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(หน่วย : พันบาท)

        ปี 2554         ปี 2555      % เพิ่ม (ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน

    สินทรัพย์หมุนเวียน  1,336,380  1,495,797  11.93

    สินทรัพย์รวม  2,307,618  2,467,490  6.93

    หนี้สินรวม  484,270  475,127 (1.89)

    ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,823,348  1,992,363  9.27

    ทุนจดทะเบียน  200,000  200,000              -   

    ทุนชำ�ระแล้ว  200,000  200,000              -   

    จำ�นวนหุ้น (ล้�นหุ้น)  200  200              -   

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

    ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร  1,893,231  2,146,237  13.36

    ร�ยได้อื่น  18,132  33,364  84.01

    ร�ยได้รวม  1,911,363  2,179,601  14.03

    ต้นทุนข�ย  1,279,097  1,410,362  10.26

    กำ�ไรขั้นต้นก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  614,135  735,875  19.82

    ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  291,338  311,737  7.00

    กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น  340,928  457,501  34.19

    ต้นทุนท�งก�รเงิน  154  596  287.58

    ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล  104,801  107,890  2.95

    กำ�ไรสุทธิ  235,974  349,016  47.90

    กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)  1.18  1.75  48.31

รายงานการเงินและผลการดำาเนินงานโดยสรุป

หมายเหตุ:  1. ข้อมูลข้�งต้นเป็นงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำ�งบก�รเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 
    ม�จัดทำ�เป็นงบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม 2555
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หมายเหตุ:  1. ข้อมูลข้�งต้นเป็นงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำ�งบก�รเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 
    ม�จัดทำ�เป็นงบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม 2555
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ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท

คุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุ เกิดเม่ือวันท่ี 10 พฤษภ�คม พ.ศ. 2485 ท่ีอำ�เภอรือเส�ะ จังหวัดนร�ธิว�ส  

เป็นบุตรคนที ่4 ของพ่อ - รัตน ์ และแม ่ - ระเรียบ อุทกะพันธุ ์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน

ภ�ยหลังจบก�รศึกษ�ช้ัน ม.8 จ�กโรงเรียนมห�วชิร�วุธ สงขล� ได้เข้�ศึกษ�ต่อทีค่ณะอักษรศ�สตร์ 

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

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

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

คณุชูเกียรติได้หันเหม�เป็นฝ่�ยประช�สัมพันธ์ของก�รเคหะแห่งช�ติ ซ่ึงท่ีน่ีถือเป็นจุดเร่ิมต้นของก�ร 

จัดทำ�ว�รส�ร “บ้�น” เพ่ือเผยแพร่คว�มรู้ และเป็นคู่มือเตรียมคว�มพร้อมให้กับประช�ชนท่ีกำ�ลังจะย้�ย 

เข�้ไปอ�ศยับ�้นทีก่�รเคหะฯสร�้งขึน้ ซึง่ในชว่งนัน้เปน็ชว่งทีก่ำ�ลงัประสบกบัภ�วะข�ดแคลนทีอ่ยูอ่�ศยั

เม่ือคน้พบว�่ตวัเองไมเ่หม�ะกบัง�นร�ชก�รและรูส้กึอิม่ตวั จงึไดล้�ออกจ�กก�รเคหะแหง่ช�ต ิ และ 

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

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

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

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

คุณชูเกียรติได้กล่�วถึงหลักก�รทำ�ง�นไว้ในหนังสือ “มะเร็งขึ้นสมอง” ว่� 

“บรษิทัอมรนิทรฯ์ทำ�ธรุกจิเจรญิรดุหน�้ม�ต�มลำ�ดบั คนนึกว�่ผมมวีสิยัทศัน์ทีก่ว�้งไกล ไมใ่ชห่รอก 

ผมคิดว่�ผมมีสติม�กกว่� ปัญญ�ของผมก็แค่กล�งๆ ต้ังแต่สมัยเรียนมัธยม ครูจะบันทึกลงสมุดพก 

ม�ทกุปวี�่ ‘สตปิญัญ�ป�นกล�ง’ ก�รทำ�ธรุกจิ สตสิำ�คัญกว�่ปัญญ� เพร�ะถ�้เอ�ปัญญ�นำ�จะหลงระเริง 

ไปกนัใหญ่ ต้องใชส้ตนิำ� หรอือย�่งนอ้ยกใ็ชส้ตกิำ�กบัปัญญ�ใหไ้ด ้ ขอใหม้สีตรู้ิขอ้จำ�กดัของตวั ไมต่�โต 

โลภม�ก และมีคว�มเพียรที่จะทำ�ส่ิงที่ได้ไตร่ตรองด้วยคว�มมีสติ อย่�ท้อถอย ชีวิตจะมีคว�มสุข  

คว�มสำ�เรจ็จะต�มม� คว�มสำ�เรจ็ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งทัง้หมด ไมส่ำ�เรจ็ม�กกไ็ด ้ จะไดเ้ปน็บทเรยีน ในชวีติ 

ผม  สิ่งที่ทำ�ไม่สำ�เร็จก็เยอะไป คนมักจะไม่มอง ไปมองแต่คว�มสำ�เร็จ”

คุณชูเกียรติได้จ�กไปอย่�งสงบเมื่อวันที ่ 10 ธันว�คม พ.ศ. 2545 สิริรวมอ�ยุได ้ 60 ป ี7 เดือน 

...เป็นระยะเวล�น�นกว่� 10 ปีแล้ว แต่ทว่�คุณชูเกียรติได้มอบมรดกแห่งสติและปัญญ�ให้คน 

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

“บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)”
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ประวัติบริษัท

จ�กจุดเริ่มต้นของกองบรรณ�ธิก�รเล็กๆ ท่ีคุณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวก 
และพนักง�นจำ�นวนเพียงไม่ก่ีคน ร่วมกันจัดตั้งห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน เพ่ือเริ่มผลิต 
นิตยส�ร “บ้�นและสวน” ฉบับแรกออกว�งจำ�หน่�ยในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519 ในสมัยนั้น 
ยงัตอ้งอ�ศยัก�รพมิพจ์�กโรงพมิพภ์�ยนอก ในชว่งตอ่ม�จงึไดม้กี�รกอ่ตัง้โรงพมิพข์ึน้ในชือ่ ห�้งหุน้สว่น
จำ�กัดอมรินทร์ก�รพิมพ ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยส�รเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้�งง�นพิมพ์อื่นด้วย

ถึงแม้จะมีพนักง�นจำ�นวนไม่ก่ีคน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่ียิ่งใหญ่ท่ีส่งผลให้กิจก�รขย�ยตัวเพ่ิม 

ม�กข้ึนในระยะต่อม� ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นต้องระดมทุน และแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน เข้�จดทะเบียน 

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง 

แอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)” 

ในปเีดยีวกนั บรษิทัไดข้ย�ยกจิก�รด�้นก�รจดัจำ�หน�่ย โดยก�รกอ่ตัง้บรษิทัอมรนิทรบ์ุค๊ เซน็เตอร ์ 

จำ�กัด เพื่อดูแลก�รจัดจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์ทั้งหมด รวมถึงก�รจัดตั้งร้�นค้�ปลีกขึ้นโดยให้ชื่อว่�  

“ร�้นน�ยอนิทร”์ อนัเปน็ชือ่ทีข่อพระร�ชท�นน�มม�จ�กพระร�ชนพินธใ์นพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั  

เรื่อง “น�ยอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”

จ�กปรมิ�ณผูอ้�่นทีเ่ริม่ตน้ขึน้จ�กคนเพยีงไมก่ีก่ลุม่ กลบัขย�ยตวัเพิม่และมคีว�มหล�กหล�ยม�ก 

ยิ่งขึ้น บริษัทจึงเร่ิมผลิตนิตยส�รอื่นๆ ต�มม�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้อ่�น โดยมีนิตยส�ร 

แนวผูห้ญงิออกต�มม� คอื “แพรว” และ “สดุสปัด�ห”์ และผลตินติยส�รอืน่ๆ อย�่งตอ่เนือ่ง จนปจัจบุนั 

บริษัทมีนิตยส�รท้ังส้ิน 13 หัว ผลิตหนังสือเล่มปีละหล�ยร้อยเล่ม รับจ้�งพิมพ์ และขย�ยออกไปสู่ธุรกิจ 
อื่นอีกหล�กหล�ย
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โครงสร้างองค์กร
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)		ปี	2555

คณะกรรมก�รบริษัท

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ส�ยง�นสนับสนุน

ส�ยง�นนิตยส�ร  ส�ยง�นหนังสือเล่ม  ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์  ส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์

คณะกรรมก�รสรรห� 
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

สำ�นักผู้ตรวจสอบภ�ยใน
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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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คณะผู้บริหาร
1. เมตตา อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
2. สุภาวดี โกมารทัต   รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
3. ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
4. ชีวพัฒน์ ณ ถลาง   รองกรรมก�รผู้จดัก�รใหญแ่ละกรรมก�รผู้จดัก�รส�ยง�นธุรกจิโรงพิมพ์
5. โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์   รองกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่กรรมก�รผูจ้ดัก�รส�ยง�นแอก็ทฟีอมรนิทร ์
      และกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
6. ฉันทชาต ธเนศนิตย์   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน)
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คณะผู้บริหารสายงานนิตยสาร
1. นวลจันทร์ ศุภนิมิตร    กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร
2. ฉันทนา ยุทธนาภูมิ   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
3. เจรมัย พิทักษ์วงศ์    บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
4. ปัญญลักษณ์ มณีงาม ไพค์  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
5. นำ้าทิพย์ เงินแย้ม   ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสือ่ส�รแบรนด ์- นติยส�ร
6 ประพันธ์ ประภาสะวัต   ที่ปรึกษ�ส�ยง�นนิตยส�รบ้�นและสวน



THE BEGINNING OF HAPPINESS
Amarin Annual Report 2012

15

คณะผู้บริหารงานโฆษณา
1. อัจฉรา แต้สุวรรณ     รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร (ง�นโฆษณ�)
2. สัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
3. ชฎาพร บุณยาภรณ์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
4. วลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
5. อัศวเมศร์ ชะดามนต์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
6. อุไรวรรณ สุนทรหงษ์   ที่ปรึกษ�ง�นโฆษณ�
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คณะผู้บริหารสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
1. ทิตยา นิลรังษี     ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ย
2. จุฑามาศ สมิตานนท์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย
3. อมรรัตน์ อัคควัฒน์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นระบบคุณภ�พและเทคโนโลยี
4. ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์  ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services
5. บุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร
6. ณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์   ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น
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คณะผู้บริหาร	Content	Business
1. องอาจ จิระอร    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
2. เบ็ญจรัตน์ พัฒนวิโรจน์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
3. รุ่งโรจน์ จรัสแจ่มแก้ว   รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์เทเลวิชั่น และ
      ผู้อำ�นวยก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด 
4. อุษณีย์ วิรัตกพันธ์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รหนังสือเล่ม
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คณะผู้บริหารสายงานสนับสนุน
1. ธนารี พิมปรุ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
2. ชัชฎา พรหมเลิศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์
3. อัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป
4. บัญชา วงศ์ทองเจริญ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
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สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

แมว้�่ในภ�พรวมภ�วะเศรษฐกจิของประเทศไทยในป ี2555 จะมอีตัร�ก�รขย�ยตวัท่ีด ี แตใ่นสว่น 

ภ�คก�รผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยต่�งๆ ท้ังภ�ยในประเทศและจ�กต่�งประเทศ ได้แก่  

นโยบ�ยค�่แรง 300 บ�ทในพืน้ที ่7 จงัหวดั ก�รเพ่ิมขึน้ของค�่ส�ธ�รณปูโภค และวิกฤตหินีส้�ธ�รณะ 

ในสหภ�พยุโรป ผลกระทบข้�งต้นมีผลต่อต้นทุนในก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ  ท่ีผู้ประกอบก�รทุกร�ย 

ไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได ้  

ที่ผ่�นม� บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญและตระหนักถึงผลกระทบต่�งๆ ท่ีอ�จจะเกิดขึ้น โดยบริษัท 

ยงัคงยดึถอืก�รดำ�เนนิก�รว�งแผนปอ้งกนั ตดิต�ม และสร�้งแนวท�งเพ่ือควบคมุระดบัปญัห� จงึทำ�ให ้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กปัจจัยต่�งๆ มีไม่ม�ก และส่งผลให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจผ่�นช่วงเวล� 

ดังกล่�วได้ด้วยดี

ผลการดำาเนินงานปี 2555

ในป ี2555 บรษิทัมรี�ยไดร้วมจ�กทกุส�ยง�นธรุกจิรวม 2,179.60 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้จ�กป ี2554  

เท�่กบั 268.24 ล�้นบ�ท คดิเปน็อตัร�ก�รเพิม่ขึน้ 14.03% และมกีำ�ไรสทุธเิท�่กบั 349.01 ล�้นบ�ท  

เพิ่มขึ้นจ�กช่วงระยะเวล�เดียวกัน 113.40 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รเพิ่มขึ้น 47.90% คิดเป็น 

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นเท่�กับ 1.75 บ�ท ส�เหตุสำ�คัญท่ีส่งผลให้กำ�ไรสุทธิเพ่ิมขึ้นม�จ�กยอดข�ยในหล�ย 

ธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น และอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจ�กร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

การดำาเนินการในปี 2555

ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัทท้ัง 4 ส�ยง�น ประกอบด้วย ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ ส�ยง�นนิตยส�ร  

ส�ยง�นหนังสือเล่ม และส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์ ในรอบปีท่ีผ่�นม�มีพัฒน�ก�รท่ีสำ�คัญในแต่ละส�ยง�น 

ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ก�รติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ 5 สีใหม่สองเคร่ืองและติดต้ังอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีส่ังซ้ือใหม่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น ทั้งด้�นปริม�ณและคุณภ�พนับว่�ประสบคว�มสำ�เร็จด้วยด ี กำ�ลัง 
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ก�รผลติของโรงพมิพจ์งึส�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ไดอ้ย�่งเตม็ที ่ นอกจ�กนี ้ เหตปุจัจยั 

สำ�คัญอันได้แก่ ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ก�รปรับกลยุทธ์ในก�รเลือกรับง�น ก�รลดต้นทุนก�รผลิต 

ทั้งเรื่องกำ�ลังคนและวัสดุ ก็เป็นส่วนสำ�คัญท่ีช่วยทำ�ให้ยอดข�ยและกำ�ไรของส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ 

ในปี 2555 สูงสุดนับตั้งแต่บริษัทเปิดดำ�เนินก�รม� 

สิ่งที่น่�ภ�คภูมิใจอย่�งยิ่งของส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ในปี 2555 คือ ก�รได้รับร�งวัล Silver Award  

ประเภท Offset Book Printing – Less Than 4 Colors และ Limited Editions & Artworks Reproductions  

จ�กง�น 10th Asian Print Award 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

สายงานนติยสาร ในปนีีบ้รษิทัไมไ่ดเ้ปดิตวันติยส�รใหม ่แตไ่ดม้กี�รปรบัปรงุเนือ้ห�และภ�พลกัษณ ์

ของนิตยส�รทุกฉบับ รวมทั้งจัดทำ� e-magazine ปรับปรุงเว็บไซต์ของนิตยส�ร และใช้โซเชียลมีเดีย 

ต่�งๆ เพือ่ส�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รของกลุม่ผูอ้�่นไดค้รบถว้น รวมทัง้ก�รปรบักลยทุธก์�รข�ย 

โฆษณ�โดยรวม และปรับช่องท�งก�รสื่อส�รทุกท�งเพื่อตอบโจทย์ลูกค้�ผู้ซื้อสื่อโฆษณ�

สายงานหนังสือเล่ม มีก�รเปิดสำ�นักพิมพ์ใหม่ คือ สำ�นักพิมพ์ Spell เพื่อตอบสนองผู้อ่�น 

กลุ่มวัยรุ่นที่ช่ืนชอบง�นแปลแฟนต�ซี และสำ�นักพิมพ์ Kids ฉล�ด ซึ่งจัดทำ�หนังสือฝึกทักษะเด็ก 

ท่ีผูอ้�่นทกุกลุม่ส�ม�รถเข�้ถงึไดง้�่ยเนือ่งจ�กมรี�ค�ไมแ่พง รวมทัง้ก�รทำ�หนงัสอืแนะนำ�ประเทศต�่งๆ  

ในกลุ่มอ�เซียน เพื่อให้ช�วไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รู้จักและเข้�ใจเพื่อนบ้�น และเตรียมตัวเปิดรับ 

ก�รเปิดประเทศในอีก 2 ปีข้�งหน้�

สายงานพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย แทรเวล เทรนน่ิง อีเว้นต์ นิวมีเดีย และโทรทัศน์ ได้เปล่ียนช่ือ 

ส�ยง�นเปน็สายงานแอก็ทฟีอมรนิทร์ และตอ่ยอดก�รดำ�เนนิธรุกจิโทรทศันท์ีท่ำ�อยูเ่ดมิ โดยก�รจดัตัง้ 

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ในช่วงแรกจะดำ�เนินก�รเฉพ�ะ 

ในสว่นธรุกจิทวีดี�วเทยีม โดยไดเ้ริม่ออกอ�ก�ศชอ่งร�ยก�ร “อมรนิทรแ์อก็ทีฟทีวี” (AMARIN activ  

TV) ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน 2555 

นอกจ�กนี ้ บรษิทัไดจ้ดัง�นแฟรท์ีส่ำ�คญั 3 ง�น คอื ง�นบ�้นและสวนแฟร ์2012 ซึง่จดัขึน้ในชว่ง 

เดอืนพฤศจกิ�ยน ทีช่�เลนเจอรฮ์อลล ์ อมิแพค็ เมอืงทองธ�น ี และง�น Health, Cuisine & Beauty  

Festival ซึ่งเพิ่มก�รจัดจ�ก 1 ครั้งเป็น 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกรกฎ�คม ท่ีศูนย์ก�รประชุมแห่งช�ติ  

สิริกิติ ์ และช่วงเดือนพฤศจิก�ยน ที่ช�เลนเจอร์ฮอลล ์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี 
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ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทยังคงยึดม่ันต�มนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ล ท่ีมีก�รอนุมัติให้จัดทำ�นโยบ�ย 

บรรษทัภิบ�ลและคูม่อืจรยิธรรมของบรษิทัข้ึนใหมใ่นปี 2554 ทัง้นี ้ จดุประสงคห์ลกัเพือ่ใชเ้ปน็หลกัก�ร 

และข้อปฏิบัติที่ชัดเจน แสดงถึงคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รท่ีเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร  

สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักง�น 

ปี 2555 อ�จจะกล่�วได้ว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี ท้ังใน 

ส่วนของยอดข�ย กำ�ไรก่อนหักภ�ษี และกำ�ไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นผลจ�กก�รร่วมมือร่วมใจของ 

พนักง�นในทุกส�ยง�น โดยเฉพ�ะก�รลดตน้ทนุก�รผลติและก�รบรหิ�รจดัก�รตน้ทนุของบรษิทัไดอ้ย�่ง 

มีประสิทธิภ�พ 

ท้�ยที่สุดนี้ ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  

ดิฉันขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น คู่ค้� ผู้สนับสนุนก�รลงโฆษณ�ในสื่อของบริษัท พันธมิตร และ 

หนว่ยง�นภ�ครฐั ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทกุท�่นทีไ่ดใ้หค้ว�มรว่มมอืและสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั 

ม�ตลอด และหวังเป็นอย่�งย่ิงในก�รสนับสนุนของท่�นในโอก�สต่อไป รวมถึงขอขอบคุณผู้บริห�ร 

และพนักง�นทุกคนที่ร่วมมือและทุ่มเทก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มกำ�ลัง ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินง�น 

ประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย มีคว�มมั่นคง และมีก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนตลอดไป

                   (น�งเมตต� อุทกะพันธุ์)

                   ประธ�นกรรมก�ร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น โดยมีน�ยวทัญญ ู 

ณ ถล�ง เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� และน�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์ 

เปน็กรรมก�รตรวจสอบ และมนี�ยส�ม�รถ พจนพ�ณชิยก์ลุ เปน็เลข�นกุ�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้�ทีต่�มขอบเขตหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหม�ย 

จ�กคณะกรรมก�รบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบ 

ปีบัญชี 2555 ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 7 ครั้ง โดยกรรมก�รตรวจสอบ 

ทุกท่�นเข้�ร่วมประชุมครบถ้วนทุกคร้ัง และเป็นก�รร่วมประชุมกับผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ 

ภ�ยในต�มคว�มเหม�ะสม ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำาป ี 2555 โดยไดร้ว่มประชมุเพือ่สอบถ�ม  

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

ก�รฝ�่ยบัญชแีละก�รเงนิ ในเรือ่งคว�มถกูตอ้งครบถว้นของงบก�รเงนิและคว�มเพยีงพอในก�รเปดิเผย 

ข้อมูล รวมถึงรับทร�บข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555 ซึ่งคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� งบก�รเงินดังกล่�วมีคว�มถูกต้องต�มท่ีควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�น 

ก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปเช่นเดียวกับคว�มเห็นของผู้สอบบัญชี อีกท้ังร�ยก�รท่ีมีส�ระสำ�คัญได้รับก�ร 

เปิดเผยและแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้วอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน  

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่�มีประเด็นเกี่ยวกับคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์ที่มีนัยสำ�คัญ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินคว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�ร 

ควบคุมภ�ยใน อันจะช่วยส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ โดยพิจ�รณ�จ�ก 

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี 2555 ต�มแผนง�นที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� 

อนุมัติแล้ว ซึ่งครอบคลุมระบบง�นที่สำ�คัญของบริษัท ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นส�ระ 

สำ�คัญ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพือ่ประเมนิคว�มมปีระสทิธผิลของหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน  

โดยไดพ้จิ�รณ�ภ�รกจิ ขอบเขตก�รปฏบิตังิ�น หน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ คว�มเปน็อสิระ อตัร�กำ�ลงั  
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และงบประม�ณของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน รวมทั้งได้พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในใหเ้หม�ะสม ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัคูม่อืแนวท�งก�รตรวจสอบภ�ยในของตล�ดหลกัทรพัย ์

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

ฝกึอบรมกรรมก�รตรวจสอบและบคุล�กรตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมก�รตรวจสอบมคีว�มเหน็ว�่ บรษิทั 

มรีะบบก�รตรวจสอบภ�ยในทีเ่พยีงพอ เหม�ะสม และมปีระสทิธผิล รวมทัง้มกี�รพฒัน�คณุภ�พก�ร 

ตรวจสอบทั้งในด้�นบุคล�กรและก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งต่อเนื่อง 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั รวมถงึการปฏบัิตติาม 

ขอ้กำาหนดของบรษิทัและขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัมไีวก้บับคุคลภายนอก ซึง่คณะกรรมก�รตรวจสอบมคีว�ม 

เหน็ว�่ ไมพ่บประเดน็ทีเ่ปน็ส�ระสำ�คัญในเรือ่งก�รไมป่ฏิบตัติ�มกฎหม�ย ขอ้กำ�หนด และขอ้ผูกพันท่ี 

บริษัทมีไว้กับบุคคลภ�ยนอก

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ได้ร่วมกับผู้บริห�รของบริษัทพิจ�รณ�ผลก�ร 

ปฏิบัติง�น คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่�ตอบแทน เพื่อนำ�เสนอ 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัทให้ขออนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

โดยสรปุในภ�พรวมแลว้ คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน�้ทีค่รบถว้นต�มทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎบตัร 

คณะกรรมก�รตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และมคีว�มเหน็ว�่ บรษิทัมกี�รร�ยง�น 

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

เหม�ะสมและมีประสิทธิผล มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันต่�งๆ มีก�รเปิดเผย 

ร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันอย่�งถูกต้อง และมีก�รปฏิบัติง�นท่ีสอดคล้องกับระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 

อย�่งเพยีงพอ โปรง่ใส และเชือ่ถอืได ้ รวมท้ังมกี�รพัฒน�ปรบัปรงุระบบก�รปฏิบตังิ�นใหม้คีณุภ�พดขีึน้ 

และเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง

             (น�ยวทัญญ ู ณ ถล�ง)

         ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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นโยบายและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบมนีโยบ�ยและภ�รกจิหลกัคอื ก�รเปน็เครือ่งมอืหรอืกลไกสำ�คญัอย�่งหนึง่ 

ในก�รทำ�ใหบ้รษิทัมรีะบบก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ี (Good Corporate Governance) ซึง่ขอบเขตหน�้ที่  

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้

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

2. สอบท�นใหบ้รษิทัมรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน 

(Internal Audit) ท่ีเหม�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. พจิ�รณ� คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีว�มเปน็อสิระเพือ่ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร 

เข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ ใหเ้ปน็ไปต�ม

กฎหม�ยและขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์ ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจว�่ร�ยก�รดงักล�่วสมเหตสุมผลและเปน็

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

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

ดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปน้ี

 6.1 คว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็ทีเ่ชือ่ถอืไดข้องร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทั

 6.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

 6.3 คว�มเห็นเกีย่วกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด 

   ของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

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

 6.6 จำ�นวนก�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข�้รว่มประชมุของกรรมก�รตรวจสอบ 

   แต่ละท่�น

 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ี 

   ต�มกฎบัตร (Charter)

 6.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และ 

   คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

7. ปฏบัิติก�รอืน่ใดต�มทีค่ณะกรรมก�รของบรษิทัมอบหม�ยดว้ยคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและมี 

เจตน�รมณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ล โดยมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบ  

มปีระสิทธิภ�พ โปร่งใส และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ท้ังเพ่ือเพ่ิมคว�มเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เก่ียวข้อง 

ทกุฝ�่ย โดยยดึหลกัขอ้ปฏบิตัทิีด่สีำ�หรบักรรมก�รบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practice) ต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย นอกจ�กนีค้ณะกรรมก�รบรษิทัยงัมอีำ�น�จหน�้ทีใ่นก�รบรหิ�รง�นใหเ้ปน็ไปต�มขอ้บงัคบัของบรษิทัภ�ยใต ้

เงือ่นไขและบทบัญญัติท�งกฎหม�ย และทำ�หน�้ทีใ่นก�รกำ�หนดทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั ควบคมุดแูลใหฝ้�่ยบรหิ�ร 

ดำ�เนินง�นด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นไปต�มนโยบ�ย พร้อมทั้งเสริมสร้�งกระบวนก�รกำ�กับดูแลให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 

ดว้ยก�รแตง่ต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือชว่ยสอดสอ่งดแูลระบบบญัชกี�รเงิน ระบบง�นตรวจสอบ 

และควบคุมภ�ยใน และระบบง�นทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภ�พ น่�เชื่อถือ และโปร่งใส 

โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ที่ 5/2554 เมือ่วนัที ่ 17 สงิห�คม 2554 ไดม้กี�รอนมุตันิโยบ�ยบรรษทัภบิ�ล  

และคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ ซึง่จะใชเ้ปน็แนวท�งก�รปฏบิตัขิองคณะกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น ทัง้นีน้โยบ�ยก�รกำ�กบั 

ดูแลกิจก�รของบริษัทมีส�ระสำ�คัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษิทัไดถ้อืปฏบัิตติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ตีอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอย�่งเท�่เทยีมและเปน็ธรรม โดยคำ�นงึ 

ถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี สง่เสรมิก�รใชส้ทิธ ิ และไมล่ะเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิ บรษิทัไดน้ำ�เสนอเรือ่งทีส่ำ�คญัให ้

ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติและบรรจุเร่ืองต่�งๆ ที่สำ�คัญอย่�งครบถ้วนต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และ 

ข้อบังคับของบริษัท โดยส่งเอกส�รเชิญประชุมพร้อมแนบร�ยง�นประจำ�ปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกร�ยก่อน 

ก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รประชุม พร้อมประก�ศแจ้งกำ�หนดเวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุม  

ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษผ่�นท�งหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทพร้อมเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�มและแสดง 

คว�มคดิเหน็ไดทุ้กว�ระตอ่กรรมก�รทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดม้กี�รบนัทกึประเดน็ซกัถ�มและขอ้คดิเหน็ทีส่ำ�คญัไวใ้นรปูร�ยง�น 

ก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที ่6/2554 เมื่อวันที ่ 30 พฤศจิก�ยน 2554 มีมติอนุมัติหลกัเกณฑ์ก�รให้สทิธิผู้ถือ 

หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจ�รณ�เข้�รับเลือกต้ังเป็นกรรมก�รของบริษัท ซึ่งได้ 

แจ้งเป็นก�รล่วงหน้�สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที่  

1 ธนัว�คม 2554 ถงึวนัที ่ 10 กมุภ�พนัธ ์2555 และทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ท่ี 4/2555 เมือ่วันท่ี 26 พฤศจกิ�ยน  

2555 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ� 

เข�้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมก�รของบรษิทั ซึง่ไดแ้จง้เปน็ก�รลว่งหน�้สำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2556 ผูถ้อืหุน้ 

ส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที ่27 พฤศจิก�ยน 2555 ถึงวันที ่ 8 กุมภ�พันธ ์2556 ทั้งนี ้ ก�รให้สิทธิดังกล่�ว 

ข้�งต้น บริษัทได้ทำ�ก�รเผยแพร่ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมพร้อมร�ยละเอียดว�ระสำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ป ี2555 บริษัทได้จัดส่ง 

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เร่ืองที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่�งๆ ท่ีใช้ในก�รประชุม และขั้นตอนก�รออกเสียง 

ลงมติใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทร�บเปน็ก�รลว่งหน�้ ทนัเวล�กอ่นก�รประชมุผูถ้อืหุน้ โดยในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2555  

ดังกล่�ว บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 10 เมษ�ยน 2555 นอกจ�กนี้บริษัทได้โฆษณ�หนังสือเชิญ 

ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร�บท�งหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใน 

เว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.com ให้ผู้ถือหุ้นได้ทร�บและมีโอก�สศึกษ�เป็นก�รล่วงหน้�
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ไมว่่�จะเปน็ผู้มสีว่นไดเ้สยีภ�ยใน ไดแ้ก ่ ลกูหนี ้ เจ�้หนี ้ คูค่�้  

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

และกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณท่ีีผูม้สีว่นไดเ้สยีมขีอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบันโยบ�ยบรรษทัภบิ�ลและจรยิธรรมธรุกจิ  

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�รประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่�เทียมกันทุกร�ย ด้วยก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีร�ยละเอียด ระเบียบว�ระก�รประชุม  

เอกส�รประกอบว�ระต่�งๆ พร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และร�ยชื่อกรรมก�รอิสระ เพื่อ 

ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ข�้ประชมุแทนได้ รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถ�นทีจ่ดัประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน�้ ซึง่ในหนงัสือ 

เชญิประชมุจะมรี�ยละเอยีดของเอกส�รทีผู่ถ้อืหุน้จะตอ้งนำ�ม�แสดงในวนัประชมุดว้ยเพือ่รกัษ�สทิธใินก�รประชมุ ทัง้นีบ้รษิทั 

ได้จัดสรรเวล�ก�รประชุมอย�่งเพียงพอและเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและตั้งคำ�ถ�ม 

ในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมก�รของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และกรรมก�ร 

เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถ�มในที่ประชุม รวมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นท่ีสำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�ร 

ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555 บริษัทได้เลือกใช้ Convention Hall  

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

อนัเป็นสถ�นทีเ่ดยีวกบัสถ�นทีต่ัง้ของบรษิทั กรรมก�รของบรษิทัเข�้รว่มประชมุครบทุกท่�น ประธ�นกรรมก�รทำ�หน�้ท่ีเปน็ 

ประธ�นในก�รประชมุ กอ่นก�รประชมุจะเริม่ขึน้ ประธ�นในทีป่ระชมุจะอธบิ�ยถงึวธิกี�รลงคะแนนเสยีง และมกี�รประก�ศ 

ผลก�รลงคะแนนเสยีงเมือ่จบแตล่ะว�ระก�รประชมุ ในระหว�่งก�รประชมุ ประธ�น กรรมก�ร และผูบ้รหิ�รของบรษิทั จะ 

ทำ�หน้�ที่อธิบ�ยและตอบข้อซักถ�มผู้ถือหุ้นอย่�งละเอียดก่อนมีก�รลงมติในแต่ละว�ระ นอกจ�กนี้บริษัทยังได้ปฏิบัติต�ม 

นโยบ�ยที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในว�ระก�รเลือกกรรมก�ร โดยเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�รเป็น 

ร�ยบุคคล และไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้เข�้รว่มเปน็สกัขพีย�นในก�รนบัคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุน้ในก�รลงมตดิว้ย นอกจ�กนี ้ 

บริษัทได้เสนอชื่อกรรมก�รอิสระ คือ น�ยวทัญญู ณ ถล�ง และน�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทน 

ในก�รเข�้รว่มประชมุ รวมถงึมกี�รแสดงขอ้มลูอย�่งละเอยีดในวธิกี�รเดนิท�งเข�้สูส่ถ�นทีจ่ดัประชมุ ทัง้ในกรณกี�รเดนิท�ง 

ดว้ยรถยนต์สว่นตัวและโดยรถส�ธ�รณะ ซึง่ปร�กฏอยูต่�มสิง่ทีแ่นบม�ดว้ย ลำ�ดบัที ่7 และลำ�ดบัที ่ 10 ต�มลำ�ดบั ในเอกส�ร 

เชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ป ี 2555

ทั้งนี้ ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 บริษัทไม่มีก�รเพ่ิมว�ระก�รประชุมท่ีไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นทร�บแต่อย่�งใด ภ�ยหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นและนำ�ส่ง 

รวมทั้งเผยแพร่ผ่�นท�งตล�ดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤษภ�คม 2555 ซึ่งภ�ยในเวล� 14 วัน 

นับจ�กวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมก�รบรษิทัมภี�วะผูน้ำ� วสิยัทศัน ์ และรว่มกำ�หนดนโยบ�ย กลยทุธ ์ เป�้หม�ย และแผนธรุกจิของบรษิทั และ 

กำ�กบัดแูลใหฝ้�่ยจดัก�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พสงูสดุ ดว้ยก�รส�นตอ่นโยบ�ยก�รดำ�เนนิ 
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ธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒน�ด้�นเทคโนโลย ี บุคล�กร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีคว�มหล�กหล�ยและสอดคล้อง 

กบัแผนก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั ตลอดจนขย�ยฐ�นธรุกจิใหม้สีว่นแบง่ก�รตล�ดดว้ยก�รสร�้งสรรคน์ติยส�รและสิง่พมิพ ์

ใหม่ๆ  ซึง่มเีน้ือห�ท่ีหล�กหล�ย และยดึมัน่ในก�รสร�้งสรรคส์ิง่ท่ีดแีกค่รอบครวัและสงัคมโดยรวม ภ�ยใตป้ณธิ�น “เร�ทำ�ง�น 

เพื่อคว�มสุขและคว�มรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพือ่ปอ้งกนัคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์ คณะกรรมก�รไดด้แูลบรหิ�รจดัก�รอย�่งรอบคอบ โดยกำ�หนดนโยบ�ยและ 

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันสำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้อย่�ง 

ชัดเจนเป็นล�ยลักษณ์อักษร รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ โดยกำ�หนดร�ค�และเง่ือนไขเสมือน 

ก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก โดยร�ยก�รระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญจะเปิดเผยร�ยละเอียดมูลค่�ร�ยก�ร คู่สัญญ�  

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

กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร หรอืพนกัง�นทีม่สีว่นไดเ้สยีในร�ยก�รนัน้จะตอ้งไมม่สีว่นในก�รพจิ�รณ�อนมุตัริ�ยก�รดงักล�่ว โดยวธิ ี

ก�รงดใหค้ว�มเหน็และงดออกเสยีงลงมตใินร�ยก�รดงักล�่ว ในกรณทีีเ่ข้�ข�่ยเปน็ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัภ�ยใตป้ระก�ศของ 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รที่ 

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่�งเคร่งครัด 

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

เพือ่แสวงห�ผลประโยชนส์ว่นตนหรอืเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ ไมว่่�โดยท�งตรงหรอืท�งออ้ม นอกจ�กนี ้ กรรมก�ร ผู้บรหิ�ร  

และพนักง�นของบริษัทที่ได้รับข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลดังกล่�วก่อนเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ  

โดยบรษิทัไดแ้จง้ใหก้รรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัดงักล�่วข�้งตน้หลกีเลีย่งหรอืระงบัก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยข์อง 

บรษิทัในชว่งเวล� 1 เดอืนกอ่นเปดิเผยสูส่�ธ�รณะ รวมทัง้ไดแ้จง้ใหก้รรมก�รและผูบ้รหิ�รเข�้ใจถงึภ�ระหน�้ทีใ่นก�รร�ยง�น 

ก�รถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 

และตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 และบทลงโทษต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กำ�หนดบทลงโทษสูงสุดห�กพบว่�กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทได้ใช้ข้อมูลภ�ยใน 

ของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่�จะเป็นก�รซื้อข�ยท�งตรงหรือท�งอ้อมก็ต�ม 

สำ�หรับในปี 2555 ไม่มีปร�กฏว่�มีกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทล่วงละเมิดหรือกระทำ�คว�มผิด 

เกี่ยวกับก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลภ�ยในของบริษัท นอกจ�กนี้ กรรมก�รและผู้บริห�รท่ีมีภ�ระหน้�ท่ีในก�รร�ยง�น 

ก�รถอืครองและก�รเปลี่ยนแปลงก�รถอืหลักทรพัยข์องบรษิทัได้ร�ยง�นขอ้มูลตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลกัทรพัย์ 

และตล�ดหลักทรัพย์อย่�งครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�งแห่งคว�มถูกต้อง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในก�รปฏิบัติต่อ 

บรษิทั พนกัง�น ส�ธ�รณชน สงัคมโดยรวม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ยดึมัน่สร�้งสรรคส์ิง่ทีด่แีละถกูตอ้ง ดำ�รงคว�มเปน็ 

กล�ง มีอิสระในก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร ทั้งหมดน้ีบริษัทได้กำ�หนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร 

ฝ�่ยจดัก�รและพนกัง�น ตดิต�มดแูลก�รปฏบิตัติ�มจรรย�บรรณอย�่งสมำ�่เสมอ และไดก้ำ�หนดโทษท�งวนิยัในกรณลีะเมดิ 

จรรย�บรรณไว้ด้วย 

บริษัทได้จัดทำ�คู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นล�ยลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่  

5/2554 วันที ่ 17 สิงห�คม 2554 มีก�รจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำ�ก�รเผยแพร่และแจกให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น 

ทุกคนรับทร�บ ทำ�คว�มเข้�ใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้�ที่ของตน นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�ร 

ที่จะดูแลให้มีก�รถือปฏิบัติจริงอย่�งเคร่งครัด
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รจำ�นวน 5 ท่�น กรรมก�รท่ีไม่ได้เป็น 

ผู้บริห�รและไม่ได้เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 1 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นอิสระจำ�นวน 3 ท่�น ดังนั้นบริษัทมีกรรมก�รที่ 

เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่�น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมก�รทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รได้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ 

อุตส�หกรรม และผ่�นก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ป ี2555 ไว้ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
(ต่อคน และจ่�ยเต็มเดือน)

30,000 บ�ท 10,000 บ�ท ไม่มี

เบี้ยประชุม (ต่อคน) 10,000 บ�ท ไม่มี ไม่มี

เงินประจำาตำาแหน่ง เบี้ยประชุม รวม

น�ยวทัญญู ณ ถล�ง
กรรมก�รอิสระ

และประธ�นคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ

360,000 70,000 430,000

น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�
กรรมก�รอิสระ

และกรรมก�รตรวจสอบ
360,000 70,000 430,000

น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์
กรรมก�รอิสระ

และกรรมก�รตรวจสอบ
360,000 70,000 430,000

น�ยสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมก�ร 120,000 - 120,000

รวม 1,200,000 210,000 1,410,000

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�รทั้งสิ้น 4 ท่�น เป็นเงิน 1.410  

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

สำ�หรับกรรมก�รที่เป็นพนักง�นของบริษัทจำ�นวน 4 ท่�น และผู้บริห�รของบริษัทจำ�นวน 3 ท่�น ในปี 2555 บริษัท 

ได้จ่�ยค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 25.65 ล้�นบ�ท

การประชุมคณะกรรมการ

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รซึ่งบริษัทได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในแต่ละป ี และมีก�รประชุมพิเศษต�มคว�มจำ�เป็น รวมทั้ง 

ก�รประชมุติดต�มผลก�รดำ�เนนิง�นเปน็ประจำ� ซึง่เลข�นกุ�รบรษิทัจะสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบว�ระก�รประชมุ 

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

ประชุม โดยในปี 2555 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รประชุมท้ังสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม 

ทัง้สิน้ 7 ครัง้ คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทนมกี�รประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ และบรษิทัไดม้กี�รจดัเกบ็ร�ยง�น 

ก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

รายชื่อกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

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

น�งเมตต� อุทกะพันธุ์
ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

5 5 7 2 2 2

น�ยวทัญญู ณ ถล�ง
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

กรรมก�รอิสระ

5 5 7 7 - -

น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  

กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

5 5 7 7 2 2

น�ยสมช�ย ภคภ�สน์วิวัฒน์
กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

5 5 7 7 - -

น�งสุภ�วดี โกม�รทัต
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

5 5 - - 2 2

น�งระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

5 5 7 2 2 2

น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห� 

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

5 5 - - 2 2

น�งสุภ�พ น้อยอำ่�
กรรมก�ร

5 5 - - - -

น�ยสมรรถ เรืองณรงค์
กรรมก�ร

5 5 - - - -
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คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพ่ือช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ และคณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน โดยมรี�ยชือ่ของคณะกรรมก�รและขอบเขตหน�้ท่ีของคณะ 
กรรมก�รต�มร�ยละเอียดในโครงสร้�งก�รจัดก�ร

รายงานคณะกรรมการ
 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏ 

ในร�ยง�นประจำ�ปี โดยงบก�รเงนิดงักล�่วจดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชี และถอืปฏบิตัอิย�่งสมำ�่เสมอ และใชด้ลุยพนิจิ 
อย�่งระมดัระวงั ประกอบกบัคว�มเหน็ของผูส้อบบญัชวี�่ งบก�รเงนิของบรษิทัถกูตอ้งต�มทีค่วรในส�ระสำ�คญัต�มหลกัก�ร 
รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีก�รเปิดเผยส�รสนเทศที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอไว้ในหม�ยเหตุงบก�รเงินบนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริง 
อย่�งครบถ้วนสมำ่�เสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบริษัทให้นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ 

หลกัทรพัยท์ร�บ พรอ้มทัง้เปดิเผยขอ้มลูท�งก�รเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตลอดจนขอ้มลูทีส่ำ�คญัทีม่ผีลกระทบตอ่ร�ค�หลกัทรพัย ์
ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รให้ผู้ลงทุน นักวิเคร�ะห์ และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่�ย ผ่�นท�งส่ือออนไลน์ของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที ่www.amarin.com นอกจ�กนี้ยังเปิดโอก�สให้นักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ 
เข�้เยีย่มชมกจิก�รของบรษิทั เพือ่รบัทร�บขอ้มลูผลก�รดำ�เนนิง�นในปจัจบุนัและอน�คต ท้ังนีเ้พ่ือใหผู้้มสีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ได้ 
มโีอก�สรบัรูข้้อมลูอย่�งเท่�เทยีมและทัว่ถึง ผูส้นใจส�ม�รถตดิต่อขอขอ้มลูต่�งๆ จ�กสว่นบญัชบีรหิ�รและนักลงทนุสมัพนัธ์  
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�ท่ีและอำ�น�จดำ�เนนิง�นของผูป้ฏบิตังิ�นไวเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรอย�่งชดัเจน โดยบรษิทัมสีำ�นกัตรวจสอบภ�ยใน 
ทำ�หน�้ท่ีตรวจสอบระบบปฏบิตักิ�รทกุระบบ เพือ่ใหเ้กดิคว�มมัน่ใจว�่ก�รปฏบิตังิ�นหลกัและกจิกรรมท�งก�รเงนิทีส่ำ�คญัของ 
บรษิทัไดด้ำ�เนินต�มแนวท�งทีก่ำ�หนดไวใ้นนโยบ�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั รวมไปถงึก�รตรวจสอบก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย 
และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี(Good Corporate Governance)

โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ            ตำาแหน่ง
น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์  ประธ�นกรรมก�ร
น�ยวทัญญู  ณ ถล�ง   กรรมก�ร
น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล�  กรรมก�ร
น�ยสมช�ย      ภคภ�สน์วิวัฒน์  กรรมก�ร
น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต  กรรมก�ร
น�งระริน        อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�ร
น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง   กรรมก�ร  
น�งสุภ�พ  น้อยอำ่�   กรรมก�ร
น�ยสมรรถ  เรืองณรงค์  กรรมก�ร
โดยมีน�งส�วธน�รี พิมปร ุดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รบริษัท
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. กำ�หนดทิศท�งและเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ในภ�พรวมของบริษัท รวมท้ังพิจ�รณ�อนุมัตินโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทต�มที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอ กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีได้รับก�รอนุมัติ 
ไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�เชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

2. จดัให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจ จริยธรรมท�งธุรกิจ จริยธรรมของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น  
เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติในองค์กร

3. ตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัตลอดเวล� เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่คณะกรรมก�รทีเ่ปน็ผูบ้รหิ�รและฝ�่ยจดัก�รดำ�เนนิก�ร 
ต�มกฎหม�ยและนโยบ�ยที่ว�งไว้

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

ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ก�รลงทุน ก�รตล�ด ก�รปฏิบัติง�น ชื่อเสียง และกฎหม�ย  
ทั้งนี้ คณะกรรมก�รต้องทำ�หน้�ที่อนุมัตินโยบ�ยดังกล่�ว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ก�รปฏิบัติจริง และนโยบ�ยดังกล่�วอย่�ง 
สมำ่�เสมอ

6. แต่งตั้งกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็น เพ่ือดูแล 
จัดก�รระบบบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้

7. มอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนกรรมก�ร
8. พจิ�รณ�บทบ�ทหน�้ทีข่องคณะกรรมก�รชดุยอ่ยต�่งๆ ตลอดจนก�รเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบ ทัง้ก�รเปลีย่นแปลง 

ที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จดัใหม้กี�รถว่งดลุอำ�น�จของฝ�่ยจดัก�ร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ร�ยใหญใ่หอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสม โดยใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ 

สัดส่วนหรือจำ�นวนของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของบริษัท
10. ดูแลให้มีกระบวนก�รในก�รจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมก�รได้รับข้อมูลจ�กฝ่�ยจัดก�รอย่�งเพียงพอท่ีจะทำ�ให้

ส�ม�รถปฏิบัติต�มอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบได้อย่�งสมบูรณ์
11. กำ�หนดให้กรรมก�รต้องเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำ�นวนครั้งของก�รประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมก�รของบรษิทัตอ้งประชมุอย�่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ ณ ทอ้งทีอ่นัเปน็ทีต่ัง้สำ�นกัง�นใหญ่ หรอืสำ�นกัง�นส�ข�  

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ            ตำาแหน่ง
น�ยวทัญญู  ณ ถล�ง   ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�  กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์  กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
โดยมีน�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�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�มเห็นชอบ 
ในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร 
ตรวจสอบภ�ยใน (ถ้�มี)
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3. สอบท�นใหบ้รษิทัปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์ และ 
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคว�มเป็นอิสระเพ่ือทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่�ตอบแทน 
ของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ 
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย ์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้อง 
ลงน�มโดยประธ�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
 6.4 ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 6.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 6.6 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 6.7 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
 6.8 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)
  ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ 

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ            ตำาแหน่ง
น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�  ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและกรรมก�รอิสระ
น�งเมตต�   อุทกะพันธุ์  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งระริน   อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�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�แหน่งเพื่อสรรห�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�หนดวิธีก�รและหลักเกณฑ์ก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นก�รล่วงหน้�จ�กผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อก�ร

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน
4. มีอำ�น�จเรียกเอกส�รและบุคคลต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�
5. เสนอนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ  

ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้ง
6. พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�ร ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ท่ีคณะกรรมก�ร 

แต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย
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คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ             ตำาแหน่ง

น�งเมตต�   อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต   กรรมก�รบริห�ร

น�งระริน   อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�รบริห�ร

น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง    กรรมก�รบริห�ร

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�เนนิง�น ก�รบรหิ�รกจิก�ร ตลอดจนผลก�รปฏบิตังิ�นของคณะกรรมก�รบรหิ�รและก�รควบคมุ 

ก�รบริห�รต่อคณะกรรมก�รบริษัท

6. กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนพนักง�น

7. กำ�หนดนโยบ�ยจ�่ยค�่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ืน่ รวมถงึค�่ตอบแทนแกผู้่บรหิ�รระดบัสงู โดยตอ้งมหีลกัเกณฑ ์

ที่ชัดเจน โปร่งใส
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คณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 30 ท่าน ดังนี้

ชื่อ           ตำาแหน่ง

น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์    ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต    รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร

น�งระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์      กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง    รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยธุรกิจโรงพิมพ์

น�ยโชคชัย   ปัญจรุ่งโรจน์   รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์ 

      และกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทอมรินทร ์ เทเลวิชั่น จำ�กัด

น�ยฉันทช�ต   ธเนศนิตย์   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน)

น�งนวลจันทร ์  ศุภนิมิตร    กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร

น�งส�วอัจฉร�  แต้สุวรรณ    รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร (ง�นโฆษณ�)

น�งส�วทิตย�  นิลรังษี    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ย (ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์)

น�ยองอ�จ  จิระอร    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม

น�งอัมพวรรณ์  สุวรรณเรืองศรี   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป

น�งส�วธน�รี  พิมปรุ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

น�ยบัญช�  วงศ์ทองเจริญ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

น�งส�วบุษปเกษ  วงศ์ชะอุ่ม    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร (ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์)

น�งภัทร�วรรณ  พูลทวีเกียรติ ์    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services

น�งส�วเบ็ญจรัตน์ พัฒนวิโรจน์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

น�งส�วจุฑ�ม�ศ  สมิต�นนท์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย (ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์)

น�ยอมรรัตน ์    อัคควัฒน์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นระบบคุณภ�พและเทคโนโลยี

น�ยณัฐพงศ์   แก้วประดิษฐ์   ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น

น�งส�วฉันทน�   ยุทธน�ภูมิ   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

น�งส�วปัญญลักษณ์ มณีง�ม ไพค์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

น�ยเจรมัย   พิทักษ์วงศ์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

น�งส�วอุษณีย์   วิรัตกพันธ์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รหนังสือเล่ม

น�งส�วชัชฎ�   พรหมเลิศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์

น�งสัณห์ฤทัย   เส็ตตีวงค์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

น�งส�วชฎ�พร  บุณย�ภรณ์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ� 

น�งส�ววลีรัตน ์   ศักดิ์ขจรยศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

น�ยอัศวเมศร์  ชะด�มนต์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

น�งส�วนำ้�ทิพย์  เงินแย้ม   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสื่อส�รแบรนด์ - นิตยส�ร

น�ยรุ่งโรจน์  จรัสแจ่มแก้ว   รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์เทเลวิชั่น และ  

      ผู้อำ�นวยก�ร บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
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แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน

ภ�พรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 เติบโตไปในทิศท�งที่ดี อัตร�ก�รขย�ยตัวของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในช่วง 3 ไตรม�สแรกของปี 2555  

ขย�ยตัวร้อยละ 3 ทั้งนี้อุปสงค์ภ�ยในประเทศเติบโตจ�กก�รขย�ยก�รบริโภคของภ�คครัวเรือน อัตร� 

ก�รจ�้งง�น และก�รปรบัขึน้ค�่แรงขัน้ตำ�่ ทำ�ใหร้�ยไดภ้�คครวัเรอืนปรบัตวัสงูขึน้ คว�มเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค 

ดขีึน้จ�กม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับ�ล ม�ตรก�รคนืเงนิภ�ษรีถยนตค์นัแรก และก�รลงทนุของ 

ภ�คเอกชนทีข่ย�ยตวั อย�่งไรกต็�ม ก�รผลติภ�คอตุส�หกรรมและก�รสง่ออกหดตวั เนือ่งจ�กไดร้บั 

ผลกระทบจ�กวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปและก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2556 ค�ดว่�จะขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รขย�ย 

ตัวของอปุสงคใ์นประเทศ ทัง้ก�รบรโิภคและก�รลงทนุ แรงสนบัสนนุก�รบรโิภคจ�กนโยบ�ยภ�ครฐัและ 

ก�รเรง่ลงทนุเพือ่ตอบสนองก�รขย�ยตวัของก�รบรโิภคภ�ยในประเทศ แนวโนม้ก�รฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ 

โลก และก�รเตรียมตัวเพื่อเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน: AEC

ในสว่นของบรษิทัมรี�ยไดห้ลกัจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัทศิท�งของ 3 กลุม่อตุส�หกรรม 

ได้แก่ อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ� อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ ์ และอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ ์ ดังนี้

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

ภ�พรวมอุตส�หกรรมส่ือโฆษณ�ในปี 2555 มีมูลค่�ร�ว 120,000 ล้�นบ�ท มีอัตร�ก�รขย�ย 

ตัวจ�กชว่งเวล�เดยีวกนัของปกีอ่นรอ้ยละ 12.42 โดยปจัจยับวกในปทีีผ่�่นม�ไมม่สีถ�นก�รณก์�รเมอืง 

ที่รุนแรงและไม่เกิดปัญห�นำ้�ท่วม ส่งผลให้ผู้ประกอบก�รมีคว�มม่ันใจในก�รออกม�ใช้งบโฆษณ� 

ประช�สัมพันธ์ม�กขึ้น

มูลค่�ก�รใช้สื่อโฆษณ�ของปี 2555 มีมูลค่�รวม 117,760 ล้�นบ�ท สื่อโฆษณ�ที่มีมูลค่�สูงสุด 

ยงัคงเปน็สือ่โฆษณ�ท�งโทรทศัน ์68,105 ล�้นบ�ท คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 57.83 ของก�รใชส้ือ่โฆษณ� 

ท้ังหมด สือ่โฆษณ�หนงัสอืพมิพ ์ มลูค�่ 15,183 ล�้นบ�ท สือ่โฆษณ�ท�งวทิย ุ มลูค�่ 6,349 ล�้นบ�ท 

และส่ือโฆษณ�ท�งนิตยส�ร มูลค่� 5,221 ล้�นบ�ท โดยสื่อที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ สื่ออินสโตร์  

โรงภ�พยนตร ์ อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีว ี และทีวีด�วเทียม

อตุส�หกรรมโฆษณ�ป ี2556 มแีนวโนม้เตบิโตไมน่อ้ยกว�่รอ้ยละ 10 จ�กป ี2555 โดยมปีจัจยัที ่

สำ�คัญ ได้แก่ ค่�แรงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีก�รใช้จ่�ยหมุนเวียนในตล�ดม�กขึ้น ก�รท่ีรัฐบ�ล 

ใช้งบโฆษณ�เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นตล�ดผู้บริโภค และก�รเปิดประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน: AEC ทำ�ให้ 

นกัลงทนุต�่งช�ตเิข�้ม�ลงทนุในประเทศม�กขึน้ อกีทัง้ก�รเปดิตวัผลติภณัฑใ์หมแ่ละก�รเข�้ม�ทำ�ตล�ด 

ของสินค้�อุปโภคบริโภคต่�งๆ มีส่วนทำ�ให้อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�คึกคักม�กขึ้น
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อุตสาหกรรมสำานักพิมพ์

ธุรกิจนิตยสาร

ภ�พรวมของธรุกจินติยส�รของป ี2555 จดัอยูใ่นเกณฑด์เีมือ่เทยีบกบัป ี2554 ส�เหตสุำ�คญัเนือ่ง 

ม�จ�กสภ�วะเศรษฐกจิของประเทศไทยมกี�รฟืน้ตวัจ�กปญัห�อทุกภยั โดยกล�่วไดว่้� สภ�วะเศรษฐกจิ 

มีผลตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจินติยส�รอย�่งมนียัสำ�คญั เนือ่งจ�กร�ยไดข้องก�รดำ�เนนิธุรกจิคอืร�ยไดจ้�กก�ร 

จำ�หน�่ยนิตยส�รและร�ยไดจ้�กก�รโฆษณ� อกีทัง้ก�รดำ�เนนิธรุกจินติยส�รจะตอ้งอ�ศยัเงนิลงทนุระยะ 

แรกค่อนข้�งสูง เพื่อสร้�งคว�มนิยมในกลุ่มลูกค้�และก�รยอมรับจ�กผู้เลือกซื้อสื่อโฆษณ�

ปัจจยัสำ�คญัอกีประก�รสำ�หรบัธรุกจินติยส�ร คอื ก�รปรบัตวัอย�่งตอ่เนือ่งใหเ้ข�้กบันวตักรรมและ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบรับรูปแบบก�รใช้ชีวิตของผู้บริโภค และขย�ยโอก�สในก�รเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�  

โดยก�รนำ�เสนอเนื้อห�แบบดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่�นช่องท�งเว็บไซต์ หรือนิตยส�รอิเล็กทรอนิกส์  

(e-magazine) หรือก�รเปิดตัวนิตยส�รเฉพ�ะกลุ่มแบบ Segmentation เพ่ือเข้�ถึงกลุ่มลูกค้� และ 

ส�ม�รถขย�ยส่วนแบ่งก�รตล�ดเพิ่มเติมได้อีกท�งหนึ่ง

ในชว่งปี 2555 มกี�รเปดิตวันติยส�รใหมห่ล�ยฉบบั ทัง้นติยส�รจ�กผูป้ระกอบก�รภ�ยในประเทศ 

และลิขสิทธิ์จ�กต่�งประเทศ มีทั้งที่ดำ�เนินก�รโดยผู้นำ�ตล�ดในธุรกิจนิตยส�รและผู้ประกอบก�ร 

หน้�ใหม่ อีกทั้งยังมีข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหวของนิตยส�รท่ีจะเปิดตัวออกม�ในช่วงปี 2556 ซึ่งจะ 

ทำ�ให้ตล�ดนิตยส�รมีคว�มหล�กหล�ย มี Segmentation ที่เจ�ะกลุ่มผู้อ่�นโดยเฉพ�ะม�กขึ้น  

ธุรกิจหนังสือเล่ม

มูลค�่ตล�ดของอตุส�หกรรมสำ�นกัพมิพใ์นป ี2555 มมีลูค�่ร�ว 22,000 ล�้นบ�ท อตัร�ก�รเตบิโต 

เท่�กับร้อยละ 5 จ�กปี 2554 ปัจจัยที่มีนัยสำ�คัญต่อก�รขย�ยตัวดังกล่�วม�จ�กภ�วะเศรษฐกิจของ 

ประเทศทีด่ขีึน้ นโยบ�ยของภ�ครฐัทีก่ำ�หนดใหป้ี 2552 - 2561 เปน็ “ทศวรรษแหง่ก�รอ�่นแหง่ช�ต”ิ  

และก�รก�้วสูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน: AEC ถอืเปน็โอก�สทีด่ขีองอตุส�หกรรมหนงัสอืทีจ่ะใชเ้ปน็ 

เครื่องมือในก�รเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภ�ค

ก�รดำ�เนินธุรกิจบริษัทในส่วนของอุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ในป ี2555 ยังคงมีแนวท�งก�รดำ�เนิน 

ง�นเพื่อรองรับกับสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในส่วนของจุดแข็งและคว�มเชี่ยวช�ญของธุรกิจบริษัท  

โดยเฉพ�ะด้�นเนื้อห� (Content) ที่บริษัทได้ผลิตหนังสือเล่มที่มีคุณภ�พ มีเนื้อห�หล�กหล�ย 

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้อ่�นทุกกลุ่มได้อย่�งครบถ้วน
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กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจสำานักพิมพ์

บริษัทมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อรับมือกับสถ�นก�รณ์ด้�นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และอ�จมีผล 

กระทบตอ่ธรุกจิดว้ยก�รใชก้ลยทุธ์ ก�รสือ่ส�รก�รตล�ดสมยัใหมแ่บบบรูณ�ก�ร (Integrated Solution  

Provider) โดยก�รมุ่งเน้นจุดแข็งและคว�มเชี่ยวช�ญของธุรกิจในเครืออมรินทร์ทั้งด้�นคอนเทนต์และ 

ฐ�นลูกค้�กลุ่มใหญ่ต่�งๆ ที่มีศักยภ�พสูงจ�กหล�กหล�ยช่องท�ง ได้แก่ ฐ�นลูกค้�ผู้อ่�นและสม�ชิก 

นติยส�ร ฐ�นลกูค�้ผูอ้�่นหนงัสอื ฐ�นลกูค�้ง�นแฟร ์ - ง�นม�รเ์กต็ติง้ อเีวน้ต ์ ฐ�นลกูค�้ทวัร ์– เทรนนิง่  

ฐ�นลกูค�้ร�ยก�รโทรทศัน ์ และฐ�นลกูค�้นวิมเีดยี ซึง่บรษิทัมุง่เนน้ในก�รพฒัน�ผลติภณัฑใ์หส้�ม�รถ 

ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้แตล่ะกลุม่ไดอ้ย�่งเฉพ�ะเจ�ะจง รวมถงึก�รสร�้งคว�มสมัพนัธอ์นัด ี

และเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยอย่�งครบวงจร

นอกจ�กนี ้ บรษิทัยงัมนีโยบ�ยอย�่งตอ่เนือ่งในด�้นก�รวจิยัและพฒัน� เพือ่ศกึษ�ปจัจยัทัง้ภ�ยใน 

และภ�ยนอกที่อ�จส่งผลต่อธุรกิจ ก�รศึกษ�ภ�พรวมของอุตส�หกรรม อีกทั้งยังเจ�ะลึกถึงพฤติกรรม 

ของผู้อ่�นแต่ละกลุ่มที่จะส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ถึงแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอน�คต  

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

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

ภ�พรวมของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น หล�ยอุตส�หกรรมฟื้นตัวและมีแนวโน้มเติบโต แม้จะมีปัจจัยลบ 

ในเรือ่งของตน้ทนุก�รผลติทัง้ด�้นวตัถดิุบ พลงัง�น และค�่แรงท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ทิศท�งอตุส�หกรรมสิง่พิมพ์ 

ค�ดว่�จะมีแนวโน้มไปในทิศท�งท่ีดีจ�กนโยบ�ยในก�รผลักดันให้ “ก�รอ่�นเป็นวัฒนธรรมของช�ติ” ก�รท่ี 

กรงุเทพมห�นครไดร้บัเลอืกจ�ก UNESCO ใหเ้ปน็เมอืงหนงัสอืโลกในป ี2556 และก�รเข�้สูป่ระช�คม 

เศรษฐกิจอ�เซียน: AEC ในปี 2558 เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตล�ดสิ่งพิมพ์ขย�ยตัว

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

และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปอย่�งต่อเนื่อง ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ได้ว�งแผนธุรกิจเพื่อเตรียม 

รองรับก�รขย�ยตัว ก�รเตรียมตัวให้มีคว�มพร้อมในก�รแข่งขัน (Competitive Edge) ตอกยำ้�เรื่อง 

ก�รผลิตง�นคุณภ�พระดับสูง (Top Quality) เน้นคว�มเป็นผู้นำ�ด้�นลดต้นทุน (Cost Leadership)  

เน้นคว�มมีประสิทธิภ�พสูงสุดตลอดส�ยก�รผลิต (Maximized Efficiency throughout the Plant)  

คว�มเปน็ผูน้ำ�ในธุรกจิดว้ยก�รนำ�เสนอสิง่ทีม่ดีไีซนแ์ปลกใหม ่ มคีว�มแตกต�่ง มคีณุค�่ มคีว�มโดดเดน่  

ทำ�ให้สินค้�ของเร�ได้รับคว�มสนใจและอยู่ในคว�มต้องก�รของลูกค้�อยู่เสมอในทุกๆ Segment  

ของตล�ด ซึ่งจะทำ�ให้ก�รเติบโตของธุรกิจยังคงเป็นไปได้อย่�งต่อเนื่อง
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สายงานนิตยสาร

ดว้ยปณิธานอันแน่วแน่มากกว่า 30 ปี นับต้ังแต่มีการเปิดตัวนิตยสารบ้านและสวน บริษัทยังคงมุ่งม่ัน 

สร้างสรรค์นิตยสารคุณภาพเร่ือยมา จนเกิดนิตยสารสำาหรับผู้หญิงอย่าง “แพรว” และ “สุดสัปดาห์” 

ขึ้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในช่วงปี 2540 บริษทัเริม่หนัมาผลิตนิตยสารสำาหรบัเป็นแนวทางในการดแูลสขุภาพมากขึน้ ได้แก่  

“ชีวจิต” และ “Health & Cuisine” ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดพิมพ์ 

นิตยสาร “National Geographic ฉบับภาษาไทย” ปี 2546 ผลิตนิตยสาร “room” ปี 2547 ผลิต 

นิตยสาร “WE” และต่อมาในปี 2548 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร “Real Parenting” ปี 2550 ได้รับ 

ลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร “InStyle” ปี 2551 บริษัทได้ผลิตนิตยสาร “Secret” และบริษัทได้ผลิตนิตยสาร  

“my home” ขึ้นในปี 2553 และล่าสุดนิตยสาร “lemonade” ในปี 2554

ณ เดอืนธนัวาคม 2555 มนีติยสารออกจำาหนา่ยจำานวน 13 ฉบบั ทัง้รายปกัษแ์ละรายเดอืน เพือ่ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านที่มีรสนิยมหลากหลาย และกล่าวได้ว่านิตยสารของบริษัทมี 

ยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน และล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำาของประเทศทุกฉบับ

นิตยสารบ้านและสวน

นิตยสารเพื่อคนรักบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

นิตยสารฉบับแรกของบริษัทที่ดำาเนินงานเข้าสู่ปีที่ 37 โดยมุ่งนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตกแต่ง 

บ้าน การจัดสวน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับบ้าน รวมถึงเทรนด์การออกแบบ สถาปัตยกรรม งานศิลปะ  

ไลฟส์ไตล ์ และผลติภณัฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีลุม่ผูอ้า่นทีค่รอบคลมุชว่งวยัทำางาน ผูท้ีม่องหาบา้น 

เพื่อสร้างครอบครัวใหม่ หรือผู้ที่ต้องการต่อเติมและตกแต่งบ้าน วันนี้ “บ้านและสวน” เป็นนิตยสาร 

เกีย่วกบับา้นและสวนทีม่ยีอดพมิพต์อ่ฉบบัสงูสดุในประเทศ และนบัไดว้า่เปน็นติยสารหมวดตกแตง่บา้น 

ที่ขายดีที่สุดของประเทศไทย วางตลาดทุกวันที ่7 ของเดือน ราคาหน้าปก 100 บาท

นิตยสารแพรว

Modern & Luxury Style Magazine

นิตยสารรายปักษ์สำาหรับสาวยุคใหม่วัยทำางานที่ทันสมัย ใฝ่รู ้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง 

ในทุกๆ ดา้น มเีนือ้หาสาระและความบนัเทงิครบครนั ตัง้แตเ่รือ่งแฟชัน่ ความงาม สขุภาพ ไลฟส์ไตล ์ 

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคม บทสัมภาษณ์บุคคลท่ีน่าสนใจ และเรื่องราวต่างๆ ท่ีผู้หญิงควรรู้  

วางตลาดทุกวันที ่ 10 และ 25 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท
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นิตยสารสุดสัปดาห์

นิตยสารสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในเรื่อง Update: Fashion, Beauty, People, Place

นิตยสารรายปักษ์ที่มุ่งนำาเสนอเนื้อหาเพ่ือตอบโจทย์ของคนทันสมัย หยิบเรื่องเด่นประเด็นฮ็อต 

จากทุกแวดวงสังคม แฟชั่น ความงาม ทั้งในประเทศและนอกประเทศมาอัพเดทให้คุณรู้ก่อนใคร  

ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งเรื่องของชีวิตสังคมและชีวิตส่วนตัว ท้ังการงาน สุขภาพ ความรัก ซึ่งอยู่คู่สาวๆ  

มาทุกยุคทุกสมัย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 พร้อมเพิ่มจำานวนหน้าและคอลัมน์ใหม่จุใจกว่าเดิม วางตลาด 

ทุกวันที ่ 1 และ 16 ของเดือน ราคาหน้าปก 80 บาท

นิตยสารชีวจิต

นิตยสารที่ช่วยให้คุณฉลาด หุ่นดี อ่อนเยาว์ อายุยืน

นิตยสารสุขภาพรายปักษ์ที่มียอดจำาหน่ายสูงสุด ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง การออก 

กำาลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วย  

ตลอดจนการดูแลตนเองแม้ในยามท่ีไม่เจ็บป่วย โดยยึดหลักการแพทย์แบบผสมผสานองค์รวม (Holistic)  

ผ่านการนำาเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำาวัน บุคลิกของหนังสือที่ดู 

ทนัสมยั มชีวีติชวีา ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีเปน็ธรรมชาต ิ เพ่ือความเปน็เลศิของสขุภาพกายและใจ นติยสาร  

“ชวีจติ” เปน็นติยสารสขุภาพทีม่ยีอดพมิพส์งูสดุในประเทศไทย วางตลาดทกุวนัที ่ 1 และ 16 ของเดอืน 

ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร Health & Cuisine

นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักการทำาอาหาร

นิตยสารรายเดือนที่ให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ สูตรอาหารและวัตถุดิบที่คัดสรรมาเพื่อ 

ผูอ้า่นโดยเฉพาะ ตลอดจนเรือ่งราวสขุภาพความงามเพือ่ผูห้ญงิยคุใหม ่ ภายใตแ้นวคดิ “Inspiration for  

Healthy Living” ตอบสนองวถิชีวิีตทันสมยัท่ีมุง่เนน้การดแูลตนเอง นบัตัง้แตเ่รือ่งของอาหารการกนิไป 

จนถงึเรือ่งของสขุภาพ ซึง่สิง่เหลา่นีส้ามารถทำาไดอ้ยา่งเรยีบงา่ย เปน็อกีหนึง่ทางเลอืกสำาหรบัผูต้อ้งการ 

แสวงหาสิ่งดีๆให้กับชีวิต วางตลาดทุกวันที ่5 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท
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นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย

พาคุณท่องโลกกว้างพร้อมเปิดประสบการณ์น่าอัศจรรย์ผ่านสุดยอดสารคดี และภาพถ่ายจาก 

ช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้า เพราะเราเชื่อว่า “ชีวิตคือความอยากรู้” 

นิตยสารรายเดือนที่พาผู้อ่านโลดแล่นไปในโลกแห่งความรู ้ ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพถ่ายตระการตา  

และสารคดีความรู้จากทั่วทุกมุมโลก ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  

และอารยธรรม ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา เราคือนิตยสารสารคดี 

อันดับหนึ่งของประเทศที่ “เปรียบเสมือนคลังความรู้ของทุกคนในครอบครัว” วางตลาดทุกวันท่ี 4  

ของเดือน ราคาหน้าปก 120 บาท

นิตยสาร room

คู่มือแต่งบ้าน ให้คุณสนุกกับทุกพื้นที่อย่างมีรสนิยม

นติยสารรายเดอืนทีเ่ปรยีบเสมอืนดไีซเนอรผ์ูรู้ใ้จเรือ่งการตกแตง่ นำาเสนอขอ้มลูทีเ่ขา้กบัไลฟส์ไตล ์

ของคนรุ่นใหม่ท่ีทันสมัย มีสไตล์ โดดเด่นในเร่ืองของดีไซน์ท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อยู่อาศัย นำาเสนอ 

สิง่ทีเ่ป็นจรงิและสมัผสัได ้ พรอ้มภาพประกอบสวยสดในมมุมองท่ีแตกตา่ง นติยสาร “room” จงึทำาให ้

ผู้อ่านสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกพ้ืนท่ีอย่างมีรสนิยม วางตลาดทุกวันท่ี 1 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท 

นิตยสาร WE

Love, Wedding & Living Together 

นิตยสารรายเดอืนทีจ่ะชว่ยใหว้นัแตง่งานของคณุสมบรูณแ์บบและนา่จดจำา ดว้ยการนำาเสนอไอเดยี 

งานแต่งงานเก๋ๆ พร้อมทั้งวิธีเตรียมตัวสำาหรับเจ้าสาว ให้คำาแนะนำาในเรื่องเกี่ยวกับความรักและการ 

ดแูลความสมัพนัธใ์หด้ำาเนนิไปอยา่งมคีวามสขุ ภายใตแ้นวคดิ Love, Wedding & Living Together  

วางตลาดทุกวันที ่5 ของเดือน ราคาหน้าปก 120 บาท

นิตยสาร Real Parenting

เลือกสรรสิ่งดีที่สุดเพื่อลูกรักของคุณ

นติยสารแมแ่ละลกูเลม่แรกในเครอือมรนิทร ์ นำาเสนอขอ้มลูความรูท้ีไ่ดค้ดัสรรมาใหเ้หมาะกบัพอ่แม ่

ยุคใหม่ ทั้งเรื่องการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปี การันตีโดยผู้เชี่ยวชาญและ 

จากประสบการณ์จริงของคุณแม่ ช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบรอบด้าน ทั้งในเรื่องสุขภาพ  

ความฉลาด พัฒนาการ และการเรียนรู้ รวมทั้งเรื่องการดูแลตนเองของคุณแม่และสัมพันธภาพ 

ของครอบครัว วางตลาดทุกวันที ่ 1 ของเดือน ราคาหน้าปก 85 บาท
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นิตยสาร InStyle

Fashion, Beauty, Celebrity, Lifestyle

นติยสารรายเดอืนสำาหรบัผูห้ญงิ โดดเดน่และแตกตา่งในการอพัเดทเรือ่งราว พรอ้มนำาเสนอเนือ้หา 

ด้านแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ของเหล่าคนดัง นำาเสนอแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ท่ีนำามาปรับใช้ 

ในชวีติประจำาวนัได้ เปน็ดัง่สไตลสิทส์ว่นตวัอนัดบั 1 ชว่ยใหค้ณุผูห้ญงิดโูดดเดน่อยา่งมสีไตลจ์นทกุคน 

ต้องเหลียวมอง วางตลาดทุกต้นเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสาร Secret

รับประกัน! อ่านคลายทุกข ์ สร้างสุข

นิตยสารรายปักษ์แนวสุขภาพใจท่ีสร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นท่ีพ่ึงทางใจด้วยการ 

นำาเสนอแง่คิดดีๆจากหลากหลายบุคคล ผ่านเน้ือหาท่ีเข้าใจง่าย อ่านสนุก ให้แง่คิด เคล็ดลับและแนวทาง 

ปฏิบัติ เพื่อนำาไปสู่ความสุขและความสำาเร็จในชีวิต วางตลาดทุกวันท่ี 10 และวันท่ี 26 ของเดือน  

ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร my home

แต่งบ้านสวยด้วยตัวคุณเองในราคาที่คุณทำาได้

นิตยสารที่นำาเสนอไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งบ้านและสวน โดดเด่นด้วยการนำาเสนอ  

เปรียบเทียบวัสดุและสินค้าหลากหลายรูปแบบ หลายราคา นานาแหล่งซื้อ เพื่อให้ได้เลือกสรรสิ่งที่ดี  

และเหมาะสมในการตกแต่งบ้านให้สวยงามมีสไตล์ ทั้งไม่เปลืองสตางค์ในกระเป๋า วางตลาดล่วงหน้า 

ทุกวันที่ 20 ของเดือน ราคาหน้าปก 65 บาท

นิตยสาร lemonade

สวย คุ้มค่า ในราคาสบายกระเป๋า

นติยสารรายปกัษส์ำาหรบัผูห้ญงิยคุใหมท่ีต่อ้งการดแูลตนเองแบบ 360 องศา ในลกัษณะทางเลอืก 

ให้เหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่แบบ How-To ด้วยวิธีการนำาเสนอแบบเป็นขั้นตอน ละเอียด เข้าใจง่าย 

และคัดสรรส่ิงที่คุ้มค่า คุ้มราคา ให้กับผู้อ่านสามารถเลือกใช้ได้อย่างชาญฉลาด เพ่ือเคียงข้างผู้อ่าน 

ในฐานะเพือ่นสนทิผูรู้ใ้จและรูจ้รงิ วางตลาดทุกวันท่ี 5 และวันท่ี 20 ของเดอืน ราคาหนา้ปก 59 บาท
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บ้านและสวนโมดูลาร์  

ธุรกิจบ้านแนวคิดใหม่ เพ่ิมทางเลือกใหม่ในการสร้างบ้านให้กับลูกค้า โดยทีมงานนิตยสารบ้านและสวน  

ตอบโจทย์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร 

บา้นและสวนโมดลูาร ์ บา้นจากชิน้สว่นสำาเรจ็รปูทีพ่ฒันาขึน้จาก “บา้นไทย” มาเปน็บา้นแบบ Modern 

Tropical เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและความเป็นอยู่ของไทยสมัยปัจจุบันที่ต้องการใกล้ชิดกับ 

ธรรมชาติมากข้ึน โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการใช้งานและสภาพแวดล้อมท่ีมีความ 

แตกต่างกัน การออกแบบจะคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด และการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดี  

คุ้มค่า และสวยงาม ซ่ึงบริการใหม่จากทีมงานบ้านและสวนจะเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ 

การออกแบบ การดำาเนินการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน รวมไปถึงงานบริการหลังการขายทั้งหมด
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สายงานหนังสือเล่ม

แพรวสำานักพิมพ์

แพรวสำานักพิมพ์เน้นผลิตวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปล ครอบคลุมประเภทงานเรื่องสั้น   

นวนยิาย บทกว ี สารคดี บทความ และสาระบนัเทงิ ภายใตป้รชัญาการทำางาน “การอา่นคอืรากฐาน 

ที่สำาคัญ” มากว่า 20 ปี โดยมีผลงานครองความนิยมตลอดกาล อาทิ นิทานเวตาล, รหัสลับดาวินชี   

และผลงานเกียรติยศประจำาปี ชุดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ฉบับปกแข็ง  

6 เล่ม ประกอบไปด้วย เพียงความเคลื่อนไหว, ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง, ใบไม้ท่ีหายไป,  

มา้กา้นกลว้ย, ความสขุของกะท,ิ ลบัแล แกง่คอย และชดุผลงานของวลิเลยีม เชกสเปยีร ์ ฉบบัปกแขง็  

4 เล่ม ประกอบด้วย หรรษาราตรี, พายุพิโรธ, แมคเบธ และราตรีนิมิตกลางคิมหันต์

สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

สำานกัพมิพแ์พรวเพือ่นเดก็เนน้ผลติหนงัสอืสำาหรบัเดก็วยั 0-8 ป ี ทัง้นทิาน หนงัสอืฝกึทกัษะเสรมิ 

ความรู ้ และคูม่อืผูป้กครองและคณุคร ู เพือ่เสรมิสรา้งจนิตนาการ ตอบสนองตอ่พฒันาการการเรียนรู้  

รวมถงึเปน็สือ่สรา้งสมัพนัธภ์ายในครอบครวั โดยเนน้ใหพ้อ่แมอ่า่นหนงัสอืใหล้กูฟงั เพือ่เสรมิศกัยภาพ 

หลายๆดา้นของเดก็ อาท ิ สตปิญัญา อารมณ ์ และจรยิธรรม ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่ ชดุคาบเรยีน 

งานประดษิฐข์องคมิชงุวอน, ชดุสติก๊เกอรห์รรษา...พฒันา IQ-EQ-CQ, ชดุหนนูอ้ยวาดเสน้...เลน่สสีนั,  

1.2.3 มานับเลขกัน และของเล่นจากไม ้ ของใช้จากต้น เป็นต้น

สำานักพิมพ์แพรวเยาวชน

สำานกัพมิพแ์พรวเยาวชนจดัพมิพว์รรณกรรมเยาวชนชัน้ดทีัง้ไทยและเทศ เพือ่เสรมิสรา้งจนิตนาการ 

และปลกูฝงัรสนยิมการอา่นทีด่แีละมคีณุภาพใหแ้กเ่ยาวชนไทย ปกทีต่ดิอนัดบัขายดไีดแ้ก ่ อนิเฮรแิทนซ,์ 

ฮอบบิท, ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์, ชาร์ล็อต แมงมุมเพ่ือนรัก, เกาะท่ีมีความสุขท่ีสุดในโลก และส้ม 

สีม่วง เป็นต้น

สำานักพิมพ์บ้านและสวน

สรรค์สร้างสารพันความรู้ท่ีเก่ียวกับบ้าน สวน พรรณไม้ งานช่าง และงานประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการออกแบบ การปรับปรุง ซ่อมแซม  

สร้างเสริม บำารุงดูแลบ้าน สวน และพรรณไม้ต่างๆ รวมถึงการสร้างค่านิยมและรสนิยมท่ีดี เพื่อให้ 

ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์และมีความสุข  

หนังสือท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ หนังสือชุด 12 แบบแต่งบ้านและจัดสวน, หนังสือชุด I love home,  

I love garden และ I love plant, หนงัสอืคูม่อืการจดัและตกแตง่บา้นและการจดัสวน อาทิ Make  

Me Home, Garden Elements, Tropical Modern House, ซื้อบ้านได้ถูกใจ, สร้างบ้านให้ตรงใจ,  

สวนหลากสไตล์, Small & Smart Garden, Fern Mania, Orchid Mania หนังสือชุดงานฝีมือต่างๆ  

อาท ิ Napkin Découpage, Easy Teddy’s Painting และหนังสืองานฝีมือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น 
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สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะมุ่งเน้นผลิตหนังสือธรรมะท่ีเข้าใจง่าย นำาไปใช้ได้จริง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ชวิีตและจรรโลงคณุธรรมอนัดงีามของสงัคม รวมถงึหนงัสอืธรรมะสำาหรบัคนรุน่ใหม ่ ธรรมะภาคปฏบิตั ิ

ที่รู้ลึก รู้จริง เพื่อยกจิตเข้าสู่เส้นทางอริยะ ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ นิพพานระหว่างวัน, ภารกิจ  

delete กรรม, คนตายกลับบ้านได้, นี่หรือเมืองพุทธ!, สวดทันท ี สุขทันใจ, อัศจรรย์แห่งนิพพาน

สำานักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

สำานักพมิพอ์มรนิทรค์อมมกิสเ์นน้ผลติหนงัสอืความรูส้ำาหรบัเดก็ ท้ังในรปูแบบการต์นู หนงัสอืภาพ 

ความรู้ และสารคดีที่อ่านสนุก โดดเด่นด้วยภาพลายเส้นสวยงาม ควบคู่ไปกับสารประโยชน์  

เกร็ดความรู้ท่ีเหมาะสำาหรับการเรียนรู้ของเด็ก ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ สารคดีชุดเราคืออาเซียน,  

การ์ตูนความรู้ชุดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้, ไดโนเสาร ์ Pop-up เป็นต้น

สำานักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE

สำานักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE มุ่งผลิตและนำาหนังสืออาหารหลายประเภท ทั้งอาหารไทย  

อาหารนานาชาติ ขนม และเครือ่งดืม่ เปน็เมนเูพือ่สขุภาพท่ีผ่านการทดสอบเรือ่งรสชาตอิยา่งพิถพิีถนั  

เพ่ือยนืยนัวา่ อาหารอรอ่ยคณุเองกท็ำาได ้ ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่50 เมนกูนิใหผ้อมภายใน 30 วนั,  

Hot & Cold Dessert, ชุดจานเด็ด, หมูทำาอะไรก็อร่อย เล่ม 2

สำานักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO

สำานักพิมพ์อมรินทร์ HOW–TO มุ่งผลิตหนังสือทั้งแนวจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง การงาน  

การเงิน และการบริหาร ที่มีเน้ือหาเข้าใจง่ายและนำาไปปฏิบัติได้จริง ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่  

เดอะ เมจิก, จิบกาแฟ ท่องเน็ต เล่นหุ้น...ก็รวยได้, ฮวงจุ้ยดี งานนี้มีแต่รุ่ง, วิชาเศรษฐี, คู่มือเป็น 

นางร้ายให้คนรัก นอกจากนั้นยังมีหนังสือชุด Life+Style เพ่ือตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองอย่าง Lifestyle  

Manual และสวยเป๊ะ 100 สิ่งเพื่อผู้หญิงดูด ี

สำานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ

สำานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพมุ่งเน้นสาระความรู้ด้านสุขภาพท้ังกายและใจ โดยนำาเสนอเนื้อหาจาก

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งรู้ลึกรู้จริงเร่ืองสุขภาพ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพตนเองและคน 

รอบข้างได้ ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ ย่ิงนอนย่ิงผอม, เสกปุ๊บ สวยป๊ับ สไตล์เกาหลี, ผอมได้ไม่ต้องอด,  

พลังแห่งโยคะนิทรา, เรื่องมะเร็ง...ที่หมอ(อาจ)ไม่ได้บอกคุณ
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แพรวสำานักพิมพ์ท่องโลก

แพรวสำานักพิมพ์ท่องโลกมุ่งผลิตหนังสือคู่มือท่องเที่ยว (Guidebook) และสารคดีท่องเที่ยว ซึ่ง 

รวบรวมทัง้สาระและความบนัเทงิ เตมิประสบการณ ์ บอกเลา่ความประทบัใจ รวมทัง้เปน็แรงบนัดาลใจ 

ในการท่องเที่ยวให้กับผู้อ่าน ปกท่ีติดอันดับขายดี ได้แก่ เซียนโตเกียว, มีโลกให้ลูกว่ิงเล่น, ฮิป ชิค  

ชิล เที่ยว กิน ริมนำ้า

สำานักพิมพ์อรุณ

สำานักพิมพ์อรุณมุ่งผลิตนวนิยายโดยนักเขียนที่ครองความนิยมของนักอ่าน เช่น ผลงานของ 

กิง่ฉตัร, ปยิะพร ศกัดิเ์กษม, จฑุารตัน ์ และผลตินวนยิายรกัสำาหรบันกัอา่นรุน่ใหม ่ เชน่ ชดุอุน่ไอรัก  

และชุด Love Square ปกที่ติดอันดับขายด ี ได้แก ่ ลีลาวดีเพลิง, ปลายฝนต้นรัก, นางร้าย...ที่รัก 

สำานักพิมพ์ National Geographic

สำานกัพมิพท์ีน่ำาเสนอความรูห้ลากหลายสาขาและเรือ่งราวนา่สนใจรอบตวั ไมว่า่จะเปน็เนือ้หาดา้น 

ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา การท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์ หรืออารยธรรม ฯลฯ  

ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่ พลกิประวตัศิาสตรโ์ลก, ไขปรศินากำาเนดิมนษุย ์ และหนงัสอืชดุมรดกโลก 

The Great Book of World Heritage ผลงานล่าสุดของสำานักพิมพ์ ได้แก่ Answer Book 

ตอบทุกคำาถามที่คุณอยากรู ้ และ 100 Journeys of a Lifetime สุดยอดแผนที่เที่ยวรอบโลก

สำานักพิมพ์นิตยสารแพรว

จัดทำาพ็อกเก็ตบุ๊กที่ให้สาระและความบันเทิง ตลอดจนเรื่องราวความงาม แฟชั่นทันยุคสมัย จาก 

เนือ้หาและบทความในหนา้นติยสารแพรวท่ีไดค้วามนยิมจากผู้อา่น หรอืเรือ่งราวชวิีต ขอ้คดิจากบคุคล 

ทีม่ชีือ่เสยีงในแวดวงตา่งๆ ของสงัคม ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่ 101 เคลด็ลบั กนิอยา่งไรใหแ้ขง็แรง 

และอ่อนเยาว์, ล่องเรือลุยอะแลสกา ซ่าต่อท่ีนิวยอร์ก, Ireland... I’m in Love ตะลุยไอร์แลนด์... 

ดินแดนเจ้าเสน่ห์, แหวกส่าหรีสีสวย แบกเป้ตะลุยเดี่ยวเที่ยว อินเดีย, Lonely in Cape Town  

บุกเดี่ยวตะลุยเคปทาวน์, 101 เคล็ดลับฟิต & เฟิร์ม ที่คุณก็ทำาได้
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สำานักพิมพ์อมรินทร์ 

สำานักพิมพ์อมรินทร์มุ่งผลิตหนังสือคุณภาพแนวสาระความรู้เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้รอบด้าน  

ทั้งหนังสือความรู้ที่อ่านสนุก มีสาระ และงานวิชาการที่มีข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ และนำาไปอ้างอิงได ้  

ปกทีต่ดิอนัดบัขายด ี ไดแ้ก ่ จดหมายจากผูน้ำา, Survivor ฝรัง่เศส, Survivor เยอรมนั, อาเซยีน รูไ้ว ้ 

ได้เปรียบแน ่ และคำาจีน สยาม

สำานักพิมพ์ Springbooks

สำานักพิมพ์ของคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษา และคนทำางานตอนต้น ที่นำาเสนอเรื่องไอเดีย ความ 

คดิสรา้งสรรค ์ และแรงบนัดาลใจ ดว้ยรปูแบบหนงัสอืทีห่ลากหลาย ทัง้ความเรยีง การต์นู นยิายภาพ  

วรรณกรรมเดินทาง วรรณกรรมแปล และสมุดบันทึก ฯลฯ โดดเด่นด้วยการออกแบบปกและรูปเล่ม 

ที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “หนังสือที่จะทำาให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น” ปกที่ติดอันดับขายดี ได้แก่  

กาลครัง้หนึง่ทุกสถานทีเ่คยมคีวามรกั, เพราะเปน็วยัรุน่จงึเจบ็ปวด, มนดุกลม, ไมส่นวา่เกง่มาจากไหน  

สำานักพิมพ์ Kids ฉลาด

สำานักพิมพ์ Kids ฉลาดมุ่งผลิตหนังสือฝึกทักษะ แบบเรียน และสื่อการเรียนรู้สำาหรับเด็กตั้งแต่ 

ปฐมวัยถึงประถมศึกษา มุ่งผลิตหนังสือราคาย่อมเยาให้สามารถไปถึงมือเด็กทุกกลุ่มเป็นวงกว้าง ปก 

ที่ติดอันดับขายด ี ได้แก ่ ชุดคัดลายมือ (คัดไทย คัดอังกฤษ คัดเลข), ชุดระบายสีผัก-ผลไม้

สำานักพิมพ์ Spell

สำานักพมิพ ์ Spell จดัพมิพว์รรณกรรมสำาหรบัวยัรุน่จากทัว่ทกุมมุโลก เปรยีบเหมอืนสะพานทีเ่ชือ่ม 

โลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเหนือจริงในจินตนาการเข้าไว้ด้วยกัน ปกยอดนิยม ได้แก่ สโนว์ไวท์ &  

พรานป่าในศึกมหัศจรรย ์ และสมุดบันทึกมนตร์ดำา
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สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ เป็นสายการผลิตหลักท่ีสำาคัญของบริษัท มีระบบการผลิตและบริการงานพิมพ์แบบครบวงจร  

เพื่อรองรับงานจากสายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม และงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก (Commercial Printing) 

โดยต้นฉบับจากสายงานนิตยสาร และสายงานหนังสือเล่ม จะถูกส่งผ่านเข้าสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ผ่านทางเครือข่าย 

สื่อสารคอมพิวเตอร์ และจัดทำาปรู๊ฟสีดิจิทัลที่ทันสมัย และผลิตแม่พิมพ์ เพื่อผลิตงานพิมพ์ด้วยเครื่องจักรและระบบ 

การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงการเข้าเล่มที่ได้ทั้งความสวยงามและคุณภาพ  

งานรบัจา้งพมิพ ์ มคีวามหลากหลายรปูแบบและครบวงจร โดยมหีนว่ยงาน Amarin Publishing Services – APS  

ที่สร้างสรรค์ตั้งแต่การออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) จัดทำาเนื้อหา ออกแบบและจัดอาร์ตเวิร์ก ถ่ายภาพ  

การปรบัแต่งรทีชัภาพ การปรบัแกไ้ขโทนสขีองภาพถา่ย (Color Enhancement) เปน็บรกิารทีเ่ชือ่มตอ่กบักระบวนการ 

ผลิตสิ่งพิมพ ์ ไปจนถึงสื่อดิจิทัลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีบริการ Digital Publishing Services –  

DPS ซ่ึงควบคุมคุณภาพการผลิตส่ือยุคใหม่ให้สำาเร็จตามความประสงค์ภายใต้งบประมาณท่ีลูกค้าพึงพอใจ อาทิ e-book  

หรือ Digital Publishing และ Tablet Publishing ทำาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโรงพิมพ์ได้ครอบคลุม 

กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และลูกค้ารายย่อยท่ีต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง รวมถึงผู้ที่ 

ต้องการสื่อในหลากหลายรูปแบบ

นอกจากน้ี สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สามารถให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร ท้ังงานผลิตส่ิงพิมพ์บนกระดาษ ท่ีสามารถ 

ใชเ้ครือ่งพมิพอ์อฟเซท็แบบปอ้นแผน่ ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ (Industrial Engineering)  

ผนวกกับการควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีและการเลือกสรรเทคโนโลยีท่ีตอบสนองในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

การผลติชั้นเลศิ รวมถงึการวจิยัค้นควา้เพือ่พฒันาเทคนคิ คดัสรรวตัถุดบิเพือ่งานพมิพใ์หม้ีคณุภาพ ซึง่สอดคล้องกบั 

สภาวะตลาด และการแข่งขันในระดับภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากสายงานธุรกิจโรงพิมพ์สามารถคว้ารางวัลคุณภาพทางการพิมพ์  

อาทิ Asian Print Awards, Thailand Print Awards. อย่างสมำา่เสมอในช่วงหลายๆ ปีท่ีผ่านมา นอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

แลว้ สายงานธรุกจิโรงพมิพย์งัคงมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการผลติและบรกิารตามแนวทางสากลของ ISO-9001 อกีดว้ย

ผลการดำาเนินงาน

 บริษัทได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาท 

ต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ต่อเนื่องจากปี 2554 โดยได้ปรับปรุงระบบกระบวนการทำางาน และพัฒนาบุคลากรให้ 

พรอ้มรองรบัวถิทีางของสือ่ดจิทิลัทีจ่ะตอ้งออกแบบระบบการทำางานเพือ่รบัสือ่ยคุใหม่ ซึง่รวมถงึการปรบัปรงุเครอืขา่ย 

คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทอมรินทร์ (Amarin Content Warehouse – ACW) เพ่ือสร้างฐาน 

ขอ้มลูทีผ่ลติโดยทกุสำานกัพมิพใ์นเครอือมรนิทร์ รองรบัการสบืคน้ และสนบัสนนุการนำาขอ้มลูทีม่คีณุภาพ มาพฒันา 

ต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการรับข่าวสารในโลก 

ยุคใหม่ในปัจจุบัน ในส่วนของการผลิตงานพิมพ์แบบออฟเซ็ทสำาหรับหนังสือเล่ม ก็ยังคงดำาเนินการภายใต้งานพิมพ์ 

ออฟเซท็คณุภาพสงู (High-Definition Printing) ซึง่อาศยัความชำานาญและเทคโนโลย ี เครือ่งพมิพท์ีใ่หร้ายละเอยีดสงู 

มากรวมถึงการผลิตปรู๊ฟสีและแม่พิมพ์ที่ให้ความคมชัดสูง เพ่ือถ่ายทอดถึงรายละเอียดจากต้นกำาเนิดลงในงานพิมพ์ 

ทีค่มชดัเมือ่เทยีบเคยีงกบัตน้ฉบบั ดงัทีป่รากฎเปน็ผลงานของโรงพมิพท์ีผ่า่นมา อาท ิ สจูบิตัรงานศลิปะ โบราณวตัถ ุ  

พระเครื่อง รวมถึงหนังสือภาพถ่ายต่างๆ 
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นอกจากนี้ สายธุรกิจโรงพิมพ์ยังได้เร่งขยายสายการผลิตงานทำาเล่มแบบปกแข็งคุณภาพดีเลิศ (High Value  

Finishing) เพื่อรองรับงานส่ิงพิมพ์คุณภาพสูง ที่เป็น segment ซึ่งสิ่งพิมพ์แบบดิจิทัลไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยทาง 

สายงานธรุกจิโรงพมิพไ์ดล้งทนุเพิม่เครือ่งจกัรทำาเลม่ เพือ่รองรบัตลาดงานพมิพค์ณุภาพสงู ซึง่เปน็งานผลติทีส่รา้งสรรค ์

ดว้ยฝมีอืชา่งทีพ่ถิพีถินั ประณตี และมคีวามชำานาญสงู เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพงานทีส่วยงามทัง้งานพมิพ์ รปูเลม่ปกแขง็ 

ที่ทรงคุณค่า และบรรจุภัณฑ์ที่งดงามดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น

ในปี 2555 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ประสบความสำาเร็จในการปฏิรูปกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น  

และเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการยังส่งผลให้โรงพิมพ์มีต้นทุนการผลิตท่ีตำ่าลงตามท่ีคาดการณ์ไว้ ทีมงานเทคนิค  

และทีมวิศวกรรมยังคงช่วยให้โรงพิมพ์สามารถปรับใช้วัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถนำามาใช้งานกับ 

เครื่องจักรเดิมที่มีอยู่ และการพัฒนาดังกล่าวยังช่วยให้ทีมขายสามารถกำาหนดเวลาผลิตที่รัดกุม และตอบสนองต่อ 

ความคาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้นในปีนี้ทางสายงานธุรกิจโรงพิมพ์จึงประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

อย่างสูง จนมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ ์ และมีผลกำาไรที่ดี

แนวโน้มสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ

อุตสาหกรรมการพิมพ์ยังคงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในระดับโลกท่ีเริ่มหดตัวลง  

และมีการแข่งขันจากเทคโนโลยีดิจิทัล ที่แทรกเข้ามาทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้นๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทีวี  

คอมพวิเตอร ์ อนิเตอรเ์นต็ รวมถงึโทรศพัทม์อืถอืแบบ smart mobile และอปุกรณใ์หม่ๆ  เชน่ Tablet ท่ีภาครฐัเริม่ 

ส่งเสริมให้เยาวชนเริ่มใช้งานในโรงเรียน 

อย่างไรก็ดี ส่ือส่ิงพิมพ์และอุตสาหกรรมการพิมพ์ท่ีน่าจะยังคงมีการพัฒนาและเติบโตได้ดี ได้แก่ งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์  

(Packaging) งานพมิพค์ณุภาพสงู แบบ High - Definition Printing ผนวกกบังานทำาเลม่ปกแขง็คณุภาพดเีลศิ (High  

Value Finishing)ที่ดูสวยงามน่าอ่าน ที่ยังคงมีความงดงามและเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้อ่านที่มีกำาลังซื้อในระดับสูง  

เช่น กลุ่มงานศิลปะ งานพระเครื่อง เป็นต้น รวมถึงตลาดงานบริการงานออกแบบและผลิตเนื้อหาผ่านช่องทางสื่อ 

ยคุใหม ่ ในรปูแบบ Digital production หรอื Digital Content ทีม่กีารผสมผสานผา่นสือ่ดจิทิลั แมจ้ะเปน็ตลาดทีม่ี 

ภาวะการแข่งขันสูง แต่ผู้บริโภคยังคงต้องการมืออาชีพท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารเน้ือหา และรูปแบบท่ีตอบโจทย์ 

ตรงกบัความต้องการ แนวโนม้นีน้บัเปน็โอกาสใหมใ่นตลาดโลก ซึง่บรษิทัมคีวามพรอ้มในการเขา้สูต่ลาดบรกิารดงักลา่ว
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สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์

ฝ่ายอมรินทร์แทรเวล

จากจุดเริ่มต้นในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสำาหรับผู้อ่านนิตยสารในเครือของบริษัทที่ได้รับการ 

ตอบรับอย่างด ี ทำาให้มีการพัฒนาไปเป็นการทำาธุรกรรมการจัดบริการท่องเท่ียวในนามของ “อมรินทร์ 

ทัวร์” ซึ่งเป็นการบริการที่เน้นคุณภาพของการบริการและความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง 

เต็มรูปแบบทั้งในและนอกประเทศ โดยให้บริการทั้งแก่ลูกค้าในลักษณะขององค์กรและลูกค้าทั่วไป

ในปี 2555 นี ้ “อมรนิทรแ์ทรเวล” จดัใหเ้ปน็ปขีองการท่องเท่ียวทัศนศกึษาไปยงัสถานท่ีอนัไดช้ือ่ว่า  

“มรดกโลก” (World Heritage)” อนัประกอบดว้ยสถานทีส่ำาคญัตา่งๆ ทัว่โลกตลอดทัง้ป ี เชน่ ราชสถาน 

แหง่อนิเดยี มรดกโลกแหง่เกาะควิช ู ชโิกะก ุ และฮนช ู วฒันธรรมแหง่ลุม่นำา้ลวัรใ์นฝรัง่เศส ธรรมชาต ิ

อันน่าทึ่งแห่งทุ่งซาฟารีในเคนยา ฯลฯ ซึ่งการเดินทางไปยังสถานที่อันเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ ยังมี 

มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ผู้ทรงความรู้และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสถานที ่ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ผู้เดินทางอีกด้วย

นอกจากน้ี  ในปทีีผ่า่นมา  “อมรนิทรแ์ทรเวล”  ยงัขยายการทอ่งเทีย่วในรปูแบบทีส่นกุสนานและผจญภยั 

ในนามของ “เฟสทีฟทัวร์” เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มนักเดินทางท่ีต้องการประสบการณ์ในการเดินทาง 

ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ ์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าเช่นกัน
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ฝ่ายอมรินทร์เทรนนิ่ง

“อมรินทร์เทรนนิ่ง” เป็นหน่วยงานที่ดำาเนินการจัดอบรมสัมมนา ภายใต้แนวความคิด “Learning  

for Better Living” ภายใต้หมวดความรู้ต่างๆ เช่น หมวดการทำาอาหาร หมวดการฝึกอาชีพและงาน 

ฝมีอื หมวดการพฒันาทกัษะ หมวดสขุภาพกายและใจ หมวดเดก็และเยาวชน และหมวดบา้นและสวน  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้เข้าอบรมถึงคุณภาพของการอบรมสัมมนา 

นอกจากนี้ “อมรินทร์เทรนนิ่ง” ยังรับจัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี 

แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย
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ฝ่ายอมรินทร์เทเลวิชั่น

ฝ่ายงาน “อมรินทร์เทเลวิชั่น” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการดำาเนินธุรกิจการผลิตรายการ 

โทรทัศน ์ โดยในป ี 2555 นี้ได้มีการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทั้งสิ้น 2 รายการ ได้แก่

รายการคลับสุขภาพ

รายการวาไรต้ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ โดยการสนับสนุนข้อมูลจากนิตยสารชีวจิต  

และ Health & Cuisine ทีอ่อกอากาศตอ่เนือ่งมาจนกา้วสูป่ทีี ่7 ออกอากาศทกุวนัองัคาร เวลา 16.15  

- 16.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีนางสาวจีรนันท์ มะโนแจ่ม (ยุ้ย) เป็นพิธีกร 

ประจำารายการ

รายการเรื่องเด็กๆ

รายการที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ และ 

เสริมสร้างจริยธรรม โดยพิธีกรเยาวชนประจำารายการคือ เด็กชายรจนกร อยู่หน้า (น้องฟลุท) และ 

เด็กชายธนาภัค จงใจพระ (น้องโอม) พร้อมทั้งยังมีช่วงกิจกรรมพิเศษของเด็กหญิงเฟลิเซีย บุชเชอร์  

(น้องลิซซี่) ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  

ทั้งนี้รายการเรื่องเด็กๆ  ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน รายการโทรทัศน์ดีเด่น 

ด้านนันทนาการระดับประเทศ ประจำาป ี2553 ด้วย

นอกจากนี ้“อมรนิทรเ์ทเลวชิัน่” ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากสถานโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ใหเ้ปน็ 

ผูผ้ลติรายการสารคดสีัน้ 1 นาท ี ชดุ 7 สปีนัรกัใหโ้ลก ออกอากาศทกุวนัเสาร-์อาทติย ์ หลงัภาพยนตร ์

นานาชาติ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ต่อเนื่องเป็นปีที ่2
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ฝ่ายอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

รับจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดในรูปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กับนิตยสารและหนังสือในเครือ 

ของบริษัทและลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจร อาทิ งานบ้านและสวนแฟร์ และงาน Health, Cuisine  

& Beauty Festival ดว้ยความชำานาญทำาใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รภายนอก ทัง้ในสว่นภาครฐั 

และหน่วยงานเอกชนให้เป็นผู้จัดงานต่างๆ ผลงานในปี 2555 เช่น งานมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงาน 

วดัลอยฟา้ ของหอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญัโญ, งาน Tetra PaK Media Workshop ของบรษิทั  

เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำากัด งาน “Kick off : Gracing in to 100th Anniversary นิคม 

อุตสาหกรรม  RIL”  ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอล จำากัด (มหาชน), งานเปิดตัวหนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทย 

กับพระพุทธศาสนา” จัดทำาโดย ดร.อำานวย วีรวรรณ, งานเปิดตัวหนังสือ “Zangdok Palri : The  

Lotus Light Palace of Guru Rinpoche” จัดทำาโดยคุณสุภวรรณ ลำ่าซำา และงาน TMB Wealth  

Banking Event : Exclusive thank you  Party ถอดรหสัการลงทนุดว้ยศาสตรฮ์วงจุย้ ของธนาคาร 

ทหารไทย จำากัด (มหาชน) เป็นต้น

จากประสบการณค์วามสำาเรจ็อยา่งตอ่เนือ่งในการสรา้งสรรคก์จิกรรมสือ่สารการตลาดมากวา่ 13 ป ี

“อมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์” ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพที่ว่า  

“เพราะงานคุณภาพคือความชำานาญของเรา”
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ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดีย

ฝ่ายงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น การผลิตเว็บไซต์  

และการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Content) รวมท้ังหนังสือ 

อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-magazine และ e-book) ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกใชผ้า่นระบบปฏบิตักิารตา่งๆ เชน่   

Apple IOS, RIM Blackberry และ Android เป็นต้น

ทีผ่า่นมา นอกเหนอืจากการผลติใหแ้กห่นว่ยงานภายในแลว้ ยงัใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอก เชน่  

การรบัจา้งผลติเวบ็ไซต ์ www.trachang.co.th และ www.colourclub.dulux.co.th นอกจากนีอ้มรนิทร ์

นิวมีเดียยังให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการออกแบบ ผลิต พัฒนา ตลอดจนให้ 

คำาปรกึษาในรปูแบบของสือ่นวิมเีดยีรปูแบบอืน่ทกุประเภท อาท ิ การจดัทำาคอนเทนตใ์นรปูแบบนติยสาร 

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-magazine และ e-book) อีกด้วย
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ชีวจิตโฮม

คลินิกแนวชีวจิตควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เน้นการรักษาโดยการ “จ่ายยาน้อยที่สุด”  

เปิดดำาเนินการทุกวันไม่มีวันหยุด ต้ังแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. โดยชีวจิตโฮมนี้แบ่งการดำาเนินงาน 

ออกเป็น 2 ส่วน คือ

ชีวจิตโฮม คลินิกเวชกรรม 

ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อรักษา บำาบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคต่างๆ ด้วยการผสมผสานความรู้ 

ทางชีวจิตเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยเริ่มให้บริการทางด้านการ 

ฝังเข็มตั้งแต่ป ี2554 ที่ผ่านมา รวมถึงการนวดบำาบัดต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่รักสุขภาพ

ชีวจิตโฮมช็อป

รา้นคา้ทีค่ดัสรรสนิคา้และวตัถดุบิสว่นใหญท่ีม่าจากธรรมชาต ิ หรอืโดยวธิเีกษตรอนิทรยี ์ (Organic)  

ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตในแนวทางชีวจิต นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ  

ภายใต้แบรนด ์ “Cheewajithome”
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บริษัทอมรินทร์	เทเลวิชั่น	จำากัด

AMARIN activ TV 

บรษิทัอมรนิทร ์ เทเลวชิัน่ จำากดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 11 ตลุาคม 2555 เพือ่ประกอบธรุกจิโทรทศัน ์ 

ในระยะแรกประกอบธุรกิจโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (ทีวีดาวเทียม) โดยดำาเนินการผลิตรายการ 

เพือ่ทำาการออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง ใชช้ือ่ชอ่งรายการว่า “อมรนิทรแ์อก็ทีฟทีวี” หรอื “AMARIN  

activ TV” รปูแบบรายการมลีกัษณะเปน็รายการสาระบนัเทงิทีม่คีวามหลากหลาย เพือ่ผูร้บัชมทกุเพศ 

และทกุวยั โดยยดึหลกัการผลติรายการทีม่คีณุภาพและถกูตอ้งตามลขิสทิธิ ์ ทัง้นีไ้ดท้ำาการออกอากาศ 

ช่องรายการในระบบ C Band ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555
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งานพิมพ์ในพระราชสำานัก

ดว้ยประสบการณท์ีส่ัง่สมมาอยา่งยาวนานในฐานะการเปน็ผูพ้มิพ ์ผูจ้ดัจำาหนา่ย กอปรกบัการไดร้บั 

ความไว้วางใจจากผู้อ่านและสังคม ทำาให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)  

กลายเป็นมืออาชีพบนเส้นทางของวงการพิมพ์อย่างเต็มภาคภูมิ

ขณะเดียวกันบริษัทก็มุ่งมอบสาระ ความบันเทิง และสิ่งดีงามตอบแทนสังคม ทั้งการจัดประกวด 

รางวัลทางวรรณกรรม การออกร้านงานแฟร์และกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมกับคำาขวัญของบริษัทที่ว่า  

“เราทำางานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม” 

ความภาคภูมิใจเหล่าน้ีเปรียบเสมือนกำาลังใจที่ผลักดันให้บริษัทสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพราะความภาคภูมิใจของอมรินทร์ก็คือ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมภาคภูมิใจไปกับเราด้วย 

งานพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์

ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาท่ีสุดมิได้ ท่ีบริษัทได้รับการ 

ไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดมา

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์ 

และจดัจำาหนา่ยพระราชนพินธแ์ปลเลม่แรก คอืเรือ่ง “นายอนิทรผ์ูปิ้ดทองหลงัพระ” ซึง่ทรงแปลจากเรือ่ง 

A Man Called Intrepid ของ William Stevenson ในปีถัดมาก็พระราชทานต้นฉบับพระราชนิพนธ์แปล 

เร่ืองท่ี 2 ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำาหน่าย คือเร่ือง “ติโต” ซ่ึงทรงแปลจากเร่ือง Tito ของ Phyllis Auty

พระราชนิพนธ์แปลทั้งสองเรื่องเป็นที่นิยมชื่นชมของนักอ่านชาวไทยอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้จาก

การพิมพ์ซำ้าต่อเนื่องกันหลายครั้ง มียอดจำาหน่ายรวมกันมากกว่า 260,000 เล่ม นับเป็นวรรณกรรม

แปลประเภทปกแข็งที่มีสถิติจำาหน่ายสูงที่สุดของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2539 อันเป็นปีมหามงคลกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหบ้รษิทัเปน็ผูจ้ดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ยพระราชนพินธท์ีส่ำาคญัยิง่อกีเรือ่งหนึง่  

อนัเปน็พระราชนพินธท์ีท่รงคณุคา่ มคีตสิอนใจ และเปน็สริมิงคลสงูสดุแกป่ระชาชนชาวไทย นัน่กค็อื 

พระราชนิพนธ์เร่ือง “พระมหาชนก” ซ่ึงทรงนำาเนื้อเรื่องมาจากมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก โดย 

ทรงปรับปรุงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เนื้อหามุ่งเน้นปรัชญาแห่งการ 

ดำาเนินชีวิตให้ประสบความสำาเร็จด้วยคุณธรรมวิเศษคือ วิริยบารมีและขันติธรรม

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” จัดพิมพ์ขึ้นหลายครั้ง ทั้งขนาดเล่มใหญ่และเล่มเล็ก ทั้งปกแข็ง 

และปกอ่อน เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบวิจิตรสวยงามตลอดเล่ม และที่สำาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างเหรียญพระมหาชนก จำาหน่ายควบคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์ 

ฉบับปกแข็งขนาดใหญ่ในการพิมพ์คร้ังแรก และฉบับปกแข็งขนาดเล็กในการพิมพ์ครั้งต่อมา จนถึง 

ปัจจุบัน พระราชนิพนธ์เร่ืองน้ีมียอดพิมพ์และยอดจำาหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ คือ 

มากกว่า 600,000 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหพ้มิพพ์ระราชนพินธเ์รือ่ง “พระมหาชนก ฉบบัการต์นู” โดยโปรดเกลา้ฯ  

ให้ศิลปินผู้ชำานาญการคือ คุณชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดรูป และโปรดเกล้าฯให้พิมพ์เป็นฉบับขาวดำา 

ด้วยกระดาษไทยเพื่อความประหยัด สามารถจำาหน่ายในราคาย่อมเยา (เล่มละ 35 บาท) เพื่อให้คน 

ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถหาอ่านได้อย่างท่ัวถึง ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ยอดจำาหน่าย  

“พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน” นี้สูงถึงเกือบ 3,000,000 เล่ม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทจัดทำา  

“พระมหาชนก ฉบบัการต์นูสีส่”ี โดยฝมีอืระบายสนีำา้ของคณุชยั ราชวตัร นอกจากนีย้งัพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้บริษัทจัดทำาชุดถ้วยกาแฟลายการ์ตูนพระมหาชนก จำานวน 1,000 ชุด สำาหรับ 

จำาหนา่ยเปน็พเิศษอกีดว้ย จนถงึบดันี ้ พระราชนพินธ ์ “พระมหาชนก ฉบบัการต์นูสีส่”ี ไดจ้ดัจำาหนา่ย 

ไปแล้วประมาณ 226,000 เล่ม
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ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัท 

จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่อง “เรื่อง ทองแดง” ซึ่งทรงเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา  

ความแสนรู้เฉลียวฉลาด และความกตัญญูรู้คุณของ “ทองแดง” สุนัขโปรดของพระองค ์ ซึ่งมีชื่อเสียง 

โด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ

“เร่ือง ทองแดง” จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง หนา 84 หน้า ขนาด 17 x 26 ซม. ภาพประกอบ 

สีส่สีวยงาม และหาดไูดย้ากกวา่หนึง่รอ้ยภาพ พมิพด์ว้ยกระดาษอารต์มนัอยา่งด ี ราคาจำาหนา่ยเลม่ละ  

299 บาท ฉบับพิมพ์ครั้งแรกจำานวน 100,000 เล่ม วางตลาดเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545  

จำาหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ต้องพิมพ์ซำ้าอีกหลายครั้ง จนถึงเดือนมกราคม 2546 ได้พิมพ์จำาหน่ายถึง  

10 ครั้ง จำานวนพิมพ ์700,000 เล่ม นับเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประเทศในป ีพ.ศ. 2546 

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทจัดทำาพระราช- 

นิพนธ์ “เร่ือง ทองแดง” เป็นฉบับการ์ตูนส่ีสี จากฝีมือของคุณชัย ราชวัตร และทีมงาน ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อนขนาด 17 x 26 ซม. หนา 180 หน้า วางตลาดเมื่อวันท่ี  

12 พฤศจิกายน 2547 และพิมพ์ซำ้าภายในสองเดือนติดต่อกันถึง 6 ครั้ง จนถึงขณะนี้จัดพิมพ์ไปแล้ว  

10 ครั้ง จำานวนพิมพ ์658,000 เล่ม

นอกจากพระราชนพินธอ์นัยิง่ใหญท่ัง้ 4 เรือ่งดงัทีก่ลา่วมาแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัยงัทรง 

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพห์นงัสอืพระราชนพินธช์ดุ “พระราชดำารสั” อกีดว้ย พระราช- 

ดำารัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำารัสพระราชทานในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาในแต่ละปีน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิริยอุตสาหะเรียบเรียงจากท่ีได้ 

บันทึกพระสุรเสียงไว้ และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ทรงจัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาดไม่หนานัก 

ปกเป็นเอกลักษณ์ พื้นขาวสะอาด มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. สีทอง ข้อความสีนำ้าเงิน เข้าเล่ม 

แบบเยบ็กลาง ขนาด 17 x 24 ซม. ภายในเลม่มภีาพประกอบสีส่ ี ทรงจดัพมิพเ์ปน็การสว่นพระองค ์ 

ส่วนหนึ่งสำาหรับพระราชทานเพื่อใช้ในราชการ และส่วนหนึ่งสำาหรับจำาหน่าย ในราคาเล่มละ 120 บาท 
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พระราชนิพนธ์ชุด “พระราชดำารัส” นี้ บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้พิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ.  

2537 เลม่แรกคอื “พระราชดำารสัพระราชทานแก่คณะบุคคลตา่งๆ ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  

วันที่ 4 ธันวาคม 2536” ต่อจากน้ันพระราชทานต้นฉบับให้บริษัทพิมพ์ประจำาทุกปี ฉบับหลังสุดคือ  

พระราชดำารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดพิมพ์เม่ือเดือน ธันวาคม 

2544

เมื่อปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้จัดทำาซีดีรอม  

“พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 - 2541” สำาหรับจำาหน่ายแก่ประชาชนท่ัวไป ท้ังแผ่นภาษาไทยและแผ่นภาษาอังกฤษ  

ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทำาสำาเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ี นบัเปน็ครัง้แรกทีม่กีารรวบรวมพระราชดำารสัในพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของซีดีรอม

ดว้ยความรูส้กึสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุลน้เกลา้ลน้กระหมอ่มหาทีส่ดุมไิด ้ ทีท่รงไวว้างพระราช- 

หฤทัยใหบ้รษิทัเปน็ผูจ้ดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ยพระราชนพินธ์เรือ่งตา่งๆ ตลอดมา บรษิทัจงึขอตัง้ปณธิาน 

ที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทพลังความสามารถทำางานสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 

จงรักภักดีตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

ผู้ยากไร้ ได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพือ่จำาหนา่ยหารายไดส้มทบทนุ ในป ีพ.ศ. 2524 มลูนธิิไดม้อบหมายใหบ้รษิทัเปน็ผู้พิมพ์พระราชนพินธ์ 

เรื่องแรกในชุดเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศ คือเรื่อง “ยำ่าแดนมังกร” และต่อจากนั้น 

ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้มีโอกาสพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในชุดนี้มาโดยตลอด  

เรื่องล่าสุดที่พิมพ์จำาหน่ายในป ีพ.ศ. 2552 เป็นลำาดับที ่50 คือเรื่อง “ฟื้นภาษา ได้อาหาร”

พระราชนพินธเ์รือ่ง “ฟืน้ภาษา ไดอ้าหาร” นีท้รงเลา่ถงึประสบการณแ์ละสิง่ทีท่รงพบเหน็ในระหวา่ง 

ที่ประทับอยู่ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13  -  30 สิงหาคม 2550 เพื่อทรงศึกษา 

เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส จัดพิมพ์ในขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม. สี่สีทั้งเล่ม 248 หน้า  

ภาพประกอบกว่า 300 ภาพ ราคาเล่มละ 240 บาท วางจำาหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 

ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2538 เปน็ตน้มา มลูนธิยิงัมอบความไวว้างใจใหบ้รษิทัอมรนิทรบ์ุค๊เซน็เตอร์ จำากดั  

เป็นผู้จัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จเยือนต่างประเทศและพระราชนิพนธ์เรื่องอื่นๆ อีกด้วย 

นอกจากนี้ มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทร่วมดำาเนินการจัดทำาโครงการเผยแพร่และจัดจำาหน่าย 

พระราชนิพนธ์ผ่านช่องทางการขายบนอินเทอร์เน็ต หรือระบบ e-commerce โดยเปิดตัวเว็บไซต์  

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

โครงการเผยแพรแ่ละจดัจำาหนา่ยพระราชนพินธผ์า่นระบบ e-commerce นี ้ ไมเ่พยีงแตท่ำาใหก้าร 

จัดจำาหน่ายมีความสมบูรณ์และท่ัวถึงมากข้ึนเท่าน้ัน ยังช่วยให้ผู้รักการอ่าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน  

และประชาชนทัว่ไป สามารถศกึษาคน้ควา้และ “ทอ่งโลกกวา้งทางปญัญา” ไปกบัพระราชนพินธอ์นัทรง 

คณุค่า และร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ด้วยการส่ังซ้ือหนังสือ 

พระราชนิพนธ์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และสำาหรับบริษัทเอง  

จากการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาโครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสิริมงคลสูงสุด และเป็นเกียรติประวัติ 

อนัน่าภาคภูมิใจย่ิงแล้ว ยังเป็นการปูทางสำาหรับก้าวสำาคัญทางธุรกิจในโลกของอินเทอร์เน็ตอันไร้พรมแดน 

อีกด้วย ดังคำากล่าวของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทผู้ล่วงลับไปแล้ว  

ท่ีกล่าวในงานเปิดตัวระบบ  e-commerce  สำาหรับพระราชนิพนธ์ตอนหน่ึงว่า  “บริษัทถือเอาวันน้ีเป็นก้าวแรก 

ของการพฒันาธรุกจิบนอนิเทอรเ์นต็ และการทำาธรุกรรม e-commerce ดว้ยภมูปิญัญาและแนวคดิ 

บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  ท่ีเราม่ันใจว่าจะทำาประโยชน์ให้แก่สังคมชาวไทยทุกแห่งหนในมาตรฐานสากล”

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯให้วิทยาลัยในวังหญิงจัดพิมพ์หนังสือ “ขนมลูกๆทองแดง” โดยทรงมอบให้บริษัทเป็น 

ผูพ้มิพแ์ละจดัจำาหนา่ยหนงัสอืเลม่นี ้นบัเปน็หนงัสอืแนะนำาตวั “ทองแดง” สนุขัโปรดของพระบาทสมเดจ็ 
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พระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดัง ในเล่มประกอบด้วยภาพถ่าย “ทองแดง” ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และภาพพระราชทานรูปลูกๆ ของทองแดงท้ัง 9 ตัว พร้อมประวัติครบถ้วน นอกจากนี้  

ยังแสดงวิธีทำาขนมไทยทั้ง 9 ชนิดตามชื่อลูกๆ ของทองแดง พร้อมภาพถ่ายขนม 

เมือ่ปี พ.ศ. 2546 บรษิทัไดจ้ดัทำาซดีรีอมและวซีดีเีรือ่ง “เยน็สบายชายนำา้” ตามพระราชประสงค ์

ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซีดีรอมและวีซีดีเรื่อง “เย็นสบายชายนำ้า” นี้  

ผลิตจากพระราชนิพนธ์ซึ่งบันทึกการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 7  

ระหว่างวันที่ 14 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการนำาพระราชนิพนธ์และภาพยนตร์ 

การเสด็จพระราชดำาเนินมาจัดทำาเป็นซีดีรอมและวีซีดีรวมเป็นชุดเดียวกัน ราคาชุดละ 399 บาท  

วางจำาหน่ายเมื่อเดือนธันวาคม 2546 

ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้จัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เพ่ือรับผิดชอบดำาเนินงานก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จ 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พระตำาหนักใหญ่ วังสระปทุม

เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็น 

ผู้พิมพ์และจัดจำาหน่ายแผ่นภาพ “ลำาดับราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นแผนภูมิ 

ลำาดบัราชสกลุวงศ ์ (Family Tree) ตัง้แตส่มเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก (ทองด)ี จนถงึพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขนาด 68.5 x 99 ซม. พิมพ์สี่สี อาบมัน  

บรรจุกล่อง ราคาแผ่นละ 150 บาท จัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง จำานวน 70,000 แผ่น

ต่อมาในเดือนกันยายน มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการจัดนิทรรศการ “สืบสาย 

ยุวกษัตริย์ สืบประวัติวังสระปทุม” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ 

ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายหนังสือ  

“ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำาลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งเป็นหนังสือท่ีรวบรวม 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พร้อมทั้งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

และภาพถ่ายต่างๆ จัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาด  17 x 24 ซม. หนา 176 หน้า พิมพ์สี่สี ท้ังเล่ม  

ราคาเล่มละ 245 บาท จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จำานวน 104,500 เล่ม  
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ในเดือนเมษายน 2551 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์  

“ไทยทำา ไทยกนิ กบัขา้วฝรัง่” ในเลม่ประกอบดว้ย ภาพถา่ยแสดงวธิทีำาอาหาร พรอ้มลายพระหตัถ ์

พระราชนพินธอ์ธบิายวธิทีำาทกุขัน้ตอน ทรงสาธติวธิทีำาดว้ยพระองคเ์อง หนงัสอืตำารากบัขา้วฉบบัพเิศษ 

เล่มนี้พิมพ์ในรูปแบบหนังสือปกแข็งสี่สีตลอดเล่ม ราคาเล่มละ 200 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้มอบให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายสมุดบันทึกเป็นประจำาทุกปี โดยเริ่ม 

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

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

ปษุปสระปทมุ” “สมดุบนัทกึ 2553/2010 ปะปิดพิจติรวาร” “สมดุบันทึก 2554/2011 จงจรเท่ียว”  

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

“สมุดบันทึกปีมะเส็ง” สมุดบันทึกหน้าปกภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

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

เนือ้ในกระดาษปอนดค์รมีหนา 232 หนา้ ปกแขง็หุม้กระดาษอารต์พมิพ์ 4 ส ี และเทคนคิปัม๊ฟอยล์ 

สี อาบสปอตยูวีมัน และ สปอตกากเพชร หน้าแรกพิมพ์คำาอวยพรพระราชทานและพระนามสิรินธร 

บรรจุในกล่องลูกฟูก ราคาชุดละ 240 บาท จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 46,800 ชุด 

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เสร็จสมบูรณ์  

และเปดิใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชม ตลอดเวลา 8 ปนีบัแตก่อ่ตัง้มลูนธิสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  

บรษิทัไดม้โีอกาสจดัพมิพส์ิง่พมิพต์า่งๆ รวมทัง้สมดุบนัทกึทัง้ 8 เลม่นีเ้พือ่จำาหนา่ยหารายไดส้มทบมลูนธิ ิ

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ รวมเปน็จำานวนพมิพก์วา่ 1,030,000 เลม่ มลูคา่รวมกวา่ 295 ลา้นบาท 

นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมท่ีทรงไว้วางพระราชหฤทัย บริษัทขอมุ่งมั่นทุ่มเท 

ทำาหน้าที่ทั้งในด้านการพิมพ์และการจัดจำาหน่ายให้ดีท่ีสุด และแพร่หลายสู่ประชาชนให้มากท่ีสุด 

ตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทาน 

วโรกาสให้บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์บางเรื่องมา 

ต้ังแต่ พ.ศ. 2525 พระนิพนธ์เร่ืองแรกท่ีบริษัทเป็นผู้พิมพ์คือ “แม่เล่าให้ฟัง” ฉบับปกอ่อน ซ่ึงกระทรวง 

ศึกษาธิการขอพระราชทานพระอนุญาตเป็นผู้จัดพิมพ์เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างสวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดพิมพ์จำานวน 500,000 เล่ม นับเป็นหนังสือปกอ่อนที่ทำาสถิติ 

จำานวนพิมพ์สูงสุด

หลังจากนั้นก็โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เกี่ยวกับการทัศนาจรเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง  

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

เกีย่วกบัการทศันาจรของพระองค ์ ถดัจากนัน้กม็เีรือ่ง “ภฐูาน เกาะเขยีวบนแผน่ดนิ” (พ.ศ. 2532)   

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

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

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

นอกจากนีย้งัมพีระนพินธ์ในชดุเกีย่วกบัพระราชวงศบ์างเรือ่งทีท่รงไวว้างพระทยัใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพ์ 

คอื “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” (พ.ศ. 2535) “ตราแผ่นดิน ตราราชสกุลและสกุล อักษรพระนาม และ 

นามยอ่” (พ.ศ. 2535) “สมเดจ็เจา้ฟ้ามหดิลฯ และงานศลิปะ” เปน็พระนพินธ ์2 ภาษา (ฉบบัพมิพ ์

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

พระราชทานพระอนุญาตให้สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ดำาเนินการแปลพระนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส)

ในปี พ.ศ. 2547 โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เล่มสุดท้ายชื่อ “มหามกุฎราชสันตติวงศ์  

พระนามพระราชโอรสธดิา พระราชนดัดา” เปน็หนงัสอืประมวลพระนาม พระรปู และพระประวตัยิอ่ 
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ของพระราชโอรสธิดาและพระราชนัดดาผู้สืบราชสกุลทุกมหาสาขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 อย่างสมบูรณ์ที่สุด จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง ขนาด 15.5 x 22.3 ซม. 

หนา 666 หน้า ราคาเล่มละ 600 บาท จำาหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 

หนังสือพระนิพนธ์เล่มสำาคัญเกี่ยวกับการสวรรคตและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหนังสือสองเล่มท่ีบริษัทได้มีโอกาสเป็นผู้พิมพ์คือ  

“จดหมายเหตุชาวบ้าน” (พ.ศ. 2539) และ “ส่งเสด็จสมเด็จย่า” (พ.ศ. 2540) ซึ่งเป็นหนังสือที่ 

ทรงมีพระวิริยอุตสาหะรวบรวมข่าวการสวรรคตและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จย่า  

จากหนงัสอืพมิพร์ายวนัฉบบัตา่งๆ หลายฉบบั หลายวนั บางตอนทรงทำาหมายเหตอุธบิายเพิม่เตมิดว้ย    

นอกจากดา้นการพมิพแ์ลว้ บรษิทัยงัไดร้บัพระราชทานพระอนญุาตใหเ้ปน็ผู้จดัจำาหนา่ยพระนพินธ์ 

บางเลม่มาตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ์ 2539 อกีดว้ย นบัเปน็พระกรณุาธคิณุลน้เกลา้ลน้กระหมอ่มแกบ่รษิทั

บดันีแ้มจ้ะสิน้พระชนมเ์สดจ็สูส่วรรคาลยัแลว้ตัง้แตว่นัที่ 2 มกราคม 2551 พระกรณุาธคิณุทีท่รงม ี

ต่อบรษิทัในดา้นการพมิพง์านพระนพินธม์าโดยตลอดนัน้ จะยงัคงปรากฏแจม่ชดัในสำานกึของพนกังาน 

บริษัททุกคน ซึ่งจะจดจำาและเทิดทูนพระกรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายหนังสือ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

องคป์ระธานมลูนธิ ิ ประทานพระอนญุาตใหบ้รษิทัเปน็ผูจ้ดัพมิพห์นงัสอื “ตำารบัอาหารเพือ่นพึง่ (ภาฯ) 

ยามยาก” ขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวทางการประกอบอาชีพเสริมจากท่ีได้ประทานความช่วยเหลือ 

ในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง สูตรอาหารในเล่ม 

คิดจากพืชผักสวนครัวในโครงการ และเชิญผู้มีชื่อเสียงทางด้านการปรุงอาหารมาเป็นผู้คิดสูตร  

นอกจากน้ีพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ ยงัไดป้ระทานตำารบัอาหาร 

ทีท่รงคดิสตูรสว่นพระองคอ์กี 2 ตำารบัมาจดัพมิพไ์ว้ดว้ย ตำารบัอาหารนีเ้ลม่แรกพิมพ์เมือ่ป ีพ.ศ. 2550  

และพิมพ์ต่อเนื่องรวม 3 เล่ม โปรดให้จัดพิมพ์และจำาหน่ายในราคาย่อมเยา

สมุดบันทึกของ โครงการกำาลังใจ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

โครงการนีม้พีระดำารใิหจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่ชว่ยเหลอืกลุม่เดก็ตดิผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัสตร ี กลุม่เดก็และเยาวชนที ่

กระทำาผิด และกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม ด้วยทรงมุ่งหวังท่ีจะช่วยลดการกระทำา 

ผิดที่ซำ้าซ้อน เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ีกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ กลับสู่สังคมและอยู่ร่วมกัน 

อย่างสงบสุข เพื่อสนับสนุนกิจการของโครงการ ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีพระดำาริให้บริษัทจัดพิมพ์ 

และจัดจำาหน่ายสมุดบันทึก “กำาลังใจ” สำาหรับจำาหน่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสนับสนุนโครงการ 

สมุดบันทึกนี้ได้จัดพิมพ์ติดต่อกันมาทุกปี โดยมีบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร ์ จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่าย

นับเป็นพระกรณุาธคิณุอยา่งยิง่ทีท่รงไวว้างพระทัยใหบ้รษิทัเปน็ผู้ดำาเนนิการจดัพิมพ์และจดัจำาหนา่ย 

หนังสือในพระดำาริตลอดมา
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รางวัล

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด “มากกว่ารางวัลคือโอกาส”

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที ่ 13 ประจำาป ี 2555

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 - 2 อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุน 

ให้เกิดผลงานเขียนใหม่ๆที่มีคุณภาพในสังคมไทย สำาหรับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 13  

ประจำาป ี2555 มีผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานจำานวน 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก โดย ลินดา โกมลารชุน

ประเภทเรื่องสั้น รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง ชายชราเบาหวาน โดย ชินรัตน์ สายอุ่นใจ รางวัล 

รองชนะเลศิ เรือ่ง การตามหาหนงัสอืนยิายทีห่ลน่หายไปในเทศกาลรางวลัซไีรต ์ โดย วฒุนินัท ์ ชยัศร ี 

และเรื่อง HK-G36 โดย รุ่งฤทธิ ์ เพ็ชรรัตน์   

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง หัวใจไดโนเสาร์ โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี รางวัล 

รองชนะเลิศ เรือ่ง เด็กทารกในเมืองบาดาล โดย จรรยา อำานาจพันธ์ุพงศ์ และเร่ือง หน้าตู้แช่เคร่ืองด่ืม  

โดย วิสุทธิ ์ ขาวเนียม



FORWARDING THE HAPPINESS
Amarin Annual Report 2012

33

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 9 ประจำาปี 2555

วันที ่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 - 2 อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค

รางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ถือกำาเนิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ  

ดว้ยการเชดิชหูนงัสอืดทีีเ่ปน็แบบอยา่งของการทำางานสรา้งสรรค์ โดยมุง่หวงัสง่เสรมิหนงัสอืนัน้ใหแ้พร ่

หลายไปในวงกว้าง ท้ังกระตุ้นให้นักเขียน สำานักพิมพ์ และหน่วยงานต่าง  ๆเห็นความสำาคัญของการจัดพิมพ์ 

หนังสือดี ต่อมาปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือ 

หนว่ยงานท่ีอทิุศตนทำางานเพือ่สงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง และงานนัน้สง่ผลกระทบอนัดตีอ่ผูค้นในสงัคมวงกวา้ง

บุคคลทีไ่ดร้บัรางวลัชเูกยีรต ิ อทุกะพนัธุ ์ ครัง้ที ่ 9 ประจำาป ี2555 ไดแ้ก ่ คณุเดชา ศริภิทัร หรอื 

อาจารย์เดชาและลุงเดของนักเรียนแห่งโรงเรียนชาวนา ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ผู้หันเหชีวิตจากลูกหลาน 

เศรษฐีใหญ่ชาวสุพรรณบุรี สู่ชีวิตนักพัฒนาอิสระ พร้อมตั้งปณิธานไว้ว่า “ชีวิตนี้จะอุทิศเพื่อความ 

อยู่รอดของชาวนาและข้าว” กว่า 20 ปีที่คุณเดชาสละความรำ่ารวยและความสุขสบายส่วนตัว ดำาเนิน 

ชวีติตามปณธิาน ทำาในสิง่ทีต่นเองเชือ่วา่ดทีัง้ตอ่ตนเองและสงัคมสว่นใหญ ่ นัน่คอืการทำาเกษตรอนิทรยี ์

และใช้ชีวิตบนวิถีที่พอเพียง ด้วยหลักการสอนที่เรียกว่า “ทำาเพื่อสอน” คือลงมือทำาให้ดู อยู่ให้เห็น  

เพื่อพิสูจน์ให้เกษตรกรคนอื่นเห็นว่า การใช้ชีวิตพอเพียงและการทำาเกษตรแบบปลอดสารเคมีนั้นเป็น 

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สิ่งที่คุณเดชาทำาไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เกษตรกร  

และชมุชนอยา่งเปน็รปูธรรม หากแตย่งัเปลีย่นแปลงวิธีคดิในการดำาเนนิชวิีตและเปน็การสง่ตอ่ภมูปิญัญา 

อันเป็นรากฐานที่ยั่งยืนของทุกสังคมด้วย
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งานแฟร์และงานเปิดตัว

งาน 7 ปี นิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

วันที ่ 16 - 17 มีนาคม 2555 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์ พระราม 9

เนือ่งในวาระครบรอบ 7 ป ี นติยสารเรยีลพาเรนติง้ ไดจ้ดังานประกาศผลและมอบรางวลัเกยีรตยิศ 

แห่งป ี “Parent of the Year” ใหส้ดุยอดครอบครวั แหลง่เรยีนรู ้ นวัตกรรม และองคก์รท่ีเปน็ตน้แบบ 

เรื่องการเลี้ยงลูก กิจกรรมเพื่อเด็ก รวมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รวม 

กิจกรรมสร้างสรรค์สำาหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่ แฟชั่นโชว์ของหนูน้อยสุดน่ารักทายาทคนดัง  

โชว์อูคูเลเล่คู่พ่อลูก(น้องสิงห์และคุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร) เสวนาธรรม “ชื่อดี มงคลชีวิต” กับ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และเจ็ดฐานกิจกรรมสนุกเพื่อพัฒนา “กาย ใจ สมอง จินตนาการ”  

ของลูกรัก ให้ร่วมสนุกฟรีตลอดทั้งงาน

โดยกิจกรรมต่างๆ ตลอดการจัดงานนี้ได้เน้นความสำาคัญเรื่องการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 

วัย 12 ปี ซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยต้องส่งเสริมพัฒนาการให้ตรงจุดและครบทุกด้าน อาทิ การเรียนรู้  

จินตนาการ อารมณ์ จิตใจ โภชนาการ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละวัย ซึ่งการจัดงาน 

ในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านนิตยสารเรียลพาเรนติ้งและบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ 

กับกิจกรรมสำาหรับครอบครัว



FORWARDING THE HAPPINESS
Amarin Annual Report 2012

35

Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 8

วันที ่ 4 - 8 กรกฎาคม 2555 ณ เพลนนารีฮอลล ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานแฟร์เพื่อผู้หญิงอันดับหน่ึงของประเทศที่คัดสรรความพิเศษมาฝากผู้รักสุขภาพและความงาม    

โดยการผนึกกำาลังของนิตยสารผู้หญิงระดับแถวหน้าในเครืออมรินทร์ นำาทีมโดย Health & Cuisine  

แพรว ชีวจิต และ lemonade  

Health & Cuisine จำาลองบรรยากาศหอ้งครวัเพือ่เปน็เวทกีจิกรรมคกุกิง้โชวต์ลอดระยะเวลา 5 วนั    

โดยทมีอาหาร Health & Cuisine Chef Talent 2011 รวมท้ังเซเลบรติีช้ือ่ดงัไมว่่าจะเปน็ ผู้พันเบริด์ - 

พ.ท.วนัชนะ สวสัด,ี ดเีจบุค๊โกะ จากคลืน่ 94 EFM และยงัมกีารออกกำาลงักายแนวใหมโ่ดยนติยสาร 

ชวีจติ อาทิ ยางยดืลดเซลลไูลต ์ โยคะหนา้เดก็ ฤาษดีดัตนแกส้วิ ชว่ยหนา้ใส กระโดดเชอืกเสรมิหวัใจ 

แกร่ง พร้อมโชว์รำากระบองชุดพิเศษ ทิปและทริคแฟชั่นจากนิตยสาร lemonade ตะลุยช็อปแฟชั่น 

ชิ้นเด็ดราคาสบายกระเป๋า สอนเทคนิคเมคอัพแก้ปัญหารูปหน้า พร้อมคุยกับดาราสาวที่มาถ่ายทอด 

เทคนิคมิกซ์แอนด์แมทซ์โดยลูกเกด จิรดา โยฮารา และเอมี ่ กลิ่นประทุม

นอกจากนีย้งัมสีนิคา้และบรกิารเรือ่งสขุภาพ อาหาร แฟชัน่ ความงามครบวงจรกวา่ 300 รา้นคา้   

ให้ทุกท่านได้เลือกชมและช็อปอย่างจุใจ สมกับการเป็นงานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
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Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 9 

วันที ่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2555 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล ์ เมืองทองธานี

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีคู่กับงานบ้านและสวนแฟร์ สำาหรับ Health, Cuisine & Beauty   

Festival งานแฟรส์ดุยิง่ใหญข่องคนรกัสขุภาพและความงาม ซึง่จดับนพืน้ทีม่หมึาของชาเลนเจอรฮ์อลล์   

เมืองทองธาน ี  

คร้ังน้ีนิตยสารขายดีในครอบครัวอมรินทร์ต่างทุ่มเทกับการเตรียมงานเต็มท่ี ท้ังมินิคอนเสิร์ต 

โดยศิลปินดังจากฝั่งแพรว โชว์รำากระบองสุดพิเศษ โยคะหน้าเด็ก และนวดหน้าเด้งตำารับศรีวิชัย 

จากชีวจิต สาธิตความสวยงามคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋าโดยทีมงาน lemonade และที่พลาดไม่ได้ 

คือกิจกรรมดีๆจากนิตยสาร Health & Cuisine ไม่ว่าจะเป็น “ม็อกเทล จิบอร่อยเพื่อสุขภาพ”  

จากอนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา และโชว์ “บะหม่ีดึงมือ จากต่ิน ไท่ ฝู” พร้อมกับ  

“ไอติมผัดเจ้าดังอย่าง Freshy Freeze” รวมท้ังการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพ่ือค้นหาสุดยอด “Health  

& Cuisine Chef Talent 2012”

นอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการเรื่องสุขภาพ ความสวยความงามครบวงจรร่วม 300 ร้านค้าให้ 

ทุกท่านได้เลือกชมและช็อปอย่างจุใจสมศักดิ์ศรีงานแฟร์ยิ่งใหญ่แห่งปี
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InStyle (Thailand) 5th Anniversary 

วันที่ 26 กันยายน 2555 ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

งานฉลองการก้าวสู่ปีที่ 5 ของนิตยสาร InStyle (Thailand) ภายในงานได้นำาโทนสีดำา-แดง-เทา 

อันเป็นสีซิกเนเจอร์ของนิตยสารมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเวที แบ็กดร็อป หรือแม้แต่โต๊ะเซ็นเตอร์พีซที่มี 

การจัดดอกไม้สุดวิจิตรที่นำาความงดงามของดอกไม้สีแดงมาจับคู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำาได้อย่าง 

หรูหราลงตัว ส่องประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสงไฟราวกับกล่องใส่เครื่องประดับชิ้นงาม

งานนีม้แีขกผูม้เีกยีรตมิารว่มงานมากมาย ไมว่า่จะเปน็คณุจติตมิา วรรธนะสนิ, กรกนก ยงสกลุ, 

วชิรา - วรางคณา จิตตศักดานนท์, กรุณา วัจนะพุกกะ, ชลลดา เมฆราตรี, ดวงกมล เวปุลละ วาเกเซ่น, 

พลอย จริยเวช, สาวิตรี โรจนพฤกษ์, อานันทวีป ชยางกูร, วิธวดี-วรสุดา แพ่งสภา, ขวัญข้าว เศวตวิมล, 

พิยะดา นันทะ และเหล่าคนดังอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ยังมีสาวสวย โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ  

มารว่มเป็นพธิกีรของงาน มนิคิอนเสริต์จากนกัรอ้งเสยีงทรงพลงั ออ๊ฟ-ปองศกัดิ ์ รตันพงษ ์ และพเิศษ 

สดุกบัแฟชัน่โชวอ์ลงัการทีน่ำาชดุจากคอลเลค็ชัน่ลา่สดุของ DVF, Kate Spade, Burberry, Nina Ricci, 

Joan&David, Karen Milen, Nine West และ Pandora ให้มาอวดโฉมได้อย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

ปิดท้ายด้วยดีเจ เจ-มณฑล จิรา รับหน้าที่เปิดเพลงช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของงาน
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We Are In Love 

วันที ่ 5 - 7 ตุลาคม 2555 ณ แฟชั่นฮอลล ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นิตยสาร WE ฉลองก้าวสู่ปีที่ 9 พร้อมตอกยำ้าความเป็นผู้นำานิตยสารแห่งความความรักและการใช้ 

ชีวิตคู่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Love, Wedding & Living Together” ด้วยการจัดงาน “We are in Love”  

งานใหญ่ประจำาปีที่สร้างความประทับใจได้มากมายเหมือนเคย ด้วยธีมงาน “Love is in the Air”  

สารพันไอเดียเกี่ยวกับงานแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักอันแสนอบอุ่น 

ตลอดทั้ง 3 วันเต็มเปี่ยมด้วยกิจกรรมน่าสนใจมากมายท้ังโชว์ชุดแต่งงานจากห้องเสื้อชื่อดัง 

โดยนางเอกช้ันแนวหน้า มินิคอนเสิร์ตเพลง การพูดคุยเรื่องความรักของคู่รักดารา อีกท้ังยังเป็นการ 

รวมบูธ๊ เวดดิง้สตดูโิอ รา้นชดุววิาห์ กรูดูา้นเพชร การด์ และของชำารว่ยไวม้ากมายทีจ่ดัขึน้เปน็พเิศษ  

สำาหรับทุกคู่รักที่เตรียมตัวแต่งงาน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้ตื่นตาตื่นใจกับการลองชุดเจ้าสาว 

ด้วยนวัตกรรมผ่านจอเสมือนจริงในแบบสามมิติ ที่สามารถมองเห็นได้ 360 องศา เป็นครั้งแรกใน 

ประเทศไทย ทั้งหมดสร้างความประทับใจให้เหล่าสื่อมวลชนและกลุ่มคู่รักจำานวนมากที่มาร่วมงาน
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บ้านและสวนแฟร์ 2012 ยากเพื่อง่าย 

วันที ่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

“บ้านและสวนแฟร์” งานแฟร์ของคนรักบ้านและสวนระดับประเทศ จัดโดยนิตยสารบ้านและสวน 

อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 ได้รับการตอบรับและประสบความสำาเร็จสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สามารถ 

ตอบสนองความต้องการเก่ียวกับบ้านและสวนอย่างครบวงจร โดดเด่นด้านการออกแบบและแนวคิด 

ทีห่ลากหลายและแตกตา่ง มงีานดไีซนท์ีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะ สนิคา้มากมายท้ังของแตง่บา้นและสวน  

ต้นไมน้านาพรรณจากบรษิทัชัน้นำาของประเทศ “รวมงานดไีซนห์ลากหลาย ทันสมยั สำาหรบัคนรกับา้น 

และสวน” 

“บ้านและสวนแฟร์ 2012” มาพร้อมกับแนวคิด “ยากเพ่ือง่าย” โดยมีไฮไลท์เด็ดประจำาปี เช่น  

ชมบ้านตัวอย่าง ไอเดียหลากหลายกับบ้านโมดูลาร ์ บ้านรังนก บ้านบนต้นไม ้ และห้องทำางานในสวน 

เดนิชมสวนอยา่งเตม็อิม่กบั “10 สวนปา่ในเมอืง” และ “20 ไอเดยีสวนกระถาง” บา้นไอเดยี (หนนีำา้)  

แต่งเองไดใ้นคอนเซป็ต ์ “นำา้มาเรากย็ก นำา้ลดเรากว็าง” โดยนติยสาร my home นอกจากนีย้งัมโีซน  

Garden of Ideas จัดสวนด้วยไอเดียหลากหลายโดยสำานักพิมพ์บ้านและสวนอีกด้วย
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ประกวดสารคดีภาพ “National Geographic Thailand Photography Contest 2012” 

ภายใต้หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 2

จากกระแสตอบรบัเปน็อยา่งดเีมือ่ปท่ีีแลว้ ทางนติยสาร National Geographic ฉบบัภาษาไทย จงึ 

ไดจ้ดัโครงการประกวดสารคดภีาพ “National Geographic Thailand Photography Contest 2012”  

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท มี 

แนวคิดคือ การใช้ภาพถ่ายร้อยเรียงเป็นสารคดีย่อย  ๆอย่างสร้างสรรค์ตามแนวทางการทำางานของช่างภาพ 

สารคดีมืออาชีพ นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นเวทีแด่ 

ชา่งภาพสารคดรีุน่ใหม ่ ตลอดจนผูม้ใีจรกัและชืน่ชอบการถา่ยภาพไดน้ำาเสนอผลงานสูส่าธารณชน และ 

ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างภาพสารคดีมืออาชีพต่อไป การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม 

ด้วยจำานวนผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 500 เรื่อง รวมกว่า 5,000 ภาพที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์  

www.ngthai.com และเรานำาไปต่อยอดโดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน 

ภายใน National Geographic Exhibition บริเวณ Photo Gallery ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2012 

ระหว่างวันที ่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2555
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รวมพลคน Secret ตอน ตามล่าหาความสุข 

วันที ่ 2 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ในโอกาสที่นิตยสาร Secret นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจ  

ดังสโลแกน “รับประกัน! อ่านคลายทุกข์ สร้างสุข”ครบรอบปีท่ี 4 จึงได้จัดงาน“รวมพลคน Secret 

ตอน ตามล่าหาความสุข”ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสทำาบุญตักบาตร 

หนังสือและชุดสังฆทานร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมดีๆ ที่ทาง Secret ได้รังสรรค์ขึ้น ได้แก ่ ฟังธรรมจาก 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และพระอาจารย์มานพ อุปสโม มินิคอนเสิร์ตจากคุณสุชาติ ชวางกูร  

พร้อมทั้งร่วมฟังการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงจากเหล่าคนดังในหัวข้อ “คนดีจิตเป็นสุข” โดย  

คณุศรราม เทพพทิกัษ์ คณุครสิโตเฟอร์ เบญจกลุ คณุสะแกวลัย์ ยงใจยทุธ และคณุเจน ญาณทพิย์  

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านอย่างท่วมท้นกว่า 1,200 คน 

นติยสาร Secret มุง่หวงัทีจ่ะจดังานรวมพลคน Secret อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ี เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ 

ให้คนไทยได้พบความสุขที่แท้จริง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำาคัญของการทำาความดีและปฏิบัติตน 

ดำาเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
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งานการกุศล

นิตยสารสุดสัปดาห์ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 30

วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นิตยสารสุดสัปดาห์ฉลองขึ้นปีที ่ 30 จัด 3 งานใหญ่ 2 วันเต็ม ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมชวนผู้อ่านร่วมทำาบุญฉลอง

วันเกิดกับนิตยสารสุดสัปดาห์ อาทิ ทำาบุญ 1,000 บาท รับรถยนต์ฟอร์ดเฟียสต้า รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ และ  

ฟีลาโน่หัวฉีด ไอโฟน 4s และรางวัลอ่ืนๆ รวมกว่า 1,000,000 บาท ทำาบุญ 199 บาท รับของแบรนด์เนมกว่า 1,000 รางวัล 

ประมูลหมีจาก Teddy House สวมเส้ือตัวเดียวกับท่ีคนหล่อใส่ถ่ายแฟช่ันและท่ีน่ังวีไอพี 10,000 บาท โดยรายได้จากกิจกรรม 

ทั้งหมดจะนำาสมทบกับการจำาหน่ายพื้นที่บู๊ธงานสุดสัปดาห ์ Shopping Market 8 มอบในวันที ่ 18 กุมภาพันธ ์2555 

สุดสัปดาห์ คนหล่อขอทำาดี ปี 5 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพ่ือปลุกกระแสความรัก 

สามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนเทิดทูน 3 สถาบันอันเป็นหัวใจหลักของประเทศไทย โดยปีนี้มีศิลปิน นักร้อง นักแสดง 

เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 13 คน ได้แก่ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, หมาก-ปริญ สุภารัตน์, เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, มาริโอ้  

เมาเร่อ, เป้-อารักษ ์ อมรศภุศริ,ิ บี-้สกุฤษฎิ ์ วเิศษแกว้, โตโน่-ภาคิน คำาวลัิยศักดิ,์ ธนัวา สรุยิจกัร, ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์,  

พ.ท.วันชนะ สวัสดี, พอร์ช-ศรัณย์ ศิริลักษณ์, ณเดชน์ คูกิมิยะ และโป๊ป-ธนวรรธน ์ วรรธนะภูต ิ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ 

ทำาดีเพื่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ โดยร่วมสนับสนุนเงินทุนสำาหรับภารกิจทำาดี รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท เพ่ือนำาไป 

จัดกิจกรรมช่วยเหลือหรือมอบเงินให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ  ซ่ึงโครงการ “สุดสัปดาห์ คนหล่อขอทำาดี” ได้มอบเงิน 

สนับสนุนให้แก่องค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ รวมแล้วทั้งสิ้น 2,760,000 บาท

สดุสปัดาห ์ Shopping Market จดัขึน้ในวนัเสารท์ี ่ 18 กมุภาพนัธ ์ 2555 โดยมเีหลา่ศลิปนิ นกัรอ้ง นกัแสดง และ 

เซเลบรติี ้ นำาสนิคา้แบรนดร์าคาพเิศษมาร่วมออกบู๊ธกวา่ 70 บ๊ธู อาท ิ พลอย-เฌอมาลย,์ ครสิและพลอย หอวงั, วนัทติา  

ลิว่เฉลมิวงศ,์ กรกนก ยงสกลุ, ศิรประภา จรีะพนัธุ, จารจุติ ใบหยก, พอลลีน ลำา่ซำา, ม.ร.ว.จนัทรลัดดา ยคุล, นาขวญั  

รายนานนท์, พัทธมน เตชะณรงค์, สรัญทร เตชะไพบูลย์, สมกมล เวชชาชีวะ, ม.ล.สิมาฑิป ภาคสุวรรณ, ชวพร  

เลาหพงศ์ชนะ, พิมพิศา จิราธิวัฒน์, อรวรรณ สิงหาปัด, ตรีทิพย ์ เพ็ญชาติ, ชัญญ่า ทามาดะ ฯลฯ    

รายได้จากการจำาหน่ายพื้นที่บู๊ธทั้งหมดรวมกับรายได้จากกิจกรรมทำาบุญในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555 นิตยสาร 

สุดสัปดาห์มอบสมทบการกุศลให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศ และกรมศิลปากร เพื่อบูรณะโบราณสถาน  

โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวนทั้งสิ้น 900,000 บาท โดยมี 

คุณประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พล.ต.รศ.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช  

เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคุณสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำานวยการสำานักศิลปากรที่  3  

จงัหวดัพระนครศรอียธุยารว่มรบัมอบ โดยยอดบรจิาคจากโครงการสดุสปัดาห ์ Shopping Market ตลอด 8 คร้ังท่ีผา่นมา 

ได้มอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ไปแล้วทั้งสิ้น 2,450,000 บาท
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ครอบครัวอมรินทร์

สำาหรับอมรินทร์แล้ว ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในองค์กร ฉะนั้นจึงมีนโยบาย 

ในด้านการดูแลพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานสามารถทำางานได้อย่างมีความสุข

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำาหรับพนักงาน

สำาหรบัพนกังานทกุคนทีเ่ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของครอบครวัอมรนิทรข์องเรา ทางอมรนิทรจ์ดัใหม้กีาร 

ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

• สิทธิการลาหยุด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปรับราชการทหาร ลาหยุด 

พักผ่อนประจำาปี

• เบี้ยขยัน สำาหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำางานและอยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำาหนด

• ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีการทำางานต่างจังหวัดและต่างประเทศ

• ระบบประกันสุขภาพ

• ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร

• ค่าการศึกษาบุตร

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

• กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

• เงินช่วยเหลือจากบริษัทเมื่อพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

• การสั่งซื้อหนังสือในราคาพนักงาน

• รถรับ-ส่งพนักงาน

• การจัดต้ังโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข” เพื่อให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิก 

เก็บออมเงิน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน รวมท้ังเป็น 

ที่ปรึกษาปัญหาเรื่องหนี้ของพนักงาน ทั้งหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต 

• โครงการ “บ้านคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหลานของพนักงานในระหว่างวันจนถึงเวลาเลิกงาน

• สิทธิพิเศษเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห ์ อัตราดอกเบี้ยตำ่ากว่าร้อยละ 50 สตางค์

• เงินรางวัลประจำาป ี (โบนัส)

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร   

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

 • กิจกรรมรำากระบอง โยคะ 

   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไปเพ่ือให้พนักงานได้ 

ออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ี  

 • โครงการชีวจิตเพื่อสุขภาพ (มินิคอร์สชีวจิต) 

   จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี สำาหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพในวิถีชีวจิต ทั้งในด้านอาหารการกิน การออกกำาลังกาย การพักผ่อน และการทำางาน  

ครบสมบูรณ์ของวิถีชีวจิตแบบง่าย
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2. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ  

เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนสำาหรับพนักงานและครอบครัว ผู้สนใจจากภายนอกท่ัวไป รวมถึงลูกค้า ครู 

นักเรียน และชาวชุมชนต่างๆ รอบข้างอมรินทร์ที่สนใจ

 • การบรรยายธรรม 

     จดัขึน้เดอืนละ 1 ครัง้ โดยนมินตพ์ระสงฆม์าบรรยายธรรมใหก้บัพนกังาน ครอบครวัพนกังาน 

และผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่างๆ ที่ทันกับสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักงานสามารถ 

นำาหลักธรรมมาปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำาวันได้

 • กิจกรรมร่วมทำาบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 

   ตามเทศกาลต่างๆ  ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวไปร่วมทำาบุญกับทางบริษัท 

เป็นประจำาตลอดทั้งปี

 • การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

   ทางบริษัทส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพ่ือให้พนักงานและ 

ครอบครวัของพนกังานไดม้โีอกาสฝกึการพฒันาสติ การเจรญิสต ิ ใหส้ามารถรูแ้จง้เหน็แจง้ความเปน็จรงิ 

ของธรรมชาติของใจ สามารถรูเ้ทา่ทนัใจอนัเปน็บอ่เกดิของกเิลส สาเหตขุองความทกุข ์ เพือ่ใหส้ามารถ 

ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีและร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

 • งาน CEO เปิดบ้านอมรินทร ์

   จัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้วทุกคน 

อย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูงในการเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอมรินทร์ เปิดโอกาส 

ให้พนักงานทกุคนไดแ้นะนำาตวักบัผูบ้รหิารระดบัสงู พร้อมทัง้รับนโยบายการทำางาน ของที่ระลึก และ 

สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน

 • งานปีใหม ่  

   จัดขึ้นเพื่อทำาบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมกันทำาบุญ 

เลีย้งพระ ถวายสงัฆทาน การรบัคำาอวยพรจากผูบ้รหิารระดบัสงู การรว่มจบัฉลากของขวัญจากผู้บรหิาร 

ทุกคนที่จะให้แก่พนักงาน 
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 • งานสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ 

    เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยจะจัดขึ้นก่อนท่ีจะ 

มวีนัหยดุยาวในชว่งสงกรานต ์ มกีารตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ การปลอ่ยนก ปลอ่ยปลา พธิแีหพ่ระ 

และสรงนำ้าพระ และการรดนำ้าดำาหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัทและพนักงาน 

ร่วมสาดนำ้ากันตามประเพณีอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำาเนา

 • งานเชิดชู ชูเกียรติ

   จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์  

ผูก้อ่ตัง้บรษิทั เปน็กจิกรรมทีบ่อกเลา่เรือ่งราวความเปน็อมรนิทรจ์ากอดตีถงึปจัจบุนั วิถชีวิีตในดา้นตา่งๆ  

ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของวัฒนธรรมอมรินทร์และย้อนรำาลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้วางรากฐาน 

ให้กับพวกเราชาวอมรินทร์ทุกคน

งานพัฒนาทักษะในด้านการทำางาน

 อมรินทร์ให้ความสำาคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยกำาหนดนโยบายให้ 

พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี ฉะนั้นจะมีการ 

ดำาเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยเน้นท้ัง  

Soft Skill และ Hard Skill รวมถงึการสรา้งใหเ้ปน็สงัคมแหง่การแบง่ปนัความรูก้นัภายในองคก์ร เชน่  

การสมัมนาประจำาปขีองกลุม่ชา่งภาพ กลุม่ศลิปกรรม การถา่ยทอดความรูจ้ากรุน่พีสู่รุ่น่นอ้งในโครงการ 

พี่สอนน้องสำาหรับพนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ของอมรินทร์

ทกุฝา่ยจะตอ้งมกีารจดัสมัมนาประจำาปเีพ่ือสรปุผลการทำางานของปนีัน้ และวางแผนการทำางานของ

ปีต่อไปให้ชัดเจนและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  

The Stars Project เป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ความสำาคัญกับพนักงานท่ีเป็นกำาลังสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนองค์กร คือพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร โดยพนักงาน 

กลุม่นีจ้ะไดร้บัการพฒันาศกัยภาพรายบคุคล เพือ่เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการเจรญิเตบิโตในอนาคต
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อมรินทร์สู่สังคม

ด้วยตระหนักดีว่า เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสังคมจะดีขึ้นได้เพราะคนในสังคมร่วมด้วย 

ชว่ยเหลอืกนั อมรนิทรร์ว่มสรา้งสงัคมคณุภาพผา่นกจิกรรมทีใ่หพ้นกังานมสีว่นชว่ยเหลอืสงัคมภายนอก 

ด้านอื่นๆ

การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย 

ให้กับสภากาชาดไทยปีละ 2 ครั้ง 

การตั้งจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เช่น ภัยนำ้าท่วม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็นต้น

โครงการอมรินทร์อาสา รักษ์ถิ่นแผ่นดินเกิด 

ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงานอมรินทร์ โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการส่งสถานท่ี ชุมชน  

โรงเรียน ที่เป็นบ้านเกิดของพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ และจัดตั้งทีมอาสาสมัครเข้ามา 

ช่วยดำาเนินการจัดกิจกรรมเข้าไปดำาเนินการช่วยเหลือ ในปี 2555 นี้เราได้ไปสร้างห้องสมุดและบริจาค 

หนังสือให้กับโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการอมรินทร์อาสา ตอนพิเศษ อมรินทร์เสียงสว่าง  

อาสาสมัครพนักงานอมรินทร์ร่วมกันอ่านหนังสือ เพ่ือบันทึกเป็นหนังสือเสียงมอบให้แก่มูลนิธิ 

คนตาบอด โดยเลือกหนังสือของอมรินทร์เอง

โครงการเยี่ยมชมอมรินทร ์

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำาหรับบุคคลภายนอก นิสิต นักศึกษา ให้เข้ามาศึกษาดูงานท่ีอมรินทร์  

โดยอมรินทร์จะเตรียมการต้อนรับและจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ จัดเป็นประจำาทุกเดือน

โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา 

เป็นโครงการหอ้งสมดุของกรมราชทณัฑท์ัว่ประเทศจำานวน 103 แหง่ ทีอ่มรนิทรไ์ดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่ม 

ในการแบ่งปันความรู้ โดยทำาการบริจาคนิตยสารและหนังสือ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้  

แก่ผู้ต้องโทษ เจ้าหน้าที ่ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้บริการห้องสมุดดังกล่าว
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กลุ่มผู้ถือหุ้น
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

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

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำากัด  39,988,867  19.99  39,883,530 19.94  41,364,841 20.68  43,076,883 21.54  44,227,752  22.11 

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  18,938,463  9.47  18,891,168 9.45  17,612,968 8.81  15,959,268 7.98  15,098,268  7.55 

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  19,197,369 9.6  23,498,421 11.75  23,519,474 11.76  24,361,579  12.18 

รายงานการถือหุ้น

โครงสร้างและสัดส่วนผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นทีมีชื่อปร�กฏ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

2. สัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้บริห�ร

3. นโบบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล     

       บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ร�ยชื่อผู้บริห�ร        สัดส่วนก�รถือหุ้น 

นางเมตตา          อุทกะพันธุ์    37.197 %

นางระริน   อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  9.267  %

นางสุภาวดี         โกมารทัต    0.026 %

นายชีวพัฒน์       ณ ถลาง     0.100 %

นายโชคชัย    ปัญจรุ่งโรจน์    0.005 %

นางนวลจันทร์     ศุภนิมิตร     0.125 %

นางอัมพวรรณ์    สุวรรณเรืองศรี    0.550 %
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ปัจจัยความเสี่ยง

ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัขึน้อยูก่บัปจัจยัความเสีย่งทีส่ำาคญั ทีอ่าจทำาใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การลงทนุของผูล้งทนุ หรือ 
ได้รับผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้

1. คว�มเสีย่งเกีย่วกบัก�รข�ดแคลนสนิค�้และวตัถดุบิในก�รผลติ กระดาษเปน็วตัถดุบิทีส่ำาคญัทีใ่ชใ้นการผลตินติยสาร  
หนงัสอืเลม่ และงานรบัจา้งพมิพ ์ วฏัจกัรราคาของกระดาษ จะแปรผนัตามภาวะความตอ้งการของตลาดและตามทศิทางภาวะ 
เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา บริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อกระดาษที่ใช้ในการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่มซึ่งสามารถทราบชนิดและ  
ปริมาณการใช้ได้ล่วงหน้า โดยสั่งจองล่วงหน้าจากผู้ค้ากระดาษรายใหญ่ซึ่งมีกำาลังการผลิตกระดาษสูงสุดในประเทศ และ 
การสั่งซื้อกระดาษจากต่างประเทศจากผู้นำาเข้ารายใหญ่มากกว่า 3 ราย จึงไม่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก  
(กระดาษ) สำาหรับแหล่งจัดซ้ือวัตถุดิบอ่ืน บริษัทมีคณะกรรมการคัดเลือกแหล่งจัดซ้ือ จัดหาผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง 
เพื่อสำารองการสูญเสียผู้จำาหน่ายหลักไป

2. คว�มเสีย่งด�้นร�ยไดโ้ฆษณ� อตุสาหกรรมโฆษณาสามารถสะทอ้นถงึสภาวะเศรษฐกจิไดเ้ปน็อยา่งด ี หากเกดิวกิฤต ิ
ทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจะชะลอการส่ังซ้ือ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ต้องพิจารณาในงบประมาณ 
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างระมัดระวังโดยเลือกใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ผลิต 
นิตยสารหัวใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและพัฒนาให้เป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมจาก 
ผู้บริโภคในอันดับต้นๆ พร้อมกับปรับเปล่ียนวิธีการโฆษณาท่ีหลากหลาย นำาเสนอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้ลูกค้า 
ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้โฆษณาของ 
บริษัทมากนัก

3. คว�มเสีย่งด�้นลขิสทิธิ ์ เนือ่งจากบรษิทัมกีารผลตินติยสารและหนงัสอืเลม่ท่ีตอ้งแขง่ขนัดว้ยเนือ้หาสาระและการจดัทำา 
รูปเล่มที่ทันสมัย และมีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเขียนหลายรายให้เป็นผู้ดำาเนินการ 
จัดพิมพ์และจัดจำาหน่าย โดยเนื้อหาสาระอันหลากหลายได้มาจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากภายในองค์กรของบริษัท และ 
จากการคัดสรรจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่ได้ 
รบัลขิสทิธิอ์ยา่งถกูตอ้ง ดว้ยการทำาสญัญาเปน็ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายภายใตเ้ง่ือนไขและรายละเอยีดของ
สัญญาที่ชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านลิขสิทธิ ์

4. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัทได้ลงทุนสร้างโรงพิมพ์เป็นของตัวเองขนาดใหญ่ มีการลงทุนและ 
พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างต่อเน่ือง สามารถรองรับการผลิตส่ิงพิมพ์ของบริษัทอันได้แก่ นิตยสาร หนังสือเล่ม และ 
งานรับจ้างพิมพ์ทั่วไปได้อย่างเต็มที ่ บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำาหนดระยะ 
เวลาได้อย่างแน่นอน บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านกำาลังการผลิต และสถานที่ผลิตงานพิมพ์คุณภาพ

5. คว�มเสี่ยงด้�นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำาระหนี้ 
ของลูกหนี้การค้า แต่บริษัทได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ และมีหลักประกัน 
สำาหรับลูกค้ารายใหม่ กำาหนดวงเงิน (Credit Line) และระยะเวลาการให้วงเงิน (Credit Term) ให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน รวมไปถึงการบริหารจัดเก็บหนี้อย่างใกล้ชิดและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในการ 
บริหารจัดการทางการเงิน ซ่ึงบริษัทมีนโยบายการเงินท่ีชัดเจนสอดคล้องตอ่การดำาเนนิธุรกจิ โดยการจดัหาเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ที่เหมาะสม ภายใต้ต้นทุนการดำาเนินงานที่ตำ่าที่สุด และไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไร 
หรือเพื่อการค้าที่ขัดกับธุรกิจของบริษัท

7. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปล่ียน บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการชำาระหนี้ค่าเครื่องจักรท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
แต่บริษัทมีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าวด้วยการทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือลดความเส่ียงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกครั้ง
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

น�ยทะเบียน   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
    ที่อยู่ ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259
    หรือ Call Center 0-2229-2888 www.tsd.co.th.
ผู้สอบบัญชี   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
    ที่อยู่ เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทรศัพท์ 0-2587-8080
    โทรสาร 0-2586-0301
ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย  สำานักงานคุณธรรมทนายความ
    ที่อยู่ เลขที่ 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2274-7529-30
    โทรสาร 0-2274-7638
ที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจ   บริษัทพัฒนวิจัย จำากัด
    ที่อยู่ เลขที่ 1215/6 หมู่บ้านเอื้อสุข 15 ถนนพัฒนาการ
    เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2322-4188
สถ�บันก�รเงินที่ติดต่อประจำ� ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู
    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขัน
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู

8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่าน 
สามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ ได้เข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัท 
ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญจึงได้ทำาการศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม

9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกฟ้องร้อง ในส่วนธุรกิจ “ชีวจิตโฮมเวชกรรมคลินิก” ของบริษัท มีลักษณะเป็นสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จากการที่ทางภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่ง  
พระราชบญัญัติดงักลา่วอาจมผีลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบคุลากรทางการแพทย์ ซึง่อาจทำาใหบ้รษิทั 
ในฐานะสถานพยาบาลมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการด้านรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบริหาร 
จึงได้ให้ความสำาคัญในคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรองแพทย์ เรื่องสิทธิของผู้ป่วย ทั้งในด้านการให้ข้อมูล  
การบริหารความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การมีกระบวนการรายงาน และการแก้ไขปัญหาเมื่อมีคำาร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
เพือ่เปน็การปอ้งกนัความเสีย่งในดา้นนี ้ อยา่งไรกต็ามในปจัจบุนับรษิทัไมไ่ดม้กีารถกูฟอ้งรอ้งเรือ่งการใหบ้รกิารดา้นการรกัษา 
พยาบาลจากผู้ใช้บริการอย่างมีสาระสำาคัญ

10. คว�มเสีย่งในเรือ่งของใบอนญุ�ต ในป ี2555 ไดม้กีารจดัตัง้บรษิทัอมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จำากดั ขึน้ เพือ่ประกอบ 
ธุรกิจโทรทัศน์ โดยระยะแรกเร่ิมดำาเนินการธุรกิจโทรทัศน์ระบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (ทีวีดาวเทียม) การดำาเนินการดังกล่าว 
ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ รวมถึงในช่วงแรกจะได้รับใบอนุญาตชั่วคราว และหลังจากนั้นจะเป็นใบอนุญาต 
ที่มีระยะเวลา ตลอดระยะเวลาการดำาเนินการภายใต้ใบอนุญาตข้างต้น จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของราชการอย่าง 
เคร่งครัด จากการที่ฝ่ายบริหารมีการกำาหนดกรอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน อีกท้ังท่ีผ่านมาการดำาเนินการ 
ตา่งๆ ของฝา่ยปฏบัิติงานมกีารดำาเนนิการอยา่งมแีบบแผนตามทีก่ำาหนดไว ้ จงึคาดวา่ความเสีย่งในเรือ่งใบอนญุาตจะถกูจำากดั 
ไว้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
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รายงานทางการเงิน

หนังสือรับรองของผู้บริห�ร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

เรียน คุณสุลลิต อาดสว่าง

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

   267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 

   เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หนังสอืรบัรองฉบบันีใ้หไ้วเ้พือ่ประโยชนข์องทา่นในการตรวจสอบงบการเงนิบรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั  

(มหาชน) สำาหรบัป ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2555 เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่งบการเงนิดงักลา่วแสดงฐานะ  

การเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถกูตอ้ง 

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและควรจะเป็นดังต่อไปนี้

1. ทั่วไป (GENERAL)

1.1 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ งบการเงินดังกล่าว  

ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำาหนด 

1.2 ข้าพเจ้าเลือกนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีอย่างเหมาะสม โดยไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงพิจารณาจากเน้ือหาและรูปแบบของรายการต่างๆ ท่ีพึงปรากฏในงบการเงิน และรวมถึง 

การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ เพื่อการจัดทำางบการเงิน 

1.3 ข้าพเจ้าได้แจ้งประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งคณะผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือเก่ียวกับ  

การจัดทำางบการเงิน รวมถึงวิธีแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ เหล่านั้นทั้งหมดแล้ว

1.4 ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบจดัใหม้กีารออกแบบและการนำาไปปฏบิตัจิรงิของระบบการบญัชแีละระบบการควบคมุภายใน  

อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม ซึง่รวมถงึความเหมาะสมของการแบง่แยกหนา้ทีข่องบคุลากรในบรษิทัฯ โดยขา้พเจา้มผีูค้วบคมุ  

การทำางานอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมรายการธุรกิจทั้งหมด เพื่อสามารถป้องกันและค้นพบข้อผิดพลาด ซึ่งนำาไปสู่การ  

จัดเตรียมงบการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ

1.5 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลซึ่งได้มอบให้ท่านสำาหรับการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

 1.5.1 บันทกึทางการบญัชแีละการเงนิ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัช ี การเงนิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

ทั้งหมด

 1.5.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ  

คณะอนุกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ฉบับสมบูรณ์และ/หรือบันทึกการประชุมส่วนท่ียังไม่ได้จัดพิมพ์เป็นรายงานการประชุม 

ซึ่งบันทึกตามข้อเท็จจริงจากการประชุมที่มีตั้งแต่ต้นงวดจนถึงวันที่ในหนังสือรับรองฉบับนี้ ดังรายละเอียดดังนี้
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 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 1/2555 เมื่อวันที ่ 6 มีนาคม 2555

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำาหนดการประชุมสามัญผู้ถืิอหุ้น

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 2/2555 เมื่อวันที ่ 28 มิถุนายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 3/2555 เมื่อวันที ่ 10 กันยายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 4/2555 เมื่อวันที ่ 24 กันยายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 5/2555 เมื่อวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที ่ 1/2555 เมื่อวันที ่ 6 มีนาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

   2555

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป ี 2555 เมื่อวันที ่ 20 เมษายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 1/2555 เมื่อวันที ่ 16 กุมภาพันธ ์ 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 2/2555 เมื่อวันที ่ 6 มีนาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 3/2555 เมื่อวันที ่ 20 เมษายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 4/2555 เมื่อวันที ่ 28 มิถุนายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 5/2555 เมื่อวันที ่ 20 สิงหาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 6/2555 เมื่อวันที ่ 19 กันยายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่ 7/2555 เมื่อวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 1/2555 เมื่อวันที ่2 กุมภาพันธ ์ 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 2/2555 เมื่อวันที ่ 1 มีนาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 3/2555 เมื่อวันที ่ 26 มีนาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 4/2555 เมื่อวันที ่ 26 เมษายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 5/2555 เมื่อวันที ่ 1 มิถุนายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 6/2555 เมื่อวันที ่ 28 มิถุนายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 7/2555 เมื่อวันที ่ 1 สิงหาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 8/2555 เมื่อวันที ่ 31 สิงหาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 9/2555 เมื่อวันที ่ 4 ตุลาคม 2555  

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 10/2555 เมื่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 11/2555 เมื่อวันที ่ 10 ธันวาคม 2555

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที ่ 12/2555 เมื่อวันที ่ 26 ธันวาคม 2555

1.6 บรษิทัฯ ไมม่แีผนงานหรอืความตัง้ใจทีจ่ะดำาเนนิการใดๆ ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมสีาระสำาคญัตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 

หรือการจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินที่สอบทานแล้ว ณ วันสิ้นงวด

1.7 บริษัทฯ ไม่มีรายการใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมถึงประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงต้องพิจารณาเพื่อเปิดเผยในงบการเงินหรือเป็นเกณฑ์ในการบันทึกผลขาดทุนที่อาจ 

เกิดขึ้นในอนาคต

1.8 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยในงบการเงินแล้ว 

 1.8.1 รายการของบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทฯ หรือหน่วยงานซึ่งเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้แสดงไว้อย่างครบถ้วน 



achieving The haPPineSS
Amarin Annual Report 2012

9

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้ลกัษณะธรุกจิและจำานวนของรายการคา้ของบรษิทัดงักลา่วตามเอกสารแนบที ่ 1  

ซึ่งได้ระบุ ชื่อ รายการค้า จำานวนเงิน เงื่อนไขที่สำาคัญ และการคำ้าประกันที่เกิดขึ้นระหว่างงวด

 1.8.2 สินทรัพย์ หนี้สินและรายการกำาไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสำาคัญอื่นๆ รวมทั้งการคำ้าประกันต่างๆ

 1.8.3 สิทธิและข้อตกลงท่ีให้บุคคลอ่ืนซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ หุ้นสามัญท่ีสำารองไว้เพ่ือการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดง  

สิทธิซื้อหุ้น สิทธิการซื้อหุ้นสามัญคืน การแปลงหุ้น และเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงภาระผูกพันดังกล่าวที่ยังไม่ได้ใช้ 

 1.8.4 รายการการติดต่อกับสถาบันการเงินที่มีการให้ผลตอบแทน หรือก่อให้เกิดข้อจำากัดในธุรกรรมเงินสดและ 

วงเงินสินเชื่อ หรือรายการติดต่อกับสถาบันการเงินประเภทอื่นใด ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้

 1.8.5 เครือ่งมอืทางการเงนิในแตล่ะรายการหรอืกลุม่รายการทีม่คีวามเสีย่งอยา่งเปน็สาระสำาคญั ซึง่รวมถงึรายการ  

ตราสารอนพุนัธท์างการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิทัง้หมด (เชน่ Futures, Options, Swaps) รวมทัง้สญัญาการซือ้ขาย  

หลักทรัพย์ล่วงหน้าทั้งที่ระบุสัญญาแล้วและที่เป็นวงเงิน

 1.8.6 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน

 1.8.7 เงนิกู/้เงนิใหกู้ท้ีม่กีารปรบัโครงสรา้งซึง่จะมกีารหกัหรอืตดัจา่ยดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ทีต่อ้งจา่ย เนือ่งจากปญัหา  

ทางการเงินของผู้กู้

 1.8.8 ข้อตกลง และสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ที่ขายไปแล้ว

 1.8.9 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

1.9 ในงวดน้ีบริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี หรือการใช้นโยบายบัญชีท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญ  

ต่องบการเงิน 

1.10 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีผลต่างจากการตรวจสอบซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงบัญชี 

1.11 ผลกระทบจากกรณีทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1.11.1 ไม่มีการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารหรือพนักงานซึ่งมีหน้าท่ีสำาคัญในโครงสร้างของระบบการควบคุม 

ภายใน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

 1.11.2 ไมม่กีรณทีีพ่นกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัฯ ซึง่มผีลประโยชนใ์นบรษิทัอืน่ซึง่บรษิทัฯ ทำาธรุกจิดว้ย โดยอาจ 

ทำาให้ต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.12 ฝ่ายบริหารได้รับทราบว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการมีรายการค้ากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

มากเป็นพิเศษ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ทุกข้อและได้พิจารณาความจำาเป็นของการเปิดเผยไว้ 

ในงบการเงินแล้ว

 1.12.1 เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่ในงบการเงินนี้ 

 1.12.2 ทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อผลกระทบอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 1.12.3 มีเหตุผลที่อาจเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

2. สินทรัพย์ (ASSETS)

2.1 ข้าพเจ้าได้ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท้ังหมดเพ่ือพิจารณาว่าสินทรัพย์ดังกล่าวแสดงราคา  

ตามบัญชเีกนิกวา่มลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคนืหรอืไม ่ และพจิารณาการดอ้ยคา่ในกรณทีีม่เีหตกุารณห์รอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ ์

ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันอาจไม่เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในกรณีที่มีการด้อยค่าของสินทรัพย์  

จะรับรู้ และแสดงรายการในงบการเงินอย่างเหมาะสม
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ขอแสดงความนับถือ

(น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(น�งส�วธน�รี พิมปรุ)
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

2.2 บริษัทฯ มีระเบียบกำาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสมของการทำาประกันภัย  

อย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้ม่ันใจว่าการประกันภัยครอบคลุมสินทรัพย์และการเสี่ยงภัยต่างๆ ท่ีพึงประกันได้ และได้มีการ 

ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว โดยข้าพเจ้าเห็นว่าการทำาประกันภัยมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

2.3 ข้าพเจ้าจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนตามวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินลงทุนและมูลค่าของ  

เงนิลงทุนไดแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืมลูคา่ทีเ่ปน็ไปตามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ในกรณท่ีีมกีารดอ้ยคา่ของหลกัทรพัย ์ 

จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.4 สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการดำาเนินงานหลักของธุรกิจมีมูลค่าไม่น้อยกว่าท่ีแสดงไว้ใน 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยเฉพาะอยา่งยิง่มกีารตัง้สำารองสำาหรบัหนีท่ี้มปีญัหา สนิคา้ท่ีไมเ่คลือ่นไหว ลา้สมยั หรอืไมส่ามารถ 

ใช้งานได้อย่างเพียงพอแต่ไม่มากจนเกินไป

 

3. หนี้สิน (LIAbILITIES)

3.1 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่เกินกว่าปริมาณหรือราคาตามปกติซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนซึ่งไม่มีการ 

ตั้งประมาณการทางบัญชี นอกจากนี้ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อคืนในรายการค้าที่มีการขายไปแล้ว

3.2 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ บริษทัฯ ไม่ถูกดำาเนินคดีและเรยีกร้องคา่เสียหายแกบ่รษิัทฯ นอกจากที่ได้มกีาร 

เปิดเผยในงบการเงินแล้ว 

3.3 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงตามสัญญา ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระ 

สำาคัญ

4. ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้ทำาข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงกำาหนดให้บริษัทฯ ต้องให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้อ่ืนไม่ว่าจะโดยทางตรง 

หรือทางอ้อม เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถือครองหุ้นในบริษัทฯ
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ความเห็นและคำาอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี		2555

ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสายธุรกิจที่สำาคัญ 4 สายงานคือ สายงานธุรกิจโรงพิมพ์  

ดำาเนินการรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและจัดพิมพ์งานภายในของบริษัท สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม ดำาเนินธุรกิจ 

ในการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่ม ขายพื้นที่โฆษณา จัดงานแฟร์ และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ดำาเนินธุรกิจจัดอบรม 

สัมมนา ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจรับจัดงาน (Creative & Event) และธุรกิจชีวจิตโฮม   

โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด เพ่ือร่วมดำาเนินธุรกิจ 

โทรทัศน์ดาวเทียม “AMARIN act iv TV” เมื่อวันที่  11  ตุลาคม 2555 โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99   

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งส้ิน 2,179.60 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 14.03 มีกำาไรสุทธิ   

349.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี2554 ร้อยละ 47.90 โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.75 บาทต่อหุ้น

  

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น

สำาหรับปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 2,146.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554   

ร้อยละ 13.36 โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้

ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์

ในปี 2555 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีผลการดำาเนินงานท่ีเติบโตขึ้นท้ังยอดรายได้และผลกำาไร โดยการมุ่งมั่นพัฒนา 

ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา และได้ลงทุนปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

เน้นการบริหารจัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธาพ ในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง เพื่อเป็นผู้นำาด้าน 

การพิมพ์งานคุณภาพ ทำาให้ภาพรวมรายได้ของงานรับจ้างพิมพ์ป ี 2555 เพิ่มขึ้นจากป ี2554 สูงถึงร้อยละ 32.24

ส�ยง�นนิตยส�รและส�ยง�นหนังสือเล่ม

ร�ยได้ข�ยพื้นที่โฆษณ� ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 เติบโตไปในทิศทางที่ดี ความเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก และการลงทุนของ 

ภาคเอกชนทีเ่พิม่ขึน้ โดยมปีจัจยับวกคอื สถานการณบ์า้นเมอืงอยูใ่นภาวะปกต ิ และไมม่ภียัธรรมชาตทิีร่นุแรง จงึสง่ผลให ้

ผู้ประกอบการมีความม่ันใจในการออกมาใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์มากข้ึน ทำาให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาขยายตัว 

ดีขึ้น และในปี 2555 ที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทไม่ได้ออกนิตยสารฉบับใหม่ก็ตาม ยังคงพัฒนากลยุทธ์การขายและแนวทาง 

โฆษณาใหม่ๆ  เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้และบรกิารใหล้กูคา้ไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่มากทีส่ดุ ทำาใหม้ยีอดรายไดโ้ฆษณาทีเ่พิม่ขึน้

ร�ยไดข้�ยสิง่พมิพ ์ ตามทีบ่รษิทัไดอ้อกนติยสารใหมเ่พิม่อกีหนึง่ฉบบั เปน็นติยสารรายปกัษค์อื “นติยสาร lemonade” 

เมือ่กลางป ี2554 ปจัจบุนับรษิทัฯ มนีติยสารจำานวน 13 ฉบบั และไดผ้ลติหนงัสอืเลม่ปกใหมแ่ละพมิพซ์ำา้ปกทีม่ยีอดขายดี 

ต่อเนื่องออกสู่ตลาดเป็นจำานวนมาก และเพิ่มสำานักพิมพ์ใหม่เพ่ือตอบสนองผู้อ่านกลุ่มวัยรุ่น และการจัดทำาหนังสือ 

ฝึกทักษะเด็ก ที่สามารถเข้าถึงง่ายทั้งด้านเนื้อหาและราคา รวมท้ังผลิตหนังสือแนะนำาประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน  

เพือ่ให้กลุม่ผูอ้า่นทัง้ผูใ้หญแ่ละเดก็ไดรู้จ้กัและเข้าใจประเทศเพือ่นบา้นและเตรยีมตวัเปดิรบัการเปดิประเทศเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

ในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่งผลให้รายได้ขายสิ่งพิมพ์ป ี 2555 เพิ่มขึ้นจากป ี2554 สูงถึงร้อยละ 10.97
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ร�ยไดจ้�กธรุกจิจดัง�นแสดงสนิค้� ในป ี2555 ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศมแีนวโนม้ดขีึน้ สถานการณบ์า้นเมอืง 

อยู่ในภาวะปกติ และไม่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่รุนแรง บริษัทสามารถจัดงานบ้านและสวนแฟร์ได้ตามปกติ ซึ่งจัดเป็น 

ปีที่ 13 ที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเพิ่มการจัดงานแฟร์ “Health Cuisine & Beauty Festival”  

เป็น 2 ครั้งต่อปี ซ่ึงรอบแรกจัดข้ึนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในเดือนกรกฎาคม 2555 และรอบท่ีสองจัดขึ้นพร้อม 

งานบ้านและสวนแฟร์ ที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วม 

ชมงานเป็นอย่างดี

          

ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ 

ประกอบไปด้วย ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจอบรมสัมมนา, ธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นท์, ธุรกิจนิวมีเดีย และธุรกิจ 

ผลิตรายการโทรทัศน ์ และได้เปลี่ยนชื่อสายงานเป็น สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์             

ร�ยได้จ�กธรุกจิอบรมสมัมน�และทอ่งเทีย่ว ดว้ยความเชีย่วชาญ ประสบการณ ์ และบรกิารท่ีมคีณุภาพ ภายใตแ้นวคดิ 

“The Service you can trust” มาเป็นบริการนำาเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเน้นคุณภาพและความประทับใจ 

การจัดโปรแกรมทัวร์พิเศษเฉพาะรายกลุ่ม และได้เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

ภายใต้คุณภาพการบริการ “The Service You Can Trust” มีผลการดำาเนินงานที่น่าพอใจ

อมรนิทรเ์ทรนนิง่ บรษิทัดำาเนนิธรุกจิจดัอบรมสมัมนาภายใตค้อนเซป็ท์ “Learning for Better Living” โดยวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายหลักสูตร เพื่อยกระดับชีวิตให้ครบถ้วนทุกด้าน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่คือลูกค้าผู้อ่านนิตยสารในเครือ 

อมรินทร์ โดยในรอบปี 2555 ได้จัดคอร์สอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรหลายโครงการ ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของปี  

2555 โดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป ี 2554

ร�ยไดจ้�กร�ยก�รโทรทศัน ์ บรษิทัยงัคงผลติรายการโทรทัศนค์ณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง ไดป้รบัปรงุเนือ้หาสาระและรปูแบบ 

ของรายการให้มีความน่าสนใจมากข้ึน โดยในปี 2555 มีรายการโทรทัศน์ 2 รายการ ได้แก่ รายการคลับสุขภาพ  

ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.15 - 16.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และรายการ “เรื่องเด็กๆ” โดย 

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งมีผลการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี     

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจโทรทัศน์ โดยจัดต้ังบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด   

เพื่อประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง 99.99% โดยเริ่มทดลองออกอากาศช่องรายการ “อมรินทร์  

แอ็กทีฟ ทีวี (AMARIN activ TV) ในระบบ C-Band ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และออกอากาศเชิงพาณิชย์ 

ในเดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป  

ร�ยไดจ้�กธรุกจิชวีจติโฮม ซึง่เปดิดำาเนนิการในเดอืนกรกฎาคม 2553 โดยมวัีตถปุระสงคเ์พ่ือเปดิเปน็ศนูยฟ้ื์นฟูสขุภาพ 

และการรกัษาในแนวทางการแพทยท์างเลอืกและการแพทยผ์สมผสาน โดยทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ และรา้นคา้จำาหนา่ยสินคา้ 

เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังลูกค้าผู้อ่านและลูกค้าท่ัวไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  

ถึงแม้ผลการดำาเนินงานในปีแรกยังไม่ทำากำาไร แต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น เปิดดำาเนินการทุกวัน 

ร�ยได้จ�กธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต ์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท   

เช่น จัดงานแฟร์ งานเปิดตัวหนังสือ/นิตยสาร และงานเปิดตัวสินค้า ในปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายงาน 

ออกรับจ้างจัดกิจกรรมให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกองค์กรรายใหญ่หลายราย ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าพอใจ                  

ต้นทุนข�ย

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ 1,410.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 10.26 

มีสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายร้อยละ 65.71 ซึ่งมีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต้นทุนต่อ 

ยอดขายเท่ากับร้อยละ 67.56 ผลมาจากการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้ท่ีให้ผลตอบแทนสูง  

ทำาให้สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลง
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ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร
 ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 19.45 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วน 
ของการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.15

กำ�ไรสุทธิ
 ในปี 2555 เป็นปีท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายได้จากการขายและบริการ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.36 และสามารถทำากำาไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 456.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี2554 ถึงร้อยละ 34.08    
โดยมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 349.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 47.90 เป็นผลกำาไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจากรายได้หลัก   
ดอกเบีย้รบั และสว่นหนึง่เกดิจากการลดอัตราภาษเีงินไดนิ้ตบิคุคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 โดยมกีำาไรสทุธติอ่รายไดร้วม 
เท่ากับร้อยละ 16.01 คิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.75 บาทต่อหุ้น

ฐ�นะก�รเงิน
สินทรัพย์
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 2,467.49 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ดังน้ี
   สินทรัพย์หมุนเวียน    1,495.80  ล้านบาท
   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ         905.81  ล้านบาท
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                       65.88  ล้านบาท
 สินทรัพย์ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.93  เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการมีเงินสดคงเหลือ 

จากการดำาเนินงานและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมหีนีส้นิรวมทัง้สิน้ 475.13 ลา้นบาท ลดลงจากป ี2554 รอ้ยละ 1.89 

เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.24 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือเท่ากับ 1,992.36 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า 

ตามบัญชีหุ้นละ 9.12 บาท เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 จำานวน 1,820.61 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 
9.96 บาท โดยบริษัทมีจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วจำานวน 200 ล้านหุ้นเท่ากันทั้งในปี 2555 และปี 2554   
การเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้นเกิดจากการปรับกำาไรสะสมลดลงจากตั้งสำารองเงินเกษียณอายุและเงินรางวัลทำางานนาน  
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

กระแสเงินสด
ในป ี2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 386.07 ลา้นบาท กระแสเงนิสดใชไ้ปใน 

กจิกรรมลงทนุ 227.63 ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 181.97 ล้านบาท โดยงบดลุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  
2555 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 92.55 ล้านบาท โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 386.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 4.59 เป็นกระแสเงินสดท่ีได้จ่ายชำาระ 
เจา้หนีก้ารค้ามากขึน้เมือ่ชว่งปลายป ี ในขณะทีย่อดลกูหนีก้ารคา้คงเหลอืปลายปเีพิม่ขึน้จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ยงัไมค่รบกำาหนด 
รับชำาระ จึงส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 386.07 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 เท่ากับ 227.63 ล้านบาท เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อายุ 4 - 7 เดือน 
ที่เพิ่มขึ้น และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินได้แก่ จ่ายเงินปันผล 180 ล้านบาท จ่ายเงินสดชำาระหน้ีตามสัญญาเช่าระยะยาว  
1.97 ล้านบาท โดยบริษัทใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 181.97 ล้านบาท
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หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
    มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

2553 2554 2555

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

   อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า  3.45  3.29  3.88 

   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า  2.61  2.54  3.14 

   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า  1.31  1.25  1.47 

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ครั้ง  4.01  4.05  4.43 

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  90  89  81 

   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ครั้ง  5.20  4.55  5.03 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน  69  79  72 

   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ครั้ง  7.75  8.59  9.77 

   ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน  46  42  37 

   Cash Cycle วัน  113  126  116 

อัตรส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร

   อัตรากำาไรขั้นต้น %  31.38  32.44  34.29 

   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน %  17.93  17.84  20.99 

   อัตรากำาไรอื่น ๆ %  1.37  0.95  1.53 

   อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร %  141.66  142.46  127.44 

   อัตรากำาไรสุทธิ %  13.38  12.35  16.01 

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %  13.90  12.95  18.29 

อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %  11.55  10.48  14.62 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร %  29.24  29.12  41.95 

   อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า  0.86  0.85  0.91 

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน 

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  0.21  0.27  0.25 

   อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า  3,503.01 3,843.96  1,161.18 

   อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน เท่า  0.95  0.74  0.96 

   อัตราการจ่ายเงินปันผล %  64.79  76.28  -   

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
RATIO ANALYSIS
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2554 2555  ยอดเพิ่ม (ลด)

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

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ  1,893,231  99.05  2,146,237  98.47  253,005  13.36

รายได้อื่นๆ  18,132  0.95  33,364  1.53  15,233  84.01

รวมร�ยได้  1,911,363  100.00  2,179,601  100.00  268,238  14.03

หัก  ต้นทุนขาย  1,279,097  66.92  1,410,362  64.71  131,266  10.26

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  632,267  33.08  769,239  35.29  136,972  21.66

หัก  ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  291,338  15.24  311,737  14.30  20,399  7.00

ต้นทุนทางการเงิน  154  0.01  596  0.03  442  287.58

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  104,801  5.48  107,890  4.95  3,090  2.95

รวมค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  396,293  20.73  420,223  19.28  23,931  6.04

กำ�ไรสุทธิหลังหักค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  235,974  12.35  349,016  16.01  113,042  47.90

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

กำ�ไรสุทธิ  235,974  12.35  349,016  16.01  113,042  47.90

กำาไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)  1.18  1.75 

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

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

หน่วย : พันบ�ท
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2551 2552 2553 2554 2555

สินทรัพย์

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  342,189  309,159  286,556  116,084  92,549

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

      ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ  290,401  275,835  324,699  313,394  327,894

      ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ  213,513  148,740  159,738  137,305  189,500

      สินค้าคงเหลือ  199,373  208,083  272,047  289,793  271,221

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ  31,551  31,582  42,428  49,959  55,712

         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,077,026  1,133,399  1,284,852  1,336,380  1,495,797

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

      เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  10,175  10,107  10,040  9,958  9,976

      ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  913,798  903,695  785,352  835,454  828,401

      สินทรัพย์อื่น  33,149  31,585  110,389  121,426  128,915

          รวมสินทรัพย์  2,036,649  2,081,288  2,195,033  2,307,618  2,467,491

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย  174,759  173,938  148,546  149,273  139,497

      ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  52,668  39,695  48,635  51,868  56,305

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ  137,736  131,445  175,209  205,298  189,281

      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  716  2,531  2,028  77,831  90,045

         รวมหนี้สิน  365,879  347,609  374,418  484,270  475,127

 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  1,175,769  1,238,679  1,325,615  1,328,348  1,497,363

         รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,670,769  1,733,679  1,820,615  1,823,348  1,992,363

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,036,649  2,081,288  2,195,033  2,307,618  2,467,491

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	ปี	2551	-	2555
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

หน่วย : พันบ�ท
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2551 2552 2553 2554 2555

ร�ยได้

     รายได้จากการขายและบริการ  1,855,296  1,722,200  1,820,622  1,893,231  2,146,237 

     รายได้อื่น ๆ  20,823  16,518  25,371  18,132  33,364 

        รวมร�ยได้  1,876,119  1,738,718  1,845,993  1,911,363  2,179,601 

ค่�ใช้จ่�ย

     ต้นทุนขาย  1,244,763  1,178,724  1,249,227  1,279,097  1,410,362 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  255,250  263,121  265,790  291,338  311,737 

     ต้นทุนทางการเงิน  365  121  158  154  596 

     ภาษีเงินได้  99,904  73,844  83,882  104,801  107,890 

        รวมค่�ใช้จ่�ย  1,600,282  1,515,809  1,599,057  1,675,389  1,830,585 

     กำาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย  275,838  222,909  246,936  235,974  349,016 

     บวก กำาไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม  -    -    -    -    -   

     กำ�ไรสุทธิ  275,838  222,909  246,936  235,974  349,016 

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

     กำาไรสะสมก่อนการจัดสรร  1,335,769  1,398,679  1,485,615  1,488,348  1,677,363 

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

     สำารองตามกฎหมาย  -    -    -    -    -   

     ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  -    -    73,241  -    -   

รวมจัดสรรกำาไร  160,000  160,000  233,241  160,000  180,000 

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป  1,175,769  1,238,679  1,252,374  1,328,348  1,497,363 

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น  1.38  1.11  1.23  1.18  1.75 

บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง	จำากัด	(มหาชน)	ปี	2551	-	2555 
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

หน่วย : พันบ�ท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบ 
ดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง  
จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ 
งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการ 
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลู 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ 
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุ 
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ 
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

     ขา้พเจ้าเชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้
คว�มเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)  
และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดำาเนนิงานรวม การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและกระแสเงนิสดรวม 
สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2555 ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

                (น�งส�วสุลลิต  อ�ดสว่�ง)
             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
2013/047/0145
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554

สินทรัพย์

บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 92,548,673.48 116,084,388.22 84,808,160.61 116,084,388.22 

เงินลงทุนชั่วคราว 7 558,921,564.23 429,844,499.05 558,921,564.23 429,844,499.05

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 558,265,600.90 486,883,507.34 558,058,591.52 486,883,507.34 

สินค้าคงเหลือ 9 271,221,386.84 289,793,326.97 270,832,237.97 289,793,326.97 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,840,221.82 13,774,362.89 14,435,144.94 13,774,362.89

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,495,797,447.27 1,336,380,084.47 1,487,055,699.27 1,336,380,084.47 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 10  9,976,489.11  9,957,680.43  9,976,489.11  9,957,680.43 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -      -      9,999,700.00  -     

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  828,401,252.22  835,453,544.72  821,707,512.66  835,453,544.72 

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15  22,705,306.93  18,063,091.63  22,225,974.47  18,063,091.63 

ลิขสิทธิ์หนังสือ 16  28,473,280.60  25,082,356.65  28,473,280.60  25,082,356.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  325,904.80  870,029.80  3,464,904.80  870,029.80

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  971,693,125.57  971,237,595.14  977,658,753.55  971,237,595.14 

รวมสินทรัพย์  2,467,490,572.84  2,307,617,679.61  2,464,714,452.82  2,307,617,679.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้ 
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หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 174,542,136.51 206,510,356.93 172,495,791.59 206,510,356.93

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 116,883,729.13 117,855,749.09 116,883,729.13 117,855,749.09

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18 2,757,340.32 1,092,333.50 2,757,340.32 1,092,333.50

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 56,305,176.58 51,867,502.41 56,186,722.90 51,867,502.41

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 34,594,222.07 29,112,585.31 34,572,282.07 29,112,585.31

รวมหนี้สินหมุนเวียน 385,082,604.61 406,438,527.24 382,895,866.01 406,438,527.24

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 18  8,084,008.11  2,620,175.64  8,084,008.11  2,620,175.64 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19  81,960,592.93  75,211,278.00  81,960,592.93  75,211,278.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  90,044,601.04  77,831,453.64  90,044,601.04  77,831,453.64 

รวมหนี้สิน  475,127,205.65  484,269,980.88  472,940,467.05  484,269,980.88 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

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

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

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

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

กำาไรสะสม

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

ยังไม่ได้จัดสรร 1,497,363,367.19 1,328,347,698.73 1,496,773,985.77 1,328,347,698.73

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,992,363,367.19 1,823,347,698.73  1,991,773,985.77 1,823,347,698.73 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,467,490,572.84  2,307,617,679.61 2,464,714,452.82  2,307,617,679.61

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554

บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและบริการ 2,146,236,824.75 1,893,231,444.84 2,146,236,824.75 1,893,231,444.84

ต้นทุนขายและบริการ (1,410,362,280.00) (1,279,096,542.24) (1,411,505,224.07) (1,279,096,542.24)

กำาไรขั้นต้น 735,874,544.75 614,134,902.60 734,731,600.68 614,134,902.60

รายได้อื่น 33,364,334.14 18,131,647.84 33,532,733.57 18,131,647.84

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 769,238,878.89 632,266,550.44 768,264,334.25 632,266,550.44

ค่าใช้จ่ายในการขาย (48,077,529.14) (40,247,080.28) (48,077,529.14) (40,247,080.28)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (236,600,589.74) (226,999,862.33) (236,387,880.20) (226,999,862.33)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (27,059,302.00) (24,091,482.00) (27,059,302.00) (24,091,482.00)

ต้นทุนทางการเงิน (595,528.58) (153,652.38) (595,528.58) (153,652.38)

รวมค่าใช้จ่าย (312,332,949.46) (291,492,076.99) (312,120,239.92) (291,492,076.99)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 456,905,929.43 340,774,473.45 456,144,094.33 340,774,473.45

ภาษีเงินได้ 26 (107,890,260.97) (104,800,577.72) (107,717,807.29) (104,800,577.72)

กำาไรสำาหรับปี 349,015,668.46 235,973,895.73 348,426,287.04 235,973,895.73

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 349,015,668.46 235,973,895.73 348,426,287.04 235,973,895.73

กำาไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.75 1.18 1.74 1.18

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 456,905,929.43 340,774,473.45 456,144,094.33 340,774,473.45

รายการปรับปรุงกระทบกำาไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5,517,862.52 1,784,406.50 5,517,862.52 1,784,406.50

ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ) (2,335,589.10) 3,230,063.08 (2,335,589.10) 3,230,063.08

ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำาหน่าย (18,808.68) 81,906.08 (18,808.68) 81,906.08

ค่าเสื่อมราคา 120,101,915.69 131,185,071.42 119,996,032.09 131,185,071.42

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 6,965,433.73 5,102,577.17 6,955,214.19 5,102,577.17

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 164,233.73 2,737,703.29 164,233.73 2,737,703.29

กำาไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร (4,072,216.57) (2,259,813.09) (4,072,216.57) (2,259,813.09)

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (111,902.08) (26,237.22) (111,902.08) (26,237.22)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 14,656,820.93 14,361,648.00 14,656,820.93 14,361,648.00

ดอกเบี้ยรับ (15,336,440.33) (11,446,596.60) (15,336,440.33) (11,446,596.60)

ดอกเบี้ยจ่าย 595,528.58 153,652.38 595,528.58 153,652.38

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำาเนินงาน 583,032,767.85 485,678,854.46 582,154,829.61 485,678,854.46

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (72,152,723.10) 27,226,449.93 (71,945,713.72) 27,226,449.93

สินค้าคงเหลือ 18,571,940.13 (17,746,194.21) 18,961,089.00 (17,746,194.21)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,065,858.93) (1,063,677.09) (660,782.05) (1,063,677.09)

ลิขสิทธิ์หนังสือ (3,390,923.95) (7,617,772.58) (3,390,923.95) (7,617,772.58)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 544,125.00 (2,895,257.44) (2,594,875.00) (2,895,257.44)

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (32,135,856.26) 16,199,450.32 (32,342,286.96) 16,199,450.32

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (860,117.88) 10,217,950.29 (860,117.88) 10,217,950.29

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,481,636.76 8,746,563.45 5,459,696.76 8,746,563.45

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน 498,024,989.62 518,746,367.13 494,780,915.81 518,746,367.13

จ่ายดอกเบี้ย (595,528.58) (153,652.38) (595,528.58) (153,652.38)

จ่ายภาษีเงินได้ (103,452,586.80) (101,568,012.68) (103,398,586.80) (101,568,012.68)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (7,907,506.00) (12,391,360.00) (7,907,506.00) (12,391,360.00)

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 386,069,368.24 404,633,342.07 382,879,294.43 404,633,342.07

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบี้ย 12,924,796.45 10,806,829.49 12,924,796.45 10,806,829.49

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (129,077,065.18) (230,458,858.33) (129,077,065.18) (230,458,858.33)

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อย - - (9,999,700.00) -- 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (104,288,905.70) (184,325,829.22) (99,203,737.12) (184,325,829.22)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร - (2,255,792.84)  - (2,255,792.84)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4,288,595.94 2,259,813.09 4,288,595.94 2,259,813.09

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,482,189.39) (9,092,586.49) (11,118,097.03) (9,092,586.49)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (227,634,767.88) (413,066,424.30) (232,185,206.94) (413,066,424.30)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (1,970,315.10) (2,038,556.87) (1,970,315.10) (2,038,556.87)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (180,000,000.00) (159,999,920.00) (180,000,000.00) (159,999,920.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (181,970,315.10) (162,038,476.87) (181,970,315.10) (162,038,476.87)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงสุทธิ (23,535,714.74) (170,471,559.10) (31,276,227.61) (170,471,559.10)

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

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นปี 92,548,673.48 116,084,388.22 84,808,160.61 116,084,388.22

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำาสัญญาเช่าระยะยาว 9,099,154.39 3,249,780.00 9,099,154.39 3,249,780.00

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณชิย ์ ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่0105530001431 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2530 และแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชนจำากดั  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่0107536000480 สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่378 ถนนชัยพฤกษ ์ 

แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 10170 บรษิทัดำาเนนิธรุกจิหลกัเกีย่วกบัรบัจา้งพมิพ ์ โฆษณา และขายสิง่พมิพ์

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2536

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณเมตตา อุทกะพันธุ ์ ในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

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

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  

โดยไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรบักจิการท่ีมสีว่นไดเ้สยีสาธารณะและการแสดงรายการไดท้ำาขึน้ 

ตามแบบกำาหนดรายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิสำาหรบับรษิทัมหาชนจำากดั ทีก่ำาหนดโดยประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้  

กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญช ี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปน็งบการเงนิฉบบัท่ีบรษิทัใชเ้ปน็ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล

มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

  2.2.1 งบการเงนิรวมนีไ้ดร้วมบญัชตีา่งๆ ของบรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ที่บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ

อัตร�ร้อยละของ
ก�รถือหุ้น จัดตั้งขึ้น

ใน
ประเทศ

ร้อยละของสินทรัพย์
ท่ีรวมอยู่ในสินทรัพย์

รวม 

ร้อยละของร�ยได้ท่ีรวม
อยู่ในร�ยได้รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด
ผลิตรายการและเผยแพร่ออกอากาศ
ผ่านช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม

99.99 - ไทย 0.65 - 0.08 -

  2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

  2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

  2.2.4 งบการเงนิรวมจดัทำาขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสำาหรบัรายการบญัชท่ีีเหมอืนกนัหรอืเหตกุารณท์าง

  บัญชีที่คล้ายคลึงกัน
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3. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำาคัญไปให้กับ 

ผู้ซื้อแล้ว และจะไมร่ับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรอืบริหารสินคา้ที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มี 

นัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้น 

ได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

 รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รับรู้รายได้เม่ือได้ให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์ 

ผ่านดาวเทียมแล้ว

  รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว

  ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กระแสรายวัน 

และประจำาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งถึงกำาหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มา และ 

ไม่มีภาระผูกพัน

3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ  

แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุตดัจำาหนา่ยหกัดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี และตดับญัชสีว่นเกนิ/สว่นตำา่กวา่มลูคา่ตราสารหนี ้

ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง จำานวนที่ตัดจำาหน่ายนี้แสดงรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 ลูกหนี้การค้า

  ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำาระ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบันทึกโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำาระหนี้ 

ในอนาคตจากลกูหนีแ้ตล่ะรายทีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัชำาระ และลกูหนีจ้ะถกูตดัจำาหนา่ยออกจากบญัชเีมือ่ทราบวา่เปน็หนีส้ญู

 ค่าเผื่อประมาณการรับคืน

 ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม เป็นประมาณการที่คาดว่าจะเกิดการรับคืนสินค้าประเภท 

นิตยสารและหนังสือเล่มจากลูกค้า ซึ่งการรับคืนจะไม่เกินจำานวนร้อยละของประมาณการรับคืนจากการขายแต่ละครั้ง 

(ยกเวน้นิตยสารใหม)่ ซึง่อตัรารอ้ยละดงักลา่วคำานวณจากเง่ือนไขท่ีใหแ้กล่กูคา้แตล่ะราย และกำาหนดระยะเวลาการรบัคนื 

ภายใน 1 ป ี หลังจากการขาย

3.5 สินค้าคงเหลือ

  สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำา่กวา่ ราคาทนุของสนิคา้คำานวณดงันี้

  สินค้าสำาเร็จรูป แสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  สินค้าระหว่างผลิต แสดงมูลค่าในราคาต้นทุนจริงตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

ต้นทุนสนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย ตน้ทนุทัง้หมดในการซือ้ ตน้ทนุแปลงสภาพและตน้ทนุอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหส้นิคา้ 

คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการ 

ผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิตตามปกติ
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ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และ 

ต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แสดงมูลค่าต้นทุนของรายการท้ังท่ีอยู่ระหว่างผลิตและท่ีผลิตเสร็จพร้อมที่จะ 

ออกอากาศ ต้นทุนรายการ ซ่ึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ รับรู้ต้นทุนในงบกำาไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อรายการได้ออกอากาศแล้ว

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเปน็การประมาณราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตธิรุกจิ หกัดว้ยประมาณการตน้ทนุในการผลติสนิคา้ 

ให้เสร็จและต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนในตราสารทุน

  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

  บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์ 

อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์ 

ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

  คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณค์ำานวณจากราคาทุนหกัมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัยโ์ดยวิธเีสน้ตรงตามอายกุาร

ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

   อาคารโรงงานและส่วนปลูกสร้างอาคาร     20  ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์     5 - 10  ปี

   เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องใช้สำานักงาน      5  ปี

   ยานพาหนะ       5 - 7   ปี

   อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอดสัญญาณ      5  ปี

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

  บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน 

เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

  รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการ 

จำาหน่ายหรือตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.8 ที่ดินรอการพัฒนา

  ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยซือ้มาและมอีายกุารใชง้านจำากดั แสดงในราคาทุนหกัดว้ยคา่ตดัจำาหนา่ย 

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี 

เส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจะทบทวน 

การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
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   โปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 ปี

   ลิขสิทธิ์หนังสือ   3 - 10 ปี (เร่ิมจากวันท่ีผลิตหนังสือและปริมาณหนังสือท่ีขายได้)

  ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวา่มขีอ้บง่ชีข้องสนิทรพัยว์า่มกีารดอ้ยคา่หรอืไม่  

หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  

หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยจ์ะถกูกลบัรายการเมือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืเพิม่ขึน้ 

ในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำาหน่าย มูลค่าที่ 

จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

3.11  สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญาเช่าระยะยาว บันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำานวนเท่ากับราคายุติธรรม 

ของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว 

แตจ่ำานวนใดจะตำา่กวา่ ซึง่อตัราคดิลดทีใ่ชค้ำานวณมลูคา่ปจัจบุนัของจำานวนเงนิขัน้ตำา่ทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ใชอ้ตัราดอกเบีย้ 

ทีร่ะบุในสญัญาเชา่ ต้นทนุแรกเริม่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงไดร้วมอยูใ่นราคาทนุของสนิทรพัย ์ คา่เชา่ทีจ่า่ยชำาระจะปนัสว่นเปน็สว่น 

ของคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและสว่นทีไ่ปลดเงนิตน้ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะปนัสว่นไปสูง่วดตา่งๆ ตลอดอายสุญัญาเชา่ เพือ่ให ้

ดอกเบ้ียเมือ่เทียบกบัยอดหนีท้ีค่งเหลอือยูใ่นแตล่ะงวดมอีตัราคงท่ี นโยบายการตดัคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยท่ี์เชา่สอดคลอ้ง 

กับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

3.12 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า 

ดำาเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลา 

ของสัญญา

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์ 

และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน

3.14 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน 

ในปจัจบุนัตามกฎหมายหรอืจากการอนมุานอนัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณใ์นอดตี ภาระผกูพนัดงักลา่วคาดวา่จะสง่ผล 

ให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการ 

ได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน  
บริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินท่ีเกี่ยวข้อง และแสดง 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมาณการหนีส้นิในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ โดยแสดงสทุธจิากจำานวนรายจา่ยทีจ่ะไดร้บัคนืทีร่บัรูไ้ว้

3.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทำางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการของบริษัทต้องใช้การ 

ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่าย  

และการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีไ่ดป้ระมาณไว้
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3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

 บรษิทัและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทั 

จา่ยสมทบใหเ้ปน็รายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุสำารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทั เงนิทีบ่รษิทัจา่ยสมทบ 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

 บริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบ 

พนกังานของบรษิทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บรษิทัถอืวา่เงนิชดเชยดงักลา่วเปน็โครงการผลประโยชน ์

หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

 บรษิทัคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยทีป่ระมาณ 

การไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ำาการประเมนิภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณติศาสตร์ 

ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตรา 

การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

 ผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains and losses) สำาหรบั

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

3.17 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณ ี

ที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการท่ีมอีำานาจควบคมุบรษิทั ถกูควบคมุโดยบรษิทัไมว่า่ 

จะเปน็ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ำาหนา้ทีถ่อืหุน้ บรษิทัยอ่ย และ 

กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล 

ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการ 

หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

 ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัแตล่ะรายการ บรษิทัคำานงึถงึเนือ้หา 

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.19 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำานวณขึ้นจากกำาไรสุทธิสำาหรับปีปรับปรุงด้วยรายการที่กำาหนดภายใต้ประมวลรัษฎากร

3.20 กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกและได้รับชำาระ 

แล้วระหว่างปี
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4. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ที่ออกระหว่�งปีและยังไม่มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง  

ส่วนงานดำาเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินเม่ือนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้างต้นมาถือปฏิบัติ

5. ร�ยก�รกับกิจก�รและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บรษิทัมรีายการบญัชทีีเ่กดิขึน้กบักจิการและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมผีูถ้อืหุน้กลุม่เดยีวกนั หรอืมกีรรมการรว่มกนั 

ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ชื่อบริษัท/บุคคล ลักษณะคว�มสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันโดย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด    บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 19

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด

กรรมการบริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหาร

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประเภทร�ยก�ร/ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 48,221.34 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 189,441,870.64 137,235,134.47 189,441,870.64 137,235,134.47

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 58,150.00 69,426.00 58,150.00 69,426.00

รวม 189,500,020.64 137,304,560.47 189,500,020.64 137,304,560.47

สินค้าฝากขาย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 201,742,371.60 191,037,006.89 201,742,371.60 191,037,006.89

เงินมัดจำา

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 3,200,000.00 -
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

การกำาหนดราคาซ้ือขายน้ีเท่ากับราคาตลาดหักส่วนลดการค้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  

ในอัตราร้อยละ 37.90 - 50.00 เท่ากันทั้งสองปี ส่วนงานรับจ้างพิมพ์ระหว่างกันของหนังสือคิดตามราคาปกติเท่ากับ 

ลูกค้าบุคคลภายนอก

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประเภทร�ยก�ร/ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554

ขายสินค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 665,592,490.82 604,473,655.56 665,592,490.82 604,473,655.56

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 223,300.00 85,202.07 223,300.00 85,202.07

รวม 665,815,790.82 604,558,857.63 665,815,790.82 604,558,857.63

บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประเภทร�ยก�ร/ชื่อบริษัท 2555 2554 2555 2554

รายได้อื่น

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 168,400.00 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 81,389.13 81,117.70 81,389.13 81,117.70

บริษัทอมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 94,486.94 186,040.35 94,486.94 186,040.35

รวม 175,876.07 267,158.05 175,876.07 267,158.05

ค่าผลิตรายการ

บริษัทย่อย

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 1,800,000.00 -

ค่าเช่าจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด 945,000.00 805,421.10 945,000.00 805,421.10

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริหาร 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
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- รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นการขายหนังสือเก่าในราคาร้อยละ 10 ของราคาปก
- คา่เชา่เป็นไปตามสญัญาทีต่กลงรว่มกนั โดยเมือ่วนัที ่30 เมษายน 2553 บรษิทัไดท้ำาสญัญาเชา่อาคารจากกรรมการ  

เพื่อใช้ประกอบกิจการสถานพยาบาลชื่อ “คลินิก Cheewajithome” และขายสินค้าเพื่อสุขภาพ กำาหนดอัตราค่าเช่า 
ตามสัญญาเดือนละ 5,000 บาท 

และบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสำานักงานฝ่ายบัญชีการเงินกับบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด มีระยะเวลา  
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 กำาหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท  
หากครบกำาหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

- สญัญาเชา่พืน้ที ่เมือ่วนัที ่ 11 ตลุาคม 2555 บรษิทัยอ่ยไดท้ำาสญัญาเชา่พืน้ทีจ่ากบรษิทั เพือ่ใชเ้ปน็ทีต่ัง้สำานกังานใหญ ่ 
มกีำาหนดระยะเวลา 3 ป ี นบัตัง้แตว่นัที ่11 ตลุาคม 2555 ถงึวนัที ่10 ตลุาคม 2558 อตัราคา่เชา่เดอืนละ 0.04 ลา้นบาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน ชำาระเดือนแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  
เป็นต้นไป

- สญัญารว่มดำาเนนิการโทรทศันด์าวเทยีม “AMARIN activ TV” เมือ่วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555 บรษิทัไดท้ำาสญัญา 
กับบริษัทย่อย ซึ่งตามข้อตกลงของสัญญา บริษัทย่อยมีหน้าที่เผยแพร่ออกอากาศผ่านช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม  
ในระบบ C-Band โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2555 จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2557 บรษิทัตกลงชำาระคา่ดำาเนนิการ 
ใหแ้กบ่รษิทัยอ่ย เดอืนละ 3.20 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) ชำาระลว่งหนา้ทกุวนัที ่1 ของทกุเดอืนตดิตอ่กนัโดยเริม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2555 เป็นช่วงทดลองออกอากาศ จึงตกลงชำาระ 
ค่าดำาเนินการให้เพียง 1.80 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

และบริษัทมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบงานบัญชี - การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสินค้าและขายโฆษณา  
เปน็ตวัแทนในการเกบ็เงนิแทนบรษิทัยอ่ย และงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด บรษิทัยอ่ยตกลงชำาระคา่ดำาเนนิการใหแ้กบ่รษิทั  
เดอืนละ 0.05 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่) ชำาระภายในวันท่ี 1 ของทุกเดอืนตดิตอ่กนั โดยเริม่ตัง้แตวั่นท่ี 1 ธนัวาคม  
2555 เป็นต้นไป

หลักประกัน
บริษัทตกลงมอบเงินจำานวน 3.20 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย และจะส่งคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  

นับแต่วันที่สัญญาครบกำาหนดหรือสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 

ทีเ่ปน็ตัวเงนิ ไดแ้ก ่ เงนิเดอืนและผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึผลประโยชนต์อบแทนในรปูอืน่ ท้ังนีผู้้บรหิารของบรษิทั 
หมายถึงบุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

บ�ท

งบก�รเงินรวม / งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,784,578.00 23,850,250.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 259,088.00 177,403.20

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15,636.00 11,220.00

รวม 27,059,302.00 24,038,873.20
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บ�ท

งบก�รเงินรวม

2555 2554

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 92,548,673.48 0.00 - 1.00 66,084,388.22 0.00 - 1.25

เงินลงทุน :-

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

 รวม 92,548,673.48 116,084,388.22

บ�ท

งบก�รเงินรวม / งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินลงทุนใน :-

เงินฝากประจำา อายุ 6 - 11 เดือน 180,000,000.00 3.50 - 3.75 200,873,369.90 2.25 - 3.90

พันธบัตรรัฐบาล อายุ 4 - 7 เดือน 378,921,564.23 2.67 - 3.04 228,971,129.15 3.03 - 3.08

รวม 558,921,564.23 429,844,499.05

บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำ�นวนเงิน
บ�ท

อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 84,808,160.61 0.00 - 1.00 66,084,388.22 0.00 - 1.25

เงินลงทุน :-

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

รวม 84,808,160.61 116,084,388.22

6. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

   ประกอบด้วย

7. เงินลงทุนชั่วคร�ว

   ประกอบด้วย
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8. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

   ประกอบด้วย บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 207,064,751.42 157,290,585.35 207,112,972.76 157,290,585.35

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 341,451,216.03 322,839,363.45 341,451,216.03 322,839,363.45

รวมลูกหนี้การค้า 548,515,967.45 480,129,948.80 548,564,188.79 480,129,948.80

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (1,502,790.60) (1,417,085.60) (1,502,790.60) (1,417,085.60)

    ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (17,564,730.78) (19,986,024.88) (17,564,730.78) (19,986,024.88)

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,054,457.67) (8,028,361.49) (12,054,457.67) (8,028,361.49)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 517,393,988.40 450,698,476.83 517,442,209.74 450,698,476.83

ลูกหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 12,471,403.45 7,664,139.20 12,471,403.45 7,664,139.20

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย 12,039,483.42 12,918,883.28 11,809,483.42 12,918,883.28

รายได้ค้างรับ 7,155,987.19 5,590,466.95 7,155,987.19 5,590,466.95

เงินประกันและเงินมัดจำา 2,894,461.23 4,887,625.46 2,894,461.23 4,887,625.46

อื่นๆ 6,310,277.21 5,123,915.62 6,285,046.49 5,123,915.62

รวมลูกหนี้อื่น 40,871,612.50 36,185,030.51 40,616,381.78 36,185,030.51

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 558,265,600.90 486,883,507.34 558,058,591.52 486,883,507.34



achieving The haPPineSS
Amarin Annual Report 2012

35

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 60 - 120 วัน ซึ่งการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ 

การค้า มีดังนี้
บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 206,926,206.96 156,995,247.44 206,927,348.30 156,995,247.44

เกินกำาหนดชำาระดังนี้

- ไม่เกิน 3 เดือน 96,644.46 19,785.91 143,724.46 19,785.91

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 10,700.00 273,385.00 10,700.00 273,385.00

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 31,200.00 2,167.00 31,200.00 2,167.00

- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป     -     -     -     -

 รวม 207,064,751.42 157,290,585.35 207,112,972.76 157,290,585.35

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (17,564,730.78) (19,986,024.88) (17,564,730.78) (19,986,024.88)

 สุทธิ 189,500,020.64 137,304,560.47 189,548,241.98 137,304,560.47

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 260,069,394.35 208,838,798.94 260,069,394.35 208,838,798.94

เกินกำาหนดชำาระดังนี้

- ไม่เกิน 3 เดือน 55,834,068.00 49,034,692.96 55,834,068.00 49,034,692.96

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,421,582.82 7,301,101.50 4,421,582.82 7,301,101.50

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,585,648.49 2,921,392.41 5,585,648.49 2,921,392.41

- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 9,661,718.05 15,353,697.14 9,661,718.05 15,353,697.14

 รวม 335,572,411.71 283,449,682.95 335,572,411.71 283,449,682.95

รายได้ค้างรับ - รับจ้างพิมพ์และอื่น 5,878,804.32 39,389,680.50 5,878,804.32 39,389,680.50

 รวม 341,451,216.03 322,839,363.45 341,451,216.03 322,839,363.45

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (1,502,790.60) (1,417,085.60) (1,502,790.60) (1,417,085.60)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,054,457.67) (8,028,361.49) (12,054,457.67) (8,028,361.49)

 สุทธิ 327,893,967.76 313,393,916.36 327,893,967.76 313,393,916.36

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 517,393,988.40 450,698,476.83 517,442,209.74 450,698,476.83
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และประมาณการรับคืน

หนังสือและนิตยสาร ดังนี้

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัเชือ่วา่คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและประมาณการรบัคนืหนงัสอืและนติยสารตามทีบ่นัทกึไวเ้พยีงพอ

ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนดเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี ซึ่งราคาทุนส่วนหนึ่งจำานวน 7.30 ล้านบาท บริษัทนำาไปคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้า

บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ประมาณการรับคืน
หนังสือและนิตยสาร

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

      รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 21,403,110.48 8,028,361.49 29,431,471.97

บวก  สำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 57,134,710.45 6,215,543.46 63,350,253.91

หัก   ตัดหนี้สูญระหว่างปี      - (815,793.58) (815,793.58)

หัก   โอนกลับรายการสำารองระหว่างปี (59,470,299.55) (1,373,653.70) (60,843,953.25)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 19,067,521.38 12,054,457.67 31,121,979.05

9. สินค้�คงเหลือ

   ประกอบด้วย บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554 2555 2554

สินค้าฝากขาย 201,742,371.60 191,037,006.89 201,742,371.60 191,037,006.89

สินค้าสำาเร็จรูป 25,897,342.40 22,628,851.27 25,541,351.42 22,628,851.27

สินค้าระหว่างผลิต 16,509,252.85 34,643,811.42 16,476,094.96 34,643,811.42

วัสดุการพิมพ์ 26,470,688.97 40,542,547.59 26,470,688.97 40,542,547.59

วัสดุสิ้นเปลือง 601,731.02 941,109.80 601,731.02 941,109.80

รวม 271,221,386.84 289,793,326.97 270,832,237.97 289,793,326.97

บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

  ราคาทุน   ราคาทุน
  ตัดจำาหน่าย  ราคาทุน   ราคาทุน

  ตัดจำาหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 10,000,000.00 9,976,489.11 10,000,000.00 9,957,680.43

10.  เงินลงทุนระยะย�ว

     ประกอบด้วย
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

     ประกอบด้วย

12. เงินลงทุนทั่วไป

     ประกอบด้วย

13. ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

     ประกอบด้วย

บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สัดส่วนร้อยละก�รลงทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีร�ค�ทุน

บริษัทย่อย ทุนชำ�ระแล้ว 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บริษัทอมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด 10 ล้านบาท 99.99 - 10,589,381.42 - 9,999,700.00 -

10,589,381.42 - 9,999,700.00 -

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนร้อยละก�รลงทุน วิธีร�ค�ทุน

ประเภทธุรกิจ 2555 2554 2555 2554 2555 2554

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

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอมรินทร์ 
บุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด

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

บริษัทอื่น

บริษัท ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จำากัด

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

4,400 4,400

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน

บ�ท

งบก�รเงินรวม

ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันว�คม 2555เพิ่มขึ้น รับโอน ลดลง โอนออก

ราคาทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งจัดตั้งบริษัทจำากัดใหม่  

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 จำานวน 99,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยจ่ายชำาระค่าหุ้นแล้ว จำานวนเงิน 9.99  

ล้านบาท
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บ�ท

งบก�รเงินรวม

ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันว�คม 2555เพิ่มขึ้น        รับโอน     ลดลง     โอนออก

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

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

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

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

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

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

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 835,453,544.72 828,401,252.22

บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันว�คม 2555   เพิ่มขึ้น      รับโอน ลดลง    โอนออก

ราคาทุน

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

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร 182,406,231.53 5,695,041.48 3,450,758.79        -         - 191,552,031.80

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

เครื่องมือเครื่องใช้ 170,416,568.88 12,239,843.83      - (2,703,140.77)         - 179,953,271.94

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

เครื่องใช้สำานักงาน 253,699,891.27 12,888,692.85      - (3,184,163.92) (66,990.58) 263,337,429.62

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

รวม 2,178,206,652.12 107,229,137.84 167,202,286.12 (26,556,229.02) (167,936,938.02) 2,258,144,909.04

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร (66,449,962.83) (12,327,526.08)      -        -            - (78,777,488.91)

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

เครื่องมือเครื่องใช้ (135,807,634.17) (14,852,490.31)      - 2,497,670.35            - (148,162,454.13)

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

เครื่องใช้สำานักงาน (212,980,653.93) (16,046,009.24)      - 3,145,156.43 18,734.51 (225,862,772.23)

รวม (1,342,753,107.40) (119,996,032.09) (18,734.51) 26,311,743.11 18,734.51 (1,436,437,396.38)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 835,453,544.72 821,707,512.66
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บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันท่ี 31

ธันว�คม 2555เพิ่มขึ้น รับโอน ลดลง โอนออก

ราคาทุน

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

อาคาร 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

อาคาร (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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงานมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 17.77 ล้านบาท 

และ 4.00 ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ราคา

ทุน 927.65 ล้านบาท และ 761.83 ล้านบาท ตามลำาดับ

14. ที่ดินรอก�รพัฒน�

 ที่ดินรอการพัฒนาทั้งจำานวนมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโรงงานเพื่ออนาคต ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 บริษัท ชะลอการขยาย

โรงงานออกไป และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการขยายโรงงาน

13. ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ (ต่อ)

     ประกอบด้วย
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15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ประกอบด้วย บ�ท

งบก�รเงินรวม

ยอดต�มบัญชี
ณ วันที่ 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันว�คม 2555   เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43,269,252.94 9,971,531.83 - 53,240,784.77

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา - 1,636,117.20 - 1,636,117.20

รวม 43,269,252.94 11,607,649.03 - 54,876,901.97

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (25,206,161.31) (6,965,433.73) - (32,171,595.04)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 18,063,091.63 22,705,306.93

บ�ท

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ยอดต�มบัญชี
ณ วันที่ 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันว�คม 2555   เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 43,269,252.94 9,481,979.83 - 52,751,232.77

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา - 1,636,117.20 - 1,636,117.20

รวม 43,269,252.94 11,118,097.03 - 54,387,349.97

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (25,206,161.31) (6,955,214.19) - (32,161,375.50)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 18,063,091.63 22,225,974.47

บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ยอดต�มบัญชี
ณ วันที่ 1

มกร�คม 2555

ร�ยก�รระหว่�งปี ยอดต�มบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันว�คม 2555   เพิ่มขึ้น ลดลง

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)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 14,073,082.31 18,063,091.63
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บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

ยอดยกมาต้นปี 25,082,356.65  17,464,584.07

รายการซื้อเพิ่มระหว่างปี 25,815,928.74  25,379,898.80

รายการตัดจำาหน่ายจากบัญชี  (1,076,795.88)    (954,260.26)

ค่าตัดจ่ายสำาหรับปีคิดเข้าต้นทุนบริการ (21,348,208.91) (16,807,865.96)

ยอดคงเหลือสิ้นปี  28,473,280.60  25,082,356.65

16. ลิขสิทธิ์หนังสือ

 รายการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีของบัญชีลิขสิทธิ์หนังสือ มีดังนี้

17. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

 ประกอบด้วย บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี้การค้า

ตั๋วเงินจ่าย 2,905,373.02 2,400,792.36 2,905,373.02 2,400,792.36

เจ้าหนี้การค้า - ในประเทศ 136,591,133.02 146,872,079.98 134,695,953.30 146,872,079.98

รวมเจ้าหนี้การค้า 139,496,506.04 149,272,872.34 137,601,326.32 149,272,872.34

เจ้าหนี้อื่น

เงินรับล่วงหน้า 30,691,301.67 42,566,672.74 30,691,301.67 42,566,672.74

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน 650,540.74 2,322,819.12 650,540.74 2,322,819.12

อื่น ๆ 3,703,788.06 12,347,992.73    3,552,622.86 12,347,992.73    

รวมเจ้าหนี้อื่น 35,045,630.47 57,237,484.59 34,894,465.27 57,237,484.59

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 174,542,136.51 206,510,356.93 172,495,791.59 206,510,356.93
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บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

- ครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี 3,436,276.11 1,447,069.07

- ครบกำาหนด 1 - 5 ปี 9,173,834.10 2,896,746.80

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 12,610,110.21 4,343,815.87

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (1,768,761.78) (631,306.73)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 10,841,348.43 3,712,509.14

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (2,757,340.32) (1,092,333.50)

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 8,084,008.11 2,620,175.64

บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 75,211,278.00 73,240,990.00

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (7,907,506.00) (12,391,360.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 14,656,820.93 14,361,648.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 81,960,592.93 75,211,278.00

18. หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ระยะย�ว 

 ประกอบด้วย

19. ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 

 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าการเงินในยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงาน อายุ 

สัญญา 3 - 5 ปี กับบริษัทลีสซิ่ง 3 แห่ง และ 2 แห่ง ตามลำาดับ ซึ่งมีสัญญาจำานวน 8 ฉบับ และ 5 ฉบับ ตามลำาดับ  

โดยชำาระค่าเช่าเดือนละ 0.29 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เช่า 

จนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพันในสัญญา
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บ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

ต้นทุนขายและบริการ 10,273,372.39 9,827,251.97

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,108,724.54 4,345,772.83

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 274,724.00 188,623.20

รวม 14,656,820.93 14,361,648.00

ร้อยละ

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อัตราคิดลด 3.76

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00 - 26.00

อัตราการมรณะ 5.00

 ค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

21. เงินปันผลจ่�ย

20. สำ�รองต�มกฎหม�ย

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำาหนดให้บริษัทจัดสรรสำารองตามกฎหมายด้วยจำานวนเงิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีจนกว่าสำารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองดังกล่าวจะ

นำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 ข้อสมมติหลักในก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

เงินปันผล อนุมัติโดย จำ�นวนหุ้น
(พันหุ้น)

เงินปันผลจ่�ย
(บ�ทต่อหุ้น)

เงินปันผลจ่�ย
(พันบ�ท)

วันที่จ่�ย
เงินปันผล

ประกาศจ่ายจากกำาไร
ของปี 2554

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

200,000 0.90 180,000 10 พฤษภาคม 
2555

ประกาศจ่ายจากกำาไร
ของปี 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

200,000 0.80 160,000 10 พฤษภาคม 
2554
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22. ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 วตัถปุระสงคข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในการบรหิารทางการเงนิ คอื การดำารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดำาเนนิงาน 

อย่างต่อเนื่อง และการดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสม

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 

0.24 : 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 0.27 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.24 : 1 (วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 เท่ากับ 0.27 : 1)

23. สัญญ�บริก�รช่องสัญญ�ณด�วเทียม

 เมือ่วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2555 บรษิทัยอ่ย หรอืเรยีกวา่ “AMARIN activ TV” ไดจ้ดัทำาสญัญาบรกิารชอ่งสญัญาณ 

บนดาวเทียมไทยคมกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง หรือเรียกว่า “คู่สัญญา” โดยมีข้อตกลงของสัญญาดังนี้

 คู่สัญญาจะเป็นผู้ให้บริการแบบ “Turnkey Solution” (บริการขึ้นช่องดาวเทียมแบบครบวงจร) ในระบบ C-Band  

โดยใหบ้รกิารชอ่งสญัญาณบนดาวเทยีมไทยคม 1 ชอ่งสญัญาณ จะทำาการประชาสมัพนัธช์อ่ง “AMARIN activ TV” แบบ 

ครบวงจรและจดัทำาแพค็เกจสง่เสรมิการประชาสมัพนัธพ์เิศษ 1 ชดุ “AMARIN activ TV” จะผลติรายการตา่งๆ ตลอดจน 

โฆษณาที่ไม่ผิดศีลธรรมหรือกฎหมาย 

 สัญญานี้มีกำาหนดระยะเวลา 24 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  

หลังจากหมดสัญญาสามารถต่อสัญญาโดยจะทำาการขึ้นอัตราค่าบริการได้ไม่เกินร้อยละ 20

 “AMARIN activ TV” ชำาระค่าตอบแทนให้คู่สัญญาทุกเดือนในอัตราเดือนละ 1.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

 คูส่ญัญาตกลงงดเกบ็คา่ตอบแทน สำาหรบัเดอืนธนัวาคม 2555 และเดอืนมกราคม 2556 โดยถอืเปน็ชว่งโปรโมท 

ทดลองออกอากาศ

 “AMARIN activ TV” ตกลงทำาการวางหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ ให้แก่คู่สัญญาในวงเงินคำ้าประกันเทียบเท่า 

ค่าตอบแทนหนึ่งเดือน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 บริษัทยังไม่ได้วางหลักประกันไว้ดังกล่าว

24. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

 รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้า่ย 

ที่สำาคัญดังต่อไปนี้
บ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2555 2554 2555 2554

การเปลี่ยนแปลงสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต (4,160,702.73) (15,957,492.68) (4,549,851.60) (15,957,492.68)

เงินเดือน ค่าแรงงานและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 496,685,212.33 458,765,428.48 496,216,394.33 458,765,428.48

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย 127,067,349.42 136,287,648.59 126,951,246.28 136,287,648.59

ค่าบทความ ค่าภาพประกอบ ค่าแปล และค่าลิขสิทธิ์ 100,389,964.66 94,588,695.21 100,389,964.66 94,588,695.21

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 433,649,303.80 396,241,728.54 433,649,303.80 396,241,728.54
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25. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

  บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเล้ียงชีพน้ี 

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน 

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน 

เป็นจำานวนเงิน 8.64 ล้านบาท และ 7.97 ล้านบาท ตามลำาดับ 

26. ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

 ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำาหรบัป ี2555 คำานวณจากกำาไรสทุธติามกฎหมายภาษอีากรดว้ยอตัรารอ้ยละ 30 ของกำาไรสทุธ ิ

โดยคำานวณจากกำาไรก่อนหักภาษีสำาหรับปี หลังจากปรับปรุง บวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่าย 

ในการคำานวณภาษี และหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำานวณภาษี

 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 (พ.ศ.2554) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2555 คำานวณจากกำาไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากรด้วยอัตรา 

ร้อยละ 23 ของกำาไรสุทธิ และภาษีเงินได้นิติบุคลสำาหรับปี 2556 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ

27. ก�รเสนอข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยประกอบธุรกจิผลติและจำาหนา่ยหนงัสอื ธรุกจิทอ่งเทีย่ว ธรุกจิชวีจติโฮม และจดัอบรมสมัมนา  

ธุรกิจจัดงานแสดงและผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนี้

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร (ล้�นบ�ท)

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต�มประเภทส่วนง�นท�งธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่�ยหนังสือ

ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจชีวจิตโฮม และ
จัดอบรมสัมมน�

ธุรกิจจัดง�นแสดงและ
ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์

รวม

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการดำาเนินงาน 1,860.93 1,621.27 83.33 88.33 201.98 183.63 2,146.24 1,893.23

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน 363.17 259.27 1.81 (1.66) 91.76 83.31 456.74 340.92

ต้นทุนทางการเงิน (0.60) (0.15)

ภาษีเงินได้ (107.72) (104.80)

กำาไรสำาหรับปี 348.42 235.97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า 505.05 441.86 6.77 4.09 5.62 4.74 517.44 450.69

สินค้าคงเหลือ 268.45 288.53 2.38 1.26   -   - 270.83 289.79

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 815.02 827.06 5.71 7.27 0.98 1.12 821.71 835.45

สินทรัพย์ส่วนกลาง 854.73 731.69

สินทรัพย์รวม 2,464.71 2,307.62
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28. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นภ�ยหน้�

  28.1 นอกจากหนี้สินที่ปรากฎในงบการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สิน 

ที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร ดังนี้

  28.2 สัญญาต่างๆ 

   28.2.1 สัญญาซื้อทรัพย์สิน

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมภีาระผูกพันคงเหลอืตามสญัญาซือ้เครือ่งจกัรจำานวน 36.16 ลา้นบาท 

ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญารับเหมาก่อสร้างจำานวน 0.48 ล้านบาท และภาระผูกพันตามสัญญาพัฒนาระบบข้อมูล 

จำานวน 0.43 ล้านบาท

   28.2.2 สัญญาลิขสิทธิ์

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้าของผลงานต่างๆ 2 ประเภท ดังนี้

    - จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา

    - จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา โดยจ่ายร้อยละ 70  

     ของจำานวนเล่มที่พิมพ์ ส่วนที่เหลือจะจ่ายตามยอดจำาหน่ายหนังสือ           

   28.2.3 สัญญาเช่าและบริการระยะยาว

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 บรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเชา่และบรกิารโดยสญัญามรีะยะเวลา 1  -  3 ป ี 

จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญารวม 2.21 ล้านบาท 

   28.2.4 สัญญาร่วมดำาเนินการ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาร่วมดำาเนินการกับบริษัทย่อย โดยสัญญามี 

ระยะเวลา 2 ปี จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเดือนละ 0.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   28.2.5 สัญญาบริการช่องสัญญาณดาวเทียม

      ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 บรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามสญัญาใชบ้รกิารชอ่งสญัญาณบนดาวเทยีมไทยคม 

กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งโดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเดือนละ 1.20 ล้านบาท  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

29. เครื่องมือท�งก�รเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงอันเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ตา่งประเทศในตลาด และจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา ซึง่บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ 

ทีเ่หมาะสมเพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงิน 

เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

วงเงิน (ล้�น)

สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

หนังสือคำ้าประกันจากธนาคาร บาท 47.00 10.18 36.82

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดอลลาร์สหรัฐ 1.85     - 1.85

ยูโร 5.00 0.48 4.52

เลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 300.00 24.53 275.47

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 305.00     - 305.00
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คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้จากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุและหนีส้นิตามสญัญาเช่า

ระยะยาว ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในตลาดอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 อัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินแสดงได้ดังนี้

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัสว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการถอืเงนิสดในมอืและซือ้ลขิสทิธิเ์ปน็เงนิตราตา่งประเทศ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ทำาสัญญา

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

ล้�นบ�ท

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
รวม

อัตร�ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)ภ�ยใน 1 ปี

ม�กกว่�
1 ถึง 5 ปี

ม�กกว่�
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ - - - 34.05 34.05 0.60 - 1.00

เงินฝากประจำา 180.00 - - - 180.00 3.50 - 3.75

พันธบัตรรัฐบาล 378.92 - - - 378.92 2.67 - 3.04

รวม 558.92 - - 34.05 592.97

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 10.84 - - 10.84 2.82 - 8.72

รวม - 10.84 - - 10.84

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สกุลเงิน (หน่วย : พัน) สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐ 25 -

ยูโร 107 -

ปอนด์สเตอร์ลิง 4 -

ฟรังก์สวิส 13 -

ดอลลาร์สิงคโปร์ 10 -
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  คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

  บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัท 

มนีโยบายการใหส้นิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั รวมทัง้มกีารพจิารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอยา่งเหมาะสม จงึเชือ่ว่าบรษิทัมคีวามเสีย่ง 

จากการที่ลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ในระดับตำ่า

  มูลค่�ยุติธรรม

  เนือ่งจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิสว่นใหญจ่ดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ ดงันัน้มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ 

หนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

30. ก�รจัดประเภทร�ยก�รในงบก�รเงิน

  รายการในงบการเงินของปี 2554 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี 

ในงวดปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำาไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

31. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

  กรรมการผู้มีอำานาจอนุมัติของบริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน) อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556


