงานแฟร์ “Health, Cuisine & Beauty Festival” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ 

และผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี

ร�ยได้จ�กธุรกิจ Creative & Events
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท เช่น จัดงานแฟร์ งานเปิดตัวหนังสือ/นิตยสาร และ 

งานเปิดตวัสนิค้า ในปี 2553 เป็นต้นมา บรษิทัได้ขยายงานออกรบัจ้างจดักจิกรรมให้กบับคุคลและหน่วยงานภายนอกองค์กรรายใหญ่หลายราย 

ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าพอใจ

                  

ส�ยพัฒน�ธุรกิจ 
ร�ยได้ธุรกิจอบรมสัมมน�และท่องเที่ยว ด้วยความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และบริการท่ีมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “The Service 

you can trust” มาเป็นบรกิารนำาเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเน้นคณุภาพและความประทับใจ ถงึแม้ในไตรมาสแรก ธุรกจิท่องเทีย่ว 

จะประสบปัญหาจากภยัพบิตัสินึามทิีญ่ีปุ่น่ และปัญหามหาอทุกภยัในประเทศครัง้ใหญ่ในไตรมาส 4 แต่อมรนิทร์ทัวร์ยงัคงสามารถเตบิโตจากการ 

จดัโปรแกรมทวัร์พิเศษเฉพาะรายกลุม่ ในอตัราทีเ่พิม่สงูขึน้ ในปี 2554 ทัง้ในประเทศและต่างประเทศภายใต้คณุภาพการบรกิาร “The Service 

You Can Trust” มีผลการดำาเนินงานที่น่าพอใจ

อมรนิทร์เทรนนิง่ บรษิทัดำาเนนิธรุกจิจดัอบรมสมัมนาภายใต้คอนเซป็ท์ “Learning for Better Living” โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ หลากหลาย 

หลักสูตรเพื่อยกระดับชีวิตให้ครบถ้วนทุกด้าน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่คือลูกค้าผู้อ่านนิตยสารในเครืออมรินทร์ แต่จากปัญหามหาอุทกภัย สถานที่ 

จัดฝึกอบรมและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากภาวะนำ้าท่วม จึงส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของป ี 2554 ลดลง เมื่อเทียบกับป ี 2553

ร�ยได้จ�กร�ยก�รโทรทัศน์ บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระและรูปแบบของรายการ 

ให้มคีวามน่าสนใจมากขึน้ โดยในเดอืนธนัวาคม ปี 2554 มรีายการโทรทศัน์ 2 รายการ ได้แก่ รายการคลบัสขุภาพ ออกอากาศทกุวนัองัคาร 

เวลา 16.15 - 16.30 น. ทางสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 และรายการ “เรือ่งเดก็ๆ” โดยออกอากาศทุกวนัพธุ เวลา 16.30 - 17.00 น. 

ทางสถานโีทรทศัน์สกีองทพัช่อง 7 และในระหว่างปี 2554 ได้หยดุรายการบ้านและสวน ทางสถานโีทรทัศน์ TNN 24 ทรวูช่ัิน 7 ออกอากาศ 

ทุกวันเสาร ์ เวลา 10.05 - 10.30 น. ส่งผลให้ภาพรวมรายได้โฆษณาทางทีวีลดลงจากปีที่แล้ว

ร�ยได้จ�กธุรกิจชีวจิตโฮม ซ่ึงเปิดดำาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553 และในปี 2554 ได้เปิดดำาเนินการเต็มป ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เปิดเป็นศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพและการรกัษาในแนวทางการแพทย์ทางเลอืกและการแพทย์ผสมผสาน โดยทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ และร้านค้าจำาหน่าย 

สินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าผู้อ่านและลูกค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถึงแม้ผลการ 

ดำาเนินงานในปีแรกยังไม่ทำากำาไร แต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น เปิดดำาเนินการทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์)

ต้นทุนข�ย
ในป ี 2554 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 1,272.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี 2553 ร้อยละ 1.84 มีสัดส่วนต้นทุนซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น 

ตามสัดส่วนของรายได ้ มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายในป ี 2554 เท่ากับร้อยละ 67.51 และป ี 2553 เท่ากับร้อยละ 68.62

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร
ในปี 2554 บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 3.02 แต่มค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.21 ส่วนหนึง่มาจาก 

บริษัทได้ใช้จ่ายในการป้องกันนำ้าท่วมและช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบภาวะนำ้าท่วม และการตั้งสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในป ี 2554 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 11.23
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กำ�ไรสุทธิ
ในไตรมาส 4 ผลกระทบจากมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศไทย พืน้ที่ในหลายจงัหวดัทางภาคเหนอื ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร 

และปรมิณฑลได้รบัผลกระทบอย่างหนกั ทำาให้รายได้จากธรุกจิบางตวัของบรษัิทลดลงเมือ่เทียบกบัปีท่ีแล้ว และผลการเปลีย่นอตัราภาษีเงนิได้ 

นิติบุคคลจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 แต่บริษัทได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ในรอบปี 2554

มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 สามารถทำากำาไรสุทธิได้ 235.97 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2553 เพียงร้อยละ 4.44

แต่เมือ่พจิารณากำาไรก่อนภาษเีงนิได้นติบุิคคลแล้ว มผีลการดำาเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 3.01 โดยมกีำาไรสทุธต่ิอรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 12.35

คิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.18 บาทต่อหุ้น

ฐ�นะก�รเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,307.62 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน   1,332.05  ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ         975.57 ล้านบาท

สนิทรพัย์ในปี 2554 เพิม่ขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 5.13 เกดิจากสนิทรพัย์หมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จากการมเีงนิสดคงเหลอืจากการดำาเนนิงาน 

เพิ่มขึ้น  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 484.27 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 29.34 เกิดจากการตั้งสำารอง 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในป ี 2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือเท่ากับ 1,823.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 9.12 บาท 

เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 จำานวน 1,820.61 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 9.10 บาท โดยบริษัทมีจำานวนหุ้นสามัญ 

ทีอ่อกและเรยีกชำาระแล้วจำานวน 200 ล้านหุน้เท่ากนัทัง้ในปี 2553 และปี 2554 การเปลีย่นแปลงของส่วนผูถ้อืหุน้เกดิจากการปรบักำาไรสะสม 

ลดลงจากตั้งสำารองเงินเกษียณอายุและเงินรางวัลทำางานนาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

กระแสเงินสด

ในปี 2554 บรษิทัมกีระแสเงนิสดที่ได้มาจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 404.63 ล้านบาท กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 413.07 ล้านบาท

และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 162.04 ล้านบาท โดยงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

116.08 ล้านบาท โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

กระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงาน 404.63 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 47.86 เป็นกระแสเงนิสดท่ีได้รบัจากการรบัชำาระเงนิจาก 

ลูกหนี้การค้าโดยมียอดลูกหน้ีการค้าลดลงจากปีที่แล้ว การรับเงินล่วงหน้าค่างานพิมพ์และค่าจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น  

จึงส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 404.63 ล้านบาท

กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ ในปี 2554 เท่ากบั 413.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2553 จำานวน 277.40 ล้านบาท เนือ่งจาก 

นำาเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดำาเนนิงานไปลงทนุหาผลประโยชน์จากการฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำา อาย ุ 4 - 6 เดอืน และลงทนุในพนัธบตัร 

รัฐบาลอายุไม่เกิน 3 เดือน

กระแสเงนิสดที่ใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิได้แก่ จ่ายเงนิปันผล 159.99 ล้านบาท จ่ายเงนิสดชำาระหนีต้ามสญัญาเช่าระยะยาว 2.04 ล้านบาท

โดยบริษัทใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 162.04 ล้านบาท
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
RATIO ANALYSIS

        2552 2553 2554

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง    

   อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า   3.28   3.45   3.28 

   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า   2.59   2.61   2.45 

   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า   1.22   1.31   1.25 

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ครั้ง  3.71   4.01   4.03 

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  97   90   89 

   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ครั้ง  5.79   5.20   4.53 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน  62   69   79 

   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ครั้ง  6.76   7.75   8.54 

   ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน  53   46   42 

   Cash Cycle วัน  106   113   127 

อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร    

   อัตรากำาไรขั้นต้น %  31.56   31.38   32.49 

   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน %  17.07   17.93   17.97 

   อัตรากำาไรอื่น ๆ %  0.95   1.37   1.42 

   อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร %  145.74   141.66   141.37 

   อัตรากำาไรสุทธิ %  12.82   13.38   12.35 

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %  13.10   13.90   12.95

 

อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น    

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %  10.83   11.55   10.48 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร %  24.53   29.24   29.12 

   อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า  0.84   0.86   0.85

 

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน     

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  0.20   0.21   0.27 

   อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า  4,199.53   3,503.01   213.63 

   อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน เท่า  0.93   0.95   0.74 

   อัตราการจ่ายเงินปันผล %  71.78   64.79   - 
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ       

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553             หน่วย : พันบ�ท   
             

ร�ยก�ร
 ปี 2553  ปี 2554  ยอดเพิ่ม (ลด)   

 จำานวนเงิน  % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %  

ร�ยได้     

     รายได้จากการขายและบริการ  1,820,622     98.63   1,884,292  98.58   63,670  3.50 

     รายได้อื่นๆ  25,371   1.37   27,072   1.42   1,700  6.70 

รวมรายได้  1,845,993   100.00   1,911,363   100.00   65,370  3.54 

หัก  ต้นทุนขาย  1,249,227   67.67   1,272,167   66.56   22,940  1.84 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  596,766   32.33   639,196   33.44   42,430  7.11 

หัก  ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน       

      ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  265,790   14.40   295,645   15.47   29,854  11.23 

      ต้นทุนทางการเงิน  158   0.01   2,777   0.15   2,619  1,659.43 

      ภาษีเงินได้นิติบุคคล  83,882   4.54   104,801   5.48   20,918  24.94 

รวมค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  349,830   18.95   403,222   21.10   53,392  15.26 

กำาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  246,936   13.38   235,974   12.35  (10,962) (4.44) 

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

กำาไรสุทธิ  246,936   13.38   235,974   12.35  (10,962) (4.44) 

กำาไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)  1.23    1.18    

       

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน      

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม                หน่วย : พันบ�ท
 

 2550 2551 2552 2553 2554 

สินทรัพย์    

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   104,482  342,189  309,159  286,556  116,084 

     เงินลงทุนชั่วคราว   188,872  -   160,000  199,386  429,844 

     ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ   339,599  290,401  275,835  324,698  313,394 

     ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ   162,129  213,513  148,740  159,738  137,305 

     สินค้าคงเหลือ   177,014  199,373  208,083  272,047  289,793 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ   23,733  31,551  31,582  42,428  45,628 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   995,830  1,077,026  1,133,399  1,284,852  1,332,048 

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

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ   -   10,175  10,107  10,040  9,958 

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   940,342  913,798  903,695  785,352  835,454 

     สินทรัพย์อื่น   28,031  33,149  31,585  110,389  125,758 

  รวมสินทรัพย์   1,966,703  2,036,649  2,081,288  2,195,033  2,307,618   

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

     เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย   226,499  174,759  173,938  148,546  149,273 

     ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   56,350  52,668  39,695  48,635  51,868 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ   125,576  137,736  131,445  175,209  205,298 

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   3,346  716  2,531  2,028  77,831 

  รวมหนี้สิน   411,772  365,879  347,609  374,418  484,270 

 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   1,059,932  1,175,769  1,238,679  1,325,615  1,328,348 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,554,932  1,670,769  1,733,679  1,820,615  1,823,348 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,966,703  2,036,649  2,081,288  2,195,033  2,307,618

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ       

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553             หน่วย : พันบ�ท   
             

ร�ยก�ร
 ปี 2553  ปี 2554  ยอดเพิ่ม (ลด)   

 จำานวนเงิน  % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %  

ร�ยได้     

     รายได้จากการขายและบริการ  1,820,622     98.63   1,884,292  98.58   63,670  3.50 

     รายได้อื่นๆ  25,371   1.37   27,072   1.42   1,700  6.70 

รวมรายได้  1,845,993   100.00   1,911,363   100.00   65,370  3.54 

หัก  ต้นทุนขาย  1,249,227   67.67   1,272,167   66.56   22,940  1.84 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  596,766   32.33   639,196   33.44   42,430  7.11 

หัก  ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน       

      ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  265,790   14.40   295,645   15.47   29,854  11.23 

      ต้นทุนทางการเงิน  158   0.01   2,777   0.15   2,619  1,659.43 

      ภาษีเงินได้นิติบุคคล  83,882   4.54   104,801   5.48   20,918  24.94 

รวมค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  349,830   18.95   403,222   21.10   53,392  15.26 

กำาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  246,936   13.38   235,974   12.35  (10,962) (4.44) 

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

กำาไรสุทธิ  246,936   13.38   235,974   12.35  (10,962) (4.44) 

กำาไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)  1.23    1.18    
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ      

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม          หน่วย : พันบ�ท 

 2550 2551 2552 2553 2554 

ร�ยได้      

     รายได้จากการขายและบริการ  1,697,768   1,855,296   1,722,200   1,820,622   1,884,292  

     รายได้อื่นๆ  17,513   20,823   16,518   25,371   27,072  

 รวมรายได้  1,715,281   1,876,119   1,738,718   1,845,993   1,911,363  

ค่�ใช้จ่�ย      

     ต้นทุนขาย  1,151,971   1,244,763   1,178,724   1,249,227   1,272,167  

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  237,581   255,250   263,121   265,790   295,645  

     ต้นทุนทางการเงิน  651   365   121   158   2,777  

     ภาษีเงินได้  99,707   99,904   73,844   83,882   104,801  

 รวมค่าใช้จ่าย  1,489,911   1,600,282   1,515,809   1,599,057   1,675,389  

     กำาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย  225,370   275,838   222,909   246,936   235,974  

     บวก กำาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม  -   -   -   -   -  

     กำาไรสุทธิ  225,370   275,838   222,909   246,936   235,974  

     กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา  994,562   1,059,932   1,175,769   1,238,679   1,252,374  

     กำาไรสะสมก่อนการจัดสรร  1,219,932   1,335,769   1,398,679   1,485,615   1,488,348  

          หัก  เงินปันผลจ่าย  160,000   160,000   160,000   160,000   160,000  

          สำารองตามกฎหมาย  -   -   -   -   -  

          ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  -   -   -   73,241   -  

รวมจัดสรรกำาไร  160,000   160,000   160,000   233,241   160,000  

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป  1,059,932   1,175,769   1,238,679   1,252,374   1,328,348  

กำาไรสุทธิต่อหุ้น  1.13   1.38   1.11   1.23   1.18

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง 

จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ที่นำามาแสดง 

เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 23 

กุมภาพันธ ์ 2554

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน 

และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ 

ซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผูจ้ดัทำาขึน้ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำาเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้ 

เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำาเนินงาน 

การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และกระแสเงนิสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2553 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554

            (นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง)

             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  7517 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ จำากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ ์ 2555

2012/131/0099
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553           หน่วย : บ�ท

 หม�ยเหตุ 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7   116,084,388.22   286,555,947.32 

 เงินลงทุนชั่วคราว 8   429,844,499.05   199,385,640.72 

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 9   450,698,476.83   484,436,017.65 

 สินค้าคงเหลือ   10   289,793,326.97   272,047,132.76 

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  7,653,350.20   5,794,611.77 

 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  12,918,883.28   13,897,248.58 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  25,055,534.46    22,735,842.08 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,332,048,459.01               1,284,852,440.88 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 เงินลงทุนระยะยาว  11   9,957,680.43    10,039,586.51 

 เงินลงทุนทั่วไป  12   4,400,000.00    4,400,000.00 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13   835,453,544.72   785,351,716.98 

 ที่ดินรอการพัฒนา 14   77,410,891.91    77,410,891.91 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15   18,063,091.63    14,073,082.31 

 ลิขสิทธิ์หนังสือ   25,082,356.65    17,464,584.07 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,201,655.26    1,440,449.68 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  975,569,220.60   910,180,311.46 

 รวมสินทรัพย์   2,307,617,679.61               2,195,032,752.34 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)       

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553           หน่วย : บ�ท

 หม�ยเหตุ 2554 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน     

  เจ้าหนี้การค้า   149,272,872.34 148,546,333.81 

  ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ     

   ภายในหนึ่งปี 16 1,092,333.50 863,050.48 

  เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม  42,566,672.74 25,982,332.56 

  ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  20,062,626.40 21,174,054.79 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   51,867,502.41 48,634,937.37 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  117,855,749.09 107,664,036.02 

  เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์  2,322,819.12 6,873,825.89 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  21,397,951.64 12,651,388.19 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  406,438,527.24 372,389,959.11  

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

  หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 16 2,620,175.64 2,028,080.23 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 75,211,278.00 - 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  77,831,453.64 2,028,080.23 

  รวมหนี้สิน  484,269,980.88 374,418,039.34 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

  ทุนเรือนหุ้น      

  ทุนจดทะเบียน       

  หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  200,000,000.00 200,000,000.00 

  ทุนที่ออกและชำาระแล้ว      

  หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  200,000,000.00 200,000,000.00 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   270,000,000.00 270,000,000.00 

  กำาไรสะสม       

  จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย   25,000,000.00 25,000,000.00 

  ยังไม่ได้จัดสรร   1,328,347,698.73 1,325,614,713.00 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,823,347,698.73 1,820,614,713.00

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,307,617,679.61 2,195,032,752.34

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ       

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553               หน่วย : บ�ท

 หม�ยเหตุ 2554 2553

รายได้จากการขายและบริการ  1,884,291,563.43  1,820,621,899.63 

ต้นทุนขายและบริการ   (1,272,167,008.36) (1,249,226,912.95)

กำาไรขั้นต้น   612,124,555.07  571,394,986.68 

รายได้อื่น   27,071,529.25  25,371,388.89 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย   639,196,084.32  596,766,375.57 

ค่าใช้จ่ายในการขาย   (45,374,960.33) (46,873,911.52)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (226,230,754.98) (191,387,587.95)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   (24,038,873.20) (27,528,850.58)

รวมค่าใช้จ่าย   (295,644,588.51) (265,790,350.05)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  343,551,495.81  330,976,025.52 

ต้นทุนทางการเงิน   (2,777,022.36) (157,836.24)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  340,774,473.45  330,818,189.28 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  22 (104,800,577.72) (83,882,086.68)

กำาไรสำาหรับปี   235,973,895.73  246,936,102.60 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    -   - 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  235,973,895.73  246,936,102.60

 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)  1.18  1.23 

จำานวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)   200,000,000  200,000,000

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น           

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  340,774,473.45  330,818,189.28     

รายการปรับปรุงกระทบกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)           

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน           

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  1,784,406.50  369,802.75     

 ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม  3,230,063.08  1,258,838.60     

 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)   -  (1,900,000.00)    

 ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำาหน่าย  81,906.08  67,862.52     

 ค่าเสื่อมราคา   131,185,071.42  139,756,043.35     

 ค่าตัดจำาหน่าย   5,102,577.17  3,431,753.16     

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร  2,737,703.29  -     

 (กำาไร) ขาดทุนสุทธิจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร  (2,259,813.09) 28,049.65     

 (กำาไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (26,237.22) 212,295.54     

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  14,361,648.00  -     

 ดอกเบี้ยรับ   (11,446,596.60) (5,338,767.16)    

 ดอกเบี้ยจ่าย   153,652.38  157,836.24     

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 485,678,854.46  468,861,903.93     

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง           

 ลูกหนี้การค้า   28,723,071.24  (61,849,094.26)    

 สินค้าคงเหลือ   (17,746,194.21) (63,964,167.45)    

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  (1,858,738.43) (1,576,196.99)    

 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  978,365.30  (8,948,561.15)    

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,679,925.27) (1,919,335.68)    

 ลิขสิทธิ์หนังสือ   (7,617,772.58) 1,246,716.43     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (2,895,257.44) (266,849.77)    

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           

 เจ้าหนี้การค้า   726,538.53  (25,391,838.05)    

 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม  16,584,340.18  9,433,398.81     

 ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนด  (1,111,428.39) 3,699,125.47     

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   10,217,950.29  27,453,827.14     

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  8,746,563.45  1,973,035.81     

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน  518,746,367.13  348,751,964.24     

งบกระแสเงินสด       

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553               หน่วย : บ�ท

   2554     2553

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)       

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553               หน่วย : บ�ท

   2554      2553

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 จ่ายดอกเบี้ย   (153,652.38) (157,836.24)    

 จ่ายภาษีเงินได้   (101,568,012.68) (74,941,699.49)    

 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (12,391,360.00) -     

            เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  404,633,342.07  273,652,428.51   

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน           

 เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง  (230,458,858.33) (39,385,640.72)    

 เงินสดรับดอกเบี้ย   10,806,829.49  6,149,657.55     

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร  (184,325,829.22) (96,929,201.11)    

 เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร  (2,255,792.84)  -     

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร  2,259,813.09  306,178.02     

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (9,092,586.49) (5,804,318.23)    

           เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (413,066,424.30) (135,663,324.49)           

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน           

 เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว  (2,038,556.87) (592,351.43)    

 เงินสดจ่ายเงินปันผล  (159,999,920.00) (160,000,000.00)    

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (162,038,476.87) (160,592,351.43)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (170,471,559.10) (22,603,247.41)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  286,555,947.32  309,159,194.73     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  116,084,388.22  286,555,947.32            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม           

 รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด          

  - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำาสัญญาเช่าระยะยาว  3,249,780.00  3,872,650.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น           

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  340,774,473.45  330,818,189.28     

รายการปรับปรุงกระทบกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)           

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน           

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  1,784,406.50  369,802.75     

 ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม  3,230,063.08  1,258,838.60     

 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)   -  (1,900,000.00)    

 ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำาหน่าย  81,906.08  67,862.52     

 ค่าเสื่อมราคา   131,185,071.42  139,756,043.35     

 ค่าตัดจำาหน่าย   5,102,577.17  3,431,753.16     

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร  2,737,703.29  -     

 (กำาไร) ขาดทุนสุทธิจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร  (2,259,813.09) 28,049.65     

 (กำาไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (26,237.22) 212,295.54     

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  14,361,648.00  -     

 ดอกเบี้ยรับ   (11,446,596.60) (5,338,767.16)    

 ดอกเบี้ยจ่าย   153,652.38  157,836.24     

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 485,678,854.46  468,861,903.93     

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง           

 ลูกหนี้การค้า   28,723,071.24  (61,849,094.26)    

 สินค้าคงเหลือ   (17,746,194.21) (63,964,167.45)    

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  (1,858,738.43) (1,576,196.99)    

 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  978,365.30  (8,948,561.15)    

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,679,925.27) (1,919,335.68)    

 ลิขสิทธิ์หนังสือ   (7,617,772.58) 1,246,716.43     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (2,895,257.44) (266,849.77)    

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           

 เจ้าหนี้การค้า   726,538.53  (25,391,838.05)    

 เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม  16,584,340.18  9,433,398.81     

 ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนด  (1,111,428.39) 3,699,125.47     

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   10,217,950.29  27,453,827.14     

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  8,746,563.45  1,973,035.81     

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน  518,746,367.13  348,751,964.24     
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

วันที ่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ทะเบยีนนติบิคุคล 

เลขที ่ 0105530001431 เมือ่วนัที ่ 8 มกราคม 2530 และแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจำากดั เมือ่วนัที ่ 15 กนัยายน 2536 ทะเบยีนนติบิคุคล 

เลขที ่ 0107536000480 สำานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิง่ชัน กรงุเทพมหานคร 10170 บรษัิทดำาเนนิธรุกจิ 

หลักเกี่ยวกับรับจ้างพิมพ ์ โฆษณา และขายสิ่งพิมพ์

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที ่ 15 มิถุนายน 2536

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณเมตตา อุทกะพันธุ ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของหุ้นสามัญทั้งหมด 

2. หลักเกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

2.1  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและการแสดงรายการได้ทำาขึ้นตามแบบกำาหนดรายการย่อที่ต้องมี 

ในงบการเงินสำาหรับบริษัทมหาชนจำากัด ที่กำาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ

การบัญช ี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน 

ฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2553 และปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2552 และฉบับที่ออกใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี 

ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่ 1 มกราคม 2554 มีดังต่อไปนี้

 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

 มาตรฐานการบัญช ี ฉบับที ่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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 มาตรฐานการบัญช ี ฉบับที ่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 5 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการดำาเนนิงานทีย่กเลกิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 6 เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 15 เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 31 เรื่อง รายได ้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ 

สำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์ของ 

พนักงาน บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกและปรับปรุงใหม่สำาหรับปีปัจจุบัน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท 

ตามทีร่ะบไุว้ในหมายเหตขุ้อ 2.3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว ส่วนใหญ่มผีลกระทบต่อการนำาเสนองบการเงนิและการปรบัปรงุ 

ทันท ี ยกเว้นเรื่องการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานที่บริษัทเลือกปรับปรุงกับกำาไรสะสมต้นงวดทั้งจำานวน

2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 

ข้อ 2.2 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญช ี ฉบับที ่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำาเสนองบการเงิน 

 ภายใต้ข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม ่ งบการเงินประกอบด้วย

  งบแสดงฐานะการเงิน

  งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

  งบกระแสเงินสด และ

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญช ี ฉบับที ่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ภายใต้ข้อกำาหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

1. ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และมีการคิด 

ค่าเสื่อมราคาประจำาป ี

2. การกำาหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำาคัญ

3. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากม ี

อายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน ์ นอกจากน้ีต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือ 

และอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กำาหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง

ใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้ำาหนดให้กจิการรบัรูผ้ลประโยชน์ที่ให้กบัพนกังานเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่กจิการได้รบับรกิารจ้างงานจากพนกังาน

แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิการจะต้องประเมนิและบนัทกึหนีส้นิเกีย่วกบัผลประโยชน์ของพนกังานเนือ่งจากเกษยีณอายแุละผลประโยชน์ระยะยาว

อืน่ที่ให้แก่พนกังาน โดยใช้การคำานวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่เดมิบรษัิทรบัรูผ้ลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเมือ่เกดิรายการ

บรษิทัได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวในปีปัจจบุนัและรบัรูห้นีส้นิในช่วงท่ีเปลีย่นแปลงโดยปรบักบักำาไรสะสมต้นงวดของงวดปัจจบุนั

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำาให้บริษัทมีกำาไรสำาหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเป็นจำานวน 14.36 ล้านบาท (0.07 บาทต่อหุ้น)

3. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู ้

รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

จากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้อง 

รับคืนสินค้า

 รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว

 ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กระแสรายวันและประจำาไม่เกิน 3 เดือน และ

เงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งถึงกำาหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน

3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้

เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนดจดัประเภทเป็นเงนิลงทนุชัว่คราวหรอืระยะยาวตามอายคุงเหลอื แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุตดั

จำาหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) และตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง จำานวนที่ตัดจำาหน่าย

นี้แสดงรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูบรษิทับนัทกึโดยการวเิคราะห์ประวตักิารชำาระหนี ้และคาดการณ์เกีย่วกบัการรบัชำาระหนี้ในอนาคตจากลกูหนีแ้ต่ละราย

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ค่าเผื่อประมาณการรับคืน

ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม เป็นประมาณการท่ีคาดว่าจะเกิดการรับคืนสินค้าประเภทนิตยสารและหนังสือเล่มจาก

ลูกค้า ซึ่งการรับคืนจะไม่เกินจำานวนร้อยละของประมาณการรับคืนจากการขายแต่ละครั้ง(ยกเว้นนิตยสารใหม่) ซึ่งอัตราร้อยละดังกล่าวคำานวณ

จากเงื่อนไขที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย และกำาหนดระยะเวลาการรับคืนภายใน 1 ปี หลังจากการขาย

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคำานวณดังนี้

 สินค้าสำาเร็จรูป แสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สินค้าระหว่างผลิต แสดงมูลค่าในราคาต้นทุนจริงตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ใน

สถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึง
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ระดับกำาลังการผลิตตามปกติ

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุน

ที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) 

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทนุรบัรูเ้มือ่เริม่แรกที่ได้สนิทรพัย์มารวมถงึต้นทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้

ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์คำานวณจากราคาทนุหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี้

 อาคารโรงงานและส่วนปลูกสร้างอาคาร      20 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ์   5 - 10 ปี

 เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องใช้สำานักงาน       5 ปี

 ยานพาหนะ         5 ปี

 บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มี

นัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บรษิทัตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชเีมือ่จำาหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหน่ายหรอืตดัจำาหน่าย

สินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.8 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

นับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจะทบทวนการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกปี ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์        3 ปี

 ลิขสิทธิ์หนังสือ    3 - 10 ปี เริ่มจากวันที่ผลิตหนังสือและปริมาณหนังสือที่ขายได้

ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อย

ค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำาหน่าย มูลค่าที่จะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 
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3.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญาเช่าระยะยาว บนัทกึเป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยจำานวนเท่ากบัราคายตุธิรรมของทรพัย์สนิท่ีเช่า ณ วนัเริม่ต้น 

ของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ซึ่งอัตราคิดลดที่ใช้คำานวณมูลค่า 

ปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ยท่ีระบุในสัญญาเช่า ต้นทุนแรกเริ่มท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคา 

ทุนของสินทรัพย์ ค่าเช่าที่จ่ายชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่ 

งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพ่ือให้ดอกเบ้ียเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของ 

สินทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

3.12 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน โดยบริษัทจะ 

บันทึกการจ่ายชำาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน

3.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน 

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชำาระ 

ภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตามประมาณการหนี้สิน 

ทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สิน 

ที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงสุทธิจากจำานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืน 

ที่รับรู้ไว้

3.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจดัทำางบการเงนิเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบรษิทัต้องใช้การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ 

ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ได้ประมาณไว้

3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบให้เป็น 

รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น 

ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนักงานของบริษัท และ 

ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

บริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  (Projected

Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการ 

ดงักล่าวต้องใช้ข้อสมมตทิีห่ลากหลาย รวมถงึข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลด อตัราการข้ึนเงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงในจำานวน

พนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการผลประโยชน ์

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

บรษิทัเลอืกทีจ่ะบนัทกึหนีส้นิทัง้หมดดงักล่าวเป็นครัง้แรกเป็นรายการปรบัปรงุกำาไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2554 ตามวธิปีฏบิตัิในช่วง 

เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญช ี ฉบับที ่ 19
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3.17 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัท เสนอขายหุ้น 

สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญน้ีจะนำา 

ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.18 สำารองตามกฎหมาย

สำารองตามกฎหมายตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง

(“สำารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรประจำาปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสำารองดงักล่าวมจีำานวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัหมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบรษิทั ถกูควบคมุโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม

หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ำาหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี ้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมี 

นัยสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ี 

เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษัิทแต่ละรายการ บรษัิทคำานงึถงึเนือ้หาของความสมัพนัธ์มากกว่า 

รูปแบบทางกฎหมาย

3.20 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทมีภาระภาษีต้องเสีย โดยคำานวณจากกำาไรสำาหรับปีทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

3.21 กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชำาระแล้วระหว่างปี

4. ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเนือ่งจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ม�ถือปฏิบัติ

ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2554 บรษิทัได้ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ ดงันี้

 

ก�รปรับปรุงงบก�รเงิน

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554

            บ�ท

กำาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในปีก่อน 1,325,614,713.00

ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (73,240,990.00)

กำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - หลังปรับปรุง 1,252,373,723.00

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 11,738,278.02

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 2,623,369.98

กำาไรลดลง 14,361,648.00

กำาไรต่อหุ้นลดลง

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07
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5. ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ที่ประก�ศใช้ระหว่�งปี

ในระหว่างป ี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม ่ โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติ 

กับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที ่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 10 เรือ่งความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณท่ีีไม่มคีวามเกีย่วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได ้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได ้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัได้ประเมนิแล้วเหน็ว่าการตคีวามมาตรฐานการบญัชีใหม่ข้างต้น จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญัต่องบการเงนิ 

สำาหรับปีที่เริ่มใช้การตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

6. ร�ยก�รกับกิจก�รและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท/บุคคล    ลักษณะคว�มสัมพันธ์  เกี่ยวข้องโดย

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 19

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด

กรรมการบริหาร    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  ผู้บริหาร

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและ 

รายการระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

               บ�ท

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท           2554       2553

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

 บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด    137,235,134.47 159,737,507.34

 บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด          69,426.00         -

  รวม      137,304,560.47 159,737,507.34

สินค้าฝากขาย

 บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด    191,037,006.89 172,174,333.01

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

               บ�ท

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท           2554       2553

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่าการขายสินค้าให้แก่

 บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด    604,473,655.56 588,236,853.51

 บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด          85,202.07       48,987.84

  รวม      604,558,857.63 588,285,841.35

การกำาหนดราคาซ้ือขายน้ีเท่ากับราคาตลาดหักส่วนลดการค้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราร้อยละ  

37.90 - 50.00 เท่ากันทั้งสองปี ส่วนงานรับจ้างพิมพ์ระหว่างกันของหนังสือคิดตามราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก
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                        บ�ท

 ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท           2554       2553

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายได้อื่นรับจาก

 บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด       81,117.70    110,294.15

 บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด      186,040.35    160,981.34

  รวม        267,158.05    271,275.49

ค่าเช่าจ่าย

 บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด      805,421.10          -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าจ่าย

 กรรมการบริหาร         60,000.00    400,000.00

- รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นการขายหนังสือเก่าในราคาร้อยละ 10 ของราคาปก

- ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าอาคารจากกรรมการ เพ่ือใช้ประกอบ

กจิการสถานพยาบาลชือ่ “คลนิกิ Cheewajithome” และขายสนิค้าเพือ่สขุภาพ มกีำาหนดระยะเวลา 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2553 

ถงึวนัที ่ 30 เมษายน 2554 และเมือ่วนัที ่ 16 สงิหาคม 2553 บรษัิท ได้แก้สญัญาใหม่โดยเปลีย่นแปลงระยะเวลาการเช่าจาก 1 ปี เป็น 8 เดอืน 

เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2553 ถงึเดอืนธนัวาคม 2553 และอตัราค่าเช่าจากสญัญาเดมิ ค่าเช่าเดอืนละ 0.10 ล้านบาท เป็นเดอืนละ 0.05 

ล้านบาท ต่อมาเมือ่วันที ่ 4 มกราคม 2554 บรษิทัได้ต่ออายสุญัญาเช่าตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2554 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 กำาหนดอัตรา 

ค่าเช่าตามสัญญาเดือนละ 5,000 บาท 

รวมทั้งบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสำานักงานฝ่ายบัญชีการเงินกับบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่

1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 กำาหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท หากครบกำาหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใด 

เลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่าตอบแทนผู้บริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้อง รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอืน่ ทัง้นีผู้บ้รหิารของบรษิทัหมายถงึบคุคลทีก่ำาหนดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

                                                    บ�ท

               2554       2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น      23,850,250.00 27,528,850.58

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน        177,403.20         -

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น           11,220.00         -

รวม        24,038,873.20 27,528,850.58
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7. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

ประกอบด้วย

 2554 2553

 จำานวนเงิน  อัตราดอกเบี้ย จำานวนเงิน อตัราดอกเบีย้

 บาท ร้อยละต่อปี บาท ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 66,084,388.22 0.00 - 1.25 46,623,084.57 0.00 - 0.75

ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน 50,000,000.00 2.70 - -

พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน - - 239,932,862.75 1.85 - 1.86

รวม 116,084,388.22  286,555,947.32

8. เงินลงทุนชั่วคร�ว

ประกอบด้วย

 2554 2553

 จำานวนเงิน  อัตราดอกเบี้ย จำานวนเงิน อตัราดอกเบีย้

 บาท ร้อยละต่อปี บาท ร้อยละต่อปี

เงินลงทุนใน

เงินฝากประจำา อายุ 4 - 6 เดือน 200,873,369.90 2.25 - 3.90 - -

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 4 - 7 เดือน 228,971,129.15 3.03 - 3.08 199,385,640.72 1.71 - 1.78

รวม 429,844,499.05  199,385,640.72

9. ลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ

ประกอบด้วย

                                                          บ�ท

            2554                  2553

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 157,290,585.35 176,493,469.14

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 322,839,363.45 332,359,550.90

รวมลูกหนี้การค้า 480,129,948.80 508,853,020.04

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ   (1,417,085.60) (1,417,085.60)

 ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร  (19,986,024.88)  (16,755,961.80)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,028,361.49) (6,243,954.99)

 สุทธิ 450,698,476.83 484,436,017.65
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 60 - 120 วัน ซึ่งการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

                          บ�ท    

   2554 2553

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 156,995,247.44 173,682,386.54

เกินกำาหนดชำาระ ดังนี้

 - ไม่เกิน 3 เดือน 19,785.91 -

 - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 273,385.00 -

 - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,167.00 2,811,082.60

 - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - -

  รวม 157,290,585.35 176,493,469.14

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (19,986,024.88) (16,755,961.80)

  สุทธิ 137,304,560.47 159,737,507.34

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 208,838,798.94 232,892,659.96

เกินกำาหนดชำาระ ดังนี้

 - ไม่เกิน 3 เดือน 49,034,692.96 48,434,903.99

 - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,301,101.50 7,089,580.32

 - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,921,392.41 3,900,205.15

 - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 15,353,697.14 7,579,946.82

  รวม 283,449,682.95 299,897,296.24

รายได้ค้างรับ-รับจ้างพิมพ์และอื่น 39,389,680.50 32,462,254.66

  รวม 322,839,363.45 332,359,550.90

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (1,417,085.60) (1,417,085.60)

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,028,361.49) (6,243,954.99)

  สุทธิ 313,393,916.36 324,698,510.31
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ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554  มรีายการเคลือ่นไหวของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู และประมาณการรบัคนืหนงัสอืและนติยสาร ดงันี้
               บาท

 ประมาณการรับคืน      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวม

 หนังสือและนิตยสาร       ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (18,173,047.40) (6,243,954.99) (24,417,002.39)

บวก สำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี (57,768,669.07) (2,184,406.50) (59,953,075.57)

หัก ตัดหนี้สูญระหว่างปี - - -

หัก โอนกลับรายการสำารองระหว่างปี 54,538,605.99 400,000.00 54,938,605.99

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (21,403,110.48) (8,028,361.49) (29,431,471.97)

ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนหนังสือและนิตยสารตามท่ีบันทึกไว้เพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว

10. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

               บาท

                  2554              2553

 สินค้าฝากขาย     191,037,006.89 172,174,333.01

 สินค้าสำาเร็จรูป     22,628,851.27 31,604,861.41

 สินค้าระหว่างผลิต     34,643,811.42 28,572,982.48

 วัสดุการพิมพ์     40,542,547.59 38,870,685.98

 วัสดุสิ้นเปลือง     941,109.80 824,269.88

  รวม     289,793,326.97 272,047,132.76

11. เงินลงทุนระยะยาว

ประกอบด้วย

               บาท

                    2554                        2553

        ราคาทุน      ราคาทุนตัดจำาหน่าย       ราคาทุน      ราคาทุนตัดจำาหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 10,000,000.00 9,957,680.43 10,000,000.00 10,039,586.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีถือจนครบกำาหนดเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 3.20 ต่อปี และ 4.75 ต่อปี ตามลำาดบั ซึง่ราคาทนุส่วนหนึง่จำานวน 7.30 ล้านบาท และ 7.00 ล้านบาท ตามลำาดบั และบรษัิทนำาไป 

คำ้าประกันการใช้ไฟฟ้า

12. เงินลงทุนทั่วไป

ประกอบด้วย

           สัดส่วนร้อยละ

                 ทุนชำาระแล้ว      การลงทุน     วิธีราคาทุน

    ประเภทธุรกิจ    2554   2553   2554   2553    2554   2553   

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

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด  จำาหน่ายหนังสือ   10,000   10,000   19.0   19.0   1,900   1,900  

บริษัทอื่น                

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำากัด  บริการงานพิมพ์   500,000 500,000    0.5    0.5    2,500 2,500  

 รวม                 4,400   4,400  

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ประกอบด้วย            บาท

    ยอดตามบัญชี           รายการระหว่างปี      ยอดตามบัญชี

       ณ วันที่ 1         เพิ่มขึ้น          รับโอน                   ลดลง             โอนออก     ณ วันที่ 31   

     มกราคม 2554                    ธันวาคม 2554  

ราคาทุน             

ที่ดิน                  158,555,000.00               618,300.00               -              -           -   159,173,300.00  

อาคารโรงงาน   351,425,050.22    2,408,463.73               -                     -                      -              353,833,513.95

  ส่วนปรับปรุงอาคาร     179,777,485.01    7,030,485.10               -                 (4,401,738.58)             -              182,406,231.53  

เครื่องจักรและอุปกรณ์     870,450,500.96    4,284,297.38        10,503,399.70          (26,978,033.56)              -    858,260,164.48  

เครื่องมือเครื่องใช้   189,255,162.36             12,299,393.47         1,431,020.64          (32,569,007.59)               -    170,416,568.88  

ยานพาหนะ     59,014,234.61             10,767,423.92             -                 (4,704,012.50)              -      65,077,646.03

เครื่องใช้สำานักงาน   266,966,645.60              11,614,236.00               -               (24,880,990.33)              -    253,699,891.27  

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง   12,271,753.47            135,002,002.85               -                -          (11,934,420.34)    135,339,335.98   

รวม               2,087,715,832.23            184,024,602.45        11,934,420.34         (93,533,782.56)        (11,934,420.34)       2,178,206,652.12  

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

             อาคารโรงงาน                (156,853,189.93)           (17,711,182.49)               -                -    - (174,564,372.42)

ส่วนปรับปรุงอาคาร                 (57,000,268.83)           (11,170,911.35)               -    1,721,217.35    -    (66,449,962.83)  

เครื่องจักรและอุปกรณ์                (668,857,803.99)         (64,455,752.69)               -                26,978,031.56  -   (706,335,525.12)  

เครื่องมือเครื่องใช้                (151,136,549.69)           (17,239,666.07)               -                32,568,581.59    -   (135,807,634.17)

  ยานพาหนะ                 (47,072,832.91)            (4,246,134.52)               -                 4,704,008.50    -    (46,614,958.93)  

เครื่องใช้สำานักงาน               (221,443,469.90)           (16,361,424.30)               -                24,824,240.27    -   (212,980,653.93)   

รวม               (1,302,364,115.25)          (131,185,071.42)             -                90,796,079.27    -            (1,342,753,107.40)  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       785,351,716.98                  835,453,544.72  

           บาท

    ยอดตามบัญชี           รายการระหว่างปี      ยอดตามบัญชี

       ณ วันที่ 1         เพิ่มขึ้น          รับโอน                   ลดลง             โอนออก     ณ วันที่ 31   

     มกราคม 2553                    ธันวาคม 2553  

ราคาทุน             

ที่ดิน                   220,408,854.00                   -               -              -        (61,853,854.00)   158,555,000.00

อาคารโรงงาน    350,931,385.81      493,664.41             -                     -                      -                351,425,050.22

  ส่วนปรับปรุงอาคาร      152,549,323.81      5,711,417.49          21,516,743.71               -             -              179,777,485.01

เครื่องจักรและอุปกรณ์      859,349,682.74      4,533,410.74         6,967,407.48                (400,000.00)            -      870,450,500.96

เครื่องมือเครื่องใช้   177,965,114.19           12,184,264.80             402,345.25           (1,258,041.88)             (38,520.00)    189,255,162.36

ยานพาหนะ      56,027,083.87              2,955,946.40             31,204.34               -           -        59,014,234.61

เครื่องใช้สำานักงาน   243,125,826.91            21,911,610.60           5,844,516.85           (3,886,150.61)             (29,158.15)      266,966,645.60

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง   11,156,062.13             50,220,065.16         237,255.27         -          (49,341,629.09)       12,271,753.47   

รวม                2,071,513,333.46              98,010,379.60      34,999,472.90            (5,544,192.49)        (111,263,161.24)     2,087,715,832.23

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

             อาคารโรงงาน                (138,691,771.14)             (18,161,418.79)             -                -    - (156,853,189.93)  

ส่วนปรับปรุงอาคาร                  (48,245,989.33)              (8,754,279.50)               -          -    -    (57,000,268.83)  

เครื่องจักรและอุปกรณ์                (595,157,447.58)           (73,893,863.32)               -                     193,506.91  -   (668,857,803.99)

เครื่องมือเครื่องใช้                (135,511,129.65)           (16,790,376.46)           (1,069.09)            1,158,107.75            7,917.76     (151,136,549.69)

  ยานพาหนะ                (41,511,903.11)            (5,560,929.80)                 -        -    -    (47,072,832.91)    

เครื่องใช้สำานักงาน                (208,699,795.91)           (16,595,175.48)         (7,917.76)            3,858,350.16            1,069.09 (221,443,469.90)   

รวม               (1,167,818,036.72)          (139,756,043.35)         (8,986.85)           5,209,964.82              8,986.85         (1,302,364,115.25)  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       903,695,296.74                            785,351,716.98
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ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยานพาหนะและเครือ่งใช้สำานกังานมลูค่าสทุธิตามบญัชีจำานวน 4.00 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท

ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที ่ 16

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บรษิทัมสีนิทรพัย์ทีค่ดิค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัคงใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ ราคาทนุ 761.83 ล้านบาท

และ 595.70 ล้านบาท ตามลำาดับ

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2553 ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างมลูค่าสทุธติามบญัชี จำานวน 63.89 ล้านบาท เป็นหลกัทรพัย์คำา้ประกนัสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัจาก 

ธนาคารพาณิชย ์ หลักประกันเงินกู้ดังกล่าวได้ไถ่ถอนแล้วเมื่อวันที ่ 14 กรกฎาคม 2554

14. ที่ดินรอการพัฒนา

ทีด่นิรอการพัฒนาทัง้จำานวนมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การขยายโรงงานเพือ่อนาคต ซึง่ในป ี 2553 บรษิทั ชะลอการขยายโรงงานออกไป เนือ่งจาก 

อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการขยายโรงงาน

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ประกอบด้วย

                        บาท           

  ยอดตามบัญชี                รายการระหว่างปี  ยอดตามบัญชี

                                                 ณ วันที่ 1             เพิ่มขึ้น                 ลดลง            ณ วันที่ 31   

 มกราคม 2554             ธันวาคม 2554  

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34,152,526.45 9,116,726.49 - 43,269,252.94

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา 24,140.00 - (24,140.00) -

          รวม 34,176,666.45 9,116,726.49 (24,140.00) 43,269,252.94

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (20,103,584.14)   (5,102,577.17) - (25,206,161.31)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14,073,082.31    18,063,091.63

                        บาท           

  ยอดตามบัญชี                รายการระหว่างปี  ยอดตามบัญชี

                                                 ณ วันที่ 1            เพิ่มขึ้น                 ลดลง              ณ วันที่ 31   

 มกราคม 2553             ธันวาคม 2553  

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27,177,232.90 6,975,293.55 - 34,152,526.45

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา 1,856,945.32 24,140.00 (1,856,945.32) 24,140.00

          รวม 29,034,178.22 6,999,433.55 (1,856,945.32) 34,176,666.45

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (16,671,830.98) (3,431,753.16) - (20,103,584.14)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,362,347.24   14,073,082.31
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16. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ

ประกอบด้วย

           บาท

             2554         2553

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

 - ครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี  1,447,069.07 993,002.80

 - ครบกำาหนด 1-5 ปี   2,896,746.80 2,154,848.08

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 4,343,815.87 3,147,850.88

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (631,306.73) (256,720.17)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,712,509.14 2,891,130.71

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำาหนด  

     ชำาระภายในหนึ่งปี     (1,092,333.50) (863,050.48)

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 2,620,175.64 2,028,080.23

บรษิทัไดท้ำาสญัญาเชา่การเงนิในยานพาหนะและเครือ่งใชส้ำานกังาน อายสุญัญา 3 - 5 ป ี กบับรษัิทลสีซิง่ 2 แห่ง ซึง่ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

 2554 และ 2553 มสีญัญาจำานวน 5 ฉบบั และ 4 ฉบบั ตามลำาดบั โดยชำาระคา่เชา่เดอืนละ 0.13 ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นบาท ตามลำาดบั  

ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพันในสัญญา

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่อ

งบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

งบแสดงฐานะการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

        บาท

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  73,240,990.00

 ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย  14,361,648.00

 ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ  (12,391,360.00)

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  75,211,278.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน

  ต้นทุนขายและบริการ   8,025,598.14

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  3,524,056.68

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   188,623.20

  ดอกเบี้ยภาระผูกพัน   2,623,369.98

   รวม     14,361,648.00
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19. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง และการดำารงไว้ซึ่ง

โครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสม

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.24  : 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 0.21:1)

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

                                                                 บาท

                                                  2554                           2553

การเปลี่ยนแปลงสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต   (15,957,492.68) (55,039,563.66)

เงินเดือน ค่าแรงงานและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 455,999,228.86 413,043,499.47

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย   136,287,648.59 143,187,796.51

ค่าบทความ ค่าภาพประกอบ ค่าแปล และค่าลิขสิทธิ์ 94,588,695.21 111,686,976.19

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป  396,241,728.54 419,487,750.46

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     500,651,788.35 482,650,804.03

  รวม     1,567,811,596.87 1,515,017,263.00

18. เงินปันผลจ่าย

 เงินปันผล อนุมัติโดย   จำานวนหุ้น   เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย   วันที่จ่ายเงินปันผล

         (พันหุ้น)   (บาทต่อหุ้น)   (พันบาท)

ประกาศจ่ายจากกำาไร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 200,000   0.80 160,000 10 พฤษภาคม 2554

ของปี 2553  ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่  

  20 เมษายน 2554

ประกาศจ่ายจากกำาไร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 200,000   0.80 160,000 11 พฤษภาคม 2553

ของปี 2552  ประจำาปี 2553 เมื่อวันที่

  20 เมษายน 2553

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

      ร้อยละ

อัตราคิดลด      3.76

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน     0.00 - 26.00

อัตราการมรณะ      5.00

21. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท

และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ไทยพาณิชย์  จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 7.97 ล้านบาท และ 7.00 ล้านบาท ตามลำาดับ 
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    ล้านบาท

              ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ

      สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

          ธุรกิจผลิตและ        ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจชีวจิตโฮม        ธุรกิจจัดงานแสดง         รวม

          จำาหน่ายหนังสือ             และจัดอบรมสัมนา          และผลิตรายการโทรทัศน์

                     2554       2553             2554        2553             2554        2553          2554        2553

รายได้จากการดำาเนินงาน 1,620.73      1,584.34 88.33 66.33 175.23   169.95   1,884.29 1,820.62

กำาไร (ขาดทุน)

จากการดำาเนินงาน                  265.16   254.04   (1.66)   0.57   80.05 76.37   343.55 330.98

  ต้นทุนทางการเงิน                          (2.78)   (0.16)

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                    (104.80)   (83.88)

  กำาไรสำาหรับปี                      235.97   246.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม                 

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ                  441.86   477.46 4.09 0.75   4.74 6.23   450.69   484.44

สินค้าคงเหลือ                      288.53   271.50 1.26 0.54    -              - 289.79   272.04

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ      827.06   765.63   7.27   17.71 1.12   2.01 835.45   785.35

สินทรัพย์ส่วนกลาง                    732.69   653.20

  สินทรัพย์รวม             2,308.62   2,195.03

22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คำานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 คำานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 ของกำาไรก่อนหักภาษีเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามร้อยล้านบาทและร้อยละ 30 ของกำาไรก่อนหักภาษีเงิน

ไดเ้ฉพาะสว่นทีเ่กนิสามรอ้ยล้านบาท หลงัจากบวกกลบัดว้ยสำารองและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่ไมอ่นญุาตใหถ้อืเปน็คา่ใชจ้า่ยในการคำานวณภาษเีงนิได ้

และหกัดว้ยรายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนำามารวมเปน็เงนิไดต้ลอดจนรายจา่ยท่ีมสีทิธิหักไดเ้พิม่ข้ึน ท้ังนีอ้ตัราดงักลา่วเปน็ไปตามพระราชกฤษฎกีา

ฉบับที่ 475 (พ.ศ. 2551) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยให้ใช้สิทธิเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี

แรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

23.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายหนังสือ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจชีวจิตโฮม และจัดอบรมสัมมนา ธุรกิจจัดงานแสดงและผลิตรายการ

โทรทัศน์ ซึ่งดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือในประเทศไทย ดังนี้

24.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

24.1  นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร ดังนี้

      วงเงิน (ล้าน)

   สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

หนังสือคำ้าประกันจากธนาคาร  บาท 47.00 17.28 29.72

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ดอลลาร์สหรัฐ 1.85 - 1.85

   ยูโร 5.00 0.08 4.92

เลตเตอร์ออฟเครดิต  บาท 300.00 3.38 296.62

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 305.00 - 305.00
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24.2 สัญญาต่างๆ
 24.2.1 สัญญาซื้อทรัพย์สิน
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาซื้อเครื่องจักร  จำานวน 3.28 ลา้นบาท และสญัญารบัเหมา 

  ก่อสร้าง 1.02 ล้านบาท
     24.2.2 สัญญาลิขสิทธิ์
      บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้าของผลงานต่างๆ 2 ประเภท ดังนี้
  - จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา
  - จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา โดยจ่ายร้อยละ  70 ของจำานวนเล่มที่พิมพ์ 

                        ส่วนที่เหลือจะจ่ายตามยอดจำาหน่ายหนังสือ
 24.2.3 สัญญาเช่าและบริการระยะยาว
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการโดยสัญญามี ระยะเวลา 1 - 3 ปี จำานวนเงิน 

  ที่ต้องจ่ายตามสัญญารวม 2.91 ล้านบาท 

25. เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 บริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด และจากการท่ี 

คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท 
ไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ดังนั้นบริษัทอาจได้รับ

ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ ซึง่เกดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดอนาคต ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานและกระแส
เงินสดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินแสดงได้ดังนี้

                     ล้านบาท

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

           อัตราดอกเบี้ยคงที่               อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง รวม  อัตราดอกเบี้ย 

                        ภายใน         มากกว่า  มากกว่า              ตามราคาตลาด   (ร้อยละต่อปี)

                       1 ปี        1 ถึง 5 ปี 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน               

เงินฝากออมทรัพย์            -                 -                   -                       22.14    22.14    0.75 - 1.25   

เงินฝากประจำา              200.87              -                  -                          -                           200.87               1.75 - 4.50   

ตั๋วแลกเงิน                   50.00              -                   -                          -                            50.00                2.70   

พันธบัตรรัฐบาล            228.97            9.96                 -                          -                          238.93               3.03 - 3.20    

รวม                       479.84            9.96                 -                        22.14                     511.94                  

หนี้สินทางการเงิน               

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ระยะยาว                     2.09            1.62                 -                          -                             3.71             3.39 - 9.54    

รวม                         2.09          1.62                 -                         -                             3.71    

                      ล้านบาท

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

           อัตราดอกเบี้ยคงที่               อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง รวม  อัตราดอกเบี้ย 

                        ภายใน         มากกว่า  มากกว่า              ตามราคาตลาด   (ร้อยละต่อปี)

                       1 ปี        1 ถึง 5 ปี 5 ปี

        สินทรัพย์ทางการเงิน

               เงินฝากออมทรัพย์            -                 -                  -                        17.32                         17.32               0.25 - 0.75   

พันธบัตรรัฐบาล             449.36              -                  -                           -                        449.36               1.71 - 4.75    

รวม                        449.36              -                   -                        17.32                      466.68    

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

   ระยะยาว                  0.86           2.03                 -                           -                            2.89               3.39 - 9.54    

รวม                          0.86             2.03                -                           -                            2.89
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถือเงินสดในมือ และซื้อลิขสิทธิ์เป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงยังไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน ดังน้ี

                      สินทรัพย์                          หนี้สิน

สกุลเงิน (หน่วย : พัน)  2554         2553      2554 2553

ดอลลาร์สหรัฐฯ   11         2      253 77

ยูโร   126         132      - -

เยน   533         -      - -

ปอนด์สเตอร์ลิง   4         -      - -

ฟรังก์สวิส   13         -      - -

ดอลลาร์สิงคโปร์   10         -      - -

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้ อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายการใหส้นิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั รวมทัง้ 

มีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริษัท มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ในระดับตำ่า

มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ดังน้ันมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

ดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

26.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 รายการในงบการเงินของปี 2553 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2554 ดังนี้

            บาท

                      ตามที่จัด ประเภทใหม่                  ตามที่เคยรายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 อะไหล่เครื่องจักร - 9,293,979.05

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,735,842.08 13,441,863.03

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 107,664,036.02 98,850,328.89

         เจ้าหนี้อื่น - 8,813,707.13

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

     ค่าใช้จ่ายในการขาย (46,873,911.52) (47,220,657.73)

       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (191,387,587.95) (191,040,841.74)

งบกระแสเงินสด

     สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

          กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (135,663,324.49) (130,320,366.63)

          กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (160,592,351.43) (165,935,309.29)

27. การอนุมัติงบการเงิน

 กรรมการผูม้อีำานาจอนมุตัขิองบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) อนมุตัิใหอ้อกงบการเงนิแลว้ เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์
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