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กาวยางแหงความทาทายทวีความเขมขนขึ้น เมื่อโลกปจจุบันผันตัวเขาสูวิถีดิจิทัล 

การรวมตัวครั ้งใหญในทุกภาคสวนของ บมจ.อมรินทรพริ ้นติ ้งแอนดพับลิชชิ ่ง 

เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมใหสังคม คือคำตอบบนเสนทางแหงอนาคต เพื่อสืบสาน 

อยางมั่นคงในปณิธาน “เราทำงานเพื่อความสุขและความรุงโรจนของสังคม”

Challenges intensify, as the world turns digital. All units of Amarin Printing 

and Publishing Pcl. thus join forces in creating new things for the society.      

As we move ahead towards the future, we remain firmly committed to: 

“We work for the happiness and prosperity of our society” philosophy.
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รายงานการเงิน
และผลดำาเนินงาน สารจาก

ประธาน

สายงานนิตยสาร

ฐานะทางการเงิน
และผลดำาเนินงาน

รายงานการถือหุ้น



รายงานการเงิน
และผลการดำาเนินงานโดยสรุป

	 งบการเงินรวม 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท) ปี	2556 ปี	2557 %	เพิ่ม	(ลด)	 ปี	2556 ปี	2557 %	เพิ่ม	(ลด)

งบแสดงฐานะการเงิน
    สินทรัพย์หมุนเวียน 1,494,160 1,144,186 (23.42) 1,488,239 1,410,365 (5.23)

    สินทรัพย์รวม 2,525,831 5,586,407 121.17 2,523,383 2,889,131 14.49

    หนี้สินรวม 467,143 3,616,877 674.25 463,736 578,666 24.78

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,058,688 1,969,531 (4.33) 2,059,648 2,310,465 12.18

    ทุนจดทะเบียน 200,000 220,000 10.00 200,000 220,000 10.00

    ทุนชำ�ระแล้ว  200,000 220,000 10.00 200,000 220,000 10.00

    จำ�นวนหุ้น (ล้�นหุ้น)  200  220 10.00 200 220 10.00

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 2,064,469 1,892,347 (8.34) 2,064,469 1,881,512 (8.86)

    ร�ยได้อื่น 24,163 21,623 (10.51) 26,042 34,650 33.06

    ร�ยได้รวม 2,088,632 1,913,970 (8.36) 2,090,510 1,916,162 (8.34)

    ต้นทุนข�ย 1,404,466 1,634,710 16.39 1,411,281 1,278,436 (9.41)

    กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 684,165 279,260 (59.18) 679,230 637,726 (6.11)

    ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 326,207 360,772 10.60 319,762 316,953 (0.88)

    กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 357,959 (81,512) (122.77) 359,467 320,772 (10.76)

    ต้นทุนท�งก�รเงิน  694  25,635 3,591.79 694 2,728 292.86

    ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 72,188 (21,971) (130.44) 72,151 63,246 (12.34)

    กำ�ไร (ข�ดทุน) 285,076 (85,177) (129.88) 286,622 254,799 (11.10)

    กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 285,076 (86,936) (130.50) 286,622 253,040 (11.72)

    กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท) 1.43 (0.40) (127.97) 1.43 1.20 (16.08)
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คณุชเูกยีรต	ิอทุกะพนัธุ ์เกดิเมือ่วนัที ่10 พฤษภ�คม  
พ.ศ. 2485 ที่อำ�เภอรือเส�ะ จังหวัดนร�ธิว�ส

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

ภ�ยหลังจบก�รศึกษ�ช้ัน ม.8 จ�กโรงเรียน 
มห�วชริ�วธุ สงขล� ไดเ้ข�้ศกึษ�ตอ่ทีค่ณะอกัษรศ�สตร ์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และเริ่มต้นชีวิตก�รทำ�ง�น 
ครัง้แรกทีอ่งคก์�รสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  
(อ.ส.ท.) จ�กน้ันจึงม�รับหน้�ที่พนักง�นพิสูจน์อักษรที่ 
บริษัทไทยวัฒน�พ�นิช จำ�กัด จนกระทั่งได้เป็นหัวหน้� 
กองบรรณ�ธิก�รนิตยส�ร “วิทย�ส�ร” นิตยส�รของ 
วงก�รครู

คุณชูเกียรติได้หันเหม�เป็นฝ่�ยประช�สัมพันธ์ของ 
ก�รเคหะแห่งช�ติ ซึ่งที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของก�รจัดทำ� 
นติยส�ร “บ�้น” เพือ่เผยแพรค่ว�มรูแ้ละเปน็คูม่อืเตรยีม 
คว�มพร้อมให้ประช�ชนท่ีกำ�ลังจะย้�ยเข้�ไปอ�ศัยบ้�น 
ทีก่�รเคหะฯ สร�้งขึน้ ซึง่ในชว่งนัน้เปน็ชว่งทีก่ำ�ลงัประสบ 
กับภ�วะข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัย

เม่ือค้นพบว่�ตัวเองไม่เหม�ะกับง�นร�ชก�ร และ 
รู้สึกอิ่มตัว จึงได้ล�ออกจ�กก�รเคหะแห่งช�ติ

จ�กน้ันได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักง�น 
จำ�นวนหน่ึงจัดต้ัง “ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน”  
เริม่ผลตินติยส�ร “บ�้นและสวน” ฉบบัแรกออกว�งตล�ด 
ในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519

นบัจ�กวนันัน้ คณุชเูกยีรตไิดใ้ชป้ระสบก�รณ ์คว�มรู ้
คว�มส�ม�รถ นำ�พ�กจิก�รเลก็ๆ จนเตบิโต กล�ยม�เปน็ 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

คุณชูเกียรติได้กล่�วถึงหลักก�รทำ�ง�นเอ�ไว้ใน 
หนังสือ “มะเร็งขึ้นสมอง” ว่�

“บรษิทั อมรนิทรฯ์ ทำาธรุกจิเจรญิรดุหนา้มาตามลำาดบั  

คนนึกว่าผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ไม่ใช่หรอก ผมคิดว่า 

ผมมีสติมากกว่า ปัญญาของผมก็แค่กลางๆ ตั้งแต่สมัย 

เรยีนมธัยม ครจูะบนัทกึลงสมดุพกมาทกุปว่ีา ‘สตปิญัญา 

ปานกลาง’ การทำาธุรกิจ สติสำาคัญกว่าปัญญา เพราะถ้า 

เอาปัญญานำาจะหลงระเริงไปกันใหญ่ ต้องใช้สตินำา หรือ 

อยา่งนอ้ยกใ็ชส้ตกิำากบัปญัญาใหไ้ด ้ขอใหม้สีตริูข้อ้จำากดั 

ของตวั ไมต่าโตโลภมาก และมคีวามเพยีรทีจ่ะทำาสิง่ทีไ่ด้ 

ไตร่ตรองด้วยความมีสติ อย่าท้อถอย ชีวิตจะมีความสุข  

ความสำาเรจ็จะตามมา ความสำาเรจ็ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทัง้หมด  

ไม่สำาเร็จมากก็ได้ จะได้เป็นบทเรียน ในชีวิตผมสิ่งที่ทำา 

ไม่สำาเร็จก็เยอะไป คนมักจะไม่มอง ไปมองแต่ความสำาเร็จ”

คณุชเูกยีรตไิดจ้�กไปอย�่งสงบเมือ่วนัที ่10 ธนัว�คม  
พ.ศ. 2545 สิริอ�ยุได้ 60 ปี 7 เดือน

นับเป็นระยะเวล�น�นกว่� 12 ปีแล้ว แต่ทว่�คุณชูเกียรติ 
ได้มอบมรดกแห่งสติและปัญญ�ให้คนอมรินทร์รุ่นแล้ว 
รุ่นเล่� ได้สืบทอดปณิธ�นแห่งคว�มรู้ต่อไปอย่�งไม่มีวัน 
สิ้นสุด ภ�ยใต้บ้�นหลังนี้

“บริษัท	 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จำากัด	 
(มหาชน)”

ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท
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จ�กจุดเร่ิมต้นของกองบรรณ�ธิก�รเล็กๆ ทีคุ่ณชูเกียรติ  
อุทกะพันธุ์ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักง�น 
จำ�นวนเพียงไม่ก่ีคน ร่วมกันจัดต้ังห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�ร 
บ้�นและสวน เพื่อเร่ิมผลิตนิตยส�ร “บ้�นและสวน”  
ฉบับแรกออกว�งจำ�หน่�ยในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519  
ในสมัยน้ันยังต้องอ�ศัยก�รพิมพ์จ�กโรงพิมพ์ภ�ยนอก  
ในช่วงต่อม�จึงได้มีก�รก่อต้ังโรงพิมพ์ข้ึนในช่ือห้�งหุ้นส่วน 
จำ�กัด อมรินทร์ก�รพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยส�รเอง ขณะ 
เดียวกันก็รับจ้�งง�นพิมพ์อื่นด้วย

ถงึแมจ้ะมพีนกัง�นจำ�นวนไมก่ีค่น แตก่เ็ปน็จดุเริม่ตน้ 
อันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลให้กิจก�รขย�ยตัวเพิ่มม�กขึ้นในระยะ 
ต่อม� ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นต้องระดมทุนและแปรสภ�พ 
เป็นบริษัทมห�ชน เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น

“บริษัท	 อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง	 จำากัด	 
(มหาชน)”

ในปีเดียวกัน บริษัทได้ขย�ยกิจก�รด้�นก�รจัดจำ�หน่�ย  
โดยก�รก่อตั้งบริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เพื่อ 
ดูแลก�รจัดจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์ท้ังหมด รวมถึงก�รจัดตั้ง 
ร้�นค้�ปลีกขึ้นโดยให้ชื่อว่� “ร้�นน�ยอินทร์” อันเป็นชื่อ 
ท่ีขอพระร�ชท�นน�มม�จ�กพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ท 
สมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัเรือ่ง “น�ยอนิทรผ์ูป้ดิทองหลงัพระ”

เม่ือปริม�ณผู้อ่�นท่ีเริ่มต้นขึ้นจ�กคนเพียงไม่กี่กลุ่ม  
ขย�ยตวัเพิม่ขึน้ และมคีว�มหล�กหล�ยม�กยิง่ขึน้ บรษิทั 
จึงเริ่มผลิตนิตยส�รอื่นๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของผู้อ่�น โดยมีนิตยส�รแนวผู้หญิงออกต�มม�คือ  
“แพรว” และ “สุดสัปด�ห์” และผลิตนิตยส�รอื่นๆ  
อย่�งต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมีนิตยส�รทั้งสิ้น 13 หัว  
ผลติหนงัสอืเลม่ปลีะหล�ยรอ้ยเลม่ รบัจ�้งพมิพแ์ละขย�ย 
ออกไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหล�กหล�ย

ประวัติบริษัท



โครงสร้างองค์กร
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ปี 2557

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานสนับสนุน

สายงานนิตยสาร	 สายงานหนังสือเล่ม	 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์	 สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.	นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์
 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

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

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

5.	นางระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์
 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.	นายโชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์
 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

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

8.	นางสุภาพ	น้อยอำ่า
 กรรมก�ร

9.	นายสมรรถ	เรืองณรงค์
 กรรมก�รอิสระ

10. นายอำาพล	รวยฟูพันธ์
 กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ



1.	เมตตา	อุทกะพันธุ์	 ประธานกรรมการบริหาร
2.	สุภาวดี	โกมารทัต	 รองประธานกรรมการบริหาร
3.	ระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์		 กรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	โชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทอมรินทร์	เทเลวิชั่น	จำากัด
5.	ชีวพัฒน์	ณ	ถลาง	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
6.	ฉันทชาต	ธเนศนิตย์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	(ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

1.	นวลจันทร์	ศุภนิมิตร		 กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
2.	ฉันทนา	ยุทธนาภูมิ	 บรรณาธิการอำานวยการนิตยสาร
3.	เจรมัย	พิทักษ์วงศ์		 บรรณาธิการอำานวยการนิตยสาร
4.	ปัญญลักษณ์	มณีงาม	ไพค์	 บรรณาธิการอำานวยการนิตยสาร
5.	นํ้าทิพย์	เงินแย้ม	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์	-	นิตยสาร
6	ประพันธ์	ประภาสะวัต	 ที่ปรึกษาสายงานนิตยสารบ้านและสวน

คณะผู้บริหารสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
1.	ทิตยา	นิลรังษี		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ
2.	ณัฐพงศ์	แก้วประดิษฐ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
3.	จุฑามาศ	สมิตานนท์	 ผู้อำานวยการสายงานขาย
4.	ภัทราวรรณ	พูลทวีเกียรติ์		 ผู้อำานวยการสายงาน	Amarin Publishing Services
5.	บุษปเกษ	วงศ์ชะอุ่ม		 ผู้อำานวยการสายงานบริหาร
6.	รวี	วัฒนเชื้อ	 รักษาการผู้อำานวยการโรงงาน

คณะผู้บริหารสายงานนิตยสาร

คณะผู้บริหาร
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1.	อัจฉรา	แต้สุวรรณ			 รองกรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร	(งานโฆษณา)	
2.	สัณห์ฤทัย	เส็ตตีวงค์	 ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา
3.	ชฎาพร	บุณยาภรณ์	 ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา
4.	วลีรัตน์	ศักดิ์ขจรยศ	 ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา
5.	อัศวเมศร์	ชะดามนต์	 ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณา
6.	อุไรวรรณ	สุนทรหงษ์	 ที่ปรึกษางานโฆษณา

1.	องอาจ	จิระอร		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม	
2.	อุษณีย์	วิรัตกพันธ์	 บรรณาธิการอำานวยการหนังสือเล่ม
3.	บุษยา	เนตรสุวรรณ	 ผู้อำานวยการฝ่ายอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

คณะผู้บริหาร Content and Services

1.	อัมพวรรณ์	สุวรรณเรืองศรี		 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
2.	ธนารี	พิมปรุ	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	ชัชฎา	พรหมเลิศ	 ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการสำานักพิมพ์
4.	อาจหาญ	นิมิตรหมื่นไวย		 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะผู้บริหารสายงานสนับสนุน
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เราทำางานเพื่อความสุข



We work for the happiness 
& prosperity of our society

และความรุ่งโรจน์ของสังคม







ANNUAL REPORT 2014 15

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557  

ภ�คก�รผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยท้ัง 
ภ�ยในประเทศและต�่งประเทศอย�่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพ�ะ 
ผลกระทบจ�กปัญห�ท�งก�รเมือง ซึ่งมีผลสืบเนื่องม� 
ตัง้แตป่ล�ยป ีพ.ศ. 2556 ตอ่ม� เมือ่เกดิก�รเปลีย่นแปลง 
ท�งก�รเมอืง สภ�วะเศรษฐกจิจงึมทีศิท�งทีด่ขีึน้เปน็ลำ�ดบั  
โดยเฉพ�ะในช่วงไตรม�สที่ 4 

บรษิทัยงัคงใหค้ว�มสำ�คญัและตระหนกัถงึผลกระทบ 
ต่�งๆ ที่อ�จจะเกิดข้ึน และได้ว�งแผนป้องกัน ติดต�ม  
และสร�้งแนวท�งเพือ่ควบคมุระดบัปญัห� แตผ่ลกระทบ 
ต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ม�จ�กคว�มเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค จงึทำ�ให ้
กำ�ลังซ้ือของผู้บริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้�  
นอกจ�กนี้ ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ซึ่งรวมผล 
ก�รดำ�เนินก�รในส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวีดิจิทัล  
ดำ�เนินก�รโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีผลข�ดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น 
ในชว่งแรกของก�รดำ�เนนิธรุกจิใหม ่แตท่ัง้นี ้ผลดังกล่�ว 
ยังอยู่ในระดับท่ีบริษัทได้ค�ดก�รณ์ไว้ก่อนแล้ว จงึทำ�ใหผ้ล 
ท่ีเกิดข้ึนดังกล่�วไม่มีผลอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินก�ร 

ผลการดำาเนินงานปี 2557
ในป ีพ.ศ. 2557 บรษิทัมรี�ยไดร้วม 1,916.16 ล�้นบ�ท  

ลดลงจ�กปี พ.ศ. 2556 เท่�กับ 174.35 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร� 
ก�รลดลง 8.34% และมกีำ�ไรสทุธเิท�่กบั 253.04 ล�้นบ�ท  
ลดลงจ�กชว่งระยะเวล�เดยีวกนั 33.58 ล�้นบ�ท คดิเปน็ 
อัตร�ก�รลดลง 11.72% คิดเป็นกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นเท่�กับ 
1.20 บ�ท ส�เหตุสำ�คัญของก�รลดลงของกำ�ไรสุทธิ
เนื่องจ�กยอดข�ยในหล�ยธุรกิจของบริษัทลดลง 
โดยเฉพ�ะในส่วนของง�นรับจ้�งพิมพ์และร�ยได้จ�ก
โฆษณ� ซึ่งเป็นผลจ�กสภ�วะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 

สำ�หรับงบก�รเงินรวมของบริษัท มีร�ยได้รวม  
1,913.97 ล�้นบ�ท ลดลงจ�กป ีพ.ศ. 2556 เท�่กบั 174.66  
ล�้นบ�ท คดิเปน็อตัร�ก�รลดลง 8.36% และมผีลข�ดทนุ 
สุทธิเท่�กับ 86.93 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กช่วงระยะ 
เวล�เดียวกัน 370.25 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รลดลง  
130% คิดเป็นข�ดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่�กับ 0.40 บ�ท  
ส�เหตุสำ�คัญเนื่องจ�กก�รรวมผลก�รดำ�เนินง�นของ 
บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวิชัน่ จำ�กดั ซึง่เริม่ดำ�เนนิก�รธรุกจิ 
ทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก

สารจากประธาน
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การดำาเนินการในปี พ.ศ. 2557
ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัทท้ัง 4 ส�ยง�น  

ประกอบดว้ย ส�ยง�นโรงพมิพ ์ส�ยง�นนติยส�ร ส�ยง�น 
หนังสือเล่ม และส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์ ในรอบปี 
ที่ผ่�นม�มีพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในแต่ละส�ยง�น ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์ มีก�รปรับปรุงส�ยก�รผลิต 
ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร และเปลีย่นเครือ่งทำ�คว�มเยน็ของ 
ส่วนก�รผลิต เพื่อทำ�ก�รบริห�รและควบคุมต้นทุน 
ก�รผลิตให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

สายงานนิตยสาร แม้ว่�ในปีนี้บริษัทจะไม่มีก�ร 
เปดิตวันติยส�รใหม ่แตไ่ดป้รบัปรงุเนือ้ห�และภ�พลกัษณ ์
ของนิตยส�รบ�งฉบับ โดยเฉพ�ะนิตยส�รเลมอเนด  
ซ่ึงนอกจ�กจะมีก�รปรับปรุงเนื้อห�ให้ดูทันสมัยขึ้นแล้ว  
มีก�รเปล่ียนแปลงกำ�หนดก�รออกว�งตล�ดจ�กเดิม 
ร�ยปักษ์เป็นร�ยเดือนแทน เพื่อปรับนิตยส�รเล่มนี้ 
ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดที่เปลี่ยนแปลงไป

สายงานหนังสือเล่ม มีก�รเปิดสำ�นักพิมพ์ใหม่ คือ  
สำ�นักพิมพ์ STEPS และสำ�นักพิมพ์ SHORTCUT เพื่อ 
ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุ่มผู้อ่�นได้ดี 
ยิ่งขึ้น และมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ มีก�รเปลี่ยนแปลงท่ี 
สำ�คัญ คือ ก�รโอนหน่วยง�นธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัท  
ให้แก่บริษัทย่อยเป็นผู้ดำ�เนินก�รทั้งหมด จุดประสงค์ 
เพื่อให้ก�รบริห�รง�นมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รจัดง�นแสดงที่สำ�คัญรวม  
6 ง�น คือ ง�นบ้�นและสวนมิดเยียร์ จัดขึ้นในช่วง 
เดอืนกรกฎ�คม ทีศ่นูยน์ทิรรศก�รและก�รประชุมไบเทค  
ง�นบ้�นและสวนแฟร์ 2014 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน 
พฤศจิก�ยน ที่ช�เลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี  
ง�น Health, Cuisine & Beauty Festival จัดขึ้น 2 ครั้ง  
คอื ชว่งเดอืนกรกฎ�คม ทีศ่นูยก์�รประชมุแหง่ช�ตสิริกิติิ ์ 
และช่วงเดือนพฤศจิก�ยน ที่ช�เลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค  
เมืองทองธ�นี ง�นอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ จัดขึ้น  
2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีน�คมและช่วงเดือนกรกฎ�คม  
ที่ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค

นอกจ�กนี้ ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น  
จำ�กัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ  
99.99 เริ่มดำ�เนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรกภ�ยหลัง 
จ�กก�รได้รับใบอนุญ�ต โดยเริ่มออกอ�ก�ศครั้งแรก 
ในเดือนพฤษภ�คม ก�รดำ�เนินธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัท  
มีจุดมุ่งหม�ยที่สำ�คัญ คือ ก�รเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตง�น 
ทีม่คีณุภ�พ เปน็ผูป้ระกอบก�รธุรกจิส่ือทีค่รบวงจร และ 
เปน็ก�รนำ�เนือ้ห�ไปทำ�ก�รตอ่ยอดใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
เพื่อตอบสนองแก่กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้�โฆษณ� 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด

ทั้งนี้ ในเฟสที่ 1 แบ่งเนื้อห�ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
Lifestyle ครอบคลมุเรือ่งบ�้น อ�ห�ร สขุภ�พ คว�มง�ม  
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แฟชั่น ซ่ึงถือเป็นก�รต่อยอดจ�กนิตยส�ร และได้ 
ผลตอบรับจ�กลูกค้�โฆษณ�และผู้ชมเป็นอย่�งดี  
ส่วนที่ 2 คือ News ซึ่งแม้จะเป็นน้องใหม่ แต่ร�ยก�ร  
ทุบโต๊ะข�่วและต�่งคนต�่งคดิ กล�ยเปน็ร�ยก�รยอดนยิม 
ติดท็อปไฟฟ์ ของช่องทีวีดิจิทัล ส่วนที่ 3 Biz Boom  
ช่วงเช้� 6.00 น. - 12.00 น. ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ  
ก�รตล�ด ก�รลงทนุ เปน็ก�รจดั Segment ทีช่ดัเจนและ 
ตอบโจทยผ์ู้ลงโฆษณ� สว่นที ่4 Variety Entertainment  
กำ�ลงัจะขึน้กลุม่ร�ยก�รใหมใ่นไตรม�สที ่2 ปนีี ้เพือ่สร�้ง 
สีสันและเพิ่มเรตติ้ง 

แม้ว่�ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทจะหยุดก�รดำ�เนินธุรกิจ  
2 หน่วยง�นเป็นก�รชั่วคร�ว คือ ธุรกิจอบรมสัมมน� 
และธรุกจิทอ่งเทีย่ว เนือ่งจ�กไดร้บัผลกระทบจ�กสภ�วะ 
เศรษฐกจิและก�รตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในชว่ง 2 - 3 ปี 
ท่ีผ�่นม�โดยตลอด อย�่งไรกต็�ม บรษิทัยงัคงมแีผนง�น 
ท่ีจะกลบัม�เริม่ดำ�เนนิก�รอกีครัง้ในชว่งเวล�ทีเ่หม�ะสม

ผลก�รดำ�เนนิง�นปทีีผ่�่นม�ยงัอยูใ่นระดบัทีน่�่พอใจ  
แต่เนื่องจ�กสภ�วะปัจจัยภ�ยนอกต่�งๆ มีผลอย่�งมี 
นยัสำ�คญั รวมถงึตน้ทนุก�รผลติบ�งร�ยก�รทีม่รี�ค�ขึน้ 
อย่�งต่อเน่ือง แต่จ�กก�รร่วมมือร่วมใจของพนักง�น 
ในทุกส�ยง�น จงึทำ�ใหบ้รษิทัส�ม�รถควบคมุและบรหิ�ร 
ต้นทุนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ท�้ยทีส่ดุนี ้ในน�มของคณะกรรมก�รบรษิทั อมรนิทร-์ 
พริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน) ขอขอบพระคณุ 
ท่�นผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร และหน่วยง�นภ�ครัฐ  
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทกุท�่น ทีไ่ดใ้หค้ว�มรว่มมอื แนะนำ�  
และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทม�ตลอด หวัง 
เป็นอย่�งยิ่งว่� บริษัทจะได้รับก�รสนับสนุนจ�กท่�น 
ในโอก�สต่อไป นอกจ�กนี้ ขอขอบคุณผู้บริห�รและ 
พนกัง�นทกุคนทีร่ว่มมอื ทุม่เทก�รทำ�ง�นอย�่งเตม็กำ�ลงั  
และดำ�เนินก�รอย่�งมีจริยธรรม โปร่งใส ซึ่งจะทำ�ให้ 
บริษัทส�ม�รถดำ�เนินง�นประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย  
มีคว�มมั่นคงและมีก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืนตลอดไป 

       
	(นางเมตตา	อุทกะพันธุ์)

   ประธ�นกรรมก�ร
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คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย 
กรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น โดยมี ดร.สมช�ย 
ภคภ�สน์วิวัฒน์ เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
น�ยเจรญิจติต ์ณ สงขล� และน�ยอำ�พล รวยฟพูนัธ ์เปน็ 
กรรมก�รตรวจสอบ และมนี�ยส�ม�รถ พจนพ�ณชิยก์ลุ  
เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�ม 
ขอบเขต หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย 
จ�กคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนด 
ของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบปบีญัช ี 
2557 ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
จำ�นวน 7 คร้ัง และเป็นก�รร่วมประชุมกับผู้บริห�ร  
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในต�มคว�มเหม�ะสม 
ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1.	สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
ประจำาป	ีพ.ศ.	2557 โดยไดร้ว่มประชมุเพือ่สอบถ�มและ 
รับฟังคำ�ชี้แจงจ�กผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร 
ใหญ ่(ฝ�่ยบญัชแีละก�รเงนิ) และผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยบญัช ี
และก�รเงนิ ในเรือ่งคว�มถกูตอ้งครบถว้นของงบก�รเงิน 

และคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทร�บ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี  
พ.ศ. 2557 ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�  
งบก�รเงินดังกล่�วมีคว�มถูกต้องต�มท่ีควรในส�ระสำ�คัญ 
ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเช่นเดียวกับ 
คว�มเห็นของผู้สอบบัญชี อีกท้ังร�ยก�รท่ีมีส�ระสำ�คัญ 
ได้รับก�รเปิดเผยและแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินและ 
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้วอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท  
และไม่พบว่�มีประเด็นเก่ียวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
ที่มีนัยสำ�คัญ

2.	สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมิน 
คว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�รควบคุม 
ภ�ยใน อันจะช่วยส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�ม 
เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยง�นผลก�ร 
ตรวจสอบภ�ยในประจำ�ป ีพ.ศ. 2557 ต�มแผนง�นทีค่ณะ 
กรรมก�รตรวจสอบไดพิ้จ�รณ�อนมุตัแิลว้ ซึง่ครอบคลมุ 
ระบบง�นที่สำ�คัญของบริษัท ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือ 
ข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.	สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมิน 
คว�มมีประสิทธิผลของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  
โดยได้พิจ�รณ�ภ�รกิจ ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น หน้�ที่  
และคว�มรับผิดชอบ คว�มเป็นอิสระ อัตร�กำ�ลัง และ 
งบประม�ณของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ัง 
ได้พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรง�นตรวจสอบภ�ยในให้ 
เหม�ะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวท�งก�ร 
ตรวจสอบภ�ยในของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และได้อนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีของฝ่�ยตรวจสอบ 
ภ�ยใน รวมถงึแผนก�รฝึกอบรมกรรมก�รตรวจสอบและ 
บคุล�กรตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็น 
ว�่ บรษิทัมรีะบบก�รตรวจสอบภ�ยในทีเ่พยีงพอ เหม�ะสม  
และมีประสิทธิผล รวมท้ังมีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รตรวจสอบ 
ทั้งในด้�นบุคล�กรและก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้เป็น 
ไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งต่อเนื่อง

4.	สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัท รวมถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของบริษัท  
และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภ�ยนอก ซึ่งคณะ 
กรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ไม่พบประเด็นท่ีเป็น 
ส�ระสำ�คญัในเรือ่งก�รไมป่ฏิบตัติ�มกฎหม�ย ขอ้กำ�หนด  
และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภ�ยนอก

5.	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีและค่าตอบแทน 
ได้ร่วมกับผู้บริห�รของบริษัทพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�น  
คว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอชื่อผู้สอบ 
บัญชีและค่�ตอบแทน เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร 
บรษิทั ใหข้ออนมุตัจิ�กท่ีประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

โดยสรุปในภ�พรวมแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
ได้ปฏิบัติหน้�ท่ีครบถ้วนต�มที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมก�รตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร 
บริษัท และมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีก�รร�ยง�นข้อมูล 
ท�งก�รเงนิและก�รดำ�เนนิง�นอย�่งถกูตอ้ง มรีะบบก�ร 
ควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมี 
ประสิทธิผล มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดและ 
ขอ้ผกูพนัต�่งๆ มกี�รเปดิเผยร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัอย�่ง 
ถูกต้อง และมีก�รปฏิบัติง�นท่ีสอดคล้องกับระบบก�ร 
กำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่อีย�่งเพยีงพอ โปร่งใส และเช่ือถอืได้  
รวมทั้งมีก�รพัฒน�ปรับปรุงระบบก�รปฏิบัติง�นให้มี 
คุณภ�พดีขึ้นและเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ 
อย่�งต่อเนื่อง

(ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รตรวจสอบมีนโยบ�ยและภ�รกิจหลัก 
คือ ก�รเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�ร 
ทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (Good  
Corporate Governance) ซ่ึงขอบเขตหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบท�นใหบ้รษิทัมกี�รร�ยง�นท�งก�รเงนิอย�่ง 
ถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
(internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน  
(internal audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และ 
พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  
ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง  
โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  
หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบ 
ภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ด 
หลักทรัพย์ และกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�ม 
เป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 
เสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมท้ังเข้�ร่วมประชุม 
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย 
อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จ 
มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 
และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจ 
ว�่ร�ยก�รดงักล�่วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชนส์งูสดุ 
ต่อบริษัท

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�น 
ดงักล�่วตอ้งลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

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

 6.2 คว�มเห็นเก่ียวกับคว�มเพียงพอของระบบ 
ควบคุมภ�ยในของบริษัท

 6.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย 
ว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ 
ตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัท

 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของ 
ผู้สอบบัญชี

 6.5 คว�มเห็นเก่ียวกับร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์

 6.6 จำ�นวนก�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละ 
ท่�น

 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ 
กรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�ม 
กฎบัตร (Charter)

 6.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 
ท่ัวไปควรทร�บภ�ยใตข้อบเขตหน�้ท่ีและคว�มรบัผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มท่ีคณะกรรมก�รของบริษัท 
มอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ

นโยบายและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและมีเจตน�รมณ์ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ล โดยมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส และ 
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ทั้งเพื่อเพิ่มคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดี 
สำ�หรบักรรมก�รบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practice) ต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจ�กนีค้ณะกรรมก�รบริษทั 
ยังมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทภ�ยใต้เง่ือนไขข้อและบทบัญญัติท�งกฎหม�ย และทำ�หน้�ที่ในก�ร 
กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั ควบคมุดแูลใหฝ้�่ยบรหิ�รดำ�เนนิง�นดว้ยคว�มโปรง่ใสและเปน็ไปต�มนโยบ�ย พรอ้มทัง้เสรมิสร�้ง 
กระบวนก�รกำ�กบัดแูลใหม้ปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้ดว้ยก�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) เพือ่ชว่ยสอดส่องดูแลระบบบญัชี 
ก�รเงิน ระบบง�นตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน และระบบง�นทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภ�พ น่�เชื่อถือ และ
โปร่งใส 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงห�คม พ.ศ. 2554 ได้มีก�รอนุมัตินโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ทั้งนี้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท 
มีส�ระสำ�คัญ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมก�รใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ บริษัทได้นำ�เสนอเรื่องที่สำ�คัญให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ� 
อนุมัติ และบรรจุเรื่องต่�งๆ ที่สำ�คัญอย่�งครบถ้วนต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท โดยส่งเอกส�ร 
เชิญประชุมพร้อมแนบร�ยง�นประจำ�ปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกร�ยก่อนก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษ�ข้อมูลก่อน 
ก�รประชุม พร้อมประก�ศแจ้งกำ�หนดเวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุมทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นท�งหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และ 
บรษิทัพรอ้มเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถ�มและแสดงคว�มคดิเหน็ไดทุ้กว�ระโดยกรรมก�รท่ีเกีย่วขอ้ง รวมท้ังไดม้กี�รบนัทกึประเดน็ซกัถ�ม 
และข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรูปร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปน็ว�ระก�รประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิ�รณ�เข�้รบัเลอืกตัง้เปน็กรรมก�รของบรษิทั ซึง่ได้แจง้เปน็ก�รลว่งหน�้  
สำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ีพ.ศ. 2557 ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถใชส้ทิธดิงักล�่วในชว่งระหว�่งวนัที ่16 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่ 
14 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2557 และที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ 
ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัท ซึ่งได้ 
แจ้งเป็นก�รล่วงหน้�สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที่ 13 พฤศจิก�ยน  
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ก�รให้สิทธิดังกล่�วข้�งต้น บริษัทได้ทำ�ก�รเผยแพร่ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในสว่นของหนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มร�ยละเอยีดว�ระสำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ีพ.ศ. 2557 บรษิทัไดจ้ดัสง่ขอ้มลูทัง้หมด 
ที่เกี่ยวข้อง เร่ืองที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่ใช้ในก�รประชุม และขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทร�บ 
เป็นก�รล่วงหน้� ทันเวล�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่� 21 วัน โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ดังกล่�ว  
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีน�คม พ.ศ. 2557 นอกจ�กนี้ บริษัทได้โฆษณ�หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น 
ทร�บท�งหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวล� 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www. 
amarin.com) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทร�บและมีโอก�สศึกษ�เป็นก�รล่วงหน้�

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

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

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและจริยธรรมธุรกิจ บริษัท 
เปิดโอก�สให้ส�ม�รถแจ้งหรือสอบถ�มได้โดยตรงถึงคณะกรรมก�รของบริษัท โดยติดต่อผ่�นเลข�นุก�รบริษัท ท�งไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งของ 
บริษัท หรือท�งอีเมล โดยส่งไปที่ E-mail: secretary@amarin.co.th

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภ�ยในไม่เกิน 4 เดือนนับจ�กวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท โดยจัดก�รประชุม 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้ทิธิเท�่เทยีมกนัทกุร�ย ดว้ยก�รจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุทีม่รี�ยละเอยีด ระเบยีบว�ระก�รประชมุ เอกส�รประกอบว�ระต�่งๆ  
พร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และร�ยชื่อกรรมก�รอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้�ประชุม 
แทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถ�นที่จัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้� ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีร�ยละเอียดของเอกส�รที่ผู้ถือหุ้นจะต้อง 
นำ�ม�แสดงในวนัประชมุดว้ยเพือ่รกัษ�สทิธใินก�รประชมุ ทัง้นีบ้รษิทัไดจ้ดัสรรเวล�ก�รประชมุอย�่งเพยีงพอและเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธ ิ
เท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและต้ังคำ�ถ�มในท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมก�รของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยประธ�นกรรมก�ร  
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถ�มในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็น 
ที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 บริษัทได้เลือกใช้ห้องคอนเวนชั่น อ�ค�รผู้บริห�ร  
เลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ ์(บรมร�ชชนน)ี แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมห�นคร 10170 ในก�รจดัประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้อนัเปน็สถ�นที ่
เดียวกับสถ�นที่ตั้งของบริษัท กรรมก�รของบริษัทเข้�ร่วมประชุมจำ�นวน 10 ท่�น ประธ�นกรรมก�รทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในก�รประชุม  
กอ่นก�รประชมุจะเริม่ขึน้ ประธ�นในทีป่ระชมุจะอธิบ�ยถงึวิธีก�รลงคะแนนเสยีง และมกี�รประก�ศผลก�รลงคะแนนเสยีงเมือ่จบแตล่ะว�ระ 
ก�รประชมุ ในระหว�่งก�รประชมุ ประธ�น กรรมก�ร และผูบ้รหิ�รของบรษิทั จะทำ�หน�้ทีอ่ธบิ�ยและตอบขอ้ซกัถ�มผู้ถอืหุ้นอย�่งละเอยีด 
ก่อนมีก�รลงมติในแต่ละว�ระ นอกจ�กน้ีบริษัทยังได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในว�ระก�รเลือกกรรมก�ร โดยเปิดโอก�สให้ 
ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมก�รเปน็ร�ยบคุคล และไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้เข�้รว่มเปน็สกัขพีย�นในก�รนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
ในก�รลงมติด้วย นอกจ�กนี้บริษัทได้เสนอชื่อกรรมก�รอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในก�รเข้�ร่วมประชุม รวมถึงมีก�รแสดงข้อมูล 
อย�่งละเอยีดในวธิกี�รเดนิท�งเข�้สูส่ถ�นทีจ่ดัประชมุ ท้ังในกรณกี�รเดนิท�งดว้ยรถยนตส์ว่นตวัและโดยรถส�ธ�รณะซึง่ปร�กฏอยูต่�มสิง่ที ่
แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 10 และลำ�ดับที่ 14 ต�มลำ�ดับ ในเอกส�รเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2557 

ทัง้นี ้ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ีพ.ศ. 2557 บรษิทัไมม่กี�รเพ่ิมว�ระก�รประชมุท่ีไมไ่ดก้ำ�หนดไวล้ว่งหน�้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทร�บ 
แต่อย่�งใด ภ�ยหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น และนำ�ส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่�นท�ง 
ตล�ดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ซึ่งภ�ยในเวล� 14 วันนับจ�กวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้ 
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ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมก�รบรษิทัมภี�วะผูน้ำ� วสิยัทศัน ์และรว่มกำ�หนดนโยบ�ย กลยทุธ ์เป�้หม�ย และแผนธรุกจิของบรษิทั และกำ�กบัดแูลใหฝ้�่ย 

จดัก�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พสงูสดุ ดว้ยก�รส�นตอ่นโยบ�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งตอ่เนือ่ง โดยปรับปรุง 
พัฒน�ด้�นเทคโนโลยี บุคล�กร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีคว�มหล�กหล�ยและสอดคล้องกับแผนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน 
ขย�ยฐ�นธรุกจิใหม้สีว่นแบง่ก�รตล�ดดว้ยก�รสร�้งสรรคน์ติยส�รและสิง่พมิพใ์หม่ๆ  ซึง่มเีนือ้ห�ทีห่ล�กหล�ย และยดึมัน่ในก�รสร้�งสรรค ์
สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภ�ยใต้ปณิธ�น “เราจะทำางานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

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

ก�รพจิ�รณ�อนมุตัริ�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัสำ�หรบัร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทั บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มไวอ้ย�่งชดัเจนเปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร  
รวมทัง้มกี�รปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัย ์โดยกำ�หนดร�ค�และเงือ่นไขเสมอืนก�รทำ�ร�ยก�รกบับคุคลภ�ยนอก โดยร�ยก�ร 
ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญจะเปิดเผยร�ยละเอียดมูลค่�ร�ยก�ร คู่สัญญ� เหตุผล คว�มจำ�เป็นในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดงข้อมูล 
ประจำ�ปี (56-1) นอกจ�กนีก้รณมีกี�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกนัใดๆ กรรมก�ร ผู้บรหิ�ร หรอืพนกัง�นท่ีมสีว่นไดเ้สยีในร�ยก�รนัน้จะตอ้งไมม่สีว่น 
ในก�รพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รดังกล่�ว โดยวิธีก�รงดให้คว�มเห็นและงดออกเสียงลงมติในร�ยก�รดังกล่�ว ในกรณีที่เข้�ข่�ยเป็นร�ยก�ร 
ที่เกี่ยวโยงกันภ�ยใต้ประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และก�รเปิดเผย 
ข้อมูลร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่�งเคร่งครัด 

บรษิทัมนีโยบ�ยห�้มกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทันำ�ขอ้มลูภ�ยในซึง่ยงัไมเ่ปดิเผยตอ่ส�ธ�รณชนไปเปดิเผย เพือ่แสวงห� 
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม นอกจ�กนี้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท 
ที่ได้รับข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลดังกล่�วก่อนเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร  
และพนักง�นของบริษัท ดังกล่�วข้�งต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวล� 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ  
รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมก�รและผู้บริห�รเข้�ใจถึงภ�ระหน้�ท่ีในก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลง 
ก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 และบทลงโทษต�มม�ตร� 275 แห่ง 
พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กำ�หนดบทลงโทษสูงสุดห�กพบว่�กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 
พนกัง�นของบรษิทัไดใ้ชข้อ้มลูภ�ยในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน ไมว่�่จะเปน็ก�รซือ้ข�ยท�งตรงหรอืท�งออ้มกต็�ม 

สำ�หรบัในป ีพ.ศ. 2557 ไมม่ปีร�กฏว�่มกีรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัลว่งละเมดิหรอืกระทำ�คว�มผดิเกีย่วกบัก�รใชป้ระโยชน ์
จ�กข้อมูลภ�ยในของบริษัท นอกจ�กน้ี กรรมก�รและผู้บริห�รที่มีภ�ระหน้�ที่ในก�รร�ยง�นก�รถือครองและก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือ 
หลักทรัพย์ของบริษัทได้ร�ยง�นข้อมูลต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์อย่�งครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ
 คณะกรรมก�รบรษิทัมนีโยบ�ยดำ�เนนิธุรกจิต�มแนวท�งแห่งคว�มถกูต้อง เทีย่งธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ในก�รปฏบิตัต่ิอบริษทั พนกัง�น  

ส�ธ�รณชน สงัคมโดยรวม และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ยดึมัน่สร้�งสรรค์สิง่ทีด่แีละถกูต้องดำ�รงคว�มเป็นกล�ง มอีสิระในก�รนำ�เสนอข้อมลู 
ข่�วส�รทัง้หมดนีบ้รษิทัได้กำ�หนดข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรย�บรรณของคณะกรรมก�รฝ่�ยจดัก�รและพนกัง�น ตดิต�มดแูลก�รปฏบิตัติ�ม 
จรรย�บรรณอย่�งสมำ่�เสมอ และได้กำ�หนดโทษท�งวินัยในกรณีละเมิดจรรย�บรรณไว้ด้วย 

บริษัทได้จัดทำ�คู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นล�ยลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 5/2554 วันที่ 17 
สิงห�คม พ.ศ. 2554 มีก�รจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำ�ก�รเผยแพร่และแจกให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนรับทร�บ ทำ�คว�มเข้�ใจ  
และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้�ที่ของตน นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�รที่จะดูแลให้มีก�รถือปฏิบัติจริงอย่�งเคร่งครัด
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 10 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นอิสระจำ�นวน 4 ท่�น  

ดังนั้น บริษัทมีกรรมก�รที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่�น คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมก�รทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รได้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตส�หกรรม และผ่�น 

ก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ไว้ดังนี้

 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
(ต่อคน และจ่�ยเต็มเดือน)

30,000 บ�ท 10,000 บ�ท ไม่มี

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

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�รทั้งสิ้น 4 ท่�น เป็นเงิน 1.58 ล้�นบ�ท  
(กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัทจะได้รับเฉพ�ะเงินเดือนและโบนัสเท่�นั้น) โดยแยกเป็นร�ยบุคคลดังนี้

 

รายชื่อ/ตำาแหน่ง เงินประจำาตำาแหน่ง เบี้ยประชุม รวม

นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 140,000 500,000

นายเจริญจิตต์	 ณ	สงขลา
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 100,000 460,000

นายอำาพล	รวยฟูพันธ์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 140,000 500,000

นายสมรรถ	เรืองณรงค์
กรรมก�รอิสระ

120,000       - 120,000

รวม 1,200,000 380,000 1,580,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
สำ�หรับกรรมก�รที่เป็นพนักง�นของบริษัทจำ�นวน 5 ท่�น และผู้บริห�รของบริษัทจำ�นวน 2 ท่�น ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้จ่�ย 

ค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 20.10 ล้�นบ�ท
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การประชุมคณะกรรมการ
ในก�รประชมุคณะกรรมก�รซึง่บรษิทัไดก้ำ�หนดไวล้ว่งหน�้ในแตล่ะป ีและมกี�รประชมุพเิศษต�มคว�มจำ�เปน็ รวมทัง้ก�รประชมุตดิต�ม 

ผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� ซึ่งเลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รก่อนก�รประชุม 
ล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม โดยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่�นม�  
คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
ค�่ตอบแทนมกี�รประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ และบรษิทัไดม้กี�รจดัเกบ็ร�ยง�นก�รประชมุท่ีผ่�นก�รรบัรองจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั เพือ่ใหก้รรมก�ร 
ส�ม�รถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

รายชื่อ	/	ตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

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

นางเมตตา	อุทกะพันธุ์
ประธ�นกรรมก�ร, กรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6 6 - - 2 2

นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รอิสระ

6 6 7 7 - -

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

กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รอิสระ

6 6 7 5 2 2

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

6 6 - - 2 2

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

6 6 - - 2 2

นายโชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์
กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

6 6 - - 2 2

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

6 6 - - 2 2

นางสุภาพ	น้อยอำ่า
กรรมก�ร

6 6 - - - -

นายสมรรถ	เรืองณรงค์
กรรมก�รอิสระ

6 6 - - - -

นายอำาพล	รวยฟูพันธ์
กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

6 6 7 7 - -

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�ร เพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบและ 

คณะกรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยมีร�ยชื่อของคณะกรรมก�รและขอบเขตหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รต�มร�ยละเอียด 
ในโครงสร้�งก�รจัดก�ร 
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รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี  

โดยงบก�รเงนิดงักล่�วจดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัช ีและถอืปฏิบตัอิย่�งสมำ�่เสมอ และใช้ดลุยพินจิอย่�งระมดัระวงั ประกอบกบัคว�มเหน็ 
ของผูส้อบบญัชว่ี� งบก�รเงนิของบรษิทัถกูต้องต�มทีค่วรในส�ระสำ�คญัต�มหลกัก�รรบัรองทัว่ไป รวมทัง้ได้มกี�รเปิดเผยส�รสนเทศทีส่ำ�คญั 
อย่�งเพียงพอไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน บนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริงอย่�งครบถ้วนสมำ่�เสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมก�รบรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ของบรษิทัใหน้กัลงทนุนักวเิคร�ะห์หลกัทรัพยท์ร�บ  

พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูล 
ข่�วส�รให้ผู้ลงทุน นักวิเคร�ะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ผ่�นท�งสื่อออนไลน์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 
ที่ www.amarin.com นอกจ�กน้ียังเปิดโอก�สให้นักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์เข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัท เพื่อรับทร�บข้อมูล 
ผลก�รดำ�เนนิง�นในปจัจบุนัและอน�คต ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้้มสีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ไดม้โีอก�สรบัรูข้อ้มลูอย�่งเท่�เทียมและทัว่ถงึ ผูส้นใจส�ม�รถตดิตอ่ 
ขอขอ้มลูต�่งๆ จ�กฝ�่ยบญัชบีรหิ�รและนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดท้ีโ่ทรศพัทห์ม�ยเลข 0-2423-9900 ตอ่ 6806 หรอืส่ง E-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบควบคุมภ�ยในทั้งในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติง�น มีก�รกำ�หนดระเบียบข้อบังคับ 

และอำ�น�จในก�รดำ�เนินง�นของผู้ปฏิบัติง�นไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน โดยบริษัทมีสำ�นักผู้ตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ  
และทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�แก่ทั้งผู้บริห�รและพนักง�นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นที่มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจ 
ว่�ก�รปฏิบัติง�นหลักและกิจกรรมท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัท ได้ดำ�เนินต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท  
รวมไปถึงก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่จะทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
(Good Corporate Governance)

โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัท	ณ	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการทั้งหมด	10	ท่าน	ดังนี้
ชื่อ         ตำาแหน่ง
น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�ร
น�ยสมช�ย   ภคภ�สน์วิวัฒน์   กรรมก�ร
น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�   กรรมก�ร
น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต   กรรมก�ร
น�งระริน   อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�ร
น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์    กรรมก�ร
น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง    กรรมก�ร
น�งสุภ�พ  น้อยอำ่�    กรรมก�ร
น�ยสมรรถ  เรืองณรงค์   กรรมก�ร
น�ยอำ�พล  รวยฟูพันธ์   กรรมก�ร
โดยมีน�งส�วธน�รี พิมปรุ เป็นเลข�นุก�รบริษัท
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กำ�หนดทิศท�งและเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ในภ�พรวมของบริษัท รวมทั้งพิจ�รณ�อนุมัตินโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

 ต�มทีฝ่�่ยจดัก�รเสนอ กำ�กบัและควบคุมดแูลใหฝ่้�ยจดัก�รดำ�เนนิก�รใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ยท่ีไดร้บัก�รอนมุตัไิวอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ 
 และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�เชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

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

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

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

 ซึ่งต้องครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ก�รลงทุน ก�รตล�ด ก�รปฏิบัติง�น ชื่อเสียงและกฎหม�ย ทั้งนี้คณะกรรมก�ร 
 ต้องทำ�หน้�ที่อนุมัตินโยบ�ยดังกล่�ว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ก�รปฏิบัติจริง และนโยบ�ยดังกล่�วอย่�งสมำ่�เสมอ

6. แต่งตัง้กรรมก�รบรหิ�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอืน่ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เปน็ เพ่ือดแูลจดัก�รระบบบรหิ�ร 
 ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้

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

 ต่อก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดให้มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จของฝ่�ยจัดก�ร และ/หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสม โดยให้คว�มสำ�คัญต่อสัดส่วนหรือ 

 จำ�นวนของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของบริษัท
10. ดูแลให้มีกระบวนก�รในก�รจัดส่งข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมก�รได้รับข้อมูลจ�กฝ่�ยจัดก�รอย่�งเพียงพอที่จะทำ�ให้ส�ม�รถปฏิบัติ 

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	31	ธันวาคม	2557	จำานวน	3	ท่าน	คือ
ชื่อ         ตำาแหน่ง
น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน์   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�   กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
น�ยอำ�พล  รวยฟูพันธ์   กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ
โดยมีน�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสม 

 และมีประสิทธิผลและพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง  
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 โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในหรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่ 

 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่�ตอบแทนของบุคคล 

 ดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของ 

 ตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�น 

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

  กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 6.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
 6.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)
 6.8 ร�ยก�รอืน่ทีเ่หน็ว�่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทร�บภ�ยใตข้อบเขตหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 

  บริษัท
7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	31	ธันวาคม	2557	จำานวน	6	ท่าน	ดังนี้
ชื่อ         ตำาแหน่ง
น�ยเจริญจิตต์  ณ สงขล�   ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งเมตต�   อุทกะพันธุ์   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งสุภ�วดี   โกม�รทัต   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�งระริน   อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�ยโชคชัย   ปัญจรุ่งโรจน์    กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
น�ยชีวพัฒน์   ณ ถล�ง    กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
โดยมีน�งอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทำ�หน้�ที่สรรห�และคัดเลือกบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ติดต�มแผนสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อ 

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

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

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

 แต่งตั้ง
6. พจิ�รณ�กำ�หนดค�่ตอบแทนประจำ�ปขีองกรรมก�ร ทีป่รกึษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชดุต�่งๆ ทีค่ณะกรรมก�รแตง่ตัง้ปฏบิตั ิ

 หน้�ที่อื่นใดที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

คณะกรรมการบริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	จำานวน	5	ท่าน	คือ
ชื่อ         ตำาแหน่ง
น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
น�งสุภ�วดี  โกม�รทัต   รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
น�งระริน   อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�รบริห�ร
น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�รบริห�ร
น�ยชีวพัฒน์  ณ ถล�ง    กรรมก�รบริห�ร

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

 ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
7. กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนพนักง�น
8. กำ�หนดนโยบ�ยจ่�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงค่�ตอบแทนแก่กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ 

 ที่ชัดเจน โปร่งใส
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คณะผู้บริหาร	ณ	31	ธันวาคม	2557	จำานวน	29	ท่าน	ดังนี้
ลำาดับ/ชื่อ       ตำาแหน่ง
1. น�งเมตต� อุทกะพันธุ์    ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
2. น�งสุภ�วดี โกม�รทัต    รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
3. น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์    กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
4. น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์    รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
        และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด
5. น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง    รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
        และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์
6. น�ยฉันทช�ต ธเนศนิตย์    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ (ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน)
7. น�งนวลจันทร์ ศุภนิมิตร    กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร
8. น�งส�วอัจฉร� แต้สุวรรณ    รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร (ง�นโฆษณ�)
9. น�งส�วทิตย� นิลรังษี    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ยต่�งประเทศ
10. น�ยองอ�จ จิระอร     ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
11. น�ยณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นผลิต
12. น�งอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป
13. น�งส�วธน�รี พิมปรุ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
14. น�งส�วบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร (ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์)
15. น�งภัทร�วรรณ พูลทวีเกียรติ์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services
16. น�งส�วจุฑ�ม�ศ สมิต�นนท์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย (ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์)
17. น�งสัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
18. น�งส�วชฎ�พร บุณย�ภรณ์    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
19. น�งส�ววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
20. น�ยอัศวเมศร์ ชะด�มนต์    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�
21. น�งส�วฉันทน� ยุทธน�ภูมิ    บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
22. น�ยเจรมัย พิทักษ์วงศ์    บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
23. น�งส�วปัญญลักษณ์ มณีง�ม ไพค์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร
24. น�งส�วอุษณีย์ วิรัตกพันธ์    บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม
25. น�งส�วชัชฎ� พรหมเลิศ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์
26. น�งส�วนำ้�ทิพย์ เงินแย้ม    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสื่อส�รแบรนด์-นิตยส�ร
27. น�ยอ�จห�ญ นิมิตรหมื่นไวย   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
28. น�งส�วบุษย� เนตรสุวรรณ    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
29. น�ยรวี วัฒนเชื้อ     รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รโรงง�น
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ภ�พรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ. 2557  
มกี�รฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป  
หลังจ�กที่สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองในประเทศมีคว�ม 
ชดัเจนม�กข้ึน ผลกระทบจ�กปัจจยัเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั  
อย่�งไรกด็ ีค�ดว่�ในปี พ.ศ. 2558 จะมปัีจจยับวกท่ีช่วย 
ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยส�ม�รถขย�ยตัวได้ดีขึ้น จ�กร�ค� 
นำ้�มันที่อ่อนตัวลง ก�รลงทุนภ�ยในประเทศ เม็ดเงิน 
ในโครงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ และแรง 
ขับเคล่ือนจ�กภ�คเอกชนท่ีปรับดีขึ้นต่อเนื่องท้ังก�ร 
บรโิภคและก�รลงทนุ อกีทัง้เศรษฐกจิในเอเชยียงัขย�ยตวั 
ในระดบัสงู ซึง่ส่งผลให้ภ�คอตุส�หกรรมมแีนวโน้มปรบัตวั 
ดีขึ้น

ในส่วนของบริษัทมีร�ยได้หลักจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับทิศท�งของ 3 กลุ่มอุตส�หกรรม ได้แก่ 
อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ� อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ และ 
อุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ ดังนี้

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่� 

ร�ว 120,300 ล้�นบ�ท อัตร�ก�รเติบโตที่ชะลอตัวลง  
เป็นผลม�จ�กปัจจัยลบท�งเศรษฐกิจและก�รเมือง 
กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบก�ร 
ต้องลดก�รใช้งบโฆษณ�ลงจ�กปีก่อน

อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�ในปี พ.ศ. 2558 ยังคงมี 
แนวโนม้เตบิโต โดยสือ่หลกัทีจ่ะผลกัดนัใหอ้ตุส�หกรรม 
โฆษณ�เติบโต ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ โดยเฉพ�ะโทรทัศน์ 
ดิจิทัล ปัจจัยบวกภ�พรวมเศรษฐกิจท่ีจะฟ้ืนตัว ในช่วง 
ครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะกลับม�จับจ่�ยใช้สอย 

เพิ่มขึ้น ทำ�ให้สินค้�ยังคงมีก�รใช้งบโฆษณ�ต่อเนื่อง  
โดยเฉพ�ะสินค้�อุปโภคบริโภค รถยนต์ และไอที

อุตสาหกรรมสำานักพิมพ์
ธุรกิจนิตยสาร
ภ�พรวมของธุรกจินติยส�รของป ีพ.ศ. 2557 จดัอยู ่

ในเกณฑ์ดี เนื่องจ�กสภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
มกี�รฟ้ืนตวัจ�กปท่ีีผ่�นม� ก�รขย�ยตวัของอตุส�หกรรม 
แฟชั่นและคว�มง�มท่ียังคงเติบโต มีก�รลงทุนจ�ก 
ต่�งประเทศ รวมถึงตล�ดค้�ปลีกและห้�งสรรพสินค้�ใหม่ๆ 
เกดิขึน้ โดยกล�่วไดว่้�สภ�วะเศรษฐกจิมผีลตอ่ก�รดำ�เนนิ 
ธรุกจิอย�่งมนียัสำ�คญั เนือ่งม�จ�กร�ยไดข้องก�รดำ�เนนิ 
ธุรกิจม�จ�กก�รจำ�หน่�ยนิตยส�รและร�ยได้จ�กก�ร 
โฆษณ� และก�รดำ�เนนิธรุกจินติยส�รจะตอ้งสร�้งคว�ม 
นิยมในกลุ่มลูกค้�และก�รยอมรับจ�กผู้เลือกซื้อส่ือ 
โฆษณ� ปัจจัยสำ�คัญอีกประก�รสำ�หรับธุรกิจนิตยส�ร 
คือก�รปรับตัวอย่�งต่อเนื่องให้เข้�กับนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบก�รใช้ชีวิตและ 
ขย�ยโอก�สในก�รเข้�ถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยก�รนำ�เสนอ 
เนือ้ห�แบบดจิทิลัคอนเทนตผ์�่นเวบ็ไซต ์นำ�เสนอนติยส�ร 
ในรปูแบบของอเิลก็ทรอนกิส ์(e-magazine) และเพิม่ช่อง 
ท�งก�รสือ่ส�รผ�่นโซเชยีลเนต็เวร์ิคต�่งๆ อ�ท ิFacebook  
และ Instagram ซึง่ไดร้บัก�รตอบรบัเปน็อย�่งดจี�กกลุม่ 
ผู้บริโภคในช่วงปี พ.ศ. 2557 ตล�ดนิตยส�รยังคงมี 
ก�รเปิดตัวนิตยส�รใหม่ โดยเฉพ�ะนิตยส�รเฉพ�ะกลุ่ม  
(Segmentation) ซ่ึงทำ�ให้ตล�ดนิตยส�รมีคว�มหล�กหล�ย 
ม�กขึ้น

แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน
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ธุรกิจหนังสือเล่ม
อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 ค�ดว่�จะ 

มีมูลค่�ไม่ตำ่�กว่� 22,000 ล้�นบ�ท มีอัตร�ก�รเติบโต 
จ�กปีที่ผ่�นม� ปัจจัยที่สำ�คัญต่อก�รขย�ยตัวดังกล่�ว 
ม�จ�กภ�วะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีข้ึน ก�รกำ�หนด 
ให้เป็น “ทศวรรษแห่งก�รอ่�นแห่งช�ติ” ในปี พ.ศ.  
2552 - 2561 และก�รก้�วสูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน  
(AEC) ถือเป็นโอก�สที่ดีของอุตส�หกรรมหนังสือที่จะ 
ใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ 
ผู้คนในภูมิภ�ค

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจสำานักพิมพ์
ก�รดำ�เนินธุรกิจในส่วนของธุรกิจสำ�นักพิมพ์ในปี 

พ.ศ. 2557 ยังคงมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อรองรับ 
กับสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ โดยก�รใช้กลยุทธ์ก�รสื่อส�ร 
ก�รตล�ดแบบบรูณ�ก�ร (Integrated Solution Provider)  
มุง่เน้นจุดแข็งและคว�มเช่ียวช�ญของธุรกิจในเครืออมรินทร์ 
โดยเฉพ�ะด�้นเนือ้ห� (Content) ทีบ่รษิทัไดผ้ลติหนงัสอื 
ที่มีคุณภ�พ มีเนื้อห�หล�กหล�ย สอดคล้องกับคว�ม 
ต้องก�รของผู้อ่�นทุกกลุ่มได้อย่�งครบถ้วน 

นอกจ�กน้ีบริษัทมุ่งเน้นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
ใหส้�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้แตล่ะกลุม่ 
ไดอ้ย�่งเฉพ�ะเจ�ะจง รวมถงึก�รสร�้งคว�มสมัพนัธอ์นัด ี
และเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยอย่�งครบวงจร ท้ังด้�น 
คอนเทนต์และฐ�นลูกค้�กลุ่มใหญ่ต่�งๆ ที่มีศักยภ�พสูง 
จ�กหล�กหล�ยช่องท�ง ได้แก่ ฐ�นลูกค้�นิตยส�ร 
ฐ�นลกูค�้หนงัสอื ฐ�นลกูค�้ง�นแฟร ์ฐ�นลกูค�้ร�ยก�ร 
โทรทัศน์ และฐ�นลูกค้�นิวมีเดีย 

นอกจ�กนี้บริษัทยังมีนโยบ�ยอย่�งต่อเนื่องในด้�น 

ก�รวิจัยและพัฒน� เพื่อศึกษ�ปัจจัยทั้งภ�ยในและ 
ภ�ยนอกท่ีอ�จส่งผลต่อธุรกิจ ก�รศึกษ�ภ�พรวมของ 
อุตส�หกรรม อีกท้ังยังเจ�ะลึกถึงพฤติกรรมของผู้อ่�น 
แต่ละกลุ่ม ท่ีจะส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ถึงแนวโน้มพฤติกรรม 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอน�คต เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของท้ังกลุ่มลูกค้�ผู้อ่�นและกลุ่มลูกค้�โฆษณ�ได้อย่�ง 
แม่นยำ�

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ภ�พรวมของเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ทิศท�งอุตส�หกรรม 

สิง่พิมพ์ค�ดว่�จะมแีนวโนม้ไปในทิศท�งท่ีด ีปจัจยัท่ีสำ�คญั 
ไดแ้ก ่นโยบ�ยของภ�ครฐัท่ีสง่เสรมิอตุส�หกรรมสิง่พมิพ ์
ก�รผลักดันให้ “ก�รอ่�นเป็นวัฒนธรรมของช�ติ” และ 
ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 
2558 เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตล�ดสิ่งพิมพ์ขย�ยตัว

ตล�ดง�นพมิพท์ีต่อ้งก�รคณุภ�พสงู (High Def  inition  
Printing) ยังคงมีคว�มต้องก�รอยูเ่สมอ และยังคงมีแนวโน้ม 
ท่ีจะเติบโตต่อไปอย่�งต่อเนื่อง ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์ได้ 
ว�งแผนธุรกิจเพ่ือเตรียมรองรับก�รขย�ยตัว ก�รเตรียมตัว 
และเทคโนโลยีต่�งๆ ให้มีคว�มพร้อมในก�รแข่งขัน  
(Competitive Edge) ตอกยำ้�เรื่องก�รผลิตง�นคุณภ�พ 
ระดบัสงู (Top Quality) เนน้คว�มเปน็ผูน้ำ�ด�้นลดตน้ทนุ  
(Cost Leadership) เนน้คว�มมปีระสทิธภิ�พสงูสดุตลอด 
ส�ยก�รผลิต (Maximized Eff  iciency throughout the 
Plant) คว�มเปน็ผูน้ำ�ในธรุกจิดว้ยก�รนำ�เสนอสิง่ทีม่ดีไีซน ์
แปลกใหม ่มคีว�มแตกต�่ง มคีณุค�่ มคีว�มโดดเดน่ ทำ�ให้ 
สินค้�ของเร�ได้รับคว�มสนใจและอยู่ในคว�มต้องก�ร 
ของลกูค�้อยูเ่สมอในทกุๆ segment ของตล�ด ซึง่จะทำ�ให้ 
ก�รเติบโตของธุรกิจยังคงเป็นไปได้อย่�งต่อเนื่อง
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ด้วยปณิธ�นอันแน่วแน่กว่� 30 ปี นับตั้งแต่มีก�รเปิดตัวนิตยส�ร “บ้�นและสวน”  
ในป ีพ.ศ. 2519 บรษิทัยงัคงมุง่มัน่สร�้งสรรคน์ติยส�รคณุภ�พเรือ่ยม�จนเกดินติยส�รสำ�หรบั 
ผู้หญิงอย่�ง “แพรว” และ “สุดสัปด�ห์” และได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 บริษัทเร่ิมหันม�ผลิตนิตยส�รสำ�หรับเป็นแนวท�งในก�รดูแล 
สุขภ�พ ได้แก่ “ชีวจิต” และ “Health & Cuisine” ต่อม�ในปี พ.ศ. 2544 บริษัทได้รับ 
ลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดพิมพ์นิตยส�ร “National Geographic ฉบับภ�ษ�ไทย”  
ปี พ.ศ. 2546 ผลิตนิตยส�ร “room” ปี พ.ศ. 2547 ผลิตนิตยส�ร “WE” ต่อม�ในปี  
พ.ศ. 2548 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยส�ร “Real Parenting” ปี พ.ศ. 2550 ได้รับลิขสิทธิ์ 
พิมพ์นิตยส�ร “InStyle” ปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ผลิตนิตยส�ร “Secret” และบริษัทได้ผลิต 
นติยส�ร “my home” ขึน้ในป ีพ.ศ. 2553 และล่�สดุนติยส�ร “lemonade” ในป ีพ.ศ. 2554

ณ เดือนธันว�คม พ.ศ. 2557 มีนิตยส�รออกจำ�หน่�ยจำ�นวน 13 ฉบับ ทั้งร�ยปักษ์และ 
ร�ยเดอืนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของผู้อ�่นท่ีมรีสนยิมหล�กหล�ย และกล�่วไดว่้� 
นิตยส�รของบริษัทมียอดข�ยสูงสุดเม่ือเทียบกับนิตยส�รประเภทเดียวกัน และล้วนเป็น
นิตยส�รชั้นนำ�ของประเทศทุกฉบับ

นิตยสารบ้านและสวน
นิตยสารเพื่อคนรักบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
นิตยส�รฉบับแรกของบริษัทที่ดำ�เนินง�นเข้�สู่ปีที่ 39 โดยมุ่งนำ�เสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับ 

ก�รตกแต่งบ้�น ก�รจัดสวน เกร็ดคว�มรู้เกี่ยวกับบ้�น รวมถึงเทรนด์ก�รออกแบบ  
สถ�ปัตยกรรม ง�นศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มผู้อ่�นที่ 
ครอบคลมุชว่งวยัทำ�ง�น ผูท้ีม่องห�บ�้นเพือ่สร�้งครอบครวัใหม ่หรอืผูท้ีต่อ้งก�รตอ่เตมิและ 
ตกแต่งบ้�น วันนี้ “บ้�นและสวน” เป็นนิตยส�รเกี่ยวกับบ้�นและสวนที่มียอดพิมพ์ต่อฉบับ 
สูงสุดในประเทศ และนับได้ว่�เป็นนิตยส�รหมวดตกแต่งบ้�นที่ข�ยดีที่สุดของประเทศไทย  
ว�งตล�ดทุกวันที่ 7 ของเดือน ราคาหน้าปก 100 บาท

นิตยสารแพรว
Modern & Luxury Style Magazine
นิตยส�รร�ยปักษ์สำ�หรับส�วยุคใหม่วัยทำ�ง�นที่ทันสมัย ใฝ่รู้ และสร้�งแรงบันด�ลใจให้ 

ผู้หญิงในทุกๆ ด้�น มีเนื้อห�ส�ระและคว�มบันเทิงครบครัน ตั้งแต่เรื่องแฟชั่น คว�มง�ม 
สุขภ�พ ไลฟ์สไตล์ ข่�วคร�วคว�มเคล่ือนไหวในสังคม บทสัมภ�ษณ์บุคคลที่น่�สนใจ 
และเรื่องร�วต่�งๆ ที่ผู้หญิงควรรู้ ว�งตล�ดทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน ราคาหน้าปก  
90 บาท

สายงานนิตยสาร
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Chef Talent 2013

in Paris
ดูโอเชฟ “โม - ป๊อบ”
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ในผู้สูงวัย
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“เบลล์ท & แอ๊นท์”
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เฮลท์แอนด์ควิซีน : แนะนำเมนูอร่อย  ร้านอร่อย   

www.healthandcuisine.com
นิตยสารรายเดือนปีที ่14  ฉบับที ่166  พฤศจิกายน 2557

นิตยสารสุดสัปดาห์
นิตยสารสำาหรับผู้หญิงรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในเรื่อง	 Update:	 Fashion,	 Beauty, 

Technology,	People
นิตยส�รร�ยปักษ์ที่มุ่งนำ�เสนอเนื้อห�เพื่อตอบโจทย์ของคนทันสมัย หยิบเร่ืองเด่น 

ประเดน็ฮอ็ตจ�กทกุแวดวงสงัคม แฟชัน่ คว�มง�ม ทัง้ในประเทศและนอกประเทศม�อพัเดต 
ใหค้ณุรูก้อ่นใคร ขณะเดยีวกนักไ็มท่ิง้เรือ่งของชวีติสงัคมและชวีติสว่นตวั ทัง้ก�รง�น สขุภ�พ 
คว�มรกั ซึง่อยูคู่ส่�วๆ ม�ทกุยคุทกุสมยั ก�้วเข�้สูป่ทีี ่32 พรอ้มเพิม่จำ�นวนหน�้และคอลมัน์
ใหม่จุใจกว่�เดิม ว�งตล�ดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ราคาหน้าปก 80 บาท

นิตยสารชีวจิต
นิตยสารที่ช่วยให้คุณฉลาด	หุ่นดี	อ่อนเยาว์	อายุยืน
นิตยส�รสุขภ�พร�ยปักษ์ที่มียอดจำ�หน่�ยสูงสุด ให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พ ก�รดูแลตนเอง 

ก�รออกกำ�ลังก�ย และก�รเลือกรับประท�นอ�ห�รที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและฟื้นฟู 
อ�ก�รเจ็บป่วย ตลอดจนก�รดูแลตนเองแม้ในย�มที่ไม่เจ็บป่วย โดยยึดหลักก�รแพทย์แบบ 
ผสมผส�นองคร์วม (Holistic) ผ�่นก�รนำ�เสนอขอ้มลูทีเ่ข�้ใจง�่ย ส�ม�รถนำ�ไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
ในชีวิตประจำ�วัน บุคลิกของหนังสือที่ดูทันสมัย มีชีวิตชีว� ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นที่เป็นธรรมช�ติ 
เพือ่คว�มเปน็เลศิของสขุภ�พก�ยและใจ นติยส�ร “ชวีจติ” เปน็นติยส�รสุขภ�พทีม่ยีอดพมิพ ์
สูงสุดในประเทศไทย ว�งตล�ดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร	Health	&	Cuisine
เฮลท์แอนด์ควิซีน:	แนะนำาเมนูอร่อย	ร้านอร่อย
นิตยส�รร�ยเดือนท่ีให้คว�มรู้เรื่องอ�ห�รเพ่ือสุขภ�พ สูตรอ�ห�รและวัตถุดิบที่คัดสรร 

ม�เพือ่ผูอ้�่นโดยเฉพ�ะ ตลอดจนเรือ่งร�วสขุภ�พคว�มง�มเพือ่ผูห้ญงิยคุใหม ่ภ�ยใตแ้นวคดิ 
“Inspiration for Healthy Living” ตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัยท่ีมุ่งเน้นก�รดูแลตนเอง 
นับตั้งแต่เรื่องของอ�ห�รก�รกินไปจนถึงเรื่องของสุขภ�พ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ส�ม�รถทำ�ได้ 
อย่�งเรียบง่�ย เป็นอีกหนึ่งท�งเลือกสำ�หรับผู้ต้องก�รแสวงห�สิ่งดีๆ ให้ชีวิต ว�งตล�ด 
ทุกวันที่ 5 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสาร	National	Geographic	ฉบับภาษาไทย
พาคุณท่องโลกกว้างพร้อมเปิดประสบการณ์น่าอัศจรรย์ผ่านสุดยอดสารคดีและ 

ภาพถ่ายจากช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้า	เพราะเราเชื่อว่า	“ชีวิตคือความอยากรู้”
นิตยส�รร�ยเดือนที่พ�ผู้อ่�นโลดแล่นไปในโลกแห่งคว�มรู้ ตื่นต�ต่ืนใจไปกับภ�พถ่�ย 

ตระก�รต�และส�รคดีคว�มรู้จ�กทั่วทุกมุมโลก ครอบคลุมเนื้อห�หล�กหล�ย ตั้งแต่ 
ประวัติศ�สตร์ โบร�ณคดี และอ�รยธรรม ไปจนถึงวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และธรรมช�ติ 
วิทย� เร�คือนิตยส�รส�รคดีอันดับ 1 ของประเทศที่ “เปรียบเสมือนคลังคว�มรู้ของทุกคน 
ในครอบครัว” ว�งตล�ดทุกวันที่ 4 ของเดือน ราคาหน้าปก 120 บาท
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นิตยสาร	room 
Design	for	Modern	Living 
นิตยส�รแต่งบ้�นร�ยเดือนที่จะช่วยให้ก�รแต่งบ้�นอย่�งมีสไตล์เป็นเรื่องง่�ย เร�เป็น 

เหมือนเพื่อนและสไตลิสต์ที่ทันและนำ�สมัย ที่จะม�ให้คำ�แนะนำ� ให้ไอเดียและแรงบันด�ลใจ 
ในก�รตกแต่งที่มีประโยชน์สำ�หรับคนรักบ้�นยุคใหม่ พร้อมอัพเดตข้อมูลง�นออกแบบ 
ง�นดีไซน์ และไลฟ์สไตล์ของก�รใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวล� เพื่อให้ผู้อ่�นสนุก 
มีคว�มสุข และมีคว�มกล้�ในก�รแต่งบ้�นให้สวยง�ม ทันสมัยอย่�งมีรสนิยม ว�งตล�ด 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท  

นิตยสาร	WE
Love,	Wedding	&	Living	Together
นิตยส�รร�ยเดือนที่จะช่วยให้วันแต่งง�นของคุณสมบูรณ์แบบและน่�จดจำ� ด้วยก�ร 

นำ�เสนอไอเดยีง�นแตง่ง�นเก๋ๆ  พรอ้มทัง้วธิเีตรยีมตวัสำ�หรบัคณุเจ�้ส�ว ใหค้ำ�แนะนำ�ในเรือ่ง 
เกี่ยวกับคว�มรักและก�รดูแลคว�มสัมพันธ์ให้ดำ�เนินไปอย่�งมีคว�มสุข ภ�ยใต้แนวคิด  
Love, Wedding & Living Together ว�งตล�ดทุกวันที่ 5 ของเดือน ราคาหน้าปก 120 บาท

นิตยสาร	Real	Parenting
เลี้ยงลูกให้ฉลาดและเป็นคนดี	พ่อแม่ต้องอ่าน
นิตยส�รแม่และลูกเล่มแรกในเครืออมรินทร์ นำ�เสนอข้อมูลคว�มรู้ท่ีได้คัดสรรม� 

ใหเ้หม�ะกบัพอ่แมย่คุใหม ่ทัง้เรือ่งก�รเลีย้งลกูในแตล่ะชว่งวัย ตัง้แตใ่นครรภถ์งึ 12 ป ีก�รนัต ี
โดยผู้เชี่ยวช�ญและจ�กประสบก�รณ์จริงของคุณแม่ ช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่�งสมบูรณ์แบบ 
รอบด้�น ทั้งในเรื่องสุขภ�พ คว�มฉล�ด พัฒน�ก�ร และก�รเรียนรู้ รวมท้ังเรื่องก�ร 
ดูแลตนเองของคุณแม่และสัมพันธภ�พของครอบครัว ว�งตล�ดทุกวันที่ 29 ของเดือน 
ราคาหน้าปก 85 บาท

นิตยสาร	InStyle
Fashion,	Beauty,	Celebrity,	Lifestyle
นิตยส�รร�ยเดือนสำ�หรับผู้หญิง โดดเด่นและแตกต่�งในก�รอัพเดตเรื่องร�ว พร้อมนำ� 

เสนอเน้ือห�ด�้นแฟชัน่ คว�มง�ม และไลฟส์ไตลข์องเหล�่คนดงั นำ�เสนอแบบมกิซแ์อนดแ์มทช ์
ท่ีนำ�ม�ปรบัใชใ้นชวีติประจำ�วนัได ้เปน็ดัง่สไตลสิตส์ว่นตวัอนัดบั 1 ชว่ยใหค้ณุผูห้ญงิดโูดดเดน่ 
อย่�งมีสไตล์จนทุกคนต้องเหลียวมอง ว�งตล�ดทุกต้นเดือน ราคาหน้าปก 90 บาท



38 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.

san 7.5 mm

 

คู่มือรีวิวความงามอันดับ 1 

MASCULINESense
 LemonadeMagazineThailand  @lemonademag www.lemonade.tv69. 69. 

V
O

L
U

M
E

 4
  N

U
M

B
E

R
 8

7 
พฤศจิกายน 2557 

เล  มอ  เนด 

หรูเรียบ  
โก้ ได้  

ไม่ต้องใส่ 
หลายชิ้น 

ผู้ชายใกล้ตัว 
ช่ัวกว่าท่ีคิด! 
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20
เมนูหุ่นดีแคลอรีต่ำ 
สั่งด่วนเดลิเวอรี่

เสิร์ฟถึงบ้าน 
 

 TV  

เปร้ียว สวย หุ่นดี! เรามีครบ!

เช็กก่อนช็อป! 
รีวิวไลเนอร์สุดรัก 

เสาร์ - อาทิตย ์ 13.00 น. ทาง 

นิตยสาร	Secret
รับประกัน!	อ่านคลายทุกข์	สร้างสุข
นติยส�รร�ยปกัษแ์นวสขุภ�พใจทีส่ร�้งแรงบนัด�ลใจ เปน็หลกัใหแ้กช่วีติ เปน็ทีพ่ึง่ท�งใจ 

ด้วยก�รนำ�เสนอแง่คิดดีๆ จ�กหล�กหล�ยบุคคล พร้อมสอดแทรกธรรมะผ่�นเนื้อห�ที่ 
เข้�ใจง่�ย อ่�นสนุก รวมถึงเคล็ดลับและแนวท�งปฏิบัติเพื่อนำ�ไปสู่คว�มสุขและคว�มสำ�เร็จ 
ในชีวิต เปรียบเสมือนเพ่ือนใจท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับคุณ ว�งตล�ดทุกวันที่ 10 และวันที่ 26  
ของเดือน ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร	my	home
แต่งบ้านสวยด้วยตัวเองในราคาที่คุณทำาได้
นิตยส�รที่สร้�งแรงบันด�ลใจและไอเดียก�รออกแบบตกแต่งบ้�นและสวนด้วยตัวเอง 

เนรมิตให้บ้�นคุณอบอุ่น มีชีวิตชีว� สวยไม่ไกลเกินฝัน ทำ�เองได้ในสไตล์คุณ ควบคุม
งบประม�ณได้อย่�งสบ�ย พร้อมแนะนำ�วัสดุอุปกรณ์หล�กหล�ย ทั้งร�ค�และแหล่งซื้อ 
เพ่ือให้คุณได้เลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับบ้�น ว�งตล�ดล่วงหน้�ทุกวันที่ 20 ของเดือน 
ราคาหน้าปก 65 บาท

นิตยสาร	lemonade
คู่มือรีวิวความงามอันดับ	1
เพื่อนคู่ใจผู้หญิงทันสมัยวัยทำ�ง�นผู้ใส่ใจคว�มง�ม แฟชั่น และรูปร่�ง เร�มุ่งมั่นคัดสรร 

ทดสอบ และพิสูจน์ เพื่อนำ�เฉพ�ะสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มค่�ที่สุด ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภ�พที่สุด 
ม�ให้คุณตัดสินใจเลือกได้อย่�งช�ญฉล�ด ผ่�นก�รนำ�เสนอท่ีหล�กหล�ย น่�สนใจ และ 
น่�เชื่อถือ ว�งตล�ดทุกวันที่ 28 ของเดือน ราคาหน้าปก 69 บาท
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สำ�นกัพมิพใ์นเครอือมรนิทรด์ำ�เนนิง�นจดัพมิพห์นงัสอืเลม่ม�ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2535 ภ�ยใต ้
แนวคดิและก�รดำ�เนนิง�นทีว่�่ “ก�รอ�่นคอืร�กฐ�นทีส่ำ�คญั” จนตร�บปจัจบุนัมสีำ�นกัพมิพ ์
ในเครืออมรินทร์ทั้งหมด 19 สำ�นักพิมพ์ ประกอบด้วยแพรวสำ�นักพิมพ์, สำ�นักพิมพ์อรุณ,  
สำ�นกัพมิพ ์Spell, สำ�นกัพมิพแ์พรวเพือ่นเดก็, สำ�นกัพมิพ ์KIDS ฉล�ด, สำ�นกัพมิพอ์มรนิทร ์
คอมมิกส์, สำ�นักพิมพ์แพรวเย�วชน, สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สำ�นักพิมพ์อมรินทร์  
CUISINE, สำ�นกัพมิพอ์มรนิทรส์ขุภ�พ, สำ�นกัพมิพอ์มรนิทร,์ สำ�นกัพมิพอ์มรนิทร ์HOW-TO,  
สำ�นักพิมพ์ springbooks, สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก, สำ�นักพิมพ์ STEPS, สำ�นักพิมพ์  
SHORTCUT, สำ�นักพิมพ์บ้�นและสวน, สำ�นักพิมพ์นิตยส�รแพรว, สำ�นักพิมพ์ National 
Geographic โดยสำ�นกัพมิพท์ัง้หมดนีจ้ดัพมิพห์นงัสอืแยกยอ่ยแบง่หมวดหมูต่อบสนองผูอ้่�น 
ทุกเพศทุกวัยปีละประม�ณ 600 ปก ภ�ยใต้ 2 กลุ่มหนังสือหลัก คือ บันเทิงคดีไทย - เทศ  
(Fiction) และส�รคดี (Non-Fiction)

แพรวสำานักพิมพ ์
แพรวสำ�นักพิมพ์เน้นผลิตวรรณกรรมไทยและง�นแปลจ�กภ�ษ�ต่�งประเทศ ภ�ยใต้ 

ปรัชญ�ก�รทำ�ง�น “ก�รอ่�นคือร�กฐ�นที่สำ�คัญ” ม�กว่� 20 ปี โดยง�นวรรณกรรมไทย 
มท้ัีงประเภทเรือ่งสัน้ นวนยิ�ย บทกว ีส�รคด ีบทคว�ม และส�ระบนัเทงิ ผลง�นเดน่ประจำ�ป ี 
ได้แก่ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) นิรันดร์กาล, ไทยถลอก (ปอกเปิก), LOOK UP เงยหน้า 

สบตาดาว 
และเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้อ่�นอย่�งครอบคลุม แพรวสำ�นักพิมพ์จึงคัดสรร 

ง�นวรรณกรรมแปลทีห่ล�กหล�ยแนว เชน่ Mystery, Romance, Horror และ Epic Fantasy  
ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ชุดเกมล่าบัลลังก์ (A Game of Thrones), สู่นรกภูมิ (Inferno),  

11/22/63 วันสังหาร, ลางนรก (Doctor Sleep)

สำานักพิมพ์อรุณ
สำ�นกัพมิพอ์รณุมุง่คดัสรรและผลตินวนยิ�ยจ�กนกัเขยีนทีม่ผีลง�นครองใจนกัอ�่น เชน่ 

กิง่ฉัตร, ปยิะพร ศกัดิเ์กษม และจฑุ�รตัน ์รวมถงึนวนยิ�ยรกัโดยนกัเขยีนรุน่ใหมใ่นชดุอุน่ไอรกั  
และชดุ Love Square ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่ปลอ่ยใจไปกบั...เชก็, กาลเวลา, อกเกอืบหกั  
แอบรักคุณสามี, มาลีเริงระบำา, ภพรัก

สำานักพิมพ์	Spell
สำ�นักพมิพ ์Spell จดัพมิพว์รรณกรรมสำ�หรบัวยัรุน่จ�กทัว่ทกุมมุโลก เปรยีบเสมอืนสะพ�น 

ที่เชื่อมโลกแห่งคว�มเป็นจริงกับโลกเหนือจริงในจินตน�ก�รเข้�ไว้ด้วยกัน โดยถ่�ยทอดผ่�น 
เรือ่งร�วทีส่นกุสน�นและน�่สนใจ ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่หนงัสอืชดุไดเวอรเ์จนท์ อนัไดแ้ก ่ 
ไดเวอรเ์จนท ์(Divergent), อนิเซอรเ์จนท ์(Insurgent), อัลลเีจนท ์(Allegiant), The Book of  

Hormones Season 1, The Heirs รักวุ่นๆ ของเหล่าทายาท, The 100

สายงานหนังสือเล่ม
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สำานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
สำ�นักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กเน้นผลิตหนังสือสำ�หรับเด็กวัย 0 - 8 ปี ทั้งนิท�น หนังสือฝึกทักษะเสริม 

คว�มรู้ คู่มือผู้ปกครองและคุณครู เพื่อเสริมสร้�งจินตน�ก�ร พัฒน�ก�รเรียนรู้ รวมถึงเป็นสื่อสร้�ง 
สัมพันธ์ภ�ยในครอบครัว โดยเน้นให้พ่อแม่อ่�นหนังสือให้ลูกฟัง เพ่ือเสริมศักยภ�พรอบด้�นของเด็ก  
อ�ทิ ร่�งก�ย อ�รมณ์ สังคม สติปัญญ� และจริยธรรม ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ชุดนิทานคุณธรรม 

จากพระราชดำารสั, ชดุนทิานเดก็ดกีบั ว.วชริเมธ,ี ชดุสติก๊เกอรห์รรษา, มาเตรยีมสอบเขา้ ป.๑ กนัเถอะ,  

ชุดเกมจับผิดภาพ, ต่อทางรถไฟ

สำานักพิมพ์	KIDS	ฉลาด
สำ�นักพิมพ์ KIDS ฉล�ดมุ่งผลิตหนังสือฝึกทักษะ แบบเรียน และสื่อก�รเรียนรู้สำ�หรับเด็กตั้งแต่ 

ปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษ� โดยเน้นผลิตหนังสือท่ีมีร�ค�ย่อมเย� เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอก�สได้อ่�น 
หนงัสอืด ีผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่สมดุภาพระบายสสีตัวป่์าหายาก, ชดุหนูอยากเกง่, ชดุ 200 คำาศพัทต์อ้งรู,้  
ชุดเขียนคล่อง

สำานักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
สำ�นักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์มุ่งผลิตหนังสือคว�มรู้สำ�หรับเด็กวัยประถมศึกษ�ขึ้นไป ทั้งในรูปแบบ 

ก�ร์ตูน หนังสือภ�พคว�มรู้และส�รคดี มีคว�มโดดเด่นท่ีคว�มสนุก ภ�พล�ยเส้นสวยง�ม ควบคู่กับ 
ส�รประโยชน ์พรอ้มทัง้เกรด็คว�มรูท้ีเ่หม�ะสมตอ่ก�รเรยีนรูข้องเดก็ ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่หนงัสอื 
การต์นูชดุพทุธประวตั,ิ หนงัสอืการต์นูชดุ 100 เหตกุารณส์ำาคญั, หนงัสอืภาพความรูช้ดุ 100 เรือ่งนา่รู,้  

หนังสือการ์ตูนชุดโคนัน เปิดแฟ้มคดีวิทยาศาสตร์

สำานักพิมพ์แพรวเยาวชน
สำ�นักพิมพ์แพรวเย�วชนมุ่งคัดสรรและผลิตวรรณกรรมเย�วชนชั้นดีท้ังไทยและง�นแปลจ�กภ�ษ� 

ต่�งประเทศ เพื่อเสริมสร้�งจินตน�ก�รและปลูกฝังรสนิยมก�รอ่�นที่ดีและมีคุณภ�พให้แก่เย�วชนไทย  
ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่เดก็ช�ยในชดุนอนล�ยท�ง (The Boy in the Striped Pyjamas), ขยะ (Trash),  

The Giver โจนาสกับผู้ให้, ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ (Wonder)

สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
สำ�นกัพมิพ์อมรนิทรธ์รรมะมุง่ผลติหนงัสอืโดยเนน้เนือ้ห�ท่ีมหีลกัธรรมถกูตอ้งและธรรมะภ�คปฏบิตั ิ

ทีเ่ข�้ใจง�่ย นำ�ไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำ�วนั เพือ่รบัมอืกบัทกุวกิฤตแิละชว่ยเยยีวย�จติใจ มตีัง้แตห่นงัสอื 
ธรรมะสำ�หรับผู้เริ่มต้นใหม่ไปจนถึงผู้ใฝ่ธรรมะเพื่อเข้�สู่เส้นท�งนิพพ�น ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่  
สมองแหง่พุทธะ, ทำาทลีะอย่าง, ฝกึใหไ้มคิ่ด, ชดุสดุยอดสงฆ,์ โอปปาตกิะ, 31 ภพภมู,ิ คณุแมส่ริสิอนไว้,  

แค่เปลี่ยนชุด มนุษย์ก็เปลี่ยนไป, สัจธรรมแห่งจักรวาล, พุทธภูมิพล, ตำานานพระพุทธเจ้า

 
สำานักพิมพ์อมรินทร์	CUISINE
สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE มุ่งผลิตหนังสืออ�ห�รท้ังไทยและง�นแปลจ�กภ�ษ�ต่�งประเทศ 

โดยเน้นเมนูเพ่ือสุขภ�พท่ีผ่�นก�รทดสอบเรื่องรสช�ติอย่�งพิถีพิถัน เพ่ือยืนยันว่�อ�ห�รอร่อยนั้น  
นอกจ�กคุณจะทำ�เองได้แล้ว ยังส�ม�รถต่อยอดเป็นอ�ชีพได้อีกด้วย ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ หนังสือ 
ชุดจานอร่อย, เบเกอรี่กินไม่อ้วน, เมนูท้ายบ้าน ’รงค์ วงษ์สวรรค์, อร่อยตามกรุ๊ปเลือด, อร่อยสไตล์เชฟ  

by เชฟอิ๊ก, High Tea, Sweet in Cup



ANNUAL REPORT 2014 41

สำานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
สำ�นักพิมพ์อมรินทร์สุขภ�พมุ่งผลิตหนังสือทั้งง�นไทยและง�นแปลที่เน้นส�ระคว�มรู้ด้�นสุขภ�พ 

ทั้งก�ยและใจ โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดโรคภัยใกล้ตัว หมวดชีวิตและสุขภ�พ หมวด 
คว�มง�ม และหมวด For Parenting โดยแต่ละหมวดจะนำ�เสนอเนื้อห�จ�กผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อให้ผู้อ่�น 
ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภ�พตนเองและคนรอบข้�งได้จริง ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ 5 นาที 
ฟติหุ่นเฟริม์ เสรมิหุน่เปะ๊, 12 ทา่เปะ๊ รปูรา่งสวยสร้างไดด้ว้ยตวัเอง, บำาบัดหมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาท 

ด้วยโยคะ, ทำาแบบนี้! “มะเร็ง” ไม่กลับมาอีกแน่!, เลิกลดแล้วจะผอม, ปวดหาย คลายเส้น...ด้วยโยคะ,  

หนังสือชุดประโยชน์มหัศจรรย์, สวยง่ายๆ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

สำานักพิมพ์อมรินทร์
สำ�นักพิมพ์อมรินทร์มุ่งผลิตหนังสือคุณภ�พแนวส�ระคว�มรู้ เพื่อให้ผู้อ่�นเป็นผู้มีคว�มรู้รอบด้�น 

ทั้งหนังสือคว�มรู้ที่อ่�นสนุก มีส�ระ และง�นวิช�ก�รที่มีข้อมูลถูกต้อง น่�เชื่อถือ และนำ�ไปอ้�งอิงได้  
ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ หนังสือชุดอัจฉริยะ 100 หน้า, หนังสือภาษาชุด Survivor, หนังสือชุด 

เก่งภาษาได้อีก, พระพิฆเนศวร, พระราหู

สำานักพิมพ์อมรินทร์	HOW-TO
สำ�นักพมิพอ์มรนิทร ์HOW-TO มุง่ผลติหนงัสอืท้ังแนวจติวิทย�และก�รพัฒน�ตนเอง ก�รง�น ก�รเงิน  

และก�รบริห�ร ที่มีเนื้อห�เข้�ใจง่�ยและนำ�ไปปฏิบัติได้จริง ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ปาฏิหาริย์จาก 
การตอ่จิก๊ซอวช์วีติ, อายนุอ้ยรวย 100 ลา้น, แคย่ิม้ยงัไมพ่อ!, จบักลโกงเซยีนเพชร, โปรดอยูใ่นความสนกุ!,  

เดอะฮีโร่ (HERO), เคล็ดลับหาเลขรวยด้วยตัวเอง, ยิ่งให้ยิ่งชนะ, ชีวิตในทางตัน “อิง” ภาสกรนที

สำานักพิมพ์	springbooks
สำ�นักพิมพ์ springbooks มุ่งผลิตหนังสือสำ�หรับคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษ� และผู้ที่เริ่มทำ�ง�น  

นำ�เสนอเน้ือห�เก่ียวกับคว�มคิดสร้�งสรรค์และแรงบันด�ลใจ ด้วยรูปแบบหนังสือที่หล�กหล�ย ทั้ง 
คว�มเรียง ก�ร์ตูน นิย�ยภ�พ วรรณกรรมเดินท�ง วรรณกรรมแปล และสมุดบันทึก ฯลฯ โดดเด่นด้วย 
ก�รออกแบบปกและรูปเล่มที่ทันสมัย ภ�ยใต้แนวคิด “หนังสือที่จะทำ�ให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น” ผลง�น 
เด่นประจำ�ปี ได้แก่ บ๊อบ แมวมองโลกระบายฝัน (The World According to Bob), แด่งานของฉัน  

แด่วันพรุ่งนี้, จงหางานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำาได้, ดราม่าเอยจงซับซ้อนยิ่งขึ้น, ทูนหัวของบ่าว

สำานักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก	
สำ�นกัพมิพอ์มรนิทรท์อ่งโลกมุง่ผลติหนงัสอืไกดบ์ุก๊และส�รคดทีอ่งเทีย่วทัง้ง�นไทยและง�นแปลจ�ก 

ภ�ษ�ต่�งประเทศ โดยรวบรวมส�ระ คว�มบันเทิง และแรงบันด�ลใจในก�รท่องเที่ยวให้ผู้อ่�น ผลง�น 
เด่นประจำ�ปี ได้แก่ หนังสือไกด์บุ๊กชุดเซียน, 50 Small and Charming Towns มนตร์เสน่ห์เมืองเล็ก,  

50 Romantic Destinations อบอุน่เมอืงโรแมนตกิ, เดด็ในสวน (จตจุกัร), รา้นอรอ่ยคอยนาน & คนตรมึ,  

เมืองนอกไปเองก็ได้ ง่ายกว่าที่คิด, นั่งรถไฟญี่ปุ่นเหนือจรดใต้, ทริปในฝัน 41 วันครึ่งซีกโลก จุดเริ่มต้น 

บนรถไฟทรานส์-ไซบีเรีย, ฮอกไกโด สนุก อร่อย



42 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.

สำานักพิมพ์	STEPS
สำ�นกัพิมพ์ STEPS มุง่ผลติหนงัสอืคูม่อืสำ�หรบัส�วรุน่ใหม่ โดยรวบรวมไอเดีย เทคนคิ และเคลด็ลบั 

ดีๆ ในทุกขั้นตอน ทั้งด้�นคว�มสวยคว�มง�ม แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นส�วสุดชิค ไม่ซำ้� 
ใคร ภ�ยใต้แนวคิด “ทุกขั้นตอนที่ทำ�ให้คุณแตกต่�ง” ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ My Coffee Way,  

มาให้ของขวัญกันเถอะ Hello Paper, Happy Everyday มีความสุขได้ทุกวัน

สำานักพิมพ์	SHORTCUT
สำ�นักพิมพ์ SHORTCUT มุ่งผลิตหนังสือเพื่อปลุกพลังชีวิต กระตุกต่อมคิดของคนรุ่นใหม่ไฟแรง 

ทีอ่ย�กเปน็ตวัจรงิและสร�้งคว�มสำ�เรจ็ในแบบฉบบัของตวัเอง ภ�ยใตแ้นวคดิ “be ORIGINAL” นำ�เสนอ 
เนื้อห�เกี่ยวกับคว�มคิด ทัศนคติ วิธีก�รอันเป็นท�งลัดที่นำ�ไปสู่เส้นชัย พร้อมเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจ 
ในก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชีวิต ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ เขาเรียกผมว่าคนทรยศ (Hatching Twitter)

สำานักพิมพ์บ้านและสวน
เร�เป็นผู้นำ�หนังสือตกแต่งบ้�นและตกแต่งสวน พร้อมทั้งนำ�เสนอเนื้อห�ที่น่�สนใจเกี่ยวกับง�นช่�ง  

ประดิษฐ์ของแต่งบ้�นใช้เอง ไลฟ์สไตล์ก�รใช้ชีวิตอย่�งสุนทรีย์ของคนรักบ้�น รักก�รจัดสวน กับคว�มรู้ 
เกีย่วกบัพรรณไมท้ั้งไทยและต�่งประเทศ หนงัสอืท่ีตดิอนัดบัข�ยด ีไดแ้ก ่หนงัสอืตกแตง่บ�้นต�่งประเทศ  
จัดพิมพ์ 2 ภ�ษ� ได้แก่ หนังสือ Urban Tropical Houses หนังสือคู่มือง�นช่�ง ได้แก่ ชุด The manual  

เล่ม 1-5 หนังสือชุดก�รจัดสวนและก�รดูแลสวน ได้แก่ ท่องสวนโลก สร้างสวนบ้าน, สวนดูแลง่าย,  
Garden Guide และหนังสือชุดดูแลสวน Pocket Garden 1 - 2 หนังสือชุดเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ Garden  
& Farm 1 - 3, My Little Farm 1 - 2 หนังสือกลุ่มพรรณไม้ประดับข�ยดี ได้แก่ Cactus & Succulent 
หนังสือชุดง�นประดิษฐ์ ได้แก่ Formal & Little Black Dress ตัดเสื้อผ้าใส่ออกงาน, เสื้อผ้าสำาหรับ 

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย Simple & Design, Sew Step by Step เย็บผ้าทีละขั้น และทำากระเป๋าด้วย 

กระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษห่อของ

สำานักพิมพ์นิตยสารแพรว
จัดทำ�หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กที่ให้ทั้งส�ระและคว�มบันเทิง ตลอดจนเรื่องร�วคว�มง�ม จ�กเนื้อห�และ 

บทคว�มในหน้�นิตยส�รแพรวท่ีได้รับคว�มนิยมจ�กผู้อ่�น หรือเรื่องร�วชีวิต ข้อคิดจ�กบุคคลที่มี 
ชื่อเสียงในแวดวงต่�งๆ ของสังคม ปกที่ติดอันดับข�ยดี เช่น Life is a Wonder : สุมณี คุณะเกษม ฯลฯ 

สำานักพิมพ์	National	Geographic
สำ�นักพิมพ์ท่ีนำ�เสนอคว�มรู้หล�กหล�ยส�ข�จ�กท่ัวทุกมุมโลก ต้ังแต่ภูมิศ�สตร์ ประวัติศ�สตร์  

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมช�ติวิทย� และศิลปวัฒนธรรม ปกที่ติดอันดับ 
ข�ยดใีนรอบปทีีผ่�่นม�มอี�ท ิ“125 ป ีเนชัน่แนล จโีอกราฟฟกิ” หนงัสอืแหง่ประวตัศิ�สตรอ์นัทรงคณุค�่ 
ที่รวบรวมทุกเรื่องร�วคว�มสำ�เร็จ เหตุก�รณ์อันเป็นหมุดหม�ยสำ�คัญต่�งๆ โดยเฉพ�ะก�รสำ�รวจและ 
ก�รค้นพบ ตลอดจนภ�พถ่�ยแห่งคว�มทรงจำ�ที่ไม่เคยตีพิมพ์ม�ก่อนตลอดระยะเวล� 125 ปีแห่งก�ร 
ก่อต้ังสม�คมเนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก นอกจ�กนี้สำ�นักพิมพ์ยังจัดทำ�หนังสือชุด “ท่องโลก A-Z” 

(เลม่ 1 และเลม่ 2) ทีร่วบรวมประเทศน่�ทอ่งเทีย่วทัว่โลก เพียบพรอ้มไปดว้ยคำ�แนะนำ�และเคลด็ลบัดีๆ  
ที่นักเดินท�งท่องเที่ยวทุกคนควรรู้
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ลักษณะธุรกิจ
โรงพิมพ์อมรินทร์เป็นโรงพิมพ์ช้ันนำ�ในประเทศไทย  

ให้บริก�รง�นผลิตสิ่งพิมพ์คุณภ�พสูงแบบครบวงจร  
ตั้งแต่ก�รจัดทำ�เนื้อห� ถ่�ยภ�พ ออกแบบศิลปกรรม  
รีทัช และง�นพิมพ์ ตลอดจนก�รจัดส่งให้ลูกค้�จนถึง 
ที่หม�ย ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ให้บริก�รง�นพิมพ์ทั้งใน 
ส่วนส�ยง�นนิตยส�ร หนังสือเล่มของอมรินทร์ และ 
ง�นรับจ้�งพิมพ์จ�กภ�ยนอก ซึ่งพร้อมมอบคว�มพิเศษ 
ที่แตกต่�งจ�กง�นพิมพ์ทั่วไป ด้วยก�รผลิตสิ่งพิมพ์ที่ 
ประณีตงดง�ม มุ่งเน้นก�รถ่�ยทอดสุนทรียศิลป์ต�ม 
คว�มต้องก�รของลูกค้�ไว้อย่�งครบถ้วน ภ�ยใต้ระบบ 
ก�รพมิพท์ีท่นัสมยัทัง้เครือ่งจกัรและเทคโนโลย ีประกอบ 
กับก�รควบคุมของบุคล�กรมืออ�ชีพที่ม�กด้วยคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ที่สั่งสมอย่�งต่อเนื่อง 
หล�ยสิบปี จนเป็นที่ยอมรับจ�กส�ธ�รณชนว่�โรงพิมพ์ 
อมรนิทรเ์ปน็โรงพมิพช์ัน้นำ�ในระดบัประเทศและภมูภิ�ค  
ยืนยันได้จ�กก�รได้รับร�งวัลคุณภ�พท�งด้�นก�รพิมพ์ 
จ�กหล�กหล�ยสถ�บัน อ�ทิ Asian Print Award,  
Thailand Print Award เป็นต้น นอกเหนือจ�กคุณภ�พ 
ของผลิตภัณฑ์แล้ว ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ยังดำ�เนินก�ร 

บริห�รจัดก�รผลิตและบริก�รต�มม�ตรฐ�น ISO 9001  
อีกด้วย

พร้อมกันนี้ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ยังได้ให้บริก�ร 
จดัทำ�เนือ้ห�ตน้ฉบบัครบวงจร ภ�ยใตห้นว่ยง�น Amarin  
Publishing Services  -  APS ท่ีให้บริก�รตั้งแต่ก�ร 
สร้�งสรรค์แนวคว�มคิด ง�นบรรณ�ธิก�รจัดทำ�ต้นฉบับ  
ก�รออกแบบศิลปกรรม ก�รสร้�งสรรค์ภ�พถ่�ย รีทัช  
โดยทีมง�นมืออ�ชีพที่สั่งสมประสบก�รณ์ด้�นง�น 
บรรณ�ธิก�รม�อย่�งย�วน�น พร้อมท่ีจะให้บริก�ร 
แก่ลูกค้�บุคคล ตลอดจนหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐและ 
ภ�คเอกชน เพื่อรองรับคว�มต้องก�รง�นที่หล�กหล�ย 
รูปแบบของตล�ด และปัจจุบันเพื่อเป็นก�รตอบสนอง 
วิถชีวิีตท่ีก�รสือ่ส�รบนโลกดจิทัิลเข�้ม�มสีว่นเพ่ิมม�กขึน้ 
อย่�งข�ดไม่ได้ โรงพิมพ์จึงได้ขย�ยขอบเขตบริก�รเข้�สู่ 
ก�รเป็น Content Business ที่ไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่เพียง 
ช่องท�งสิ่งพิมพ์ แต่ยังส�ม�รถต่อยอดก�รให้บริก�ร 
นำ�เนื้อห�ส�ระต่�งๆ ม�เชื่อมโยงระหว่�งสื่อสิ่งพิมพ์ 
กับโลกดิจิทัล ภ�ยใต้ก�รให้บริก�รของทีมง�น Digital  
Publishing Services - DPS

สายงานธรุกจิโรงพมิพ์
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ผลการดำาเนินงาน
ในปีที่ผ่�นม� พฤติกรรมผู้บริโภคให้คว�มสนใจ 

เน้ือห�ผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ม�กข้ึน ส่งผลให้ตล�ดส่ิงพิมพ์ 
มีก�รหดตัวลง ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ได้จัดสรรกำ�ลัง 
ก�รผลิตท่ีลดลง โดยมุ่งไปพัฒน�ก�รผลิตสิ่งพิมพ์ที่ 
เป็นง�นพรเีมยีมคณุภ�พสงู ซึง่มมีลูค�่ม�กกว�่ง�นพมิพ ์
ทั่วไป อ�ทิ หนังสืออ้�งอิง หนังสือในว�ระพิเศษท่ี 
ทรงคุณค่�ต่อก�รเก็บรักษ�ในระยะย�ว ซึ่งยังเป็นท่ี 
ต้องก�รในตล�ดอยู่เป็นจำ�นวนม�ก จึงเป็นโอก�สดีที่ 
ชว่ยใหส้�ยง�นธรุกจิโรงพมิพก์�้วขึน้เปน็ผูน้ำ�ในตล�ดได ้ 
เนือ่งจ�กก�รผลติง�นพรเีมยีมในลกัษณะนีต้อ้งใชท้กัษะ 
ฝมีอื และประสบก�รณค์ว�มชำ�น�ญง�นพมิพใ์นระดบัสงู  
ซึ่งส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์อมรินทร์มีคว�มพร้อมและ 
ประสบก�รณท์ีส่ัง่สมม�เปน็เวล�น�น จงึมคีว�มส�ม�รถ 
เข้�สู่ตล�ดนี้และได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี

นอกจ�กนี้ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ยังสร้�งสรรค์ 
กระบวนก�รผลติรปูแบบใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองกลุม่ลกูค�้ 
ที่หล�กหล�ย อ�ทิ Digital Printing ที่ตอบสนองคว�ม 
ต้องก�รของลกูค�้ง�นพมิพใ์นลกัษณะ Print on Demand  
ซึ่งรองรับกลุ่มลูกค้�ที่ต้องก�รง�นพิมพ์ในปริม�ณน้อย 
ในเวล�อันรวดเร็ว และยังสร้�งสรรค์เทคนิคก�รเข้�เล่ม 
ด้วยวัสดุท่ีให้แรงติดยึดสูง ทำ�ให้ได้ง�นท่ีมีท้ังคว�มสวยง�ม 
และคงคุณภ�พทนท�น ตลอดจนนวัตกรรมซึ่งได้นำ�ม� 
ประยุกต์เข้�กับกระบวนก�รทำ�ง�น และพัฒน�เป็น 
สูตรก�รผลิตที่ได้ม�ตรฐ�นเฉพ�ะของโรงพิมพ์อมรินทร์  
เพื่อรักษ�คว�มเป็นเลิศในคุณภ�พของผลิตภัณฑ์

ขณะเดียวกันก็มีก�รปรับระบบก�รทำ�ง�นพิมพ์เพ่ือ 
เพิ่มประสิทธิภ�พผลผลิต (Lean Manufacturing)  
ซึ่งปรับกระบวนก�รทำ�ง�นให้กระชับ ลดต้นทุนจ�กก�ร 

 
สูญเปล่�ท�งก�รผลิต รวมถึงก�รลดต้นทุนที่ไม่จำ�เป็น  
เพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัในตล�ด โดยยงัคง 
สร้�งง�นพิมพ์ที่มีคุณภ�พอันเป็นจุดแข็งของโรงพิมพ์ 
อย่�งต่อเนื่อง 

หัวใจของคว�มสำ�เร็จซึ่งโรงพิมพ์อมรินทร์ให้คว�ม 
สำ�คัญสูงสุดคือ บุคล�กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ซึ่ง 
ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์มุ่งเน้นพัฒน�ศักยภ�พและคุณภ�พ 
ของบุคล�กร โดยจัดให้มีก�รเพ่ิมคว�มรู้ในแขนงต่�งๆ  
ผ�่นก�รอบรมสมัมน�สำ�หรบับคุล�กรในทกุระดบั ตัง้แต ่
ระดับปฏิบัติก�รจนถึงระดับบริห�รอยู่เสมอ

แนวโน้มอุตสาหกรรม
ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์พร้อมก้�วสู่คว�มท้�ท�ย 

ในอน�คต ด้วยก�รปรับธุรกิจให้เข้�กับก�รเปลี่ยนแปลง 
ในโลกปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินชีวิต 
ของผู้คนม�กขึ้น ส�ยธุรกิจโรงพิมพ์ได้พัฒน�ก�รจัดทำ� 
เนื้อห� Non Print เชื่อมโยงออกสู่สื่อดิจิทัลหล�กหล�ย 
รูปแบบ รวมถึงโซเชียลมีเดียต่�งๆ นับเป็นก�รต่อยอด 
ในก�รก้�วเข้�สู่สังคมดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสร้�งมูลค่� 
ท�งธรุกจิใหส้�ยง�นธรุกจิโรงพมิพ ์ซึง่ลกูค�้ใหค้ว�มสนใจ 
ม�กขึ้นเรื่อยๆ 

ก�รก้�วเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) 
ในปี 2558 เป็นอีกว�ระหน่ึงท่ีทำ�ให้อุปสงค์ในคว�มต้องก�ร 
สิ่งพิมพ์ในระดับคุณภ�พขย�ยตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจ�ก 
ภ�คธุรกิจขย�ยตล�ดและต้องก�รส่ิงพิมพ์คุณภ�พสำ�หรับ 
ก�รประช�สัมพันธ์สินค้�และบริก�ร นับเป็นแนวโน้ม 
เชิงบวกต่ออุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ท่ีมุ่งเน้นคุณภ�พเช่น 
โรงพิมพ์อมรินทร์
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ดว้ยประสบก�รณท์ีส่ัง่สมม�อย�่งย�วน�นในฐ�นะก�รเปน็ผูพ้มิพ ์ผูจ้ดัจำ�หน�่ย กอปรกบัก�รไดร้บัคว�มไวว้�งใจ 
จ�กผู้อ่�นและสังคม ทำ�ให้บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) กล�ยเป็นมืออ�ชีพบนเส้นท�ง 
ของวงก�รพิมพ์อย่�งเต็มภ�คภูมิ 

ขณะเดียวกันบริษัทก็มุ่งมอบส�ระ คว�มบันเทิง และสิ่งดีง�มตอบแทนสังคม ทั้งก�รจัดประกวดร�งวัลท�ง 
วรรณกรรม ก�รออกร�้นง�นแฟรแ์ละกจิกรรมก�รกศุล เพือ่ใหส้มกบัคำ�ขวญัของบรษิทัทีว่�่ “เราทำางานเพือ่ความสขุ 

และความรุ่งโรจน์ของสังคม”

คว�มภ�คภูมิใจเหล่�นี้เปรียบเสมือนกำ�ลังใจท่ีผลักดันให้บริษัทสร้�งสรรค์ผลง�นท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป เพร�ะคว�ม 
ภ�คภูมิใจของอมรินทร์ก็คือ ก�รให้ทุกคนมีส่วนร่วมภ�คภูมิใจไปกับเร�ด้วย

งานพิมพ์ในพระราชสำานัก

ด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณล้นเกล้� 
ล้นกระหม่อมอย่�งห�ที่สุดมิได้ ที่บริษัทได้รับก�รไว้ว�ง 
พระร�ชหฤทัยให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์ 

เรือ่งต�่งๆ ในพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัและพระบรม- 
วงศ�นุวงศ์ตลอดม�

งานพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์

เมื่อ พ.ศ. 2536 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ  ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์ 
และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์แปลเล่มแรก คือเรื่อง  
“นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” ซึ่งทรงแปลจ�กเรื่อง 

A Man Called Intrepid ของ William Stevenson  
ในปถีดัม�กพ็ระร�ชท�นตน้ฉบบัพระร�ชนพินธแ์ปลเรือ่ง 
ที่ 2 ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ย คือเรื่อง “ติโต”  
ซึ่งทรงแปลจ�กเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ANNUAL REPORT 2014 47

พระร�ชนิพนธ์แปลทั้งสองเรื่องเป็นที่นิยมชื่นชม 
ของนักอ่�นช�วไทยอย่�งกว้�งขว�ง จะเห็นได้จ�กก�ร 
พิมพ์ซำ้�ต่อเน่ืองกันหล�ยคร้ัง มียอดจำ�หน่�ยรวมกัน 
ม�กกว�่ 260,000 เลม่ นบัเปน็วรรณกรรมแปลประเภท 
ปกแข็งที่มีสถิติจำ�หน่�ยสูงที่สุดของประเทศ

ในป ีพ.ศ. 2539 อันเป็นปมีห�มงคลก�ญจน�ภิเษก 
แหง่รชัก�ล พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรณุ� 
โปรดเกล�้ฯ ใหบ้รษิทัเปน็ผูจ้ดัพมิพแ์ละจดัจำ�หน�่ยพระ- 
ร�ชนพินธท์ีส่ำ�คญัยิง่อกีเรือ่งหนึง่ อนัเปน็พระร�ชนพินธ ์
ที่ทรงคุณค่� มีคติสอนใจ และเป็นสิริมงคลสูงสุด 
แก่ประช�ชนช�วไทย น่ันก็คือพระร�ชนิพนธ์เรื่อง  
“พระมหาชนก” ซ่ึงทรงนำ�เน้ือเร่ืองม�จ�กมห�ชนก 
ช�ดกในพระไตรปิฎก โดยทรงปรับปรุงดัดแปลงเล็กๆ  
น้อยๆ ใหเ้หม�ะสมกบัสภ�พสงัคมปจัจบุนั เนือ้ห�มุง่เนน้ 
ปรัชญ�แห่งก�รดำ�เนินชีวิตให้ประสบคว�มสำ�เร็จด้วย 
คุณธรรมวิเศษคือ วิริยบ�รมีและขันติธรรม 

พระร�ชนพินธ ์“พระมหาชนก” จดัพมิพข์ึน้หล�ยครัง้  
ทั้งขน�ดเล่มใหญ่และเล่มเล็ก ทั้งปกแข็งและปกอ่อน 

เปน็หนงัสอืทีม่ภี�พประกอบวจิติรสวยง�มตลอดเลม่  
และท่ีสำ�คัญย่ิงอีกประก�รหนึง่คือ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
ใหจ้ดัสร�้งเหรยีญพระมห�ชนก จำ�หน�่ยควบคูก่บัหนงัสือ 
พระร�ชนิพนธ์ฉบับปกแข็งขน�ดใหญ่ในก�รพิมพ์คร้ังแรก  
และฉบับปกแข็งขน�ดเล็กในก�รพิมพ์ครั้งต่อม� จนถึง 
ปัจจุบันพระร�ชนิพนธ์เร่ืองน้ีมียอดพิมพ์และยอดจำ�หน่�ย 
สูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ของประเทศ คือม�กกว่�  
600,000 เล่ม มูลค่�รวมกว่� 1,000 ล้�นบ�ท

ในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ� 6 รอบ ป ี 
พ.ศ. 2542 พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรณุ� 
โปรดเกล�้ฯ ใหพิ้มพ์พระร�ชนพินธ์เรือ่ง “พระมหาชนก	 
ฉบับการ์ตูน” โดยโปรดเกล้�ฯ ให้ศิลปินผู้ชำ�น�ญก�ร 
คือ คุณชัย ราชวัตร เป็นผู้ว�ดรูป และโปรดเกล้�ฯ ให้ 
พมิพเ์ปน็ฉบบัข�วดำ�ดว้ยกระด�ษไทยเพือ่คว�มประหยดั  
ส�ม�รถจำ�หน�่ยในร�ค�ยอ่มเย� (เลม่ละ 35 บ�ท) เพือ่ 
ให้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนส�ม�รถ 
ห�อ่�นได้อย่�งทั่วถึง ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ยอดจำ�หน่�ย  
“พระมหาชนก	ฉบบัการต์นู”  สงูถงึเกอืบ 3,000,000 เลม่ 
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ตอ่ม�ในป ีพ.ศ. 2543 พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั
ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหบ้รษิทัจดัทำ�“พระมหาชนก	
ฉบบัการต์นูสีส่”ี	โดยฝมีอืระบ�ยสนีำ�้ของคณุชยั ราชวตัร 

นอกจ�กน้ียังพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตให้บริษัท
จัดทำ�ชุดถ้วยก�แฟล�ยก�ร์ตูนพระมห�ชนก จำ�นวน 
1,000 ชุด สำ�หรับจำ�หน่�ยเป็นพิเศษอีกด้วย จนถึงบัดนี้ 
พระร�ชนิพนธ์ “พระมหาชนก	 ฉบับการ์ตูนส่ีสี” ได้ 
จัดจำ�หน่�ยไปแล้วประม�ณ 226,000 เล่ม

ต่อม�ในปล�ยปี พ.ศ. 2545 พระบ�ทสมเด็จ- 
พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหบ้รษิทัจดัพิมพ์ 
และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์เรื่อง “เรื่อง	 ทองแดง”  
ซ่ึงทรงเล่�ถึงเร่ืองร�วคว�มเป็นม� คว�มแสนรู้ เฉลียวฉล�ด  
และคว�มกตัญญูรู้คุณของ “ทองแดง” สุนัขโปรดของ 
พระองค์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ 

“เรื่อง	ทองแดง” จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง หน�  
84 หน้� ขน�ด 17 x 26 ซม. ภ�พประกอบสี่สีสวยง�ม  
และห�ดูได้ย�กกว่�หนึ่งร้อยภ�พ พิมพ์ด้วยกระด�ษ 
อ�ร์ตมันอย่�งดี ร�ค�จำ�หน่�ยเล่มละ 299 บ�ท ฉบับ 

พิมพ์ครั้งแรกจำ�นวน 100,000 เล่ม ว�งตล�ดเมื่อวันที่  
26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2545 จำ�หน่�ยหมดอย่�งรวดเร็ว  
ตอ้งพมิพซ์ำ�้อกีหล�ยครัง้ จนถงึเดอืนมกร�คม พ.ศ. 2546  
ได้พิมพ์จำ�หน่�ยถึง 10 ครั้ง จำ�นวนพิมพ์ 700,000 เล่ม  
นับเป็นหนังสือที่ข�ยดีที่สุดในประเทศในปี พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2547 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหบ้รษิทัจดัทำ�พระร�ชนพินธ ์ 
“เรื่อง	ทองแดง	ฉบับการ์ตูนสี่สี” จ�กฝีมือของคุณชัย  

ราชวตัร และทมีง�น ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหจ้ดัพมิพ ์
เป็นหนังสือปกอ่อน ขน�ด 17 x 26 ซม. หน� 180 หน้� 
ว�งตล�ดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2547 และ 
พมิพซ์ำ�้ภ�ยในสองเดอืนตดิตอ่กนัถงึ 6 ครัง้ จนถงึขณะนี้ 
จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จำ�นวนพิมพ์ 658,000 เล่ม

นอกจ�กพระร�ชนิพนธ์อันยิ่งใหญ่ทั้ง 4 เรื่องดังที่ 
กล่�วม�แล้ว พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวยังทรง 
พระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์หนังสือ 
พระร�ชนพินธช์ดุ “พระราชดำารสั” อกีดว้ย พระร�ชดำ�รสั 
ที่พระร�ชท�นแก่คณะบุคคลในโอก�สต่�งๆ รวมทั้ง 



ANNUAL REPORT 2014 49

พระร�ชดำ�รัสพระร�ชท�นในโอก�สวันเฉลิมพระชนม- 
พรรษ�ในแต่ละปีนั้น พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมี 
พระวริยิอตุส�หะเรยีบเรยีงจ�กทีไ่ดบ้นัทกึพระสรุเสยีงไว ้
และทรงแปลเปน็ภ�ษ�องักฤษควบคูไ่ปดว้ย ทรงจดัพมิพ ์
เป็นหนังสือขน�ดไม่หน�นัก ปกเป็นเอกลักษณ์ พื้นข�ว 
สะอ�ด มพีระปรม�ภไิธยยอ่ ภปร. สทีอง ข้อคว�มสนีำ�้เงนิ  
เข้�เล่มแบบเย็บกล�ง ขน�ด 17 x 24 ซม. ภ�ยในเล่ม 
มีภ�พประกอบส่ีสี ทรงจัดพิมพ์เป็นก�รส่วนพระองค์  
ส่วนหนึ่งสำ�หรับพระร�ชท�นเพื่อใช้ในร�ชก�ร และ 
ส่วนหนึ่งสำ�หรับจำ�หน่�ย ในร�ค�เล่มละ 120 บ�ท

พระร�ชนิพนธ์ชุด “พระราชดำารัส” นี้ บริษัทได้รับ 
พระมห�กรุณ�ธิคุณให้เป็นผู้พิมพ์ต้ังแต่ พ.ศ. 2537  
เลม่แรกคอื “พระราชดำารสัพระราชทานแก่คณะบุคคล 
ต่างๆ	 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันท่ี	 4	 
ธันวาคม	พ.ศ.	2536” ต่อจ�กนั้นพระร�ชท�นต้นฉบับ 
ใหบ้รษิทัพมิพป์ระจำ�ทกุป ีฉบบัหลงัสดุคอื พระร�ชดำ�รสั 

เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ปี พ.ศ. 2542  
ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อเดือนธันว�คม พ.ศ. 2544

เมือ่ป ีพ.ศ. 2542 มลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ� 
ไดม้อบหม�ยใหบ้รษิทัเปน็ผู้จดัทำ�ซดีรีอม “พระราชดำารัส 
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	พระราชทานในวโรกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ตัง้แตปี่	พ.ศ.	2536	-	2541”  
สำ�หรบัจำ�หน�่ยแกป่ระช�ชนทัว่ไป ทัง้แผน่ภ�ษ�ไทยและ 
แผน่ภ�ษ�องักฤษ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทำ�สำ�เรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ี 
นบัเปน็ครัง้แรกท่ีมกี�รรวบรวมพระร�ชดำ�รสัในพระบ�ท- 
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในรูปแบบของซีดีรอม

ดว้ยคว�มรูส้กึสำ�นกึในพระมห�กรณุ�ธิคณุลน้เกล�้- 
ล้นกระหม่อมห�ที่สุดมิได้ ที่ทรงไว้ว�งพระร�ชหฤทัย 
ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์ 
เรื่องต่�งๆ ตลอดม� บริษัทจึงขอต้ังปณิธ�นท่ีจะมุ่งมั่น 
ทุม่เทพลงัคว�มส�ม�รถทำ�ง�นสนองพระมห�กรณุ�ธคิณุ  
ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีตลอดไป
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มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ 
ช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�แก่เด็กและเย�วชนผู้ย�กไร้ ได้ 
จัดพิมพ์พระร�ชนิพนธ์เรื่องต่�งๆ ในสมเด็จพระเทพ- 
รตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีเพ่ือจำ�หน�่ยห�ร�ยได ้
สมทบทนุ ในป ีพ.ศ. 2524 มลูนธิไิดม้อบหม�ยใหบ้รษิทัเป็น 
ผู้พิมพ์พระร�ชนิพนธ์เร่ืองแรกในชุดเสด็จพระร�ชดำ�เนิน 
เยอืนต�่งประเทศ คอืเรือ่ง “ยำา่แดนมงักร” และตอ่จ�กนัน้  
ตลอด 29 ปีที่ผ่�นม� บริษัทก็ได้มีโอก�สพิมพ์พระร�ช- 
นพินธเ์รือ่งต�่งๆ ในชดุนีม้�โดยตลอด เรือ่งล�่สดุทีพ่มิพ ์
จำ�หน่�ยในปี พ.ศ. 2552 เป็นลำ�ดับที่ 50 คือเรื่อง  
“ฟื้นภาษา	ได้อาหาร”

พระร�ชนิพนธ์เรื่อง “ฟื้นภาษา	ได้อาหาร” นี้ทรง 
เล่�ถึงประสบก�รณ์และสิ่งที่ทรงพบเห็นในระหว่�งที่ 
ประทับอยู่ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่�งวันที่ 13 -  
30 สิงห�คม พ.ศ. 2550 เพื่อทรงศึกษ�เพิ่มพูนคว�มรู้ 
ด�้นภ�ษ�ฝรัง่เศส จดัพมิพใ์นขน�ดรปูเลม่ 14.5 x 21 ซม.  
สี่สีทั้งเล่ม 248 หน้� ภ�พประกอบกว่� 300 ภ�พ ร�ค� 
เล่มละ 240 บ�ท ว�งจำ�หน่�ยตั้งแต่เดือนกันย�ยน  
พ.ศ. 2552

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นม� มูลนิธิยังมอบคว�ม 
ไว้ว�งใจให้บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เป็นผู้ 
จดัจำ�หน�่ยพระร�ชนพินธช์ดุเสดจ็เยอืนต�่งประเทศและ 
พระร�ชนิพนธ์เรื่องอื่นๆ อีกด้วย

นอกจ�กน้ีมูลนิธิได้มอบหม�ยให้บริษัทร่วมดำ�เนินก�ร 
จัดทำ�โครงก�รเผยแพร่และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์ 

ผ่�นช่องท�งก�รข�ยบนอินเทอร์เน็ตหรือระบบ e-commerce  
โดยเปิดตัวเว็บไซต์ www.amarin.com/princessbook 
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎ�คม พ.ศ. 2543

โครงก�รเผยแพรแ่ละจดัจำ�หน�่ยพระร�ชนพินธผ์�่น 
ระบบ e-commerce นี้ ไม่เพียงแต่ทำ�ให้ก�รจัดจำ�หน่�ย 
มีคว�มสมบูรณ์และท่ัวถึงม�กขึ้นเท่�นั้น ยังช่วยให้ผู้รัก 
ก�รอ�่น นกัเรยีน นกัศกึษ� เย�วชน และประช�ชนทัว่ไป  
ส�ม�รถศึกษ�ค้นคว้�และ “ท่องโลกกว้างทางปัญญา”  
ไปกับพระร�ชนิพนธ์อันทรงคุณค่� และร่วมโดยเสด็จ 
พระร�ชกศุลสมทบทุนมลูนธิิสมเด็จพระเทพรตันร�ชสดุ�  
ด้วยก�รสั่งซื้อหนังสือพระร�ชนิพนธ์ได้ตลอดเวล� ไม่ว่� 
จะอยูท่ีใ่ดในประเทศไทยหรอืในต�่งประเทศ และสำ�หรบั 
บริษัทเอง จ�กก�รได้มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�โครงก�รนี้  
ไม่เพียงแต่เป็นสิริมงคลสูงสุด และเป็นเกียรติประวัติ 
อนัน�่ภ�คภมูใิจยิง่แลว้ ยงัเปน็ก�รปทู�งสำ�หรับก�้วสำ�คญั 
ท�งธุรกิจในโลกของอินเทอร์เน็ตอันไร้พรมแดนอีกด้วย  
ดังคำ�กล่�วของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ อดีตประธ�น 
กรรมก�รบริห�รบริษัทผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่กล่�วในง�น 
เปดิตวัระบบ e-commerce สำ�หรบัพระร�ชนพินธต์อนหนึง่ 
ว่� “บริษัทถือเอาวันนี้เป็นก้าวแรกของการพัฒนาธุรกิจ 

บนอินเทอร์เน็ต และการทำาธุรกรรม e-commerce  

ดว้ยภมูปัิญญาและแนวคิดบนพืน้ฐานของวฒันธรรมไทย  

ทีเ่ราม่ันใจว่าจะทำาประโยชน์ให้แก่สังคมชาวไทยทุกแห่งหน 

ในมาตรฐานสากล”

เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพ- 

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี ทรงพระกรุณ� 
โปรดเกล้�ฯ  ให้วิทย�ลัยในวังหญิงจัดพิมพ์หนังสือ 
“ขนมลูกๆ	ทองแดง” โดยทรงมอบให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์ 
และจัดจำ�หน่�ยหนังสือเล่มน้ี นับเป็นหนังสือแนะนำ�ตัว  
“ทองแดง” สนุขัโปรดของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั  
ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ในเล่มประกอบด้วยภ�พถ่�ย  
“ทองแดง” ฝีพระหัตถ์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว  
และภ�พพระร�ชท�นรูปลูกๆ ของทองแดงทั้ง 9 ตัว  
พรอ้มประวตัคิรบถว้น นอกจ�กนีย้งัแสดงวธิทีำ�ขนมไทย 
ทัง้ 9 ชนดิต�มชือ่ลกูๆ ของทองแดง พรอ้มภ�พถ�่ยขนม

เมื่อปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดทำ�ซีดีรอมและวีซีดี 
เรือ่ง “เยน็สบายชายนำา้” ต�มพระร�ชประสงคใ์นสมเดจ็ 
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ซีดีรอม 
และวีซีดีเรื่อง “เย็นสบายชายนำ้า” นี้ ผลิตจ�กพระร�ช- 
นพินธซ์ึง่บนัทกึก�รเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิเยอืนส�ธ�รณรฐั 
ประช�ชนจีน ครั้งที่ 7 ระหว่�งวันที่ 14 - 27 สิงห�คม  
พ.ศ. 2539 นับเป็นคร้ังแรกที่มีก�รนำ�พระร�ชนิพนธ์ 
และภ�พยนตร์ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินม�จัดทำ�เป็น 
ซดีรีอมและวซีดีรีวมเปน็ชดุเดยีวกนั ร�ค�ชดุละ 399 บ�ท  
ว�งจำ�หน่�ยเมื่อเดือนธันว�คม 2546

ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหจ้ดัตัง้ 

“มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�” เพ่ือรับผิดชอบ 
ดำ�เนินง�นก่อต้ังพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�  
ณ พระตำ�หนักใหญ่ วังสระปทุม เพ่ือห�ร�ยได้สมทบ 
มลูนธิ ิในเดอืนมถินุ�ยน พ.ศ. 2549 มลูนธิไิดม้อบหม�ย 
ให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์และจัดจำ�หน่�ยแผ่นภ�พ “ลำาดับ 
ราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็น 
แผนภูมิลำ�ดับร�ชสกุลวงศ์ (Family Tree) ตั้งแต่สมเด็จ 
พระปฐมบรมมห�ชนก (ทองดี) จนถึงพระบ�ทสมเด็จ 
พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ 
ขน�ด 68.5 x 99 ซม. พิมพ์สี่สี อ�บมัน บรรจุกล่อง  
ร�ค�แผ่นละ 150 บ�ท จัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง จำ�นวน  
70,000 แผ่น

ตอ่ม�ในเดอืนกนัย�ยน มลูนธิไิดม้อบหม�ยใหบ้รษิทั 
เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดนิทรรศก�ร “สืบสายยุวกษัตริย์	 
สบืประวตัวิงัสระปทมุ” ทีส่ย�มดสิคฟัเวอรีเ่ซน็เตอร ์เพือ่ 
เผยแพรพ่ระร�ชประวตัขิองสมเดจ็พระศรสีวรนิทริ�บรม- 
ร�ชเทว ีพระพนัวสัส�อยัยกิ�เจ�้ จดัพมิพแ์ละจดัจำ�หน�่ย 
หนงัสอื “ศรสีวรนิทริานสุรณยี	์นอ้มรำาลกึถงึสมเดจ็พระ- 
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระร�ช- 
ประวัติและพระร�ชกรณียกิจ พร้อมทั้งพระฉ�ย�ลักษณ์ 
ของสมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�และภ�พถ่�ยต่�งๆ  
จัดพิมพ์เป็นหนังสือขน�ด 17 x 24 ซม. หน� 176 หน้�  
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พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ร�ค�เล่มละ 245 บ�ท จัดพิมพ์ไปแล้ว  
10 ครั้ง จำ�นวน 104,500 เล่ม

ในเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2551 มูลนิธิได้มอบหม�ย 
ใหบ้รษิทัจดัพมิพแ์ละจดัจำ�หน�่ยพระร�ชนพินธ์ “ไทยทำา	 
ไทยกนิ	กบัขา้วฝรัง่” ในเลม่ประกอบดว้ยภ�พถ�่ยแสดง 
วิธีทำ�อ�ห�ร พร้อมล�ยพระหัตถ์พระร�ชนิพนธ์อธิบ�ย 
วธิทีำ�ทุกขัน้ตอน ทรงส�ธติวธีิทำ�ดว้ยพระองคเ์อง หนงัสอื 
ตำ�ร�กับข้�วฉบับพิเศษเล่มน้ีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือปกแข็ง 
สี่สีตลอดเล่ม ร�ค�เล่มละ 200 บ�ท

นอกจ�กนี้มูลนิธิยังได้มอบให้บริษัทจัดพิมพ์และ 
จัดจำ�หน่�ยสมุดบันทึกเป็นประจำ�ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่  
“ไดอะรี่ประจำาปี	2549/2006	สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม”	 
“ไดอะรี่ประจำาปี	2550/2007	ครัวสระปทุม”	“สมุด 
บนัทกึ	2551/2008	ในรม่เงาวงัสระปทมุ”	“สมดุบนัทกึ	 
2552/2009	ปษุปสระปทมุ”	“สมดุบนัทกึ	2553/2010	 
ปะปดิพจิติรวาร”	“สมดุบนัทกึ	2554/2011	จงจรเทีย่ว”	 
“สมดุบนัทกึ	2555/2012	ลายพญานาค”	“2556/2013	 
สมุดบันทึกปีมะเส็ง”	“2557/2014	สมุดบันทึกปีมะเมีย”	 
และเล่มล่�สุด “2558/2015	สมุดรูป	2436”

“สมุดรูป	 2436” ได้จำ�ลองแบบจ�กสมุดเล่มจริง 
ที่มีขน�ด 14.25 × 15.00 นิ้ว หน�ประม�ณ 3 นิ้ว เป็น 

สมุดบันทึกขน�ดรูปเล่ม 19 × 21 ซม. ปกแข็ง สันโค้ง  
ด้�นในแทรกภ�พประวัติศ�สตร์ของประเทศไทยครบท้ัง  
38 ภ�พ จัดพิมพ์เป็นภ�พข�วดำ�ด้วยเทคนิคพิเศษบน 
กระด�ษอ�ร์ตด้�น และหน้�สำ�หรับเขียนบันทึกบน 
กระด�ษปอนด์ครีม รวมจำ�นวน 160 หน้� บรรจุใน 
กล่องลูกฟูก ร�ค�เล่มละ 295 บ�ท จัดพิมพ์ท้ังสิ้น  
50,000 เล่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นม� พิพิธภัณฑ์สมเด็จ- 
พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้� วังสระปทุม เสร็จสมบูรณ์และ 
เปิดให้ประช�ชนทั่วไปได้เข้�ชม ตลอดเวล� 10 ปีนับแต่ 
ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้� บริษัทได้มี 
โอก�สจดัพมิพส์ิง่พมิพต์�่งๆ รวมทัง้สมดุบนัทกึทัง้ 10 เลม่นี ้
เพื่อจำ�หน่�ยห�ร�ยได้สมทบมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสส�- 
อัยยิก�เจ้� รวมเป็นจำ�นวนพิมพ์กว่� 1,124,100 เล่ม  
มูลค่�รวมกว่� 315 ล้�นบ�ท 

นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณล้นเกล้�ล้นกระหม่อมที่ทรง 
ไว้ว�งพระร�ชหฤทัย บริษัทขอมุ่งมั่นทุ่มเททำ�หน้�ที่ 
ทั้งในด้�นก�รพิมพ์และก�รจัดจำ�หน่�ยให้ดีที่สุด และ 
แพร่หล�ยสู่ประช�ชนให้ม�กที่สุดตลอดไป
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สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน�  
กรมหลวงนร�ธวิ�สร�ชนครนิทร ์พระร�ชท�นวโรก�สให ้
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  
เป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์บ�งเรื่องม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2525  
พระนพินธ์เรือ่งแรกทีบ่รษิทัเปน็ผูพ้มิพค์อื “แมเ่ลา่ใหฟ้งั”  
ฉบับปกอ่อน ซ่ึงกระทรวงศึกษ�ธิก�รขอพระร�ชท�น 
พระอนุญ�ตเป็นผู้จัดพิมพ์เพ่ือห�ร�ยได้สมทบทุน 
โครงก�รสร�้งสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร�บรมร�ชชนน ี 
โดยจัดพิมพ์จำ�นวน 500,000 เล่ม นับเป็นหนังสือ 
ปกอ่อนที่ทำ�สถิติจำ�นวนพิมพ์สูงสุด

หลังจ�กน้ันก็โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์ 
เก่ียวกับก�รทัศน�จรเร่ืองต่�งๆอีกหล�ยเร่ือง เช่น  
“สายธารอารยธรรมจีน	 :	 7	ธานีแห่งอาณาจักรกลาง”  
(พ.ศ. 2531) ซ่ึงเป็นเล่มแรกๆ ในชุดเก่ียวกับก�รทัศน�จร 
ของพระองค์ ถัดจ�กน้ันก็มีเร่ือง “ภูฐาน	 เกาะเขียว 

บนแผ่นดิน” (พ.ศ. 2532) “ตุรกี	ดินแดนจักรพรรดิโรมัน 
และสุลต่านออตโตมัน” (พ.ศ. 2533) “ซินเจียงและ 
กานซู	:	ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว” (พ.ศ. 2533)  
“ยูนนาน” (ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2534) “จีนตะวันออก”  
(พ.ศ. 2537) และ “จีนอีสานและเสฉวน” (พ.ศ. 2540)

นอกจ�กนีย้งัมพีระนพินธใ์นชดุเกีย่วกบัพระร�ชวงศ ์
บ�งเรื่องท่ีทรงไว้ว�งพระทัยให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์คือ  
“ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” (พ.ศ. 2535) “ตราแผ่นดิน	 
ตราราชสกุล	และสกุล	อักษรพระนาม	และนามย่อ”  
(พ.ศ. 2535) “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ	และงานศิลปะ”  
เป็นพระนิพนธ์ 2 ภ�ษ� (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ภ�ษ�ไทย  -  
อังกฤษ พ.ศ. 2538 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภ�ษ�ไทย -  
ฝรั่งเศส พ.ศ. 2549 พระร�ชท�นพระอนุญ�ตให้
สม�คมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ดำ�เนินก�รแปลพระนิพนธ์ 
เป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส)

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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ในป ีพ.ศ. 2547 โปรดใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพพ์ระนพินธ ์
เล่มสุดท้�ยชื่อ “มหามกุฎราชสันตติวงศ์  พระนาม 
พระราชโอรสธดิา	พระราชนดัดา” เปน็หนงัสอืประมวล 
พระน�ม พระรปู และพระประวตัยิอ่ของพระร�ชโอรสธดิ� 
และพระร�ชนดัด�ผูส้บืร�ชสกลุทกุมห�ส�ข�ในพระบ�ท- 
สมเดจ็พระจอมเกล�้เจ�้อยูห่วั รชัก�ลที ่4 อย�่งสมบรูณ ์
ทีส่ดุ จดัพมิพเ์ปน็หนงัสอืปกแขง็ขน�ด 15.5 x 22.3 ซม.  
หน� 666 หน้� ร�ค�เล่มละ 600 บ�ท จำ�หน่�ยตั้งแต่ 
เดือนตุล�คม พ.ศ. 2547

หนังสือพระนิพนธ์เล่มสำ�คัญเก่ียวกับก�รสวรรคต 
และง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จ- 
พระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี เป็นหนังสือสองเล่ม 
ท่ีบริษัทได้มีโอก�สเป็นผู้พิมพ์คือ “จดหมายเหตุชาวบ้าน”  
(พ.ศ. 2539) และ “ส่งเสด็จสมเด็จย่า” (พ.ศ. 2540)  

ซึ่งเป็นหนังสือที่มีพระวิริยอุตส�หะรวบรวมข่�วก�ร 
สวรรคตและพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ 
สมเด็จย่�จ�กหนังสือพิมพ์ร�ยวันฉบับต่�งๆ หล�ยฉบับ  
หล�ยวัน บ�งตอนทรงทำ�หม�ยเหตุอธิบ�ยเพิ่มเติมด้วย

นอกจ�กด้ �นก�รพิมพ์แล้ ว บริษัทยั ง ไ ด้รับ 
พระร�ชท�นพระอนญุ�ตใหเ้ปน็ผูจ้ดัจำ�หน่�ยพระนพินธ์ 
บ�งเล่มม�ตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2539 อีกด้วย  
นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณล้นเกล้�ล้นกระหม่อมแก่บริษัท 

บัดนี้แม้จะสิ้นพระชนม์เสด็จสู่สวรรค�ลัยแล้วตั้งแต่ 
วันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 2551 พระกรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อ 
บริษัทในด้�นก�รพิมพ์ง�นพระนิพนธ์ม�โดยตลอดนั้น  
จะยังคงปร�กฏแจ่มชัดในสำ�นึกของพนักง�นบริษัท 
ทุกคน ซึ่งจะจดจำ�และเทิดทูนพระกรุณ�ธิคุณนี้ไว้ 
เหนือเกล้�เหนือกระหม่อมตลอดไป
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มลูนธิอิ�ส�เพือ่นพึง่ (ภ�ฯ) ย�มย�ก สภ�ก�ช�ดไทย  
พระเจ�้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ�้โสมสวล ีพระวรร�ช�ทินดั- 
ด�ม�ต ุองคน์�ยกกติตมิศกัดิต์ลอดชพี พระเจ�้หล�นเธอ  
พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� องค์ประธ�นมูลนิธิ ประท�น 
พระอนุญ�ตให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ “ตำารับ 
อาหารเพ่ือนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก” ขึ้น เพ่ือเป็นก�ร 
แนะแนวท�งก�รประกอบอ�ชีพเสริมจ�กท่ีได้ประท�น 
คว�มช่วยเหลือในโครงก�รฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยต�ม 
แนวท�งพระร�ชดำ�รเิศรษฐกจิพอเพยีง สตูรอ�ห�รในเลม่ 
คิดจ�กพืชผักสวนครัวในโครงก�ร และเชิญผู้มีชื่อเสียง 
ท�งด้�นก�รปรุงอ�ห�รม�เป็นผู้คิดสูตร นอกจ�กนี้ 
พระเจ�้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ�้โสมสวล ีพระวรร�ช�ทินดั- 
ด�ม�ตุ ยังได้ประท�นตำ�รับอ�ห�รที่ทรงคิดสูตรส่วน 
พระองค์อีก 2 ตำ�รับม�จัดพิมพ์ไว้ด้วย ตำ�รับอ�ห�รนี้ 
เล่มแรกพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 และพิมพ์ต่อเนื่องรวม  
3 เลม่ โปรดใหจ้ดัพมิพแ์ละจำ�หน่�ยในร�ค�ยอ่มเย� และ
ในปี พ.ศ. 2556 ท�งมูลนิธิได้ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์ 
หนงัสอื “โสมสวลรีงัสรรค”์ ซึง่รวมตำ�รบัอ�ห�รเพือ่นพึง่ 
(ภ�ฯ) ย�มย�กทั้งส�มเล่ม พร้อมท้ังแปลเมนูท้ังหมด 

เป็นภ�ษ�อังกฤษ และมอบหม�ยให้บริษัท อมรินทร์
บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่�ย

สมดุบนัทกึของโครงก�รกำ�ลงัใจ ในพระดำ�ริพระเจ�้- 
หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� โครงก�รนี้มี 
พระดำ�ริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง  
ผูต้อ้งขงัสตร ีกลุม่เดก็และเย�วชนทีก่ระทำ�ผดิ และกลุม่ 
ผู้ข�ดโอก�สอืน่ๆ ในกระบวนก�รยตุธิรรม ดว้ยทรงมุง่หวงั 
ที่จะช่วยลดก�รกระทำ�ผิดที่ซำ้�ซ้อน เปิดโอก�สให้บุคคล 
เหล�่นีก้ลบัม�เปน็ประช�กรทีม่คีณุภ�พ กลบัสูส่งัคมและ 
อยูร่ว่มกนัอย�่งสงบสขุ เพือ่สนบัสนนุกจิก�รของโครงก�ร  
ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีพระดำ�ริให้บริษัทจัดพิมพ์และ 
จดัจำ�หน�่ยสมดุบนัทึก “กำาลงัใจ” สำ�หรบัจำ�หน�่ยแกผู่ม้ ี
จติศรทัธ�ทีจ่ะรว่มสนบัสนนุโครงก�ร สมดุบนัทกึนีไ้ดจ้ดั 
พิมพ์ตดิตอ่กนัม�ทุกป ีโดยมบีรษิทั อมรนิทรบ์ุค๊เซน็เตอร ์ 
จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่�ย

นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณอย่�งยิ่งที่ทรงไว้ว�งพระทัย 
ใหบ้รษิทัเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รจดัพมิพแ์ละจดัจำ�หน�่ยหนงัสอื 
ในพระดำ�ริตลอดม�

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายหนังสือในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดีย
อมรินทร์นิวมีเดียเกิดจ�กก�รพัฒน�และดูแลสื่อ 

และเนื้อห�ออนไลน์ให้กับนิตยส�รในเครืออมรินทร์  
ปัจจุบันฝ่�ยนิวมีเดียได้รับคว�มไว้ว�งใจให้พัฒน�สื่อ 
ออนไลนแ์ละสร�้งสรรคเ์นือ้ห�ใหก้บัลกูค�้นอกองคก์รใน 
หล�กหล�ยกลุม่ เชน่ เวบ็ไซตใ์นเครอื SCG ทัง้ผลติภณัฑ ์
ในกลุ่มตร�ช้�ง www.trachang.co.th และเว็บไซต์ของ  
SCG Regional สำ�หรับประเทศต่�งๆ ในกลุ่มประเทศ 
อ�เซียน ออกแบบพัฒน�ระบบใหม่ให้กับเว็บไซต์โฮมโปร  
www.homepro.co.th นอกจ�กก�รพฒัน�สือ่และเนือ้ห� 
แล้ว อมรินทร์นิวมีเดียยังให้บริก�รบริห�รจัดก�รเนื้อห� 
และกิจกรรมสังคมออนไลน์ของลูกค้� ซึ่งปัจจุบันมี
ลูกค้�ที่ให้บริก�รอยู่ในกลุ่มอสังห�ริมทรัพย์และวัสดุ 

ก่อสร้�ง นอกจ�กนี้ทีมง�นของอมรินทร์นิวมีเดียมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รผลิตผังภ�พข้อมูล (infographic) หรือ 
ส่ือวิดีโอ ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ท้ังในแง่แสดง 
ขอ้มลูสนิค�้บรกิ�ร ก�รสอนขัน้ตอนก�รทำ�ง�น (How - to)  
รวมไปถงึง�นทีต่อ้งก�รใหม้คีนพดูถงึและแชรต์อ่ (Viral) 

อมรินทร์นิวมีเดียส�ม�รถนำ�เสนอเทคโนโลยีและ 
ข้อมูลแบบดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนสื่อ และเพิ่มช่องท�ง 
ก�รข�ย เช่น ระบบ Digital Signage ในง�นแฟร์ 
ระบบก�รลงทะเบียนง�นแฟร์ออนไลน์ ก�รวิเคร�ะห์ 
ข้อมูลของผู้ใช้ง�นสื่อออนไลน์ และผู้เข้�ชมง�นแฟร์ 
ท่ีส�ม�รถนำ�ม�ต่อยอดก�รส่ือส�ร ประช�สัมพันธ์ และ
ก�รข�ยในอน�คตได้

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์
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ฝ่ายอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
รับจัดกิจกรรมส่ือส�รก�รตล�ดในรูปแบบอีเว้นต์และ 

ง�นแฟร์ ให้กับนิตยส�รและหนังสือในเครือของบริษัท  
และลกูค�้ภ�ยนอกอย�่งครบวงจร อ�ท ิง�นบ�้นและสวน 
แฟร ์และ ง�น Health, Cuisine & Beauty Festival  ดว้ย 
คว�มชำ�น�ญทำ�ให้ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กองค์กรภ�ยนอก  
ทั้งในส่วนภ�ครัฐและหน่วยง�นเอกชนให้เป็นผู้จัดง�น 
ต่�ง ๆ  

ผลง�นในปี พ.ศ. 2557 เช่น โครงก�รออกแบบ 
สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ส�กล ปี พ.ศ. 2557 ของ 
สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  
กจิกรรมสมัมน� TMB HI FEE CAMPAIGN : WORLD  
WIDE WEALTH เปิดโลกกว้�งท�งก�รลงทุน ROADSHOW 
ป ี2014 ของธน�ค�รทห�รไทย จำ�กดั (มห�ชน), ง�นสมัมน�  
TMB WORLD WIDE WEALTH ECONOMIC SEE  
THROUGH 2015 วิทย�กร ดร.ศุภชัย พ�นิชภักดิ์ ของ 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน), ง�นสัมมน� 

 

TMB Wealth Banking Inheritance Management  
รับมือภ�ษีมรดก รุกว�งแผนสู่คว�มมั่งคั่ง วิทย�กร  
คุณประม�ณ เลืองวัฒนะวณิช ของบริษัทหลักทรัพย์ 
จัดก�รกองทุน ทห�รไทย จำ�กัด, กิจกรรม SACICT  
Craft Trend 2014 / 2015 ระยะที่ 1 และ 2 ของ  
ศนูยส์ง่เสรมิศลิป�ชพีระหว่�งประเทศ (องคก์�รมห�ชน)  
และกจิกรรมเลีย้งลกูค้�ประจำ�ปแีละเฉลมิฉลองครบรอบ  
35 ปี ของบริษัทไทยป�ร์คเกอร์ไรซิ่ง จำ�กัด

จ�กประสบก�รณ์คว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่องในก�ร 
สร้�งสรรค์กิจกรรมสื่อส�รก�รตล�ดม�กว่� 15 ปี  
อมรนิทรค์รเีอทีฟแอนดอ์เีว้นตย์งัคงมุง่มัน่สร�้งสรรคง์�น 
คุณภ�พ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�ง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมืออ�ชีพที่ว่� 

“เพร�ะง�นคุณภ�พคือคว�มชำ�น�ญของเร�”
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ชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม
ให้บริก�รท�งก�รแพทย์เพื่อรักษ� บำ�บัด ฟ้ืนฟู  

ผู้ป่วยโรคต่�งๆ  ด้วยก�รผสมผส�นคว�มรู้ท�งชีวจิต 
เข้�กับก�รแพทย์แผนปัจจุบันและก�รแพทย์ท�งเลือก 
อืน่ ๆ  ไดแ้ก ่ก�รใหย้� วติ�มนิ ส�รอ�ห�ร ดทีอ็กซ ์ฝงัเขม็  
ครอบแกว้ ก�รนวดบำ�บดั รว่มกบัก�รปรบัเปลีย่นอ�ห�ร  
(อ�ห�รชีวจิต) และก�รออกกำ�ลังก�ย (รำ�กระบอง) ซึ่ง 
เน้นก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้โรค ซึ่งได้รับก�ร 
ตอบรับที่ดีม�กจ�กผู้ที่รักสุขภ�พ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557  
ชีวจิตโฮมคลินิกได้เริ่มเปิดให้บริก�รรับจัดคอร์สสุขภ�พ 
สำ�หรับองค์กรและบุคคลทั่วไป

ชีวจิตโฮมช็อป
ร�้นค้�ทีค่ดัสรรสนิค้�และวตัถดุบิสว่นใหญท่ีม่�จ�ก 

ธรรมช�ตหิรอืโดยวธิเีกษตรอนิทรยี ์(Organic) ทีเ่อือ้ตอ่ 
ก�รดำ�รงชวีติในแนวท�งชวีจติ นอกจ�กนีย้งัประกอบดว้ย 
สนิค�้อปุโภคและบรโิภคอืน่ ๆ  ภ�ยใตแ้บรนด ์“Cheewajit- 
home”

ชีวจิตโฮม
คลินิกแนวชีวจิตควบคู่กับก�รแพทย์แผนปัจจุบัน ท่ีเน้นก�รรักษ�โดยก�ร “จ่�ยย�น้อยท่ีสุด” เปิดดำ�เนินก�ร 

ทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์) ตั้งแต่เวล� 10.00 น. - 18.00 น. หยุดทุกวันศุกร์ โดยชีวจิตโฮมนี้แบ่งก�รดำ�เนินง�น 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
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เมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 บริษัท อมรินทร์  
เทเลวชิัน่ จำ�กดั ไดร้บัใบอนญุ�ตประกอบกจิก�รกระจ�ย 
เสียงหรือโทรทัศน์  สำ�หรับให้บริก�รกระจ�ยเสียงหรือ 
โทรทศัน ์(กจิก�รทีใ่ชค้ลืน่คว�มถี)่ ประเภทบรกิ�รธรุกจิ 
ระดับช�ติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบคว�มคมชัดสูง จ�กคณะ 
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และ 
กิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) สืบเนื่องจ�กก�ร 
ชนะก�รประมูลใบอนุญ�ตดังกล่�ว ซ่ึงมีก�รจัดก�รประมูล 
ใบอนุญ�ตในช่วงปล�ยปี พ.ศ. 2556 ต่อม�บริษัท 
เร่ิมดำ�เนินก�รออกอ�ก�ศร�ยก�รโทรทัศน์ต�มใบอนุญ�ต 
ดังกล่�ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ใช้ชื่อช่อง 

ร�ยก�รว่� “อมรินทร์ ทีวี เอชดี” โดยผู้รับชมร�ยก�ร 
ส�ม�รถรับชมผ่�นหม�ยเลขช่องร�ยก�ร 34 ในกรณี 
ใช้กล่องรับสัญญ�ณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และหม�ยเลข 
ช่องร�ยก�ร 44 ในกรณีใช้ช่องท�งอื่นๆ 

ชอ่งร�ยก�ร อมรนิทร ์ทวี ีเอชดี ดำ�เนนิก�รออกอ�ก�ศ 
ตลอด 24 ชั่วโมง เนื้อห�ร�ยก�รของช่องร�ยก�รของ 
บริษัทประกอบไปด้วย ร�ยก�รประเภทข่�ว ร�ยก�ร 
ประเภทบนัเทงิ และร�ยก�รประเภทคว�มรูท้ัว่ไป เนือ้ห� 
ร�ยก�รข้�งต้นม�จ�กก�รผลิตเองของบริษัท และก�ร 
ร่วมดำ�เนินก�รจ�กพันธมิตรท�งธุรกิจของบริษัท

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด
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รางวัลชูเกียรติ	อุทกะพันธุ์	ครั้งที่	11	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
วันพุธที่	23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557
ณ	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

รางวัล

ร�งวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547  
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ด้วยก�รเชิดชูหนังสือดี 
ท่ีเป็นแบบอย�่งของก�รทำ�ง�นสร�้งสรรค ์โดยมุง่หวงัสง่เสรมิหนงัสอื 
น้ันใหแ้พรห่ล�ยไปในวงกว�้ง ทัง้กระตุน้ใหน้กัเขยีน สำ�นกัพิมพ์ และ 
หน่วยง�นต่�ง ๆ เห็นคว�มสำ�คัญของก�รจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น 

ต่อม� ปี พ.ศ. 2551 จนถงึปจัจบุนั ไดเ้ปลีย่นรปูแบบม�เปน็ก�ร 
มอบร�งวัลให้แก่บุคคลหรือหน่วยง�นที่อุทิศตนทำ�ง�นเพื่อสังคม 
อย่�งต่อเนื่อง และง�นน้ันส่งผลต่อก�รเปล่ียนแปลงของผู้คนและ 
สังคมในวงกว้�ง

บุคคลที่ได้รับร�งวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 11 ประจำ�ปี  
พ.ศ. 2557 ไดแ้ก ่คณุเอนก	นาวกิมลู ซึง่เปน็ผูท้ีไ่ดร้บัก�รยอมรบัว�่  
เป็นนักวิช�ก�ร / นักเขียนส�รคดี / นักสะสมของเก่� และผู้ก่อตั้ง  
“บ้�นพิพิธภัณฑ์”  ในฐ�นะผู้ปะชุนประวัติศ�สตร์ไทย เป็นผู้ท่ีใช้  
“ศรัทธ�เป็นพลัง” ในก�รทำ�ง�นม�ตลอดอย่�งต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น 
ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่เป็นร�กฐ�นขององค์คว�มรู้ของช�ติ และ 
ยังเชื่อว่�  “ช�ติจะพัฒน�ก้�วหน้�ได้ ส่วนหนึ่งต้องปลูกฝังให้คน 
ในช�ติรักก�รค้นคว้� สั่งสมคว�มรู้” 

ด้วยคว�มเชื่อนี้ทำ�ให้เอนกมุม�นะสร้�งง�นเขียนอย่�งที่เรียกว่� 
เป็นง�น “เจ�ะลึก บันทึกอดีต” นำ�เสนอทั้งเรื่องร�วบุคคล ข้�วของ 
เครื่องใช้ สถ�นที่ เกร็ดประวัติศ�สตร์ต่�งๆ อย่�งตั้งคำ�ถ�ม ท้�ท�ย 
คำ�ตอบ ค้นห�บุคคลที่สังคมอ�จหลงลืม ไม่ใส่ใจ อ�ทิ พ่อเพลง 
แม่เพลง ศิลปินพื้นบ้�น และบุคคลส�ข�อ�ชีพอื่นอย่�งที่เรียกว่� 

เปน็ “คนนอกศตวรรษ” และเอนกยงันำ�เสนอส่ิงทีเ่ปน็ธรรมด�ส�มญั 
อื่น ๆ ทว่�คนท่ัวไปมักมองข้�ม ไม่ว่�ของเล่นเด็ก ถนนหนท�ง 
ยวดย�นพ�หนะ สถ�ปตัยกรรมบ�้นเรอืน จติรกรรมฝ�ผนงั เอกส�ร 
สิง่พมิพ ์หนงัสอืเก�่ ใบแจง้คว�ม โฆษณ�ยอ้นยคุ ฯลฯ อนัมนียัสำ�คญั 
ว�่เปน็เอกส�ร “นอกตำ�ร�” เข�ต�มเกบ็ต�มคน้คว้� แลว้นำ�ม�ชำ�ระ  
ปะชุนข้ึนเป็นอีกหล�ยๆ บรรทัดของประวัติศ�สตร์ท่ีเคยข�ดห�ย

นอกจ�กทีก่ล�่วแลว้ เอนกยงัตอ้งรบับทหนกัที ่“บ�้นพพิธิภณัฑ์”  
เพร�ะไม่ได้เป็นเพียงกรรมก�ร ผู้ดูแล หรือภัณฑ�รักษ์อย่�งที่ควร 
เรยีกว�่ ปูโ่สมเฝ�้ทรพัย ์เท�่นัน้ แตเ่อนกเปน็ผูเ้ตมิชวีติ เปน็ผูป้ลกุฟืน้ 
คืนชีพ สร้�งลมห�ยใจใหม่ให้กับสิ่งของท่ีตนสะสม ให้กับสิ่งของ 
ที่คนนำ�ม�บริจ�ค แล้วนำ�ออกแสดงอย่�งมีระบบระเบียบ มีชีวิตชีว�  
ให้คว�มรู้แก่ผู้เข้�ชมอย่�งเพลิดเพลิน ต�มแนวคิดที่เข�เคยกล่�ว 
ไว้เองว่� พิพิธภัณฑ์เป็นเสมือนคลังอ�ภรณ์ของแผ่นดิน เป็นที่เก็บ 
และแสดงมรดกของช�ติ เป็นเครื่องพิสูจน์ศักดิ์ศรีคว�มเป็นช�ติใน 
น�น�อ�รยประเทศ จงึใหค้ว�มสำ�คญัแกก่�รมพีพิธิภณัฑเ์ปน็อย�่งยิง่  
และอ�จกล่�วได้ว่� จำ�นวนพิพิธภัณฑ์คือดัชนีวัดคว�มเจริญของช�ติ 
นั้น ๆ เข�ได้ทุ่มเทอุทิศก�รง�นของตนในหลักคติ “ศรัทธ�เป็นพลัง”  
ผนวกง�นส�รคดเีข�้กบัง�นพิพิธภณัฑ์เปน็หนึง่เนือ้เดยีวกนั มคีณุค�่ 
และสร�้งสรรคค์ณุประโยชน ์สร�้งแรงบนัด�ลใจใหม่ ๆ  แกช่มุชนและ 
สังคมม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น คณะกรรมก�รจึงมีมติให้เอนก น�วิกมูล  
ได้รับร�งวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
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รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
“มากกว่ารางวัลคือโอกาส”

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด	ครั้งที่	15	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
วนัพฤหสับดทีี	่18	กนัยายน	พ.ศ.	2557	ณ	คอนเวนชัน่ฮอลล	์1	-	2	
บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

ร�งวัลน�ยอินทร์อะวอร์ดเป็นกิจกรรมสร้�งสรรค์ท่ีมุ่งหวังให้เป็น 
เวทีแสดงคว�มส�ม�รถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิด 
ผลง�นเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภ�พในสังคมไทย สำ�หรับร�งวัลน�ยอินทร์ 
อะวอร์ด คร้ังที่ 15 ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 มีผลง�นท่ีได้รับร�งวัล 
พระร�ชท�นจำ�นวน 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทสารคดี (ส�รคดีชีวิต) ร�งวัลยอดเยี่ยม 
เรื่อง เรื่องเล่าจากยอดภูเขานำ้าแข็ง โดย ด�วเดียวด�ย

ประเภทนวนิยาย (แนวสืบสวนสอบสวน) ร�งวัลยอดเยี่ยม 
เรื่อง กาหลมหรทึก โดย ปร�ปต์

ประเภทเรื่องสั้น ร�งวัลยอดเยี่ยม 
เรื่อง หอนาฬิกาที่หาช่างซ่อมไม่ได้ โดย นฤพนธ์ สุดสว�ท

ประเภทกวีนิพนธ์ ร�งวัลยอดเยี่ยม 
เรื่อง สถานการณ์ปกติ โดย บัญช� อ่อนดี

ผู้บริหารนำานักเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดประจำาปี พ.ศ. 2557  

เขา้รับพระราชทานโลร่างวัลจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ จากโครงการประกวด 

นายอินทร์อะวอร์ดประจำาป ีพ.ศ. 2557 หลังเขา้รบัพระราชทาน

โลร่างวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ณ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)





ANNUAL REPORT 2014 65

Amarin	Baby	&	Kids	Fair	ครั้งที่	3
วันที่	26	กุมภาพันธ์	-	2	มีนาคม	พ.ศ.	2557	
ณ	อาคาร	106	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

งานแฟร์และงานเปิดตัว

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด  
(มห�ชน) จัดง�นแฟร์ท่ีคุ้มค่�ท่ีสุดสำ�หรับครอบครัว 
โดยจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยรวบรวมสินค้� 
ดีที่สุดเพื่อแม่และลูกลดกระหนำ่�กว่� 80% คัดเลือก 
สนิค้�คณุภ�พเพือ่แม่และลกูกว่� 300 บูธ๊ โดยภ�ยในง�น 
มีกิจกรรมที่น่�สนใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมสนุก เช่น  
ก�รเล่�นิท�นโดยแพรวเพื่อนเด็ก ล�นเล่นสนุก พร้อม 
กิจกรรมว�ดรูประบ�ยสีจ�ก Smart Kid Club รวมถึง 
ก�รเปิดโอก�สให้หนนู้อยได้แสดงคว�มส�ม�รถ  อ�ทเิช่น  
ก�รเดนิแฟชัน่โชว์ของหนนู้อยท�ย�ทคนดงั และน�ยแบบ 

น�งแบบตัวน้อยที่ผ่�นเข้�รอบคัดเลือก Real Parenting  
Fashion Show รวมถึงพิธีมอบร�งวัลหนูน้อยขวัญใจ 
มห�ชน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกมอบร�งวัลโดยนิตยส�ร  
Real Parenting ให้แก่หนูน้อยท�ย�ทคนดัง โดยให้ 
ผูอ่้�นนติยส�รร่วมโหวตด้วยก�รส่งคปูองในหน้�นติยส�ร 
และท�งเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่ได้รับร�งวัลในส�ข�ต่�ง ๆ มีดังนี้ 

• หนูน้อยขวัญใจมหาชนฝ่ายหญิง ผู้ที่ได้รับร�งวัล  
“น้องวันใหม่ - ครอบครัวฉัตรบริรักษ์”

• หนูน้อยขวัญใจมหาชนฝ่ายชาย ผู้ที่ได้รับร�งวัล  
“น้องโปรด - แม่เป้ย - ปานวาด”
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บรษัิท อมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน)  
ตอกยำ้�คว�มสำ�เร็จอีกครั้งด้วยก�รจัดง�นแฟร์สินค้� 
ดีที่สุดเพื่อแม่และลูกอย่�งต่อเน่ือง โดยรวบรวมสินค้� 
และบริก�รชั้นนำ� คัดสรรคุณภ�พเพื่อแม่และลูกน้อย  
ภ�ยในง�นมีกิจกรรมที่สนุกสน�นเหม�ะสำ�หรับคุณแม่ 
และครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจก�รดูแลเลี้ยงดูลูก อีกท้ัง 
ยงัมกีจิกรรมทีเ่ปิดโอก�สให้กบัลกูน้อยวยั 3 เดอืน - 8 ขวบ
ได้ร่วมแสดงคว�มส�ม�รถ คว�มกล้�แสดงออก ผ่�นเวที 
ก�รประกวดภ�ยในง�น อ�ทเิช่น Real Parenting Cover  

Kids เฟ้นห�หนูน้อยขึ้นปกนิตยส�ร Real Parenting  
Fashion Show โชว์ก�รเดนิแบบของน�งแบบ - น�ยแบบ 
ตวัน้อย 40 คนทีผ่่�นก�รคดัเลอืกจ�กทัว่ประเทศร่วมกบั 
หนนู้อยด�ร�และเซเลบรวมถงึพธิมีอบร�งวลั Parent of  
the Year 2014 ทีม่อบโดยนติยส�ร Real Parenting ให้แก่ 
บคุคลทีเ่ป็นพ่อแม่และครอบครวัต้นแบบทีด่ขีองสงัคม หรอื 
องค์กรทีส่นบัสนนุกจิกรรมเพือ่เดก็และสถ�บนัครอบครวั  
โดยให้ผูอ่้�นนติยส�รร่วมโหวตด้วยก�รส่งคปูองและท�ง 
เวบ็ไซต์ ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัร�งวลัในส�ข�ต่�ง ๆ มดีงันี้

Amarin	Baby	&	Kids	Fair	ครั้งที่	4
วันที่	30	กรกฎาคม	-	3	สิงหาคม	พ.ศ.	2557
ณ อาคาร	106	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

 •	Father	of	the	Year  ผู้ที่ได้รับร�งวัล  ผู้พันเบิร์ด - พันโท วันชนะ สวัสดี

 •	Mother	of	the	Year  ผู้ที่ได้รับร�งวัล  คุณเป้ย - ปานวาด บุญยรัตกลิน

 •	Parent	of	the	Year	  ผู้ที่ได้รับร�งวัล  ครอบครัวฉัตรบริรักษ์

 •	Best	Playground	  องค์กรที่ได้รับร�งวัล  คิดส์ซาเนีย 
 •	Best	Corporate	for	Parenting  องค์กรที่ได้รับร�งวัล  มูลนิธิกระจกเงา

 •	Best	Innovation	for	Parenting  องค์กรที่ได้รับร�งวัล  “โครงการเด็กบ้านไกล”
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“บ�้นและสวนแฟร ์Midyear” เพร�ะ “บ�้น” หยดุสวย 
ไม่ได้ 1 ปีจึงมี 2 ครั้ง หล�กหล�ยไอเดียที่เสริมสร้�ง 
แรงบนัด�ลใจ  ครบครนัทกุสิง่สำ�หรบัคนรกับ�้นและสวน  
ไฮไลท์เด็ดในง�น ห้องตัวอย่�งในคอนเซ็ปต์ my home  
show มีดีต้องโชว์ จัดแสดงส�รพัดไอเดียสร้�งสรรค์ที่ 
เกดิขึน้ไดใ้นทกุมมุมองของบ�้น จ�กนติยส�ร my home 
ศิลปะในก�รทำ�อ�ห�ร เปรียบเสมือนเป็นง�น craft ใน 

คอนเซ็ปต์ ROOM LIFE STYLE SHOP โดยนิตยส�ร  
room, ไอเดียดี สดจ�กฟ�ร์ม จ�กบ้�นและสวน Craft   
Village ท่ีจะเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจให้หันกลับม�ใช้ 
วิถีเกษตร และสินค้�ออกแบบไทยๆ  ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มนักออกแบบจ�ก ECO DESIGN  
THAI นำ�ทีมโดย ท็อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธน�กร พร้อม 
พบกับกิจกรรมคุณภ�พในง�นอีกม�กม�ย

บ้านและสวนแฟร์	Midyear
วันที่	30	กรกฎาคม	-	3	สิงหาคม	พ.ศ.	2557
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา
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กิจกรรมดี ๆ Show me your home ที่นิตยส�ร 
my home จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้อ่�นได้ร่วมสนุกและแบ่งปันไอเดียก�รตกแต่งบ้�น  
สวน ด้วยก�รถ่�ยภ�พมุมสวยๆ ภ�ยในบ้�นหรือสวน  
ส่งเข้�ม�ประกวดผ่�นท�ง www.myhome-mag.com  
เพื่อร่วมชิงร�งวัลมูลค่�รวมกว่� 100,000 บ�ท และยัง 
ได้มีโอก�สลุ้นขึ้นปกนิตยส�ร my home รวมถึงคอลัมน์ 
ด้�นใน ซึ่งก�รจัดประกวดคร้ังน้ีได้รับก�รตอบรับอย่�ง 
ล้นหล�มด้วยจำ�นวนผลง�นที่ส่งเข้�ม�กว่� 1,200 ภ�พ 

พร้อมท้ังจัดง�นประก�ศผลร�งวัลขึ้นในวันท่ี 2  
สิงห�คม พ.ศ. 2557 โดยเชิญชวนผู้ที่เข้�ร่วมประกวด 
และผู้ท่ีสนใจในโครงก�รนี้หล�ยร้อยคน ม�ร่วมลุ้นก�ร 
ประก�ศผลร�งวัลและรับฟังก�รบอกเล่�  และประสบก�รณ์ 
ก�รแต่งบ้�นเองจ�กผู้ชนะก�รประกวดในครั้งนี้ ณ โซน 
my home Show ซึ่งจัดขึ้นอย่�งอบอุ่นและเป็นกันเอง 
ในง�นบ้�นและสวนแฟร์ Midyear ที่ผ่�นม�นี้ ที่ไบเทค 
บ�งน�

กิจกรรม	Show	me	your	home	ปีที่	3	โดยนิตยสาร	my	home
วันที่	2	สิงหาคม	พ.ศ.	2557
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา
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นิตยส�ร InStyle นิตยส�รแฟชั่น คว�มง�ม และ 
ไลฟส์ไตลช์ัน้นำ�ในเครอือมรนิทร ์รว่มกบัเซน็ทรลัพล�ซ�  
แกรนด ์พระร�ม 9 จดักจิกรรมท�้ประชนัก�รเปน็แฟชัน่- 
นิสต้�ตัวจริงโดยรวม 3 ทีม คู่รักด�ร�ชื่อดัง ทีมดีเจและ 
ศิลปินชื่อดังม�รวมกันในง�น InStyle Shopping Rally  
เพื่อแข่งขันช็อปป้ิงจ�กเสื้อผ้�แบรนด์ดังใน 3 โจทย์ 
แฟชั่นสุดชิคต�มคอนเซ็ปต์ภ�ยใต้ธีม “FASHION  
REVOLUTION” 

ปิดท้�ยกิจกรรมช็อปสนุกด้วยแฟช่ันโชว์ผลง�น 
มิกซ์แอนด์แมทช์จ�ก 3 ทีมผู้เข้�ร่วมแข่งขัน โดยทีม  
โย่ง - อ�ร์มแชร์ และ ก้อย - วลัยลักษณ์ ได้รับคะแนนจ�ก 
คณะกรรมก�รอย่�งท่วมท้น คว้�ร�งวัล Outstanding  
Style จ�กนิตยส�ร InStyle ในปีนี้ไปครอง และส่งท้�ย 
คว�มสนุกกันด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ตจ�กนักร้อง 
หนุ่มเสียงดี สิงโต เดอะสต�ร์ 

InStyle	Shopping	Rally	“Fashion	Revolution”
วันที่	28	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	
ณ	ลาน	Work	&	Play	ชั้น	1	เซ็นทรัลพลาซา	แกรนด์	พระราม	9
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นิตยส�ร WE นิตยส�รคว�มรักและก�รแต่งง�น 
อันดับ 1 ของประเทศ ฉลองครบรอบปีที่ 10 ด้วยก�ร 
จัดง�น “WE Are In Love 2014” ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์  
“Love Is Awesome” เพือ่ตอกยำ�้คว�มเป็นผูน้ำ�นติยส�ร 
แห่งคว�มรักและก�รใช้ชีวิตคู่ เพื่อเป็นไอเดียสำ�หรับ 
ก�รจัดง�นแต่งง�นที่สมบูรณ์แบบให้กับทุกคู่รัก

ในง�นได้รวมหล�กหล�ยไอเดียสุดพิเศษในบรรย�ก�ศ  
อบอุ่นโรแมนติกให้กับทุกคู่รักที่ม�ร่วมชมง�นตลอดท้ัง  
3 วัน อ�ทิ แฟชั่นโชว์ชุดแต่งง�นจ�กห้องเสื้อแบรนด์ดัง  
พร้อมโชว์เครื่องเพชรสุดหรู โดย 6 น�งเอกดังร่วมด้วย 
แฮร์สไตลิสท์ และเมคอัพอ�ร์ติสท์ระดับแถวหน้�ของ 

วงก�รแต่งง�น ไม่เพียงเท่�นั้นยังมีอีกหล�ยกิจกรรม 
ที่เรียกคว�มสนใจได้จนตลอดง�น ไม่ว่�จะเป็นมินิ 
คอนเสิร์ตเพลงรักจ�กคู่รักศิลปิน รวมไปถึง Workshop  
In Love จ�กทีมสไตลิสท์นิตยส�ร WE ร่วมด้วยกูรูด้�น 
ก�รจัดง�นแต่งง�น เวดดิ้งสตูดิโอ ร้�นชุดวิว�ห์ และ 
ร้�นเพชรชื่อดัง ท่ีพร้อมใจกันนำ�เสนอแพ็คเกจพิเศษ 
ให้กับทุกคู่รัก ปิดท้�ยคว�มอบอุ่นด้วยก�รจับร�งวัล 
แพ็คเกจที่พัก และบัตรรับประท�นอ�ห�รจ�กโรงแรม 
ชื่อดังมูลค่�รวมกว่� 100,000 บ�ท ทั้งหมดสร้�งคว�ม 
ประทบัใจใหก้บัเหล�่สือ่มวลชนและกลุม่คูร่กัจำ�นวนม�ก 
ที่ม�ร่วมง�นได้เป็นอย่�งดี 

WE	Are	In	Love	2014	“Love	Is	Awesome”
วันที่	10	-	12	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	
ณ	แฟชั่นฮอลล์	ชั้น	1	สยามพารากอน
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Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งท่ี 12  
จัดเต็มยิ่งใหญ่ 3 โซน ทั้งสุขภ�พ อ�ห�ร และคว�มง�ม  
Health Zone พบกับ คลินิกท�งเลือกท่ีดีท่ีสุดในไทย  
อ�ทิ คลินิกครอบกระปุก นวดทุยน่�รักษ�อ�ก�รปวด  
คลนิกิสมนุไพรแทนย�รกัษ�โรค โดยแพทย์แผนปัจจบุนั  
คลนิกินวดลงัก�แก้โรคข้อ คลนิกิย�โบร�ณตำ�รบัพระเจ้� 
สุริยไชยวรมัน โดยนิตยส�รชีวจิต Cuisine Zone สนุก 
ชอ็ปทีโ่ซนอ�ห�ร เครือ่งดืม่ เครือ่งครวั และของใช้ในบ้�น  
และโซนใหม่ Farmers’ Market รวบรวมสุดยอดสินค้� 
ปลอดส�รพษิ คดัสรรพิเศษเพ่ือคณุ อกีท้ังชวนคณุม�ชมิ  
10 นำ้�พริกอร่อยในตำ�น�น ห�กินย�ก อ�ทิ นำ้�พริกอี่เก๋  

นำ�้พรกิมะหม�ดม�ด นำ�้พรกิมะกรดู เสร์ิฟพร้อมบฟุเฟ่ต์ 
ผักอินทรีย์ และเครื่องเคียง Beauty / Fashion Zone  
โซนแฟชัน่และคว�มง�ม เครือ่งสำ�อ�ง สกนิแคร์ อปุกรณ์ 
เพื่อคว�มง�ม สถ�บันคว�มง�มและลดนำ้�หนัก เสื้อผ้�  
กระเป๋� รองเท้� และเทคนิค  “แต่งน้อย สวยเยอะ”  
ชวนเหล่�ส�วกแฟชัน่ อพัลคุสะท้�นรนัเวย์ และท้�ประชนั 
เทคนิคแต่งหน้�โดยบิวตี้กูรู โดยนิตยส�ร lemonade

นอกจ�กนีย้งัมสีนิค�้สขุภ�พ อ�ห�ร คว�มง�ม จ�ก 
ผู้ประกอบก�รม�กกว่� 300 ร้�นค้� พร้อมร่วมกิจกรรม 
สุดพิเศษม�กม�ยทุกวันให้ทุกท่�นได้ชมและช็อปกัน 
อย่�งจุใจ 

Health,	Cuisine	&	Beauty	Festival	ครั้งที่	12 
วันที่	2	-	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2557
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ส่งท้�ยปีกับมหกรรมสุขภ�พ อ�ห�ร และคว�มง�ม 
ที่ดีที่สุด Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่  
13 ซึ่งจัดพร้อมกับง�นบ้�นและสวนแฟร์ บนพื้นที่มหึม� 
ของช�เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี 

ดว้ยก�รผนกึกำ�ลงัของนติยส�รหมวดสขุภ�พ อ�ห�ร  
แฟชั่น และคว�มง�ม นำ�โดยนิตยส�รชีวจิตกับ Health  
Zone ในกิจกรรมของคนรักสุขภ�พอย่�ง สควอต ลันจ์  
แพลงก์, ย�งยืด และโยคะ ต่อด้วยนิตยส�ร Health &  
Cuisine กับ Cuisine Zone สวรรค์ของเหล่�นักชิม 
ในกิจกรรม Cooking Workshop ที่เชฟทั้งหล�ยจะม� 

สอนและส�ธิตก�รทำ�อ�ห�ร อ�ทิ ลูกชุบ คัพเค้กนึ่ง 
ลูกพรุนกับครีม และต�ลนอฟฟี่ ปิดท้�ยด้วยนิตยส�ร  
lemonade กบั Beauty Zone ในกจิกรรม Beauty Battle  
ประลองทปิสแ์อนดท์รคิเมคอพั โดยเหล�่บวิตีบ้ลอ็กเกอร ์
ส�วที่งัดกลเม็ดเด็ดม�ประชันกันบนเวที 

นอกจ�กนีย้งัมสีนิค�้และบรกิ�รเรือ่งสขุภ�พ อ�ห�ร  
และคว�มง�ม ม�ให้ทุกท่�นได้ช็อปของดี ชิมของอร่อย  
มีให้เลือกสรรม�กกว่� 300 ร้�นค้�อย่�งจุใจ สมกับเป็น 
ง�นแฟร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี

Health,	Cuisine	&	Beauty	Festival	ครั้งที่	13
วันที่	1	-	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
ณ	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
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ในปีนี้ สม�คมเนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก มีคว�มยินดี 
อย่�งยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม “เวิร์คชอปแนะแนวท�งเพื่อขอ 
รบัทนุเปน็นกัสำ�รวจรุน่ใหมข่องเนชัน่แนล จโีอกร�ฟฟกิ”  
(National Geographic Young Explorers Grant  
Workshop) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น 
ประเทศที่สองรองจ�กสหรัฐอเมริก�ที่เคยจัดกิจกรรมนี้  
โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
และนิตยส�รเนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก (ฉบับภ�ษ�ไทย) 

กิจกรรมนี้ เปิดโอก�สให้นิสิตนักศึกษ� อ�ยุ 
ระหว่�ง 18 - 25 ปี ท่ีมีคว�มสนใจในก�รก้�วสู่ก�ร 
เป็น “นักสำ�รวจรุ่นใหม่” เข้�รับฟังร�ยละเอียดเกี่ยวกับ 
ทนุนกัสำ�รวจรุน่ใหมข่องเนชัน่แนล จโีอกร�ฟฟกิ ตลอดจน 
คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะและเทคนิคต่�ง ๆ ในก�รสมัคร  
และก�รเขียนโครงก�รเพื่อขอรับทุน (proposal) จ�ก 
เจ�้หน�้ทีร่ะดบัสงูด�้นก�รใหท้นุ  ซึง่ไมเ่พยีงเปน็ประโยชน ์
โดยตรงต่อก�รสมัครขอทุนนักสำ�รวจรุ่นใหม่ของเนช่ันแนล  
จีโอกร�ฟฟิกเท่�น้ัน แต่ยังรวมถึงแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่�งประเทศอีกด้วย

นอกจ�กนี้ยังจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องได้แก่ “คำ่�คืน 
แห่งก�รสำ�รวจก�รวิจัยภ�คสน�ม และก�รค้นพบ” เพื่อ 
เปิดโอก�สให้นิสิตนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมเวิร์คชอปและ 
ผู้สนใจทั่วไปได้รู้จักกับนักสำ�รวจตัวจริงของเนชั่นแนล  
จีโอกร�ฟฟิก ผู้มีผลง�นเป็นที่ยอมรับในระดับน�น�ช�ติ 
และเป็นที่รู้จักอย่�งกว้�งขว�ง อ�ทิ

ดร.สุชน� ชวนิชย์ แห่งภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ท�ง 
ทะเล คณะวิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
ผู้ได้รับทุนสม�คมเนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก เพื่อศึกษ� 
ผลกระทบจ�กธรณีพิบัติภัยและคลื่นยักษ์สึน�มิเมื่อปี  
ค.ศ. 2004 ที่มีต่อแนวปะก�รังของไทย 

และ ดร.เซ็บ โฮแกน ภ�คีสม�ชิกและผู้ได้รับทุน 
สม�คมเนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก และพิธีกรร�ยก�ร  
Monster Fish ท�งสถ�นี National Geographic  
Channel ม�ถ่�ยทอดเรือ่งร�วก�รผจญภยัและก�รค้นพบ  
จ�กก�รศึกษ�ปล�นำ้�จืดขน�ดใหญ่ที่สุดหล�ยชนิด 
ของโลก

โครงการทุนสำาหรับนักสำารวจรุ่นใหม่ของเนชั่นแนล	จีโอกราฟฟิก
National	Geographic	Young	Explorers	Grant	Program
วันที่	13	-	14	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
ณ	สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์	และคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ�กกระแสตอบรับเป็นอย่�งดีเมื่อปีที่แล้ว ท�ง
นิตยส�ร National Geographic ฉบับภ�ษ�ไทย จึงได้
จดัโครงก�รประกวดส�รคดภี�พ “National Geographic 
Thailand Photography Contest 2014” อย่�งต่อเนื่อง 
ภ�ยใต้หัวข้อ “10 ภ�พเล่�เรื่อง” Season 4 ชิงร�งวัล
มูลค่�รวมกว่� 200,000 บ�ท มีแนวคิดคือ ก�รใช้
ภ�พถ�่ยรอ้ยเรยีงเปน็ส�รคดยีอ่ย ๆ  อย�่งสร�้งสรรคต์�ม
แนวท�งก�รทำ�ง�นของช�่งภ�พส�รคดมีอือ�ชพีนติยส�ร 
National Geographic ฉบบัภ�ษ�ไทย มุง่หวงัใหโ้ครงก�ร
นี้เป็นเวทีแด่ช่�งภ�พส�รคดีรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้มีใจรัก

และชืน่ชอบก�รถ�่ยภ�พไดน้ำ�เสนอผลง�นสูส่�ธ�รณชน  
และก�้วเข�้สูก่�รเปน็ช�่งภ�พส�รคดมีอือ�ชพีตอ่ไป  ก�ร 
ประกวดครัง้นีไ้ดร้บัคว�มสนใจอย�่งลน้หล�มดว้ยจำ�นวน 
ผลง�นส่งเข้�ประกวดม�กกว่� 464 ผลง�น รวมกว่�  
2,147 ภ�พที่ส่งผ่�นท�งเว็บไซต์ www.ngthai.com  
และเร�นำ�ไปตอ่ยอดโดยจดัแสดงนทิรรศก�รผลง�นของ 
ผู้เข้�รอบทั้ง 10 ผลง�นภ�ยใน National Geographic  
Exhibition บริเวณหน้�อ�ค�รช�เลนเจอร์ 3 ประตู 2  
อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี ในง�นบ้�นและสวนแฟร์ 2014 
ระหว่�งวันที่ 1 - 9 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2557

ประกวดสารคดีภาพ	“National	Geographic	Thailand	Photography	Contest	2014”
ภายใต้หัวข้อ	“10	ภาพเล่าเรื่อง”	Season	4
วันที่	1	-	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
ณ	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
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เมื่อวันเส�ร์ที่ 1 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2557 ที่ผ่�นม�  
นิตยส�รสุดสัปด�ห์ เชิญชวนเหล่�ข�ช็อปท้ังหล�ยม� 
ร่วมเพลิดเพลินกับสินค้�แบรนด์เนมมือสองคุณภ�พดี  
ร�ค�พิเศษ ในง�น “สุดสัปด�ห์ Shopping Market  
ครั้งที่ 11” ณ พ�ร์ค พ�ร�กอน สย�มพ�ร�กอน  
ซึง่เป็นง�นออกบูธ๊จำ�หน่�ยสนิค้�แบรนด์เนมมอืสองจ�ก 
เหล่�ศิลปิน ด�ร� และเซเลบริตี้ชื่อดังม�กม�ยม�ร่วม 
ออกบูธ๊รวม 64 บูธ๊ โดยร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยบูธ๊จะนำ� 
ไปมอบให้โครงก�รธ�รนำ�้ใจสู ่3 จงัหวดัช�ยแดนใต้  ทัง้นี้ 
โครงก�รสุดสัปด�ห์ Shopping Market ได้มีก�รจัดง�น 
อย่�งต่อเนือ่งทกุปี  เพือ่นำ�ร�ยได้จ�กก�รจดักจิกรรมมอบให้ 
กับมูลนิธิต่�งๆ รวมเป็นยอดเงินกว่� 2,850,000 บ�ท

นิตยส�รสุดสัปด�ห์ได้รับก�รสนับสนุนและคว�ม 
ร่วมมือจ�กบุคคลในแวดวงสังคมบันเทิงม�กม�ย โดย 
ได้นำ�สินค้�แบรนด์เนมชิ้นเด็ดม�ออกบู๊ธจำ�หน่�ย อ�ทิ 
เช่น คุณปีย์จิต โอสถ�นนท์, ม.ร.ว.แม้นนฤม�ส ยุคล  
ม.ร.ว.จันทรลัดด� ยุคล, คุณชลิต� เฟ่ืองอ�รมย์,  

คณุจนิด�ภ� บณุย�กร, คณุพิมพศิ� จริ�ธวิฒัน,์ คณุป�ล�ว ี 
บุนน�ค, คุณอลิส ค่�ยโมโน, คุณน�ขวัญ ร�ยน�นนท์,  
คุณจุฑ�วรรณ ไกรฤกษ์, คุณจรสพรรณ สวัสดิวัตน์  
ณ อยุธย� ฯลฯ

โดยเปิดบรรย�ก�ศง�นด้วยภ�รกิจคนหล่อขอทำ�ดี  
หล่อเงินล้�น เจมส ์- จิร�ยุ กับภ�รกิจจำ�หน่�ยไอศกรีม  
3 สไตล์ ในแก้ว “เจมส ์- จิ ลิมิเต็ดเอดิชั่น ร�ยได้จ�ก 
ก�รจำ�หน่�ยไอศกรีมจะมอบให้กับมูลนิธิ Make-A-Wish  
Foundation Thailand และช่วงเย็นทีมนักแสดงหน้�ใหม่ 
จ�ก EXACT กบ, ไนกี้, พุฒ, เจษ และพ้อยท์ จำ�หน่�ย 
เสื้อยืด เอกซ์คลูซีฟ ดีไซน์ โดยร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ย 
เสื้อยืด จะมอบให้กับมูลนิธิบ้�นสงเคร�ะห์สัตว์พิก�ร  
โดยตลอดช่วงบ่�ยมีกิจกรรมจ�กสปอนเซอร์และมินิ 
คอนเสิร์ตจ�กตู ่- ภพธร, DJ. Kurrypup, Fellow Fellow,  
Teddy Ska Band และปดิท�้ยคว�มสนกุดว้ย สวย, นนท ์ 
และแม็กซ์ จ�ก The Voice ซีซั่น 1

 

สุดสัปดาห์	Shopping	Market	ครั้งที่	11
วันเสาร์ที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	
ณ	พาร์ค	พารากอน	สยามพารากอน
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“บ้�นและสวนแฟร์” ง�นแฟร์ของคนรักบ้�น 
และสวนระดับประเทศ จัดโดยนิตยส�รบ้�นและ 
สวนอย่�งต่อเนื่องม�เป็นปีที่ 15 ได้รับก�รตอบรับ 
และประสบคว�มสำ�เรจ็สงูสดุอย�่งตอ่เนือ่ง ส�ม�รถ 
ตอบสนองคว�มต้องก�รเก่ียวกับบ้�นและสวน 
อย่�งครบวงจร โดดเด่นด้�นก�รออกแบบและแนวคิด 
ที่หล�กหล�ยและแตกต่�ง มีง�นดีไซน์ที่เป็น 
เอกลักษณ์เฉพ�ะ สินค้�ม�กม�ยทั้งของแต่งบ้�น 
และสวน ต้นไม้น�น�พันธุ์จ�กบริษัทชั้นนำ�ของ 
ประเทศ “รวมดีไซน์สร้�งสรรค์ ทันสมัยสำ�หรับ 
คนรักบ้�นและสวน” 

บ้�นและสวนแฟร์ 2014 ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์  
“ไทยทูเดย์” มีไฮไลท์ของง�น เช่น บ้�นตัวอย่�ง 
บ้�นเรือนหมู่แบบไทย 5 หลัง ก�รตกแต่งได้ดึง 
จุดเด่นจ�กองค์ประกอบของบ้�นไทยม�ปรับให้ 
เรียบง่�ยขึ้นแต่ดูสวยง�ม และแฝงไปด้วยไอเดีย 

อย่�ง room Pavilion - PLAYGROUND “บ้�นแห่ง 
คว�มสุข บ้�นแห่งคว�มสนุก” ที่นำ�เสนอไอเดีย 
ก�รแต่งบ้�นให้เหม�ะสมกับครอบครัวคนยุคใหม่  
และ room Selection Award 2014 10 สุดยอด 
เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้�นมีคว�มโดดเด่นที่สุด 
ในรอบปี 2014 ทั้งไอเดียก�รออกแบบ ฟังก์ชันดี  
วัสดุเด่น ฝีมือของคนไทย ที่ได้รับก�รยอมรับจ�ก 
ง�นมิล�นแฟร์ และอีกหนึ่งไอเดียดีๆ  สำ�หรับ 
ก�รตกแต่งพื้นที่ขน�ดเล็กในบ้�นให้กล�ยเป็นมุม 
สุดสร้�งสรรค์และสนุกสน�น จ�ก my home  
made กับคอนเซ็ปต์ Tiny space in your home  
พร้อมชมสวนโชว์ สัมผัสเสน่ห์สวนไทย 4 ภ�ค  
8 สวนกระถ�งบนระเบยีง และ 10 ผลง�นรอ้ยดอกไม ้
สไตล์โมเดิร์น รวมท้ังเสพง�นศิลป์และช็อปสินค้� 
ทำ�มือ ในโซนบ้�นและสวน Art & Craft

บ้านและสวนแฟร์	2014	ไทยทูเดย์
วันที่	1	-	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557
ณ	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
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สำ�หรับอมรินทร์แล้ว ทรัพย�กรบุคคลเป็นทรัพย�กรที่มีค่�สูงสุดในองค์กร ฉะนั้นจึงมีนโยบ�ยในด้�นก�รดูแล
พนักง�นในทุกๆ ด้�น เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีคว�มสุข 

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำาหรับพนักงาน
สำ�หรับพนักง�นทุกคนที่เข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอมรินทร์ของเร� ท�งอมรินทร์จัดให้มีก�รดูแล 

ด้�นสวัสดิก�รต่�งๆ ให้กับพนักง�นที่ครอบคลุมทุกด้�น ดังนี้
• สิทธิก�รล�หยุด เช่น ล�ป่วย ล�กิจ ล�คลอด ล�อุปสมบท ล�ไปรับร�ชก�รทห�ร ล�หยุดพักผ่อนประจำ�ปี
• เบี้ยขยัน สำ�หรับพนักง�นที่บันทึกเวล�ก�รทำ�ง�นและอยู่ในเกณฑ์ต�มที่บริษัทกำ�หนด
• ค่�เบี้ยเลี้ยง กรณีก�รทำ�ง�นต่�งจังหวัดและต่�งประเทศ
• ค่�รักษ�พย�บ�ล สำ�หรับพนักง�นและครอบครัว (ต�มหลักเกณฑ์ของบริษัท) 
• ค่�รักษ�พย�บ�ลในก�รคลอดบุตร
• ค่�ก�รศึกษ�บุตร
• กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
• กองทุนฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
• เงินช่วยเหลือจ�กบริษัทเมื่อพนักง�นหรือครอบครัวพนักง�นเสียชีวิต
• ส่วนลดสินค้�ร�ค�พนักง�น
• รถรับ-ส่งพนักง�น
• ก�รจัดตั้งโครงก�ร “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข” เพื่อให้พนักง�นสมัครเป็นสม�ชิกเก็บออมเงิน และ
  เพื่อเป็นก�รให้คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงินแก่พนักง�น รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�หนี้สินของ 

 พนักง�น ทั้งหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต 
• โครงก�ร “บ้�นคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหล�นของพนักง�นในระหว่�งวันจนถึงเวล�เลิกง�น
• ร�งวัลสำ�หรับพนักง�นที่มีอ�ยุก�รทำ�ง�นต�มหลักเกณฑ์ของบริษัท
• สิทธิพิเศษเงินกู้กับธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ อัตร�ดอกเบี้ยตำ่�กว่�ร้อยละ 1
• เงินร�งวัลประจำ�ปี (โบนัส)

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร 
1.	กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
 •	 กจิกรรมรำากระบอง โยคะ แอโรบกิ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในตอนเยน็ครัง้ละ 1 ชัว่โมงสลบัหมนุเวียนกนัไป 

  เพื่อให้พนักง�นได้ออกกำ�ลังก�ยอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 •	 โครงการชีวจิตเพื่อสุขภาพ (มินิคอร์สชีวจิต) จัดขึ้นทุกปี สำ�หรับพนักง�นและครอบครัว เพื่อให้ 

  คว�มรูเ้กีย่วกบัก�รดแูลสขุภ�พในวถิชีวีจติ ทัง้ในด้�นอ�ห�รก�รกนิ ก�รออกกำ�ลงัก�ย ก�รพกัผ่อน และ 
  ก�รทำ�ง�น ครบถ้วนสมบูรณ์ของวิถีชีวจิตแบบง่�ย

 •	 กิจกรรม อมรินทร์ ลดพุง ลดโรค เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักง�นทั่วทั้งองค์กรใส่ใจก�รดูแลสุขภ�พ 
  ของตนเองและเพ่ือนร่วมง�นอย่�งต่อเนือ่ง โดยเน้นก�รแข่งขนัเป็นหน่วยง�น ซึง่หน่วยง�นทีส่�ม�รถลดพงุ 
  ได้ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นจะเป็นผู้ได้รับร�งวัล

ครอบครัวอมรินทร์
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2.	กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำ�หรับพนักง�นและครอบครัว ผู้สนใจจ�กภ�ยนอก 
ทั่วไป รวมถึงลูกค้� ครูนักเรียน และช�วชุมชนรอบข้�งที่สนใจ

 •	 การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์ม�บรรย�ยธรรมให้กับพนักง�น ครอบครัว 
  พนักง�น และผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่�งๆ ที่ทันกับสถ�นก�รณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักง�น 
  ส�ม�รถนำ�หลักธรรมม�ปฏิบัติใช้ชีวิตประจำ�วัน

 •	 กิจกรรมร่วมทำาบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หรือบุญต�มเทศก�ลต่�งๆ ซึ่งจะเปิดโอก�สให้พนักง�นและ 
  ครอบครัวได้ร่วมทำ�บุญกับท�งอมรินทร์เป็นประจำ�ตลอดทั้งปี

 •	 การจดัฝึกอบรมวปัิสสนากรรมฐาน ท�งบรษิทัส่งเสรมิเรือ่งนีเ้ป็นอย่�งยิง่ จดัขึน้ทกุปีอย่�งน้อยปีละ 6 คร้ัง  
  เพื่อให้พนักง�น บุคคลในครอบครัวของพนักง�น และลูกค้� ได้มีโอก�สเข้�ฝึกก�รเจริญสติ เพื่อเข้�ถึง 
  ธรรมช�ติคว�มเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่�ทันคว�มคิด เท่�ทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย  
  รู้จักว�ง เพื่อรักษ�คว�มว่�ง คว�มเป็นปกติของใจ อันจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตเป็นไปได้อย่�งมีคว�มสุข

 •	 กิจกรรมถือศีล ลด ละ เลิกดื่มสุรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักง�นได้มีสัจจะกับตนเอง โดยใช้โอก�ส 
  ในช่วงเข้�พรรษ� ให้พนักง�นที่เข้�ร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนและประเมินตนเองตลอดระยะเวล� 3 เดือน  
  เพื่อตัดสินใจว่�จะปฏิบัติต่อตนเองเกี่ยวกับก�รดื่มสุร�ในแต่ระดับ อย่�งไร ต่อไป

   ระดับ 1 ละ งดดื่มสุร�ตลอดช่วงเข้�พรรษ�

   ระดับ 2 ลด งดดื่มสุร�ตลอดช่วงเข้�พรรษ� 
     และลดปริม�ณก�รดื่มสุร�นอกพรรษ�ลง 1 ระดับ

   ระดับ 3 เลิก งดดื่มสุร�ตลอดชีวิต

3.	กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีและร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย
	 •	 CEO เปิดบ้านอมรินทร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักง�นที่ผ่�นทดลองง�นอย่�งเป็นท�งก�รจ�ก 

  ผู้บริห�รระดับสูง เพื่อแสดงคว�มยินดีท่ีเข้�ม�ร่วมเป็นหนึ่งในสม�ชิกครอบครัวอมรินทร์ เปิดโอก�ส 
  ให้พนกัง�นทกุคนได้แนะนำ�ตวักบัผูบ้รหิ�รระดบัสงู พร้อมทัง้รบันโยบ�ยก�รทำ�ง�น ของทีร่ะลกึ และสร้�ง 
  คว�มสัมพันธ์และมิตรภ�พระหว่�งพนักง�นด้วยกัน

	 •	 งานปีใหม่ จดัขึน้เพือ่ทำ�บญุส่งท้�ยปีเก่�และต้อนรบัปีใหม่ ภ�ยในง�นมกีจิกรรมก�รร่วมกนัทำ�บญุเลีย้งพระ 
  ถว�ยสงัฆท�น ก�รรบัคำ�อวยพรจ�กผู้บรหิ�รระดบัสงู ก�รร่วมจบัฉล�กของขวัญจ�กผู้บรหิ�รทุกคนท่ีจะให้ 
  แก่พนกัง�น และมอบร�งวลัสำ�หรบัพนกัง�นทีม่อี�ยงุ�นครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี
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	 •	 งานสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมคว�มเป็นไทย 
  โดยจะจดัขึน้ก่อนทีจ่ะมวีนัหยดุย�วในช่วงสงกร�นต์ มกี�รตกับ�ตรข้�วส�รอ�ห�รแห้ง ก�รปล่อยนกปล่อยปล�  
  พธิแีห่พระและสรงนำ�้พระ และก�รรดนำ�้ดำ�หวัผูใ้หญ่ ซึง่เป็นผูบ้รหิ�รระดบัสงูภ�ยในบรษิทั และพนกัง�น 
  ร่วมส�ดนำ้�กันต�มประเพณีอย่�งอบอุ่นและเป็นกันเอง 

	 •	 งานเชดิช ูชเูกยีรต ิจดัขึน้ทกุวนัที ่10 พฤษภ�คมของทกุปี ซึง่เป็นวนัคล้�ยวนัเกดิของคณุชูเกยีรต ิอทุกะพนัธุ์ 
  ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นกิจกรรมที่บอกเล่�เรื่องร�วคว�มเป็นอมรินทร์จ�กอดีตถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตในด้�นต่�งๆ  
  ซึง่เป็นร�กฐ�นสำ�คญัของวฒันธรรมอมรนิทร์ และย้อนรำ�ลกึถงึผูก่้อตัง้บรษิทัและเป็นผู้ว�งร�กฐ�นให้กบั 
  พวกเร�ช�วอมรินทร์ทุกคน

	 •	 งานเปิดท้ายขายของ กจิกรรมนีพ้นกัง�นจะส�ม�รถม�ออกร้�นข�ยของเพือ่ห�ร�ยได้เสริม ทัง้ของกนิ ของใช้  
  และม�เดนิเลอืกซือ้ของในร�ค�พเิศษ รวมทัง้เป็นกจิกรรมสงัสรรค์ทีร่่วมสร้�งคว�มสมัพนัธ์ในกลุม่พนกัง�น 
  ทั้งหมดของอมรินทร์

4.	กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอกด้านอื่นๆ 
 •	 การร่วมบรจิาคโลหติและบรจิาคร่างกาย ให้กบัสภ�ก�ช�ดไทย ปีละ 2 ครัง้
	 •	 กจิกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้ ร่วมบรจิ�คหนงัสอื อปุกรณ์ก�รเรยีน อปุกรณ์กฬี� และสร้�งห้องสมดุ 

  ให้กบัโรงเรยีนต่�งๆ ทีข่�ดแคลน 
		 •	 โครงการเยีย่มชมอมรนิทร์ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้สำ�หรบับคุคลภ�ยนอก นสิติ นกัศกึษ� ให้เข้�ม�ศกึษ�ดงู�น 

  กระบวนก�รทำ�ง�นของอมรนิทร์ ท�งอมรนิทร์จะเตรยีมก�รต้อนรบัและจดัวิทย�กรม�บรรย�ยให้คว�มรู้ 
  ในหวัข้อทีส่นใจ

งานพัฒนาทักษะในด้านการทำางาน
อมรินทร์ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นทุกคน โดยกำ�หนดนโยบ�ยให้พนักง�นทุกคน 

ในองค์กรต้องได้รบัก�รฝึกอบรมและพฒัน�ศกัยภ�พต�มแผนก�รพฒัน�ประจำ�ปี ฉะนัน้จะมกี�รดำ�เนนิก�รจดัฝึกอบรม 
และสัมมน�ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills  
รวมถึงก�รสร้�งให้เป็นสังคมแห่งก�รแบ่งปันคว�มรู้กันภ�ยในองค์กร เช่น ก�รสัมมน�ประจำ�ปีของกลุ่มช่�งภ�พ  
กลุม่ศลิปกรรม ก�รถ่�ยทอดคว�มรูจ้�กรุน่พ่ีสูรุ่น่น้องในโครงก�รพ่ีสอนน้อง สำ�หรบัพนกัง�นทุกคนทีเ่ข้�ม�เป็นน้องใหม่ 
ของอมรินทร์ และทุกฝ่�ยจะต้องมีก�รจัดสัมมน�ประจำ�ปี เพื่อสรุปผลก�รทำ�ง�นของปีนั้น และว�งแผนก�รทำ�ง�น 
ของปีต่อไปให้ชัดเจนและเข้�ใจไปในทิศท�งเดียวกัน 

The Slight Edge (ทำา 1 ได้ 9) เป็นโครงก�รที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักง�นได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดห�วิธี 
ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่�งจ�กก�รทำ�ง�นแบบเดิมๆ นอกจ�กนั้น 
พนกัง�นยงัส�ม�รถนำ�เอ�สิง่ทีไ่ด้ทดลองทำ�แล้วส่งเข้�ประกวดร�งวลันวตักรรมระดบัส�ยง�นและระดบัองค์กรต่อไป
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กลุ่มผู้ถือหุ้น
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

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

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำากัด  41,364,841 20.68  43,076,883 21.54  44,227,752  22.11 49,231,462 24.62 55,114,138 25.05

นางเมตตา อุทกะพันธ์ุ  74,393,662 37.20  74,393,662 37.20  74,393,662  37.20 74,393,662 37.20 81,833,028 37.20

Thailand Securities Depository  17,612,968 8.81  15,959,268 7.98  15,098,268  7.55 10,092,768 5.05 11,105,552 5.05

นางระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์  18,533,684 9.27  18,533,684 9.27  18,533,684  9.27 18,533,684 9.27 20,387,052 9.27

นายระพี อุทกะพันธ์ุ  23,498,421 11.75  23,519,474 11.76  24,361,579  12.18 24,361,579 12.18 26,797,735 12.18

รายงานการถือหุ้น
โครงสร้างและสัดส่วนผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่มีชื่อปร�กฏ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

2. สัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้บริห�ร

3. นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 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      0.102 %

นางอัมพวรรณ์   สุวรรณเรืองศรี      0.550 %
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ปัจจัยความเสี่ยง
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำาคัญ ท่ีอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือได้รับ 

ผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รข�ดแคลนสินค้�และวัตถุดิบในก�รผลิต กระดาษเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญที่ใช้ในการผลิตนิตยสาร  

หนังสือเล่ม และงานรับจ้างพิมพ์ วัฏจักรราคาของกระดาษจะแปรผันตามภาวะความต้องการของตลาดและตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจ 
อยูต่ลอดเวลา บรษิทัฯ ใชว้ธิกีารสัง่ซือ้กระดาษทีใ่ชใ้นการผลตินติยสารและหนงัสอืเลม่ ซึง่สามารถทราบชนดิและปริมาณการใช้ได้ลว่งหนา้  
โดยสั่งจองล่วงหน้าจากผู้ค้ากระดาษรายใหญ่ซึ่งมีกำาลังการผลิตกระดาษสูงสุดในประเทศ และการสั่งซื้อกระดาษจากต่างประเทศจาก 
ผู้นำาเข้ารายใหญ่มากกว่า 3 ราย ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก (กระดาษ) จึงไม่มี สำาหรับแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบอื่น บริษัทฯ  
มีคณะกรรมการคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ จัดหาผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองได้เพื่อสำารองการสูญเสียผู้จำาหน่ายหลักไป

2. คว�มเสี่ยงด้�นร�ยได้โฆษณ� อุตสาหกรรมโฆษณาสามารถสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  
ผู้บริโภคจะชะลอการสั่งซื้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าและบริการ ท่ีต้องพิจารณาในงบประมาณด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
อย่างระมัดระวัง โดยเลือกใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ผลิตนิตยสารหัวใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่รกัษาสว่นแบง่ทางการตลาดและพฒันาใหเ้ปน็นติยสารทีไ่ดร้บัความนยิมจากผูบ้รโิภคในอนัดบัตน้ๆ พรอ้มกบัปรบัเปลีย่นวธิกีารโฆษณา 
ท่ีหลากหลาย นำาเสนอเพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้และบรกิารใหล้กูคา้ไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่มากทีส่ดุ เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงทางภาวะเศรษฐกจิ  
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้โฆษณาของบริษัทฯ มากนัก

3. คว�มเสี่ยงด้�นลิขสิทธิ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตนิตยสารและหนังสือเล่ม ที่ต้องแข่งขันด้วยเนื้อหาสาระและการจัดทำารูปเล่ม 
ทีท่นัสมยั และมคีณุภาพออกสูส่งัคมอยา่งตอ่เนือ่ง จงึไดร้บัความไวว้างใจจากนกัเขยีนหลายรายใหเ้ปน็ผูด้ำาเนนิการจดัพมิพแ์ละจดัจำาหนา่ย  
โดยเนื้อหาสาระอันหลากหลายได้มาจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากภายในองค์กรของบริษัทฯ และจากการคัดสรรจากภายนอกทั้งในและ 
ต่างประเทศ โดยการจดัซือ้ลขิสทิธ์ิจากเจา้ของลขิสทิธิโ์ดยตรง หรอืผา่นตวัแทนทีไ่ดร้บัลขิสทิธิอ์ยา่งถกูตอ้ง ดว้ยการทำาสัญญาเปน็ลายลกัษณ ์
อักษรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงด้าน
ลิขสิทธิ์ 

4. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัทได้ลงทุนสร้างโรงพิมพ์เป็นของตัวเองขนาดใหญ่ มีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี 
การพมิพอ์ยา่งตอ่เนือ่ง สามารถรองรบัการผลติสิง่พมิพข์องบรษิทัฯ อนัไดแ้ก ่นติยสาร หนงัสอืเลม่ และงานรบัจา้งพมิพท์ัว่ไปไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 
บรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการตน้ทนุการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และกำาหนดระยะเวลาไดอ้ยา่งแนน่อน บรษิทัฯ จงึไมม่คีวามเสีย่งดา้น 
กำาลังการผลิตและสถานที่ผลิตงานพิมพ์คุณภาพ

5. คว�มเสีย่งด�้นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีข้องลกูหนี ้บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งดา้นความสามารถในการชำาระหนีข้องลกูหนีก้ารคา้  
แต่บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการรองรบัความเสีย่งดงักลา่วดว้ยการคดัเลอืกลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพ และมหีลกัประกนัสำาหรบัลกูคา้รายใหม ่กำาหนดวงเงนิ  
(Credit Line) และระยะเวลาการให้วงเงิน (Credit Term) ให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมชัดเจน รวมไปถึงการบริหารจัดเก็บหนี้ 
อย่างใกล้ชิดและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. คว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิ ในการบรหิารจดัการ 
ทางการเงนิ ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายการเงนิทีช่ดัเจนสอดคลอ้งตอ่การดำาเนนิธรุกจิ โดยการจดัหาเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่หมาะสม ภายใตต้น้ทนุ 
การดำาเนินงานที่ตำ่าที่สุด และไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้าที่ขัดกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการชำาระหนี้ค่าเครื่องจักรที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แต่บริษัทฯ 
มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศทุกครั้ง
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8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบัน หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถ 
อา่นผา่นทางอนิเทอรเ์นต็หรอือปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสพ์กพาอืน่ๆ ไดเ้ขา้มาทดแทนอตุสาหกรรมสิง่พมิพ ์บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญั 
จึงได้ทำาการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกฟ้องร้อง ในส่วนธุรกิจ “ชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม” ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ 
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน จากการที่ทางภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอาจมี 
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการสถานพยาบาลตลอดจนบคุลากรทางการแพทย ์ซึง่อาจทำาใหบ้รษิทัฯ ในฐานะสถานพยาบาลมคีวามเสีย่งจากการ 
ถูกฟ้องร้องจากการให้บริการด้านรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้ให้ความสำาคัญในคุณภาพการรักษาพยาบาล การคัดกรอง 
แพทย์ เรื่องสิทธิของผู้ป่วย ทั้งในด้านการให้ข้อมูล การบริหารความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การมีกระบวนการรายงานและการแก้ไขปัญหา 
เมื่อมีคำาร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการถูกฟ้องร้องเรื่องการ 
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการอย่างมีสาระสำาคัญ

10. คว�มเสี่ยงในเรื่องของใบอนุญ�ต ในปี 2557 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำาหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ใช้คลื่นความถี่) ประเภทบริการธุรกิจ 
ระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง การดำาเนินการดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยใบอนุญาตดังกล่าว 
มีระยะเวลา 15 ปี ตลอดระยะเวลาการดำาเนินการภายใต้ใบอนุญาตข้างต้น จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของราชการอย่างเคร่งครัด  
จากการที่ฝ่ายบริหารมีการกำาหนดกรอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน อีกทั้งที่ผ่านมาการดำาเนินการต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติงาน 
มีการดำาเนินการอย่างมีแบบแผนตามที่กำาหนดไว้ จึงคาดว่าความเสี่ยงในเรื่องใบอนุญาตจะถูกจำากัดไว้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

11. คว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้เงินลงทุนสูง บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ 
ระบบดจิทัิล ซึง่เปน็ธรุกจิทีใ่ชเ้งนิลงทนุสงูทัง้ในสว่นของคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต คา่บรกิารโครงขา่ย การลงทุนในสตดูโิอและอปุกรณ ์ตลอดจน 
เงนิทนุหมนุเวยีน ซึง่ความสำาเรจ็นีม้ผีลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสำาคญั แตเ่นือ่งจากการดำาเนนิการในธรุกจิดงักลา่ว  
มุง่หวงัเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้กบ่รษิทัฯ ในระยะยาว และเปน็การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษิทัฯ อกีทัง้ไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงนิ 
จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

12. คว�มเสีย่งจ�กกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญซ่ึง่ถอืหุน้ในสัดส่วนม�กกว�่รอ้ยละ 51 ปจัจบุนั กลุม่ผู้ถอืหุน้หลกัของบรษิทัฯ คอืกลุม่อทุกะพนัธุ ์ 
ซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มี 
เรือ่งใดๆ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเสยีงสนบัสนนุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 3 ใน 4 ของผูม้าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ย 
ยังสามารถรวบรวมคะแนนเพื่อทำาการถ่วงดุลการบริหารงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
กรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อทำาการถ่วงดุล และตรวจสอบการดำาเนินการและการบริหารงาน ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวนี้จึงได้รับ 
การจัดการที่เหมาะสม และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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น�ยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

 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 จำ�กัด

 ที่อยู่ เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1

 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

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

ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย สำ�นักง�นคุณธรรมทน�ยคว�ม

 ที่อยู่ เลขที่ 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

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

ที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจ บริษัท พัฒนวิจัย จำ�กัด

 ที่อยู่ เลขที่ 1215/6 หมู่บ้านเอื้อสุข 15 ถนนพัฒนาการ

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2322-4188

สถ�บันก�รเงินที่ติดต่อประจำ� ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�บ�งลำ�พู

 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขัน

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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หนังสอืรบัรองเพือ่การตรวจสอบบญัชี

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558
เรือ่ง หนงัสอืรบัรองถงึผูส้อบบญัชี
เรยีน บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั

 ตามทีท่่านได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที่ 
1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เพือ่แสดงความเหน็ว่างบการเงนิดงักล่าวแสดงฐานะการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน การเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้ และกระแสเงนิสด (ถ้าม)ี ของบรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรและทำาขึน้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรอืไม่เพยีงใด ข้าพเจ้าขอรบัรองรายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบตามความรูแ้ละความเชือ่ถอืทีด่ทีีส่ดุ
ของข้าพเจ้า เป็นดงันี้

 1. ตามข้อตกลงในการรับงาน ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านได้ตรวจสอบ  
ซึง่ได้ทำาขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ซึง่รวมถงึการจดัทำาประมาณการทางการบญัชทีีส่ำาคญั สมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัทำาประมาณการ 
การเลอืกใช้หลกัการและวธีิการบญัชทีีเ่หมาะสม รวมถงึการวดัมลูค่ายตุธิรรมมคีวามสมเหตสุมผล ตลอดจนการจดัให้มกีารควบคมุภายในทีม่ี
ประสทิธภิาพและเพยีงพอ 

 2. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าไม่มรีายการผดิปกตท่ีิเกีย่วข้องกบัการกระทำาของผู้บรหิารหรอืพนกังานผู้ซึง่มหีน้าท่ีสำาคญัเกีย่วกบัระบบบญัชี
และระบบการควบคมุภายในหรอืรายการผดิปกตทิีม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญัต่องบการเงนิ

 3. ข้าพเจ้าได้จดัเอกสารหลกัฐานและข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัทำางบการเงนิดงัต่อไปนีใ้ห้ท่านได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คอื
  3.1 บญัช ีเอกสารหลกัฐานข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
  3.2 รายงานการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
   3.3 การจดัให้ท่านเข้าถงึบคุคลในกจิการทีถ่กูระบวุ่าจำาเป็นในการได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชอีย่างไม่จำากดั
 4. บรษิทัได้บนัทกึรายการทกุรายการในบญัชคีรบถ้วนแล้ว และงบการเงนิได้สะท้อนรายการเหล่านัน้แล้ว รวมทัง้งบการเงนิไม่มกีาร

แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญั
 5. บริษัทไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายซึ่งรวมทั้ง 

การถกูเรยีกชดเชย การเวนคนืและการถกูประเมนิภาษอีากร หรอืมหีนีส้นิท่ีอาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า ซึง่ควรนำามาพจิารณาในการเปิดเผย 
ในงบการเงนิ หรอืใช้เป็นเกณฑ์ในการตัง้สำารองเผือ่ค่าเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้นอกเหนอืไปจากทีไ่ด้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

 6. รายการต่อไปนี้ได้ให้ข้อมูลไว้แก่ผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วนและได้บันทึกบัญชีไว้โดยถูกต้องตามที่ควรหรือเปิดเผยในงบการเงิน 
ครบถ้วนแล้ว

  6.1 รายชือ่บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัรวมถงึความสมัพนัธ์และรายการทัง้หมดทีข้่าพเจ้าทราบแล้ว
  6.2  รายการธุรกจิทีม่กีบับรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้จำานวนเงนิทีเ่ป็นหนีต่้อกนั ซึง่บนัทกึตามเกณฑ์ราคาทีต่กลงร่วมกนั
  6.3 รายการธรุกจิทีม่กีบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูเ้กีย่วโยง หรอืพนกังาน รวมทัง้จำานวนเงนิทีเ่ป็นหนีต่้อกนั และภาระผกูพนัอืน่
  6.4 ข้อตกลงกบัสถาบนัการเงนิเกีย่วกบัภาระผกูพนัเงนิฝากหรอืข้อจำากดัการใช้เงนิกู้
  6.5 รายการสญัญาระยะยาวหรอืข้อตกลงทีม่ผีลผกูพนั เกีย่วกบัภาระหนีส้นิ ทนุและรายการทางการค้า
 7.  บรษิทัรบัทราบถงึความรบัผดิชอบในการออกแบบ การนำาไปปฏบิตัแิละการคงไว้ซึง่การควบคมุภายในทีจ่ะใช้ป้องกนัและตรวจจบั

การทุจรติ
 8.  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงท่ีงบการเงินอาจจะแสดงข้อมูลทางการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างม ี

สาระสำาคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติ
 9.  บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการทจุรติหรอืข้อสงสยัการทจุรติทีส่่งผลกระทบกบักจิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัผูบ้รหิาร พนกังาน

ผูท่ี้มหีน้าท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกบัการควบคมุภายใน บคุคลอืน่ๆ ซึง่การทจุรติอาจส่งผลต่องบการเงนิอย่างมสีาระสำาคญั

รายงานทางการเงิน
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 10. บรษิทัได้เปิดเผยเกีย่วกบัข้อกล่าวหาต่างๆ หรอืข้อสงสยัเกีย่วกบัการทจุรติทีก่ระทบต่องบการเงนิของกจิการทีไ่ด้รับทราบจาก 
การสือ่สารโดยพนกังาน อดตีพนกังาน นกัวเิคราะห์ หน่วยงานกำากบัดแูล หรอืบคุคลอืน่ๆ 

  11.  บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการไม่ปฏิบตัติาม หรอืความเป็นไปได้ท่ีจะไม่ปฏิบตัติามกฎหมายหรอืข้อกำาหนดต่างๆ 
ท่ีควรต้องพจิารณาผลกระทบต่อการจดัทำางบการเงนิ

 12. ในงวดบญัชนีีไ้ม่มเีหตกุารณ์ผดิปกตร้ิายแรงใดๆ เกดิขึน้ โดยจะมผีลกระทบกระเทอืนอย่างสำาคญัต่องบการเงนินอกเหนอืไปจาก
ท่ีได้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

 13. ผลของการไม่แก้ไขข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิไม่มสีาระสำาคญั (waived adjustment) (ถ้าม)ี ทัง้ต่อเฉพาะรายการหรอืโดยรวมต่อ
งบการเงนิในภาพรวม รายการของข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิทีไ่ม่แก้ไขได้จดัทำาเป็นเอกสารแนบของหนงัสอืรบัรองนี้ 

 14. ไม่มกีารละเมดิสญัญาหรอืข้อผกูพนัใดๆ อนัอาจมผีลกระทบต่องบการเงนิ นอกจากนีบ้รษิทัได้ปฏบิตัติามข้อบงัคบัของหน่วยงาน
กำากบัดแูล ซึง่หากไม่ปฏบิตัติามอาจมผีลกระทบอย่างมสีาระสำาคญัต่องบการเงนิ

 15. บรษิทัมกีรรมสทิธิโ์ดยสมบรูณ์ในทรพัย์สนิท้ังหมดของกจิการ ไม่มสีทิธิยดึหน่วง จำานองหรอืจำานำา หรอืวางทรพัย์สนิเป็นหลกัทรพัย์
คำา้ประกนั เว้นแต่ทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในงบการเงนิ

 16. ข้าพเจ้าไม่มแีผนหรอืเจตนาใดๆ ท่ีอาจกระทำาให้หรอืมผีลกระทบอย่างมสีาระสำาคญัต่อมลูค่าหรอืการจดัประเภทของสนิทรพัย์  
และหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงไว้ในงบการเงนิ

 17. ณ วนัสิน้งวด บรษิทัได้บนัทกึลกูหนีต้ามจำานวนเงนิทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็หนีไ้ด้ และบรษิทัได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้อย่าง 
เพยีงพอแล้ว

 18. ณ วนัสิน้งวด บรษิทัได้บนัทกึสนิทรพัย์ตามจำานวนเงนิทีค่าดว่าจะได้รบัคนื และบรษิทัได้ตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าหรอืมลูค่าลดลงของ
สนิทรพัย์แล้ว

 19. บรษิทัไม่มแีผนทีจ่ะเลกิสายการผลติสนิค้า หรอืบรกิารหรอืแผนอย่างอืน่เพือ่ความตัง้ใจอืน่ทีจ่ะมผีลทำาให้สนิค้าคงเหลอืล้าสมยั
หรอืมมีากเกนิไป และ ณ วนัสิน้งวด บรษิทัได้บนัทกึสนิค้าคงเหลอืตามมลูค่าทีค่าดว่าจะจำาหน่ายได้สทุธ ิและบรษิทัได้ตัง้ค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยั  
ค่าเผือ่สนิค้าเสยีหายหรอืค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าทีล่ดลงไว้อย่างเพยีงพอแล้ว

 20. ณ วนัสิน้งวด บรษิทัได้ทำาการบนัทกึบญัชหีรอืเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเกีย่วกบัการทำาสญัญาทีเ่กีย่วข้อง
ตราสารทางการเงนิ สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า OPTION หรอือืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะทำานองเดยีวกนัไว้อย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว

 21. บรษิทัไม่มคีดฟ้ีองร้องอืน่นอกจากคดทีีบ่รษิทัฟ้องร้องลกูค้าทีไ่ม่ชำาระค่าสนิค้าหรอืบรกิารซึง่ไม่มรีายการทีม่มีลูหนีม้ากจนเป็นสาระ
สำาคญัและไม่มคีดทีีค่าดว่าจะเกดิขึน้อกีนอกเหนอืไปจากทีไ่ด้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

 22. บรษิทัไม่มข้ีอตกลงเกีย่วกบัการหกักลบลบหนีใ้นบญัชเีงนิสดและเงนิลงทนุ และบรษิทัไม่มข้ีอตกลงเกีย่วกบัการจดัการเรือ่งสนิเชือ่
อย่างอืน่ทีไ่ม่เป็นธรรม

 23. บรษิทัไม่มรีายการเกีย่วกบัสทิธแิละข้อตกลงทีใ่ห้บคุคลอืน่ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัหุน้สามญัทีส่ำารองไว้เพือ่การใช้สิทธติามใบสำาคญั
แสดงสทิธซิือ้หุน้ การแปลงหุน้และเงือ่นไขอืน่นอกเหนอืไปจากทีไ่ด้เปิดเผยต่อท่านแล้ว

 24. ณ วนัสิน้งวด บรษิทัไม่มภีาระผกูพันหรอืมหีนีส้นิท้ังท่ีเกดิขึน้แล้วและท่ีอาจจะเกดิขึน้ในภายหน้าจากการใดๆ เว้นแต่ได้บนัทกึและ
เปิดเผยไว้ในงบการเงนิ นอกจากนีไ้ด้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเกีย่วกบัหลกัประกนัทัง้หมดทีบ่รษิทัมแีก่บคุคลทีส่าม

  25. นบัแต่วนัสิน้งวด จนถงึวนัทีใ่นหนงัสอืฉบบันี ้ไม่มเีหตกุารณ์ใดเกดิขึน้ หรอืไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิใดๆ ซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ 
ซึง่จะต้องนำามาปรบัปรงุหรอืเปิดเผยไว้ในงบการเงนิอกี

ขอแสดงความนบัถอื

 (นางสาวธนาร ีพมิปร)ุ  (นางระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์)
 ผูอ้ำานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
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ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน

ความเห็นและคำาอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2557

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจจากสายธุรกิจที่สำาคัญ 4 สายงานคือ สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ดำาเนินการรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและจัดพิมพ์งาน

ภายในของบรษิทั สายงานนติยสารและสายงานหนงัสอืเล่ม ดำาเนนิธรุกจิในการผลตินติยสารและหนงัสอืเล่ม ขายพืน้ทีโ่ฆษณา จดังานแฟร์  
และสายงานแอ็คทีฟอมรินทร์ ดำาเนินธุรกิจจัดอบรมสัมมนา ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจรับจัดงาน (Creative & 
Event) และธุรกิจชีวจิตโฮม โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด เพื่อร่วมดำาเนิน
ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม “AMARIN activ TV” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 และในระหว่างปี 2556 
บรษิทัย่อยได้เข้าซื้อซองประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พื่อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดิจทิลั จากคณะกรรมการ กสทช. จำานวน 2 ซอง 
คือ ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ต่อมาเมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัทย่อยได้รับ 
หนังสือแจ้งการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ให้เป็นผู้ชนะการประมูลในหมวดท่ัวไปประเภทความคมชัดสูง 
(HD) จึงทำาการคืนใบอนุญาตและยุติธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อมาดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเต็มตัว และได้เริ่มดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็น 
ปีแรก โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใต้ชื่อช่อง AMARIN TV HD ช่อง 34 ในระบบการรับสัญญาณผ่านกล่อง 
Set Top Box และช่อง 44 ในระบบการรับสัญญาณอื่นๆ 

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยจากท้ังภายในประเทศและนอก
ประเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะปัญหาการเมอืงในประเทศ ซึง่สบืเนือ่งมาจากปลายปี 2556 และในระหว่างปี 2557 ได้มกีารเปลีย่นแปลง 
ทางการเมืองเพื่อยุติความขัดแย้งและความรุนแรงจากความเห็นต่างทางการเมืองของประชาชนในประเทศ จึงทำาให้สถานการณ์บ้านเมือง
กลับสู่ภาวะปกติ สภาวะเศรษฐกิจจึงมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำาดับ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ในรอบปี 2557 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 8.4 มีผลขาดทุนสุทธิ 86.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ  
130 มผีลขาดทนุสทุธต่ิอหุน้ 0.40 บาทต่อหุน้ เป็นผลขาดทนุของบรษิทัย่อย ซึง่เกดิขึน้จากการเริม่ดำาเนนิธรุกจิทวีดีจิทิลัในช่วงแรก แต่ทัง้นี้ 
ผลขาดทุนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว จึงทำาให้ผลที่เกิดขึ้นไม่มีผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน

รายได้จากการดำาเนินงาน
สำาหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 8.4 โดยแบ่ง 

ตามสายธุรกิจหลักดังนี้

ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของโลกและในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ที่ส่งผลต่อเนื่องจากปี 2556 ถึง
ปี 2557 และได้มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาส 4 จึงทำาให้สายงานธุรกิจโรงพิมพ์มีรายได้ลดลงจากปี 2556 เพียงร้อยละ 2.6 ซึ่งยังคงมุ่งมั่น 
พัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา และได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือผลิตงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องทำาความเย็นของส่วนการผลิต เพื่อทำาการบริหารจัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง เพื่อเป็นผู้นำาด้านการพิมพ์คุณภาพต่อไป
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ส�ยง�นนิตยส�รและส�ยง�นหนังสือเล่ม

รายได้ขายพืน้ทีโ่ฆษณา ภาพรวมอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในนติยสารในปี 2557 มอีตัราการเตบิโตลดลงจากปีก่อน อนัเป็นผลสืบเนือ่ง
มาจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ผู้ประกอบการระมัดระวังในการใช้จ่าย  
จงึส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิธุรกจิในวงกว้าง ทำาให้ภาพรวมรายได้โฆษณาของบรษิทัมรีายได้ลดลงเมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2556

รายได้ขายสิ่งพิมพ์ ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี 2557 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัว 
จากปีที่ผ่านมา การขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่นและความงามที่ยังคงเติบโต ปัจจุบันบริษัทฯ มีนิตยสารจำานวน 13 ฉบับ แม้ว่าใน
ปีนี้บริษัทฯ จะไม่มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่ แต่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและภาพลักษณ์นิตยสารบางฉบับ โดยเฉพาะนิตยสารเลมอเนด  
ซึง่นอกจากจะปรบัปรงุเนือ้หาให้ดทูนัสมยัขึน้แล้ว ได้มกีารปรบัเปลีย่นการออกวางตลาดจากเดมิรายปักษ์เป็นรายเดอืนแทน เพือ่ปรบันติยสาร
เล่มนี้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป และปัจจัยท่ีสำาคัญอีกประการหนึ่งสำาหรับธุรกิจนิตยสารคือ การปรับตัวให้เข้าถึงกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคให้มากทีส่ดุ โดยการนำาเสนอเนือ้หาแบบดจิทิลัคอนเทนต์ผ่านเวบ็ไซต์นำาเสนอนติยสารในรปูแบบของอเิลก็ทรอนกิส์ (e-magazine) 
และเพิม่ช่องทางการสือ่สารผ่านโซเชยีลเนต็เวร์ิคต่างๆ อาท ิFacebook และ Instagram ซึง่ได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภคในช่วงปี  
2557 ส่วนหนงัสอืเล่ม ในรอบปี 2557 ทีผ่่านมาอตุสาหกรรมสำานกัพมิพ์มอีตัราการเตบิโตจากปีทีผ่่านมา และปัจจยัทีส่ำาคญัต่อการขยายตวั 
ดังกล่าวมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น และการกำาหนดให้เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ” ในปี 2552 - 2561 
และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม โดยในรอบปี 2557 บริษัทได้ผลิต
หนงัสอืเล่มปกใหม่และพมิพ์ซำา้ปกทีม่ยีอดขายดต่ีอเนือ่ง ออกสูต่ลาดในจำานวนทีเ่พิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และเปิดสำานกัพมิพ์ใหม่ 
คือ สำานักพิมพ์ STEPS และสำานักพิมพ์ SHORTCUT เพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้อ่านได้ทุกกลุ่มดียิ่งขึ้น จึงทำาให้ยอดขายปี 2557  
มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556

รายได้จากธรุกจิจดังานแสดงสนิค้า จากการท่ีบรษิทัได้เพ่ิมการจดังานแฟร์ 3 งานในปี 2556 โดยเพ่ิมการจดังานบ้านและสวน Midyear 
Fair ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในช่วงในไตรมาสแรก และ
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนในปี 2556 โดยจัดพร้อมงานบ้านและสวน Midyear Fair ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา ดังนั้นในปี 2557 บริษัทจึงมีการจัดงานแสดงที่สำาคัญรวม 6 งาน ซึ่งได้แก่ งานบ้านและสวน Midyear Fair ครั้งที่ 2, งาน Amarin 
Baby & Kids Fair ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 นี้ ได้จัดพร้อมกับงานบ้านและสวน Midyear Fair โดยทั้ง 3 งานได้จัดที่ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา และช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ได้จัดงาน “Health Cuisine & Beauty Festival” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 และครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 จัดขึ้นพร้อมงานบ้านและสวนแฟร์ปลายปี 2557 ที่อาคาร
ชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี มีผลการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ส�ยง�นแอ็คทีฟอมรินทร์

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยเป็นผู้ดำาเนินการทั้งหมด และ
ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้หยุดการดำาเนินธุรกิจบริการนำาเที่ยว, ธุรกิจอบรมสัมมนา เป็นการชั่วคราว แต่ยังคงดำาเนิน ธุรกิจครีเอทีฟแอนด์ 
อีเว้นต์, ธุรกิจนิวมีเดีย ต่อไป 

รายได้ธรุกจิอบรมสมัมนาและท่องเทีย่ว ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 บรษิทัยงัคงให้บรกิารนำาเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ และดำาเนนิธรุกจิ
จัดอบรมสัมมนาควบคู่กันไปด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และบริการที่มีคุณภาพ แต่เนื่องด้วยปัจจัยผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ชะลอตัว และจากสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ จากปี 2556 ส่งผลจนถึงปี 2557 ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษัทจึงได้หยุด
ดำาเนินธุรกิจบริการนำาเที่ยวและธุรกิจอบรมสัมมนาเป็นการชั่วคราว

รายได้จากรายการโทรทัศน์ ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจโทรทัศน์ โดยจัดตั้งบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น  
จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง 99.99% เริ่มทดลองออกอากาศช่องรายการ “อมรินทร์ แอ็คทีฟ 
ทีวี (AMARIN activ TV) ในระบบ C Band ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และออกอากาศเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 และ 
ต่อมาในวนัที ่29 ตลุาคม 2556 บรษิทัย่อยได้ยืน่ขอรบัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั ประเภทบรกิารทาง



90 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.

ธุรกิจระดับชาติ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผ่านการพิจารณา
คณุสมบติัการเป็นผูเ้ข้าร่วมประมลูใบอนญุาตฯ เมือ่วันท่ี 13 ธนัวาคม 2556 โดยเข้าร่วมการประมลูเมือ่วันท่ี 26 ธันวาคม 2556 และได้รบั 
แจ้งผลการประมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 บริษัทย่อยเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลี่น ความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ต่อมาบริษัทจึงได้ยุติการดำาเนินธุรกิจ
โทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อมาดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลหลังจากได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา 
ด้วยรปูแบบรายการทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองให้แก่กลุม่ผูบ้รโิภคและกลุม่ลกูค้าโฆษณาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2557 การดำาเนนิ 
ธุรกิจทีวีดิจิทัลซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อยยังคงมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นในช่วงแรกของการดำาเนินธุรกิจใหม่ 
แต่ทั้งนี้ผลขาดทุนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่มีผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย

รายได้จากธุรกิจชีวจิตโฮม ซึ่งเปิดดำาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษา
ในแนวทางการแพทย์ทางเลอืกและการแพทย์ผสมผสานโดยทีมแพทย์ผู้เชีย่วชาญ และร้านค้าจำาหน่ายสนิค้าเพ่ือสขุภาพ ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าผู้อ่านและลูกค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

รายได้จากธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท เช่น จัดงานแฟร์ งานเปิดตัวหนังสือและนิตยสาร และ

งานเปิดตัวสินค้า ในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้รับจ้างจัดกิจกรรมให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกองค์กรรายใหญ่หลายราย ซึ่งมี 
แนวโน้มการเติบโตที่น่าพอใจ 

ต้นทุนขาย
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ 1,634.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 16.4 มีอัตราส่วนต้นทุน

ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 85.4 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2556 ท่ีมีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 67.2 เป็นผลมาจาก 
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินการในธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 18.20 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำาเนิน

ธุรกิจทีวีดิจิทัล และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปีก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น

กำาไรสุทธิ
จากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่ต่อเนื่องมาจากปี 2556 และการดำาเนินการในธุรกิจทีวีดิจิทัล

ซึ่งเป็นการดำาเนินการในปีแรก ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำาเนินงานลดลงจากปีที่แล้ว โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 
ลดลงร้อยละ 8.4 และมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 86.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากับร้อยละ 130 

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,586.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 121.17 
ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,144.18 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ 1,004.27 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  3,198.32 ล้านบาท
สินทรัพย์อื่น  239.64 ล้านบาท
ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากหมวดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทัลคงเหลือสุทธิหลังตัดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีนั้น
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,616.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 674.25 
และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.84 เท่า ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150.00 ล้านบาท
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 634.00 ล้านบาท
 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 470.00 ล้านบาท
หุ้นกู้  100.00 ล้านบาท
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 1,750.00 ล้านบาท

โดยหนี้สินส่วนใหญ่มาจากการดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,969.53 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 

8.95 บาท เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 จำานวน 2,058.69 ล้านบาท มีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 10.29 บาท โดยในระหว่าง
ปี 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญจำานวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
บริษัทจึงมีจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วจำานวน 219,999,865 หุ้น ในขณะที่ปี 2556 บริษัทมีจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
เรียกชำาระแล้ว 200,000,000 หุ้น 

กระแสเงินสด
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานทั้งสิ้นจำานวน 54.54 ล้านบาท กระแสเงินสด

สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 890.20 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 676.18 ล้านบาท โดยงบดุล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215.08 ล้านบาท โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 54.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 88.32 เนื่องจากมีผลการดำาเนินงาน 
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เป็นผลขาดทุน 107.15 ล้านบาท และมีค่าตัดจำาหน่ายใบอนุญาตธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้น 151.24 ล้านบาท  
โดยมีดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 25.63 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยรับลดลง 4.14 ล้านบาท มีลูกหนี้กรมสรรพากร 
เพิ่มขึ้น 89.49 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่ม 17.12 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 21.00 ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแสเงินสด
จากการดำาเนินงานของปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2557 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำานวน 890.19 ล้านบาท  
มาจากการจ่ายเงินสดซื้อทรัพย์สินถาวร และเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัทย่อย เพื่อรองรับการทำาธุรกิจ
ทีวีดิจิทัล จึงทำาให้มีจำานวนเงินใช้ไปในกิจกรรมลงทุนค่อนข้างสูง

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 150.00  
ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 470.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 100.00 ล้านบาท โดยมี
เงินสดจ่ายจากการจ่ายดอกเบี้ย จำานวน 38.53 ล้านบาท และจ่ายเงินสดเพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการจ่ายปันผลด้วยหุ้น จำานวน  
2.22 ล้านบาท บริษัทจึงมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 676.18 ล้านบาท
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
Ratio analysis

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2556 2557 2555 2556 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

   อัตราส่วนสภาพคล่อง  3.88  4.06  0.96  3.88  4.08  3.78 

   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  3.14  2.75  0.62  3.14  2.76  1.88 

   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  1.47  1.33  0.32  1.47  1.34  1.27 

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  4.11  4.03  4.03  4.11  4.03  4.12 

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  89  90  91  88  90  89 

   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  5.02  5.08  5.60  5.02  5.12  4.43 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  73  72  65  72  71  82 

   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  7.39  7.81  8.39  7.40  7.87  6.99 

   ระยะเวลาชำาระหนี้  49  47  43  49  46  52 

   Cash Cycle  112  116  112  111  115  119 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

   อัตรากำาไรขั้นต้น  34.39  31.97  13.61  34.34  31.64  32.05

   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน  20.99  17.14 (4.26)  20.95  17.20  16.74

   อัตรากำาไรอื่นๆ  1.53  1.16  1.13  1.54  1.25  1.81

   อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร  127.44  140.13 (304.23)  127.46  139.23  145.61

   อัตรากำาไรสุทธิ  16.06  13.65 (4.54)  16.03  13.71  13.21

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  18.15  14.00 (4.32)  18.12  14.07  11.58

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  14.53  11.37 (2.14)  14.51  11.43  9.35

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  42.08  33.71 (9.31)  42.01  34.06  30.28

   อัตราการหมุนของสินทรัพย์  0.90  0.83  0.47  0.90  0.83  0.71

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.25  0.23  1.84  0.25  0.23  0.25

   อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย  1,159.41  827.32  11.53  1,157.64  825.69  195.40

   อัตราการจ่ายเงินปันผล  68.56  7.80  -  68.67  7.75  - 

หมายเหตุ : 1.  ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2.  บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด  
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555
 3.  ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผล 
  เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.1111111111 บาทต่อหุ้น
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 ปี 2556  ปี 2557  ยอดเพิ่ม (ลด) 

 จำานวนเงิน %  จำานวนเงิน %  จำานวนเงิน  % 

รายได้

     รายได้จากการขายและบริการ 2,064,469  98.84  1,892,347  98.87 (172,121) (8.34)

     รายได้อื่นๆ  24,163  1.16  21,623  1.13 (2,540) (10.51)

รวมรายได้  2,088,632  100.00  1,913,970  100.00 (174,661) (8.36)

หัก  ต้นทุนขาย  1,404,466  67.24  1,634,710  85.41  230,244  16.39

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  684,165  32.76  279,260  14.59 (404,906) (59.18)

หัก  ค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  326,207  15.62  360,772  18.85  34,565  10.60

     ต้นทุนทางการเงิน  694  0.03  25,635  1.34  24,941  3,591.79

     ภาษีเงินได้นิติบุคคล  72,188  3.46 (21,971) (1.15) (94,159) (130.44)

รวมค่าใช้จ่าย  399,089  19.11  364,436  19.04 (34,653) (8.68)

กำาไร (ขาดทุน) หลังหักค่าใช้จ่าย  285,076  13.65 (85,177) (4.45) (370,253) (129.88)

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

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  285,076  13.65 (85,177) (4.45) (370,253) (129.88)

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  -  -  1,759  0.09  1,759  100.00

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  285,076  13.65 (86,936) (4.54) (372,012) (130.50)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)  1.43 (0.40)

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2557 และ 2556
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หน่วย : พันบาท
2553 2554 2555 2556 2557

สินทรัพย์
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  286,556  116,084  92,549  374,567  215,089
 เงินลงทุนชั่วคราว  199,386  429,844  558,922  170,000  50,000
 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ  484,436  450,698  517,394  465,420  473,516
 สินค้าคงเหลือ  272,047  289,793  271,221  281,268  302,269
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ  42,428  49,959  55,712  202,905  103,312

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,284,852  1,336,380  1,495,797  1,494,160  1,144,186
 เงินลงทุนทั่วไป  4,400  4,400  4,400  4,400  4,400
 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  10,040  9,958  9,976  9,995  10,141
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  785,352  835,454  828,401  863,073  1,004,267
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  14,073  18,063  22,705  19,426  3,198,317
 สินทรัพย์อื่น  96,316  103,363  128,771  134,777  225,096

 รวมสินทรัพย์  2,195,033  2,307,618  2,490,051  2,525,831  5,586,407

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย  148,546  149,273  174,542  185,167  204,344
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  48,635  51,868  56,305  30,885  38,782
 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ  175,209  205,298  154,235  151,831  944,103
 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้  -  -  -  -  570,000
 หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบ
  ดิจิตอล  -  -  -  -  1,750,000
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,028  77,831  91,356  99,260  109,648

รวมหนี้สิน  374,418  484,270  476,439  467,143  3,616,877
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนที่ชำาระแล้ว  200,000  200,000  200,000  200,000  220,000
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  270,000  270,000  270,000  270,000  270,000
 สำารองตามกฎหมาย  25,000  25,000  25,000  25,000  25,000
 กำาไรที่ยังไม่ได้จัดสรร  1,325,615  1,328,348  1,518,612  1,563,688  1,454,531

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,820,615  1,823,348  2,013,612  2,058,688  1,969,531
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,195,033  2,307,618  2,490,051  2,525,831  5,586,407

     
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด  
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ปี 2553 - 2557
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม
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หน่วย : พันบาท
2553 2554 2555 2556 2557

รายได้
 รายได้จากการขายและบริการ  1,820,622  1,893,231  2,146,237  2,064,469  1,892,347
 รายได้อื่นๆ  25,371  18,132  33,364  24,163  21,623

รวมรายได้  1,845,993  1,911,363  2,179,601  2,088,632  1,913,970
ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย  1,249,227  1,279,097  1,408,065  1,404,466  1,634,710
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  265,790  291,338  314,035  326,207  360,772
 ต้นทุนทางการเงิน  158  154  596  694  25,635
 ภาษีเงินได้  83,882  104,801  106,835  72,188 (21,971)

รวมค่าใช้จ่าย  1,599,057  1,675,389  1,829,530  1,803,556  1,999,147

กำาไร (ขาดทุน) หลังหักค่าใช้จ่าย  246,936  235,974  350,071  285,076 (85,177)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  -  -  -  -  1,759

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  246,936  235,974  350,071  285,076 (86,936)
 กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา  1,238,679  1,252,374  1,348,541  1,518,612  1,563,688
 กำาไรสะสมก่อนการจัดสรร  1,485,615  1,488,348  1,698,612  1,803,688  1,476,753

 หัก เงินปันผลจ่าย  160,000  160,000  180,000  240,000  22,222
 สำารองตามกฎหมาย  -  -  -  -  - 
 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  73,241  (20,194)  -  -  - 

รวมจัดสรรกำาไร  233,241  139,806  180,000  240,000  22,222
กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป  1,252,374  1,348,541  1,518,612  1,563,688  1,454,531

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บ�ท/หุ้น)  1.23  1.18  1.75  1.43 (0.40)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด  
  มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ปี 2553 - 2557
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม



96 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ 
งบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน
 ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ 
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ 
อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา 
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดย 
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
คว�มเห็น
 ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
2015/139/0279

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2557

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  215,088,706.88  374,567,199.14  202,228,302.65  371,489,914.53 

เงินลงทุนชั่วคราว 6  50,000,000.00  170,000,000.00  50,000,000.00  170,000,000.00 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7  473,515,737.06 465,419,963.38  448,020,771.97  465,165,057.80 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4  -  -  400,000,000.00  189,000,000.00 

สินค้าคงเหลือ 4, 8  302,269,197.94  281,268,271.07  297,662,182.53  279,985,915.59 

เงินประกันการประมูล  -  189,000,000.00  -  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  103,312,003.05  13,904,806.13  12,454,008.68  12,598,357.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,144,185,644.93  1,494,160,239.72  1,410,365,265.83  1,488,239,245.03 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 9  10,141,270.00  9,995,297.79  10,141,270.00  9,995,297.79 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  499,985,000.00  9,999,700.00 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00  4,400,000.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  1,004,267,009.81  863,073,301.06  816,568,732.11  854,608,841.47 

ที่ดินรอการพัฒนา 13  77,410,891.91  77,410,891.91  77,410,891.91  77,410,891.91 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14  3,198,317,228.70  19,425,555.33  12,941,823.02  18,724,342.86 

ลิขสิทธิ์หนังสือ 15 25,963,465.80  29,925,682.45  25,963,465.80  29,925,682.45 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  116,307,402.44  26,592,703.65  31,130,588.46  26,592,703.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,414,450.78  847,704.80  223,887.40  3,486,704.80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,442,221,719.44  1,031,671,136.99  1,478,765,658.70  1,035,144,164.93 

รวมสินทรัพย์  5,586,407,364.37  2,525,831,376.71  2,889,130,924.53  2,523,383,409.96 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17  150,000,000.00  -  -  - 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4, 18  204,343,642.83  185,167,173.35  181,643,446.72  184,159,240.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  128,589,671.30  121,274,857.87  123,506,937.01  119,364,724.37 
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
หนึ่งปี 21  634,000,000.00  -  -  - 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22  2,627,284.77  2,807,631.75  2,627,284.77  2,807,631.75 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  38,782,399.59  30,884,515.08  38,782,399.59  30,884,515.08 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  28,886,066.13  27,748,456.89  26,525,667.26  27,299,107.24 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,187,229,064.62  367,882,634.94  373,085,735.35  364,515,218.44 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19  470,000,000.00  -  -  - 
หุ้นกู้ 20  100,000,000.00  -  100,000,000.00  - 
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ 

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21  1,750,000,000.00  -  -  - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 22  4,205,809.14  5,646,012.32  4,205,809.14  5,646,012.32 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  -  39,842.42  -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23  104,691,931.94  93,574,449.95  101,374,359.94  93,574,449.95 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  750,000.00  -  -  - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,429,647,741.08  99,260,304.69  205,580,169.08  99,220,462.27 

รวมหนี้สิน  3,616,876,805.70  467,142,939.63  578,665,904.43  463,735,680.71 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 220,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  220,000,000.00  220,000,000.00 

หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  200,000,000.00  200,000,000.00 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุน้สามญั 219,999,865 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  219,999,865.00  219,999,865.00 

หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  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

จดัสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย  25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00 

ยงัไม่ได้จดัสรร  1,454,530,693.67  1,563,688,437.08  1,795,465,155.10  1,564,647,729.25 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,969,530,558.67  2,058,688,437.08  2,310,465,020.10  2,059,647,729.25 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,586,407,364.37  2,525,831,376.71  2,889,130,924.53  2,523,383,409.96 
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขายและบริการ 1,892,347,158.45 2,064,468,629.02 1,881,511,801.93 2,064,468,629.02 

ต้นทุนขายและบริการ (1,634,710,416.76) (1,404,466,298.95) (1,278,436,116.42) (1,411,280,525.29)

กำาไรขั้นต้น 257,636,741.69 660,002,330.07 603,075,685.51 653,188,103.73 

รายได้อื่น 21,623,168.14 24,163,130.15 34,650,203.80 26,041,728.24 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 279,259,909.83 684,165,460.22 637,725,889.31 679,229,831.97 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (45,605,664.26) (51,866,187.71) (40,859,140.33) (51,866,187.71)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (286,902,015.54) (247,397,489.58) (254,410,956.81) (240,993,030.16)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 (28,264,502.79) (26,943,199.42) (21,683,330.04) (26,903,199.42)

ต้นทุนทางการเงิน (25,635,029.10) (694,379.28) (2,727,938.33) (694,379.28)

รวมค่าใช้จ่าย (386,407,211.69) (326,901,255.99) (319,681,365.51) (320,456,796.57)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (107,147,301.86) 357,264,204.23 318,044,523.80 358,773,035.40 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 26 21,970,769.66 (72,188,146.93) (63,245,886.74) (72,150,711.81)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (85,176,532.20) 285,076,057.30 254,798,637.06 286,622,323.59 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ 
- ประกนัภยัสทุธจิากภาษเีงนิได้ (1,758,989.60)  - (1,758,989.60)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี (1,758,989.60)  - (1,758,989.60)  - 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (86,935,521.80) 285,076,057.30 253,039,647.46 286,622,323.59 

กำาไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (0.40) 1.43 1.20 1.43 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น) 212,821,831 200,000,000 212,821,831 200,000,000 
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุ

บาท

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

กำาไรสะสม รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้นจัดสรรเป็นสำารอง

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้

จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  200,000,000.00  270,000,000.00  25,000,000.00  1,518,612,379.78  2,013,612,379.78 

เงินปันผลจ่าย 25  -  -  -  (240,000,000.00)  (240,000,000.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  285,076,057.30  285,076,057.30 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  200,000,000.00  270,000,000.00  25,000,000.00  1,563,688,437.08  2,058,688,437.08 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 24  19,999,865.00  -  -  -  19,999,865.00 

เงินปันผลจ่าย 25  -  -  -  (22,222,221.61)  (22,222,221.61)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  (86,935,521.80)  (86,935,521.80)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  219,999,865.00 270,000,000.00  25,000,000.00  1,454,530,693.67  1,969,530,558.67 

หมายเหตุ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น
กำาไรสะสม รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้นจัดสรรเป็นสำารอง

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้

จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  200,000,000.00  270,000,000.00  25,000,000.00  1,518,025,405.66  2,013,025,405.66 

เงินปันผลจ่าย 25  -  -  -  (240,000,000.00)  (240,000,000.00)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  286,622,323.59  286,622,323.59 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  200,000,000.00  270,000,000.00  25,000,000.00  1,564,647,729.25  2,059,647,729.25 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 24  19,999,865.00  -  -  -  19,999,865.00 

เงินปันผลจ่าย 25  -  -  -  (22,222,221.61)  (22,222,221.61)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  253,039,647.46  253,039,647.46 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  219,999,865.00  270,000,000.00  25,000,000.00  1,795,465,155.10  2,310,465,020.10 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (107,147,301.86) 357,264,204.23 318,044,523.80 358,773,035.40 
รายการปรับปรุงกระทบกำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (426,854.00)  - (426,854.00)  - 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,234,318.50) (3,271,038.48) (1,234,318.50) (3,271,038.48)

ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม 8,281,525.22 11,242,057.60 8,281,525.22 11,242,057.60 

ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำาหน่าย (145,972.21) (18,808.68) (145,972.21) (18,808.68)

ค่าเสื่อมราคา 138,874,072.44 123,387,591.28 122,169,035.14 121,761,068.35 

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 161,882,906.62 8,813,032.48 7,099,628.23 8,582,110.49 

กำาไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร (1,395,669.80) (1,815,969.72) (1,395,669.80) (1,815,969.72)

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย  - 225,000.00  - 225,000.00 

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย 2,219,245.90  - 2,219,245.90  - 

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 12,863.07 (16,116.84) 12,863.07 (16,116.84)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 25,566,954.00 18,716,948.02 22,205,382.00 18,716,948.02 

ดอกเบี้ยรับ (4,140,903.07) (13,627,419.82) (12,480,871.88) (14,373,218.40)

ดอกเบี้ยจ่าย 25,635,029.10 694,379.28 2,727,938.33 694,379.28 
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

และหนี้สินดำาเนินงาน 247,981,576.91 501,593,859.35 467,076,455.30 500,499,447.02 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (17,118,599.53) 83,361,709.64 9,194,884.61 83,706,503.68 

สินค้าคงเหลือ (21,000,926.87) (10,046,884.23) (17,676,266.94) (9,153,677.62)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (88,848,696.59) 2,205,937.95 169,213.27 1,822,410.04 

ลิขสิทธิ์หนังสือ 3,962,216.65 (1,452,401.85) 3,962,216.65 (1,452,401.85)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (4,566,745.98) (521,800.00) 3,262,817.40 (21,800.00)
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5,456,397.19 6,643,705.04 (921,406.82) 8,565,322.65 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,768,801.62 4,273,912.38 3,768,801.62 2,497,112.08 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,495,951.24 (6,845,765.18) (773,439.98) (7,273,174.83)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 750,000.00  -  -  - 

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน 131,879,974.64 579,212,273.10 468,063,275.11 579,189,741.17 

จ่ายดอกเบี้ย (1,134,513.67) (694,379.28) (1,134,513.67) (694,379.28)

จ่ายภาษีเงินได้ (59,979,775.13) (104,197,557.12) (59,446,139.64) (102,794,203.39)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (16,221,355.01) (7,103,091.00) (16,177,355.01) (7,103,091.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 54,544,330.83 467,217,245.70 391,305,266.79 468,598,067.50 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 120,000,000.00 388,921,564.23 120,000,000.00 388,921,564.23 

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - (961,000,000.00) (189,000,000.00)

เงินสดรับคืนให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - 750,000,000.00  - 

เงินสดรับดอกเบี้ย 19,914,735.91 15,188,549.92 13,383,066.38 15,589,229.32 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  - (489,985,300.00)  - 

เงินสดจ่ายค่าประกันการประมูล  - (189,000,000.00)  -  - 

เงินสดรับคืนค่าประกันการประมูล 189,000,000.00  -  -  - 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (264,680,395.48) (155,647,400.06) (88,054,711.60) (152,988,104.00)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2,240,529.43 3,743,244.08 2,947,823.26 3,743,244.08 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (956,674,320.99) (5,527,909.88) (1,317,108.39) (5,305,478.88)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (890,199,451.13) 57,678,048.29 (654,026,230.35) 60,960,454.75 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 359,466,269.86  -  100,000,000.00  - 

เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (209,466,269.86)  - (100,000,000.00)  - 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 470,000,000.00  -  -  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 100,000,000.00  - 100,000,000.00  - 

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (3,085,415.00) (2,876,768.33) (3,085,415.00) (2,876,768.33)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 14,700.00  -  -  - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (2,222,356.61) (240,000,000.00) (2,222,356.61) (240,000,000.00)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (38,530,300.35)  - (1,232,876.71)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 676,176,628.04 (242,876,768.33) 93,459,351.68 (242,876,768.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (159,478,492.26) 282,018,525.66 (169,261,611.88) 286,681,753.92 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 374,567,199.14 92,548,673.48 371,489,914.53 84,808,160.61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 215,088,706.88 374,567,199.14 202,228,302.65 371,489,914.53 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำาสัญญาเช่าระยะยาว  1,440,000.00 503,441.76  1,440,000.00 503,441.76 

- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,384,000,000.00  -  -  - 

- บริษัทจ่ายหุ้นปันผล  20,000,000.00  -  20,000,000.00  - 
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2557

1.	 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียน

นิติบุคคลเลขที่ 0105530001431 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2536 ทะเบียน

นิติบุคคลเลขที่ 0107536000480 สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 บริษัท

ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับจ้างพิมพ์ โฆษณา และขายสิ่งพิมพ์

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2536

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

2.	 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินและน�าเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายกำาหนดตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยได้ถอืปฏบิตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีม่ส่ีวนได้เสยีสาธารณะและการแสดงรายการได้ทำาขึน้ตามแบบกำาหนดรายการย่อทีต้่องมใีนงบการเงนิสำาหรบั

บริษัทมหาชนจำากัด ที่กำาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิฉบบั

ภาษาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท  

อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ

อัตราร้อยละของ

การถือหุ้น

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

ร้อยละของสินทรัพย์

ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม

ร้อยละของรายได้

ขายและบริการที่รวม

อยู่ในรายได้ขายและบริการ

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

ผลิตรายการและให้บริการ

ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 99.99 99.99 ไทย 64.42 8.11 0.79 -

2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.2.4 งบการเงนิรวมจดัทำาขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกนัสำาหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตกุารณ์ทางบญัชทีีค่ล้ายคลงึกนั
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2.3 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปี 2555 และออกการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายและการดำาเนนิงานทีย่กเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม
สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

สำาหรับปีปัจจุบัน
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3.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู ้

รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก

การขายสนิค้านัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจำานวนรายได้และต้นทนุทีเ่กดิขึน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื หรอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจ่ะต้องรบัคนืสนิค้า

รายได้จากการผลติรายการโทรทศัน์ในระบบดจิติอลและผ่านดาวเทยีม เป็นรายได้จากการบรกิารโฆษณา ค่าเช่าเวลาออกอากาศและรบัจ้าง

ผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ซึ่งได้หักส่วนลด รายได้จากการบริการโฆษณาและค่าเช่าเวลาออกอากาศจะรับรู้เป็น 

รายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศโทรทัศน์แล้ว ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จและส่งมอบ

ให้ลูกค้า

รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ เว้นแต่รายการแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับการบริการโฆษณาจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปลี่ยน 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว

ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำานึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กระแสรายวันและประจำาไม่เกิน 3 เดือน 

และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งถึงกำาหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน

3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้

เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนดจดัประเภทเป็นเงนิลงทนุชัว่คราวหรอืระยะยาวตามอายคุงเหลอื แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุ 

ตดัจำาหน่ายหกัด้วยค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี และตดับญัชส่ีวนเกนิ/ส่วนตำา่กว่ามลูค่าตราสารหนีต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ จำานวนทีต่ดัจำาหน่ายนี ้

แสดงรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบันทึกโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำาระหนี้ในอนาคตจากลูกหนี้แต่ละราย

ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ค่าเผื่อประมาณการรับคืน

ค่าเผือ่ประมาณการรบัคนืนติยสารและหนงัสอืเล่ม เป็นประมาณการทีค่าดว่าจะเกดิการรบัคนืสนิค้าประเภทนติยสารและหนงัสอืเล่มจาก

ลูกค้า ซึ่งการรับคืนจะไม่เกินจำานวนร้อยละของประมาณการรับคืนจากการขายแต่ละครั้ง (ยกเว้นนิตยสารใหม่) ซึ่งอัตราร้อยละดังกล่าวคำานวณ

จากเงื่อนไขที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย และกำาหนดระยะเวลาการรับคืนภายใน 1 ปี หลังจากการขาย

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคำานวณดังนี้

สินค้าสำาเร็จรูป แสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สินค้าระหว่างผลิต แสดงมูลค่าในราคาต้นทุนจริงตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ใน

สถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึง

ระดับกำาลังการผลิตตามปกติ

ต้นทนุในการซือ้ ประกอบด้วย ราคาซือ้และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้สนิค้านัน้ เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทนุอืน่ๆ ซึง่เกีย่วข้อง

โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและผ่านดาวเทียม แสดงมูลค่าต้นทุนของรายการทั้งที่อยู่ระหว่างผลิตและที่ผลิตเสร็จพร้อมที่

จะออกอากาศ ต้นทุนรายการ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการรับรู้ต้นทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อ

รายการได้ออกอากาศแล้ว

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและ

ต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่เป็นเงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาด แสดงด้วยวธิรีาคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี 

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย

ประมาณดังนี้

อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี

อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอดสัญญาณ 5 - 10 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 - 7 ปี

ระบบต่างๆ 5 ปี
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

บรษิทัและบรษิทัย่อยคดิค่าเสือ่มราคาสำาหรบัส่วนประกอบของรายการสนิทรพัย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วน

นั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายหรือตัดจำาหน่าย

สินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.8 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า (ถ้าม)ี สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนถกูตดัจำาหน่ายและบนัทกึในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยวธิเีส้นตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจะทบทวนการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกปี ระยะเวลาที่คาดว่า

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอายุสัญญา

เครื่องหมายการค้า 10 ปี

ค่าลิขสิทธิ์ ตามอายุสัญญา

ลิขสิทธิ์หนังสือ 3 - 10 ปี (เริ่มจากวันที่ผลิตหนังสือและปริมาณหนังสือที่ขายได้)
ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อ 

บ่งช้ีของการด้อยค่า บรษิทัและบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ หากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่า

จะได้รบัคนื บรษิทัและบรษิทัย่อยจะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์

จะถกูกลบัรายการเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืเพิม่ขึน้ในภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสม

หรอืค่าตดัจำาหน่าย มลูค่าทีจ่ะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ หมายถงึ มลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์ หรอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์หกัต้นทนุในการขาย 

3.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว บันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำานวนเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า ณ วัน

เริม่ต้นของสญัญาเช่า หรอืมลูค่าปัจจบุนัของจำานวนเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ซึง่อตัราคดิลดทีใ่ช้คำานวณมลูค่า

ปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญาเช่า ต้นทุนแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุน

ของสินทรัพย์ ค่าเช่าที่จ่ายชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ 

ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่า

สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

3.12 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน โดยบริษัทและ

บริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน

3.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ

จากการอนมุานอนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตี ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพือ่

จ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตามประมาณการ
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หนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่

เกีย่วข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัประมาณการหนีส้นิในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ โดยแสดงสทุธจิากจำานวนรายจ่ายทีจ่ะได้รบัคนืทีร่บัรูไ้ว้

3.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจัดการของบริษัทต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ได้ประมาณไว้

3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

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

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

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

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบยีบพนกังานของ

บริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ  บริษัทและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้น 

เงนิเดือนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงในจำานวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงนิเฟ้อ ทัง้นี ้หากมผีลกำาไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น (โครงก�รผลประโยชน์)

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระสำาหรบัผลประโยชน์ทีจ่่ายจากการทำางานของพนกังานเป็นระยะเวลานาน บรษิทัและบรษิทัย่อยคำานวณหนีส้นิ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำา 

การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อกำาหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของประโยชน์ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน 

ทั้งนี้ หากมีผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุน

3.17 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัท เสนอขายหุ้น

สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำาไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพล 

อย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์

มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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3.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำานวนที่จะต้องจ่าย คำานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้

ร้อยละ 20 ของกำาไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำานวณภาษีและหักออก

ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำานวณภาษี

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะคำานวณขึน้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมลูค่าตามบญัชกีบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์หรอื

หนีส้นินัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูรบัรูเ้ป็นรายได้ภาษเีงนิได้ 

รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อย

จะมกีำาไรทางภาษจีากการดำาเนนิงานในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนำาสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชมีาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่อง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชถีกูวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษเีงนิได้สำาหรบังวดทีบ่รษิทัคาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชหีรอืจะจ่ายชำาระหนีส้นิภาษเีงนิได้ โดยใช้อตัราภาษแีละกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใช้อยูห่รอืทีค่าดได้ค่อนข้างแน่ว่า

จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่มกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอต่อการนำาสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วน

มาใช้ประโยชน์ได้

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะหกักลบกนัได้กต่็อเมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายและภาษเีงนิได้นี้ 

ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประเภทรายการระหว่างสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีใหม่สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี 2557

3.20 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคำานวณโดยการหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและได้รับชำาระ

แล้วระหว่างปี

4.	 รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท/บุคคล ลักษณะคว�มสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันโดย

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 19

บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

กรรมการบริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหาร
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บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและ

รายการระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท 2557 2556 2557 2556

บริษัทย่อย

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

ลูกหนี้การค้า - - 886,575.18 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ยอดยกมาต้นปี - - 189,000,000.00 -

กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี - - 961,000,000.00 189,000,000.00

รับคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี - - (750,000,000.00) -

ยอดคงเหลือสิ้นปี - - 400,000,000.00 189,000,000.00

ดอกเบี้ยค้างรับ - - 765,260.27 345,119.18

เงินมัดจำา - - - 3,200,000.00

เจ้าหนี้การค้า - - 4,313,101.52 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

ลูกหนี้การค้า 182,056,618.80 166,429,173.52 182,056,618.80 166,429,173.52

สินค้าฝากขาย 227,435,286.39 220,009,182.23 227,435,286.39 220,009,182.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืน 

เมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.85 - 3.60 ต่อปี และอัตราร้อยละ 2.15 ต่อปี ตามลำาดับ

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท 2557 2556 2557 2556

ขายสินค้าและบริการ

บริษัทย่อย

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 4,207,422.40 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด 587,001,978.08 624,792,924.69 587,001,978.08 624,792,924.69

 บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 17,500.00 31,100.00 17,500.00 31,100.00

  รวม 587,019,478.08 624,824,024.69 587,019,478.08 624,824,024.69
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การกำาหนดราคาซื้อขายนี้เท่ากับราคาตลาดหักส่วนลดการค้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในอัตราร้อยละ 

37.90 - 55.00 ส่วนงานรับจ้างพิมพ์ระหว่างกันของหนังสือคิดตามราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท 2557 2556 2557 2556

บริษัทย่อย

รายได้อื่น

 ดอกเบี้ยรับ - - 8,345,243.83 745,902.74

 ค่าเช่ารับ - - 3,824,400.00 532,800.00

 อื่นๆ - - 900,529.25 600,000.00

ค่าใช้จ่าย

 ค่าผลิตรายการ - - 3,432,940.00 -

 ค่าเช่าเวลาโฆษณา - - 12,809,096.00 42,830,000.00

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้อื่น

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด 481,857.99 85,393.12 481,857.99 85,393.12

 บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด 42,056.10 56,074.80 42,056.10 56,074.80

  รวม 523,914.09 141,467.92 523,914.09 141,467.92

ค่าเช่าจ่าย

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด 945,000.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าจ่าย

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

- รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นการขายหนังสือเก่าในราคาร้อยละ 10 ของราคาปก

- ค่าเช่าเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนั โดยบรษิทัได้ทำาสญัญาเช่าอาคารจากกรรมการ เพือ่ใช้ประกอบกจิการสถานพยาบาลชือ่ “คลนิกิ 

Cheewajithome” และขายสินค้าเพื่อสุขภาพมีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กำาหนดอัตราค่าเช่า

ตามสัญญาเดือนละ 0.05 ล้านบาท 

และบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสำานักงานฝ่ายบัญชีการเงินกับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 

1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 กำาหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท หากครบกำาหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิก

สัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

- สัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่จากบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ มีกำาหนดระยะ

เวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระ 

ค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน ชำาระเดือนแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทได้ทำาสัญญาฉบับใหม่ โดยตกลงร่วมกันยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดย

ให้มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2557 สัญญาที่จัดทำาใหม่มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 

2560 โดยบริษัทผู้ให้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารเช่า และต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าก่อนส่งมอบอาคารให้บริษัท ซึ่งใช้เวลา 

ดำาเนินการประมาณ 2 เดือน ดังน้ัน จึงตกลงเริ่มชำาระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.42 ล้านบาท  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และชำาระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน



ANNUAL REPORT 2014 113

ตามสญัญาร่วมดำาเนนิการ บรษิทัมหีน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาและรบัผดิชอบงานบญัช ี- การเงนิ งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสนิค้าและขายโฆษณา 

เป็นตวัแทนในการเกบ็เงนิแทนบรษิทัย่อย และงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด บรษิทัย่อยตกลงชำาระค่าดำาเนนิการให้แก่บรษิทั กำาหนดระยะเวลา 2 ปี  

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

วันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน และได้มีการยกเลิกสัญญาเดิมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 โดยได้ทำาสัญญาใหม่ และเงื่อนไขสัญญาเหมือนเดิม 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

หลักประกัน

บรษิทัเป็นผูค้ำา้ประกนัให้บรษิทัย่อยในการชำาระหนีต้ามสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติาม

ข้อกำาหนดต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่าตอบแทนผู้บริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็น 

ตวัเงนิได้แก่ เงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้อง รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอืน่ ทัง้นีผู้บ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยหมายถงึบคุคล

ที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,410,787.00 26,629,063.42 21,189,850.00 26,589,063.42

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 779,443.00 295,640.00 432,788.00 295,640.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 74,272.79 18,496.00 60,692.04 18,496.00

 รวม 28,264,502.79 26,943,199.42 21,683,330.04 26,903,199.42

5.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

2557 2556
จำานวนเงิน

บาท
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 45,115,251.84 0.30 - 0.375 75,203,143.80 0.40 - 0.90

เงินลงทุนใน:-

 ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 1 เดือน 110,000,000.00 1.00 - -

 พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน 59,973,455.04 2.02 299,364,055.34 2.25 - 2.275

  รวม 215,088,706.88 374,567,199.14
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 32,254,847.61 0.30 - 0.375 72,125,859.19 0.40 - 0.90
เงินลงทุนใน:-
 ตั๋วแลกเงิน อายุไม่เกิน 1 เดือน 110,000,000.00 1.00 - -

 พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน 59,973,455.04 2.02 299,364,055.34 2.25 - 2.275

  รวม 202,228,302.65 371,489,914.53

6.	 เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินลงทุนใน:- 

 เงินฝากประจำา อายุ 4 เดือน 50,000,000.00 2.50 170,000,000.00 3.125

7.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 182,056,618.80 166,429,173.52 182,943,193.98 166,429,173.52

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 302,028,255.36 309,916,629.25 295,401,814.40 309,916,629.25

รวมลูกหนี้การค้า 484,084,874.16 476,345,802.77 478,345,008.38 476,345,802.77

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (10,541,199.20) (7,814,939.90) (10,541,199.20) (7,814,939.90)
  ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (28,049,905.00) (22,494,639.08) (28,049,905.00) (22,494,639.08)
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,549,100.69) (8,783,419.19) (7,549,100.69) (8,783,419.19)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 437,944,669.27 437,252,804.60 432,204,803.49 437,252,804.60
ลูกหนี้อื่น
 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 23,908,284.88 9,120,514.65 5,378,295.25 9,118,675.78
 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย 3,554,376.72 6,948,418.30 2,889,313.67 6,537,168.30
 รายได้ค้างรับ 2,052,141.11 3,578,422.38 2,399,300.47 3,923,521.56
 เงินประกันและเงินมัดจำา 1,016,673.57 2,653,922.28 263,598.57 2,467,006.39

 อื่นๆ 5,039,591.51 5,865,881.17 4,885,460.52 5,865,881.17

รวมลูกหนี้อื่น 35,571,067.79 28,167,158.78 15,815,968.48 27,912,253.20

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 473,515,737.06 465,419,963.38 448,020,771.97 465,165,057.80
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 60 - 120 วัน ซึ่งการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 182,056,618.80 166,429,173.52 182,943,193.98 166,429,173.52

 เกินกำาหนดชำาระดังนี้

  - ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

  - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - -

  - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - -

  - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - - - -

รวม 182,056,618.80 166,429,173.52 182,943,193.98 166,429,173.52

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (28,049,905.00) (22,494,639.08) (28,049,905.00) (22,494,639.08)

สุทธิ 154,006,713.80 143,934,534.44 154,893,288.98 143,934,534.44

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 195,439,962.14 235,307,356.53 188,813,521.18 235,307,356.53

 เกินกำาหนดชำาระดังนี้

  - ไม่เกิน 3 เดือน 75,197,298.53 50,999,748.77 75,197,298.53 50,999,748.77

  - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,192,124.66 1,184,771.19 4,192,124.66 1,184,771.19

  - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,677,851.50 2,612,836.92 4,677,851.50 2,612,836.92

  - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 8,188,353.19 9,568,991.78 8,188,353.19 9,568,991.78

  รวม 287,695,590.02 299,673,705.19 281,069,149.06 299,673,705.19

ลูกหนี้จากการนำาส่งงานรับจ้างพิมพ์ 14,332,665.34 10,242,924.06 14,332,665.34 10,242,924.06

  รวม 302,028.255.36 309,916,629.25 295,401,814.40 309,916,629.25

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (10,541,199.20) (7,814,939.90) (10,541,199.20) (7,814,939.90)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,549,100.69) (8,783,419.19) (7,549,100.69) (8,783,419.19)

สุทธิ 283,937,955.47 293,318,270.16 277,311,514.51 293,318,270.16

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 437,944,669.27 437,252,804.60 432,204,803.49 437,252,804.60
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สำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มรีายการเคลือ่นไหวของค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู และประมาณการรบัคนืหนงัสอืและนติยสาร ดงันี้

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการรับคืน ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู รวม

หนังสือและนิตยสาร ลูกหนี้การค้า

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 30,309,578.98 8,783,419.19 39,092,998.17

บวก สำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 44,694,071.04 - 44,694,071.04

หัก ตัดหนี้สูญระหว่างปี - (1,234,318.50) (1,234,318.50)

หัก โอนกลับรายการสำารองระหว่างปี (36,412,545.82) - (36,412,545.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 38,591,104.20 7,549,100.69 46,140,204.89

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนหนังสือและนิตยสารตามที่บันทึกไว้เพียงพอในสถานการณ์

ปัจจุบันแล้ว

8.	 สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินค้าฝากขาย 227,435,286.39 220,009,182.23 227,435,286.39 220,009,182.23

สินค้าสำาเร็จรูป 17,780,890.23 15,232,006.19 17,780,890.23 15,232,006.19

สินค้าระหว่างผลิต 22,125,806.16 16,389,170.15 22,125,806.16 16,389,170.15

วัสดุการพิมพ์ 28,488,013.72 27,343,091.23 28,488,013.72 27,343,091.23

วัสดุสิ้นเปลือง 1,832,186.03 1,012,465.79 1,832,186.03 1,012,465.79

รายการโทรทัศน์ผลิตเสร็จแล้ว 60,000.00 - - -

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต 4,547,015.41 1,282,355.48 - -

 รวม 302,269,197.94 281,268,271.07 297,662,182.53 279,985,915.59

9.	 เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556
ราคาทุน

(มูลค่าที่ตราไว้)
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย
ราคาทุน

(มูลค่าที่ตราไว้)
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 10,000,000.00 10,141,270.00 10,000,000.00 9,995,297.79
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนดเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 3.25 ต่อปี และ 3.20 ต่อปี ตามลำาดับ ซึ่งราคาทุนส่วนหนึ่งจำานวน 5.30 ล้านบาท และจำานวน 7.30 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัท 

นำาไปคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้า

10.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประกอบด้วย

สัดส่วนร้อยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนชำาระแล้ว (พันบาท) การลงทุน วิธีราคาทุน (บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัทย่อย

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 500,000 10,000 99.99 99.99 499,985,000.00 9,999,700.00

499,985,000.00 9,999,700.00

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท อมรินทร์ 

เทเลวิชั่น จำากัด โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม

เป็นจำานวนเงิน 490 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 จำานวน 4,899,853 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 489.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 99.997

 

11.	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ทุนชำาระแล้ว 
(พันบาท)

อัตราร้อยละของการ
ลงทุน วิธีราคาทุน (บาท)

ประเภทธุรกิจ 2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงินลงทุนในตราสารทุน:-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทั อมรนิทร์ บุค๊ เซน็เตอร์ จำากดั จำาหน่ายหนังสือ 10,000 10,000 19.0 19.0 1,900,000.00 1,900,000.00

บริษัทอื่น
บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) 

จำากดั บริการงานพิมพ์ 500,000 500,000 0.5 0.5 2,500,000.00 2,500,000.00

รวม 4,400,000.00 4,400,000.00
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12.	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 (โอนออก) ธันวาคม 2557

ราคาทุน

ที่ดิน 182,993,080.00 1,710,000.00 - - 184,703,080.00

อาคาร 368,298,815.94 6,520,175.79 - - 374,818,991.73

ส่วนปรับปรุงอาคาร 197,176,237.49 33,577,563.81 - - 230,753,801.30

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,053,119,556.39 8,677,364.57 (7,580,511.72) 2,625,889.55 1,056,842,298.79

อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอด

สัญญาณ 2,477,419.86 104,006,598.58 - - 106,484,018.44

เครื่องมือเครื่องใช้ 191,065,110.33 32,630,287.02 (191,126.08) (28,501.00) 223,475,770.27

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 81,681,915.02 23,794,806.84 (2,290,998.56) - 103,185,723.30

เครื่องใช้สำานักงาน 195,568,663.12 26,779,722.70 (1,859,711.21) 2,111,969.11 222,600,643.72

ยานพาหนะ 69,710,389.18 16,647,510.63 (3,111,547.03) - 83,246,352.78

ระบบต่างๆ 54,922,625.47 12,473,352.56 - - 67,395,978.03

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 6,775,305.51 17,021,798.05 - (6,928,603.56) 16,868,500.00

รวม 2,403,789,118.31 283,839,180.55 (15,033,894.60) (2,219,245.90) 2,670,375,158.36

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (206,069,874.34) (16,318,313.89) - - (222,388,188.23)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (92,637,607.81) (14,907,701.86) - - (107,545,309.67)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (764,220,845.48) (54,262,888.13) 6,696,118.66 - (811,787,614.95)

อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอด

สัญญาณ (303,643.97) (7,730,870.38) - - (8,034,514.35)

เครื่องมือเครื่องใช้ (156,843,949.95) (15,368,304.23) 172,907.05 25,449.74 (172,013,897.39)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (73,678,304.90) (5,292,316.03) 1,924,703.87 (77,045,917.06)

เครื่องใช้สำานักงาน (163,813,157.81) (13,191,919.70) 1,670,632.08 (25,449.74) (175,359,895.17)

ยานพาหนะ (41,331,414.32) (6,160,079.81) 3,017,379.48 - (44,474,114.65)

ระบบต่างๆ (41,817,018.67) (5,641,678.41) - - (47,458,697.08)

รวม (1,540,715,817.25) (138,874,072.44) 13,481,741.14 - (1,666,108,148.55)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 863,073,301.06 1,004,267,009.81
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 (โอนออก) ธันวาคม 2556

ราคาทุน

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

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

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

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 972,413,119.27 80,238,407.66 (8,179,197.11) 8,647,226.57 1,053,119,556.39
อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอด

สัญญาณ 583,126.90 1,894,292.96 - - 2,477,419.86

เครื่องมือเครื่องใช้ 185,981,171.94 11,357,248.69 (6,273,310.30) - 191,065,110.33

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 78,647,230.22 3,159,600.79 (124,915.99) - 81,681,915.02

เครื่องใช้สำานักงาน 184,764,295.66 14,690,417.79 (3,878,824.37) (7,225.96) 195,568,663.12

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

ระบบต่างๆ 53,147,061.65 1,775,563.82 - - 54,922,625.47

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

 และก่อสร้าง 8,269,693.99 7,145,612.13 - (8,640,000.61) 6,775,305.51

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

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (718,016,144.37) (52,593,988.72) 6,393,564.46 (4,276.85) (764,220,845.48)
อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอด

สัญญาณ (8,412.68) (295,231.29) - - (303,643.97)

เครื่องมือเครื่องใช้ (148,258,433.36) (14,806,113.65) 6,220,597.06 - (156,843,949.95)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (70,220,997.46) (3,582,219.43) 124,911.99 - (73,678,304.90)

เครื่องใช้สำานักงาน (155,642,442.27) (11,964,895.29) 3,789,902.90 4,276.85  (163,813,157.81)

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

ระบบต่างๆ (37,135,402.01) (4,681,616.66) - - (41,817,018.67)

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 (โอนออก) ธันวาคม 2557

ราคาทุน

ที่ดิน 182,993,080.00 1,710,000.00 - - 184,703,080.00

อาคาร 368,298,815.94 6,520,175.79 - - 374,818,991.73

ส่วนปรับปรุงอาคาร 197,176,237.49 33,577,563.81 - - 230,753,801.30

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,053,119,556.39 8,677,364.57 (7,580,511.72) 2,625,889.55 1,056,842,298.79

เครื่องมือเครื่องใช้ 184,419,264.39 8,525,772.57 (191,126.08) (28,501.00) 192,725,409.88

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 81,475,069.84 740,481.46 (2,290,998.56) - 79,924,552.74

เครื่องใช้สำานักงาน 194,846,407.98 19,137,758.58 (1,859,711.21) 2,111,969.11 214,236,424.46

ยานพาหนะ 69,710,389.18 5,791,756.62 (3,111,547.03) - 72,390,598.77

ระบบต่างๆ 54,778,125.47 2,730,153.69 - - 57,508,279.16

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 6,775,305.51 489,298.05 - (6,928,603.56) 336,000.00

 รวม 2,393,592,252.19 87,900,325.14 (15,033,894.60) (2,219,245.90) 2,464,239,436.83

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (206,069,874.34) (16,318,313.89) - - (222,388,188.23)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (92,637,607.81) (14,907,701.86) - - (107,545,309.67)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (764,220,845.48) (54,262,888.13) 6,696,118.66 - (811,787,614.95)

เครื่องมือเครื่องใช้ (155,574,405.04) (11,856,578.98) 172,907.05 25,449.74 (167,232,627.23)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (73,655,554.52) (3,163,732.30) 1,924,703.87 - (74,894,582.95)

เครื่องใช้สำานักงาน (163,702,597.94) (11,851,171.00) 1,670,632.08 (25,449.74) (173,908,586.60)

ยานพาหนะ (41,331,414.32) (5,222,926.62) 3,017,379.48 - (43,536,961.46)

ระบบต่างๆ (41,791,111.27) (4,585,722.36) - - (46,376,833.63)

 รวม (1,538,983,410.72) (122,169,035.14) 13,481,741.14 - (1,647,670,704.72)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 854,608,841.47 816,568,732.11
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 (โอนออก) ธันวาคม 2556

ราคาทุน

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

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

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

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 972,413,119.27 80,238,407.66 (8,179,197.11) 8,647,226.57 1,053,119,556.39

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

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 78,647,230.22 2,952,755.61 (124,915.99) - 81,475,069.84

เครื่องใช้สำานักงาน 184,690,199.40 14,042,258.91 (3,878,824.37) (7,225.96) 194,846,407.98

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

ระบบต่างๆ 53,032,561.65 1,745,563.82 - - 54,778,125.47

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 8,269,693.99 7,145,612.13 - (8,640,000.61) 6,775,305.51

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

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (718,016,144.37) (52,593,988.72) 6,393,564.46 (4,276.85) (764,220,845.48)

เครื่องมือเครื่องใช้ (148,162,454.13) (13,632,547.97) 6,220,597.06 - (155,574,405.04)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (70,220,997.46) (3,559,469.05) 124,911.99 - (73,655,554.52)

เครื่องใช้สำานักงาน (155,641,774.77) (11,855,002.92) 3,789,902.90 4,276.85 (163,702,597.94)

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

ระบบต่างๆ (37,134,577.82) (4,656,533.45) - - (41,791,111.27)

 รวม (1,436,437,396.38) (121,761,068.35) 19,215,054.01 - (1,538,983,410.72)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 821,707,512.66 854,608,841.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงานมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 14.73 ล้านบาท และ 15.87 

ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ราคาทุน 1,071.08 

ล้านบาท และ 1,013.01 ล้านบาท ตามลำาดับ
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13.	ที่ดินรอการพัฒนา
ทีด่นิรอการพฒันาทัง้จำานวนมวีตัถปุระสงค์เพือ่รองรบัการขยายงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยในอนาคต และขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการประเมนิ

สถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการขยาย

14.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 60,410,182.85 7,590,770.46 - 68,000,953.31

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - 3,320,000,000.00 - 3,320,000,000.00

เครื่องหมายการค้า - 1,540,000.00 - 1,540,000.00

ค่าลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ - 11,643,809.53 - 11,643,809.53

 รวม 60,410,182.85 3,340,774,579.99 - 3,401,184,762.84

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (40,984,627.52) (8,797,342.01) - (49,781,969.53)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - (151,244,444.42) - (151,244,444.42)

เครื่องหมายการค้า - (93,559.18) - (93,559.18)

ค่าลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ - (1,747,561.01) - (1,747,561.01)

 (40,984,627.52) (161,882,906.62) - (202,867,534.14)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 19,425,555.33 3,198,317,228.70

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 53,240,784.77 7,169,398.08 - 60,410,182.85

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา 1,636,117.20 225,000.00 (1,861,117.20) -

 รวม 54,876,901.97 7,394,398.08 (1,861,117.20) 60,410,182.85

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (32,171,595.04) (8,813,032.48) - (40,984,627.52)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 22,705,306.93 19,425,555.33
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 59,467,828.85 1,317,108.39 - 60,784,937.24

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (40,743,485.99) (7,099,628.23) - (47,843,114.22)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 18,724,342.86 12,941,823.02

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   52,751,232.77 6,716,596.08 - 59,467,828.85

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา 1,636,117.20      225,000.00    (1,861,117.20) -

 รวม  54,387,349.97 6,941,596.08  (1,861,117.20) 59,467,828.85

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (32,161,375.50)   (8,582,110.49) -  (40,743,485.99)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 22,225,974.47   18,724,342.86

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัย่อยได้รบัอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ประเภทมาตรฐานความคมชดัสงู  

มีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 โดยบริษัทย่อยจะต้องชำาระ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำานวนเงิน 3,320 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

15.	ลิขสิทธิ์หนังสือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลิขสิทธิ์หนังสือสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ยอดยกมาต้นปี 29,925,682.45 28,473,280.60

รายการซื้อเพิ่มระหว่างปี 22,378,046.11 21,328,449.06

รายการตัดจำาหน่ายจากบัญชี (1,284,663.91) (355,875.59)

ค่าตัดจ่ายสำาหรับปีคิดเข้าต้นทุนบริการ (25,055,598.85) (19,520,171.62)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 25,963,465.80 29,925,682.45
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16.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 116,307,402.44 26,592,703.65 32,563,506.95 28,197,155.66

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (39,842.42) (1,432,918.49) (1,604,452.01)

116,307,402.44 26,552,861.23 31,130,588.46 26,592,703.65

รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

และ 2556 สรุปได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

 

ณ วันที่ 31   
ธันวาคม 2556

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31   
ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ลูกหนี้การค้า 7,344,423.01 1,586,759.05 - 8,931,182.06

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,137,842.66 1,219,610.25 - 3,357,452.91

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,714,889.99 1,783,748.99 439,747.40 20,938,386.38

 ขาดทุนสะสมยกไป - 84,873,657.43 - 84,873,657.43

รวม 28,197,155.66 89,463,775.72 439,747.40 118,100,678.78

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 39,842.42 (320,515.43) - 360,357.85

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,604,452.01 171,533.52 - 1,432,918.49

รวม 1,644,294.43 (148,981.91) - 1,793,276.34
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2555

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ลูกหนี้การค้า 4,956,444.01 2,387,979.00 - 7,344,423.01

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,211,872.28 925,970.38 - 2,137,842.66

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16,392,117.99 2,322,772.00 - 18,714,889.99

รวม 22,560,434.28 5,636,721.38 - 28,197,155.66

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,407.30 (37,435.12) - 39,842.42

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,309,014.39 (295,437.62) - 1,604,452.01

รวม 1,311,421.69 (332,872.74) - 1,644,294.43

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2556
ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ลูกหนี้การค้า 7,344,423.01 1,586,759.05 - 8,931,182.06

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,137,842.66 1,219,610.25 - 3,357,452.91

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,714,889.99 1,120,234.59 439,747.40 20,274,871.98

รวม 28,197,155.66 3,926,603.89 439,747.40 32,563,506.95

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,604,452.01 171,533.52 - 1,432,918.49

รวม 1,604,452.01 171,533.52 - 1,432,918.49
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2555

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ลูกหนี้การค้า 4,956,444.01 2,387,979.00 - 7,344,423.01

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,211,872.28 925,970.38 - 2,137,842.66

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16,392,117.99 2,322,772.00 - 18,714,889.99

รวม   22,560,434.28    5,636,721.38 -   28,197,155.66

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,309,014.39    (295,437.62) -    1,604,452.01

รวม    1,309,014.39    (295,437.62) -    1,604,452.01

17.	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 150,000,000.00 - - -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ในรปูตัว๋สญัญาใช้เงนิกบัสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหนึง่ จำานวน 150 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี 

18.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
เจ้าหนี้การค้า
       ตั๋วเงินจ่าย 2,402,012.60 2,987,169.12 2,402,012.60 2,987,169.12
       เจ้าหนี้การค้า - ในประเทศ 136,866,510.03 126,072,809.64 141,179,611.55 126,072,809.64

รวมเจ้าหนี้การค้า 139,268,522.63 129,059,978.76 143,581,624.15 129,059,978.76
เจ้าหนี้อื่น
       เงินรับล่วงหน้า 33,601,282.66 36,411,261.36 33,202,447.15 36,411,261.36
       เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน 21,828,734.64 4,716,984.40 2,154,280.04 3,748,666.50

       อื่นๆ 9,645,102.90 14,978,948.83 2,705,095.38 14,939,333.38

รวมเจ้าหนี้อื่น 65,075,120.20 56,107,194.59 38,061,822.57 55,099,261.24

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 204,343,642.83 185,167,173.35 181,643,446.72 184,159,240.00
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19.	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

2557 2556

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 470,000,000.00 -

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - -

สุทธิ 470,000,000.00 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ รวม 2,490 ล้านบาท เพื่อนำา

ไปชำาระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถี ่เพือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอลต่อสำานกังาน กสทช. และในระหว่างปีบรษิทัย่อยได้ทยอย

เบิกใช้วงเงินกู้แล้วจำานวนเงิน 470 ล้านบาท (ของสัญญาวงเงินกู้แรก 980 ล้านบาท) โดยคิดดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราในสัญญาเงินกู้ กำาหนด

ชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้และกำาหนดชำาระคืนเงินต้นตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้นี้

ภายใต้สญัญาเงนิกูย้มืข้างต้น บรษิทัเป็นผูค้ำา้ประกนัให้บรษิทัย่อยในการชำาระหนีต้ามสญัญาเงนิกู ้บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติาม 

ข้อกำาหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินในส่วนของความสามารถในการชำาระคืนหนี้สิน และอัตราส่วนของหนี้สินรวม 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

และเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นี้ บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาการแลกเปล่ียนภาระดอกเบี้ยกับผู้ให้กู้ข้างต้น 

สำาหรับเงินกู้จำานวน 470 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยสำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เท่ากับ 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

20.	หุ้นกู้
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้บริษัท

ดำาเนินการออกหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์

และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน  

1,500 ล้านบาท และหุน้กู้มอีายไุม่เกิน 7 ปี โดยเสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายแกน่ักลงทนุ

โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือสถาบันการเงิน

และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ

จำาหน่ายแก่ผู้ลงทุนวงจำากัด ไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 3 ธันวาคม 2557

จำานวนและมูลค่าหุ้นกู้ 100,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้รวม 100 ล้านบาท

อายุและวันครบกำาหนดไถ่ถอน 2 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 3 มีนาคม วันที่ 3 มิถุนายน วันที่ 3 กันยายน และวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี
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21.	หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สรุปได้ดังนี้

บาท
งบการเงินรวม

2557
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ
 จำานวนเงินทั้งสิ้นตามสัญญา 3,320,000,000.00

 หัก จ่ายชำาระหนี้สินระหว่างปี (936,000,000.00)
 หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการคงเหลือ 2,384,000,000.00
 หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (634,000,000.00)

 สุทธิ 1,750,000,000.00

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัทย่อยได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 แจ้งผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์

ในระบบดิจิตอล ให้เป็นผู้ชนะการประมูลในหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง ด้วยราคาประมูลจำานวนเงิน 3,320 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

มีอายุ 15 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทย่อยจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 5 ปี ดังนี้

ล้านบาท

งวดที่ 1 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล) 936

งวดที่ 2 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 634

งวดที่ 3 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 513

งวดที่ 4 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 513

งวดที่ 5 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 362

งวดที่ 6 (ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต) 362

  รวม 3,320

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้นำาหนังสือคำ้าประกันไปวางเป็นหลักประกันสัญญาจำานวนเงิน 2,550.88 ล้านบาท

22.	หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	
ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
 - ครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี 3,096,499.72 3,385,442.55

 - ครบกำาหนด 1 - 5 ปี 4,470,923.11 6,241,340.77
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 7,567,422.83 9,626,783.32

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (734,328.92) (1,173,139.25)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 6,833,093.91 8,453,644.07
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึง
 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (2,627,284.77)  (2,807,631.75)

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ 4,205,809.14 5,646,012.32
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าการเงินในยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงาน อายุสัญญา 3 - 5 ปี กับ

บริษัทลีสซิ่ง 3 แห่ง ซึ่งมีสัญญาจำานวน 9 ฉบับ โดยชำาระค่าเช่าเดือนละ 0.28 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ 

ยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพันในสัญญา

23.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1  

 มกราคม 93,574,449.95 81,960,592.93 93,574,449.95 81,960,592.93

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัย 1,771,883.00 - 1,771,883.00 -

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (16,221,355.01) (7,103,091.00) (16,177,355.01) (7,103,091.00)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 25,566,954.00 18,716,948.02 22,205,382.00 18,716,948.02

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31  

 ธันวาคม 104,691,931.94 93,574,449.95 101,374,359.94 93,574,449.95

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

ต้นทุนขายและบริการ 17,103,212.90 13,266,795.06 15,390,085.93 13,266,795.06

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,610,025.31 5,136,016.96 6,321,816.03 5,136,016.96

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 853,715.79 314,136.00 493,480.04 314,136.00

รวม 25,566,954.00 18,716,948.02 22,205,382.00 18,716,948.02

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:-

รับรู้ในกำาไรขาดทุน 426,854.00 - 426,854.00 -

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2,198,737.00) - (2,198,737.00) -

รวม (1,771,883.00) - (1,771,883.00) -
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ร้อยละ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

อัตราคิดลด 3.63 - 4.27 3.76

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 4.00 3.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 00.00 - 26.00 00.00 - 26.00

อัตราการมรณะ 5.00 5.00

24.	ทุนเรือนหุ้น
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำานวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุ้นใหม่ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวนเงิน 200 ล้านบาท (200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวนเงิน 220 ล้านบาท (220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 20,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2557 รวมจ่ายหุ้นปันผลทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 20 ล้านบาท (19,999,865 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

25.	เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย จำานวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล รวมจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล

(พันหุ้น) (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น) (บาท)

ประกาศจ่ายจากกำาไรของ

ปี 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2557

200,000 0.01111 0.10 22,222,221.61 12 พฤษภาคม 

2557

ประกาศจ่ายจากกำาไรของ

ปี 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2556

200,000 1.20 - 240,000,000.00 10 พฤษภาคม 

2556
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26.	ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้
26.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน:

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน:

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 67,344,024.15 77,491,995.57 67,344,024.15 77,491,995.57

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

  ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (89,314,793.81) (5,303,848.64) (4,098,137.41) (5,341,283.76)

  รวม (21,970,769.66) 72,188,146.93 63,245,886.74 72,150,711.81
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำาไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น:

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

  คณิตศาสตร์ประกันภัย (439,747.40) - (439,747.40) -

  รวม (439,747.40) - (439,747.40) -

26.2 การกระทบยอดระหว่างจำานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำาหรับปี (107,147,301.86) 357,264,204.23 318,044,523.80 358,773,035.40

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำานวณตามอัตราภาษีที่ใช้ (21,429,460.37) 71,452,840.85 63,608,904.76 71,754,607.08

รายการกระทบยอด

     ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาคำานวณกำาไรทางภาษี

      - ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการ

        คำานวณกำาไรทางภาษี 565,676.77 679,335.57 402,844.18 678,028.17

     ผลกระทบทางภาษขีองรายได้หรอืกำาไรทีไ่ม่ต้องนำามาคำานวณกำาไรทางภาษี

       - รายได้ปันผลที่ได้รับยกเว้น (25,000.00) - (25,000.00) -

       - ค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มทางภาษี (531,816.18) (438,482.16) (529,186.27) (437,882.16)

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์

     ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (338,493.95) 338,493.95 - -

อื่นๆ (211,675.93) 155,958.72 (211,675.93) 155,958.72

รวมรายการกระทบยอด (541,309.29) 735,306.08 (363,018.02) 396,104,.73

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (21,970,769.66) 72,188,146.93 63,245,886.74 72,150,711.81
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26.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

จำานวนภาษี  

(บาท)

อัตราภาษี 

(%)

จำานวนภาษี  

(บาท)

อัตราภาษี 

(%)

จำานวนภาษี  

(บาท)

อัตราภาษี 

(%)

จำานวนภาษี  

(บาท)

อัตราภาษี 

(%)

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่าย

  ภาษีเงินได้สำาหรับปี (107,147,301.86) 357,264,204.23 318,044,523.80 358,773,035.40
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรา

  ภาษีที่ใช้ (21,429,460.37) 20.00 71,452,840.85 20.00 63,608,904.76 20.00 71,754,607.08 20.00

รายการกระทบยอด (541,309.29) (0.51) 735,306.08 0.21 (363,018.02) (0.11) 396,104.73 0.11

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรา

  ภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (21,970,769.66) 19.49 72,188,146.93 20.21 63,245,886.74 19.89 72,150,711.81 20.11

27.	การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการ

ดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสม

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.84 : 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 เท่ากับ 0.23 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.25: 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.23 : 1)

28.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

การเปลี่ยนแปลงสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 19,036,284.14 8,763,747.20 15,711,624.21 7,870,540.59

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 361,255,356.31 380,022,879.66 361,255,356.31 380,022,879.66

เงินเดือน ค่าแรงงานและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 595,130,295.70 521,582,785.76 518,220,826.06 515,691,071.83

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย 300,756,979.06 132,200,623.76 129,268,663.37 130,343,178.84

ค่าบทความ ค่าภาพประกอบ ค่าแปล และค่าลิขสิทธิ์ 104,496,269.25 107,295,051.20 104,496,269.25 107,295,051.20

ค่าบริการโครงข่าย/ส่งสัญญาณ 63,564,742.16 - - -

ค่าจ้างผลิตรายการ 32,454,616.00 - 3,432,940.00 -

29.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย

บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทั

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 9.78 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน

เงิน 9.11 ล้านบาท) และ 9.20 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวนเงิน 9.12 ล้านบาท) ตามลำาดับ 
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30.	ส่วนงานด�าเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและ 

สอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร บรษิทั

และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลัก คือ

ส่วนงาน 1 ส่วนงานพิมพ์ (Print) เป็นส่วนงานที่ทำาการผลิตและจำาหน่ายหนังสือ

ส่วนงาน 2 ส่วนงานอื่น (Non-print) ได้แก่ (1) ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจชีวจิตโฮม จัดอบรมสัมมนา ธุรกิจจัดงานแสดงและธุรกิจ

เว็บไซต์ (2) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย 

บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายได้และกำาไรขัน้ต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมนิกำาไรหรอืขาดทนุจาก

การดำาเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน

ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม

ส่วนงานพิมพ์ ส่วนงานอื่น
ธุรกิจผลิตและ

จำาหน่ายหนังสือ
(1) ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ
ชีวจิตโฮม จัดอบรมสัมมนา

ธุรกิจจัดงานแสดงและ
ธุรกิจเว็บไซต์

(2) ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์ 

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

รายได้จากการดำาเนินงาน 1,568.28 1,717.14 294.39 327.24 29.68 20.08 1,892.35 2,064.47

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (1,103.73) (1,136.55) (153.93) (207.70) (377.05) (60.21) (1,634.71) (1,404.47)

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 464.55 580.59 140.46 119.54 (347.37) (40.13) 257.64 660.00
รายได้อื่น 21.62 24.16
ค่าใช้จ่ายในการขาย (45.61) (51.87)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (286.90) (247.40)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (28.26) (26.94)
ต้นทุนทางการเงิน (25.64) (0.69)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.97 (72.19)
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (85.18) 285.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า 419.33 422.74 11.99 9.44 6.63 5.07 437.95 437.25
สินค้าคงเหลือ 295.84 275.42 1.82 4.11 4.61 1.74 302.27 281.27
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 808.18 842.71 8.08 11.16 188.00 9.20 1,004.26 863.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12.77 18.49 0.17 0.24 3,185.38 0.70 3,198.32 19.43
สินทรัพย์ส่วนกลาง 643.61 924.81

สินทรัพย์รวม 5,586.41 2,525.83
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

ในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการปรับส่วนงานดำาเนินงานใหม่ ทำาให้ต้องจัดประเภทส่วนงานดำาเนินงานในปี 2556 ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กับการนำาเสนอข้อมูลทางการเงิน

31.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
31.1 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร ดังนี้

วงเงิน (ล้าน)

สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

หนังสือคำ้าประกันจากธนาคาร บาท 67.00 14.81 52.19

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดอลลาร์สหรัฐ 1.85 - 1.85

ยูโร 5.00 - 5.00

บาท 10.00 - 10.00

เลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 300.00 - 300.00

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 505.00 505.00

31.2 ภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่สำาคัญต่างๆ ดังนี้

31.2.1 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญารับเหมาก่อสร้างจำานวนเงิน 0.54 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญา

ที่เกี่ยวกับค่าอุปกรณ์ที่จะต้องจ่ายคงเหลือจำานวนเงิน 18.04 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

31.2.2 บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้าของผลงานต่างๆ 2 ประเภท ดังนี้

 -  จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา

 -  จ่ายค่าตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของจำานวนเล่มทีพ่มิพ์ผลงานออกมา โดยจ่ายร้อยละ 70 ของจำานวนเล่มทีพ่มิพ์ ส่วนทีเ่หลอื 

  จะจ่ายตามยอดจำาหน่ายหนังสือ

31.2.3 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการโดยสัญญามีระยะเวลา 1 - 3 ปี จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญารวม 1.87 ล้าน

บาท 

31.2.4 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คล่ืนความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กับ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยตกลงจะใช้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2571) กำาหนดค่าใช้บริการเป็นจำานวนเงิน 14.16 ล้านบาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

31.2.5  บริษัทย่อยได้ทำาสัญญากับบริษัทในประเทศสองแห่ง เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์ทั้งสัญญาณภาพและ

สัญญาณเสียง รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นสู่ดาวเทียม 

C-band สำาหรับการใช้งานระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน 24 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560) 

และ Ku-band สำาหรับการใช้งานระยะเวลา 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560) โดย 

บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าใช้บริการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญา

31.2.6 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัตามการขออนญุาตให้ใช้สทิธใินกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์กบัสำานกังาน กสทช. ภายใต้

ข้อกำาหนด บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในประกาศ
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31.3 หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคารคงเหลืออยู่เป็นจำานวน 2,579.90 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับภาระผูกพันทางการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

32.	เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาด 

และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนและหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ดังนั้น

บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 อตัราดอกเบีย้ของเครือ่งมอืทางการเงนิแสดงได้ดงันี้

บาท

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย  
คงที่

ไม่มี  
อัตราดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,124,807.44 169,973,455.04 39,990,444.40 215,088,706.88

เงินลงทุนชั่วคราว - 50,000,000.00 - 50,000,000.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 473,515,737.06 473,515,737.06

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 150,000,000.00 - 150,000,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 204,343,642.83 204,343,642.83

หุ้นกู้ - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 6,833,093.91 - 6,833,093.91

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 470,000,000.00 - 470,000,000.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - 104,691,931.94 - 104,691,931.94
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง 
ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย 
คงที่

ไม่ม ี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,668,827.20 169,973,455.04 27,586,020.41 202,228,302.65

เงินลงทุนชั่วคราว - 50,000,000.00 - 50,000,000.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 448,020,771.97 448,020,771.97

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - 400,000,000.00 - 400,000,000.00

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 181,643,446.72 181,643,446.72

หุ้นกู้ - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 6,833,093.91 - 6,833,093.91

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - 101,374,359.94 - 101,374,359.94

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัการถอืเงนิสดในมอืและซือ้ลขิสทิธิเ์ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

(หน่วย : พัน)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐ 51,666 -

คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่

ระมัดระวัง รวมทั้งมีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ในระดับตำ่า
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มูลค่�ยุติธรรม

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

ดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

33.	การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ

ในงบการเงินปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำาไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด

ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่ หลังจัด

ประเภทใหม่
ก่อนจัด

ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่ หลังจัด

ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28,197,155.66 (1,604,452.01) 26,592,703.65 28,197,155.66 (1,604,452.01) 26,592,703.65

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,644,294.43 (1,604,452.01) 39,842.42 1,604,452.01 (1,604,452.01) -

บริษัทไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่สำาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

34.	มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง 

กับกิจกรรมดำาเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2557) เรือ่ง การประเมนิเนือ้หาของรายการทีเ่กีย่วกบัรปูแบบของกฎหมายตามสญัญา

เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่องสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 

2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นตำ่าและ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน
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โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินเมื่อนำามาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุง

ใหม่มาถือปฏิบัติ

35.	การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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