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สัมผัสทุกอรรถรสและความรื่นรมย์ของเนื้อหาสาระที่หลากหลาย 

ส่งผ่านสู่ทุกช่องทางของการเผยแพร่แห่งโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์

ประสบการณท์ีด่ตีอ่ทกุกลุม่ผูบ้รโิภค ดงัปณธิาน “เราทำางานเพือ่ความสขุ 

และความรุ่งโรจน์ของสังคม” 

Appreciate a comprehensive variety of aesthetic content and 

beautiful wordings that are promptly transmitted to every group 

of consumers via every possible channel of the modern digital 

media to create their great inspiration and good experiences.  

This obviously reflects our work philosophy: “We work for  

the happiness and prosperity of our society”.
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สารบัญ

03 | รายงานการเงินและผลการดำาเนินงาน

25 | สารจากประธาน

45 | สายงานนิตยสาร

75 | งานแฟร์และงานเปิดตัว

94 | รายงานการถือหุ้น

106 | ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน



รายงานการเงิน

และผลการดำาเนินงานโดยสรุป

	 งบการเงินรวม 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท) ปี	2557 ปี	2558 %	เพิ่ม	(ลด)	 ปี	2557 ปี	2558 %	เพิ่ม	(ลด)

งบแสดงฐานะการเงิน

    สินทรัพย์หมุนเวียน 1,141,126 1,073,562 (5.92%) 1,410,365 1,049,618 (25.58%)

    สินทรัพย์รวม 5,371,700 5,100,132 (5.06%) 2,889,131 3,155,037 9.20%

    หนี้สินรวม 3,406,697 3,705,533 8.77% 578,666 760,582 31.44%

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,965,003 1,394,598 (29.03%) 2,310,465 2,394,455 3.64%

    ทุนจดทะเบียน 220,000 220,000 0.00% 220,000 220,000 0.00%

    ทุนชำ�ระแล้ว  220,000 220,000 0.00%  220,000 220,000 0.00%

    จำ�นวนหุ้น (ล้�นหุ้น)  220  220 0.00%  220  220 0.00%

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

    ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 1,892,347 1,968,627 4.03% 1,881,512 1,866,768 (0.78%)

    ร�ยได้อื่น 21,623 35,232 62.94% 34,650 56,108 61.93%

    ร�ยได้รวม 1,913,970 2,003,859 4.70% 1,916,162 1,922,876 0.35%

    ต้นทุนข�ย (1,624,408) (1,953,057) 20.23% (1,278,436) (1,283,199) 0.37%

    กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น 289,562 50,802 (82.46%) 637,726 639,677 0.31%

    ค่�ใช้จ�่ยดำ�เนินง�น (360,772) (408,667) 13.28% (316,953) (334,380) 5.50%

    กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�น (71,210) (357,865) (402.55%) 320,772 305,297 (4.82%)

    ต้นทุนท�งก�รเงิน (41,596) (87,718) 110.88% (2,728) (8,090) 196.57%

    ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 23,103 28,437 23.09% (63,246) (59,217) (6.37%)

    กำ�ไร (ข�ดทุน) (89,704) (417,146) (365.03%) 254,799 237,990 (6.60%)

    กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (91,463) (416,405) (355.27%) 253,040 237,990 (5.95%)

    กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท) (0.43) (1.89) (339.53%) 1.20 1.08 (10.00%)

หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข�้งต้นเป็นงบก�รเงินรวมของบริษัท

  2. บริษัทเริ่มจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มนำ�งบก�รเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด

     ม�จัดทำ�เป็นงบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม 2555 
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หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้�งต้นเป็นงบก�รเงินรวมของบริษัท
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หม�ยเหตุ:  1. ข้อมูลข้�งต้นเป็นงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท

  2. บริษัทเริ่มจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มนำ�งบก�รเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด

     ม�จัดทำ�เป็นงบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม 2555 



of Content





Sensation of Content 9

คุณชูเกียรติ	อุทกะพันธุ ์เกิดเมื่อวันที่ 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�ชั้น ม.8 จ�กโรงเรียนมห�วชิร�วุธ สงขล� ได้เข้�ศึกษ�ต่อที่คณะอักษรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ ์

มห�วิทย�ลัย และเริ่มต้นชีวิตก�รทำ�ง�นครั้งแรกท่ีองค์ก�รส่งเสริมก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) จ�กนั้น 

จึงม�รับหน้�ที่พนักง�นพิสูจน์อักษรที่บริษัท ไทยวัฒน�พ�นิช จำ�กัด จนกระท่ังได้เป็นหัวหน้�กองบรรณ�ธิก�รนิตยส�ร  

“วิทย�ส�ร” นิตยส�รของวงก�รครู

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

“บ้�น” เพื่อเผยแพร่คว�มรู้และเป็นคู่มือเตรียมคว�มพร้อมให้ประช�ชนท่ีกำ�ลังจะย้�ยเข้�ไปอ�ศัยบ้�นที่ก�รเคหะฯ  

สร้�งขึ้น ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำ�ลังประสบกับภ�วะข�ดแคลนที่อยู่อ�ศัย

เมื่อค้นพบว�่ตัวเองไม่เหม�ะกับง�นร�ชก�ร และรู้สึกอิ่มตัว จึงได้ล�ออกจ�กก�รเคหะแห่งช�ติ

จ�กนั้นได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักง�นจำ�นวนหน่ึงจัดต้ัง “ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน” เริ่มผลิต

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

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

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

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

“บริษัท อมรินทร์ฯ ทำาธุรกิจเจริญรุดหน้ามาตามลำาดับ คนนึกว่าผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ไม่ใช่หรอก ผมคิดว่าผมม ี

สติมากกว่า ปัญญาของผมก็แค่กลางๆ ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ครูจะบันทึกลงสมุดพกมาทุกปีว่า ‘สติปัญญาปานกลาง’  

การทำาธุรกิจ สติสำาคัญกว่าปัญญา เพราะถ้าเอาปัญญานำาจะหลงระเริงไปกันใหญ่ ต้องใช้สตินำา หรืออย่างน้อยก็ใช้สติ 

กำากับปัญญาให้ได้ ขอให้มีสติรู้ข้อจำากัดของตัว ไม่ตาโตโลภมาก และมีความเพียรที่จะทำาสิ่งที่ได้ไตร่ตรองด้วยความมีสติ  

อยา่ทอ้ถอย ชวีติจะมคีวามสขุ ความสำาเรจ็จะตามมา ความสำาเรจ็ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทัง้หมด ไมส่ำาเรจ็มากก็ได ้จะไดเ้ปน็บทเรยีน  

ในชีวิตผมสิ่งที่ทำาไม่สำาเร็จก็เยอะไป คนมักจะไม่มอง ไปมองแต่ความสำาเร็จ”

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

นับเป็นระยะเวล�น�นกว่� 13 ปีแล้ว แต่ทว่�คุณชูเกียรติได้มอบมรดกแห่งสติและปัญญ�ให้คนอมรินทร์รุ่นแล้วรุ่นเล่�  

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

“บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)”

ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท
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จ�กจุดเร่ิมต้นของกองบรรณ�ธิก�รเล็กๆ ทีคุ่ณชูเกียรติ อุทกะพันธ์ุ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักง�นจำ�นวน 

เพียงไม่ก่ีคน ร่วมกันจัดต้ังห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ว�รส�รบ้�นและสวน เพื่อเริ่มผลิตนิตยส�ร “บ้�นและสวน” ฉบับแรกออกว�ง 

จำ�หน่�ยในเดือนกันย�ยน พ.ศ. 2519 ในสมัยน้ันยังต้องอ�ศัยก�รพิมพ์จ�กโรงพิมพ์ภ�ยนอก ในช่วงต่อม�จึงได้มีก�รก่อต้ัง 

โรงพิมพ์ข้ึนในช่ือห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อมรินทร์ก�รพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยส�รเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้�งง�นพิมพ์อื่นด้วย

ถึงแม้จะมีพนักง�นจำ�นวนไม่กี่คน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันย่ิงใหญ่ท่ีส่งผลให้กิจก�รขย�ยตัวเพ่ิมม�กข้ึนในระยะต่อม�  

ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็นต้องระดมทุนและแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อปี 2536 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น

“บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)”

ในปีเดียวกัน บริษัทได้ขย�ยกิจก�รด้�นก�รจัดจำ�หน่�ย โดยก�รก่อตั้งบริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เพื่อดูแลก�ร 

จดัจำ�หน�่ยสิง่พมิพท์ัง้หมด รวมถงึก�รจดัตัง้ร�้นค�้ปลกีขึน้โดยใหช้ือ่ว�่ “ร�้นน�ยอนิทร”์ อนัเปน็ชือ่ทีข่อพระร�ชท�นน�ม 

ม�จ�กพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเรื่อง “น�ยอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”

เมื่อปริม�ณผู้อ่�นที่เริ่มต้นขึ้นจ�กคนเพียงไม่กี่กลุ่มขย�ยตัวเพิ่มขึ้น และมีคว�มหล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น บริษัท 

จึงเริ่มผลิตนิตยส�รอื่นๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้อ่�น โดยมีนิตยส�รแนวผู้หญิงออกต�มม�คือ “แพรว” และ  

“สุดสัปด�ห์” และผลิตนิตยส�รอื่นๆ อย่�งต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมีนิตยส�รท้ังสิ้น 13 หัว ผลิตหนังสือเล่ม 

ปีละหล�ยร้อยเล่ม รับจ้�งพิมพ์และขย�ยออกไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหล�กหล�ย

ประวัติบริษัท



โครงสร้างองค์กร

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ปี 2558

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธาน
กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานสนับสนุน

สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานัก
ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.	 นางเมตตา	อุทกะพันธุ์

 ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2.	 นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์

 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

3.	 นายเจริญจิตต์	ณ	สงขลา

 ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

 กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

4.	 นางสุภาวดี	โกมารทัต

 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน

5.	 นางระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์

 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน

6.	 นายโชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์

 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน

7.	 นายชีวพัฒน	์ณ	ถลาง

 กรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน

8.	 นางสุภาพ	น้อยอำ่า

 กรรมก�ร

9.	 นายสมรรถ	เรืองณรงค์

 กรรมก�รอิสระ

10.	นายอำาพล	รวยฟูพันธ์

 กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ

หม�ยเหต ุน�งสุภ�วดี โกม�รทัต ได้ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�ร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันว�คม 2558



“เราทำางานเพื่อความสุข และความรุ่งโรจน ์ของสังคม”
WE WORK FOR THE HAPPINESS & PROSPERITY OF OUR SOCIETY



คณะผู้บริหาร
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1.	 เมตตา	อุทกะพันธุ์	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	 สุภาวด	ีโกมารทัต	 	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

3.	 ระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.	 โชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

      กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

5.	 ชีวพัฒน	์ณ	ถลาง	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

      กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์

6.	 ฉันทชาต	ธเนศนิตย์	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

หมายเหตุ นางสุภาวดี โกมารทัต ได้ลาออกจากรองประธานกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

63421
5
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1.	 นวลจันทร	์ศุภนิมิตร		 	 กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร

2.	 ฉันทนา	ยุทธนาภูมิ		 	 บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

3.	 เจรมัย	พิทักษ์วงศ	์	 	 บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

4.	 ปัญญลักษณ	์มณีงาม	ไพค	์	 บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

5.	 ลักขณา	คมคาย		 	 บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

6.	 นำ้าทิพย์	เงินแย้ม		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยก�รตล�ดและสื่อส�รแบรนด์ - นิตยส�ร 

7.	 ประพันธ	์ประภาสะวัต		 	 ที่ปรึกษ�ส�ยง�นนิตยส�รบ้�นและสวน

คณะผู้บริหารสายงานนิตยสาร

3
5

1 7

6 2
4

4
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1.	 ทิตยา	นิลรังษี				 	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ยต่�งประเทศ

2.	 ณัฐพงศ	์แก้วประดิษฐ	์	 	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นผลิต

3.	 จุฑามาศ	สมิตานนท์		 	 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นข�ย

4.	 ภัทราวรรณ	พูลทวีเกียรติ์			 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services

5.	 บุษปเกษ	วงศ์ชะอุ่ม		 	 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร

6.	 รว	ี	วัฒนเชื้อ	 		 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น

คณะผู้บริหารสายงานธุรกิจโรงพิมพ์

6
2

345
1
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1.	 อัจฉรา	แต้สุวรรณ		 	 รองกรรมก�รผูจ้ดัก�รส�ยง�นนติยส�ร (ง�นโฆษณ�)

2.	 สัณห์ฤทัย	เส็ตตีวงค์		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

3.	 ชฎาพร	บุณยาภรณ์		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

4.	 วลีรัตน์	ศักดิ์ขจรยศ		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

5.	 คมภาณุกรณ์	พันธ์ดาสุวรรณ		 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

6.	 รณชัย	หาญสุวานนท์	 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

7.	 บุษราคัม	อิ่มจิตต์	 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

8.	 อุไรวรรณ	สุนทรหงษ์		 	 ที่ปรึกษ�ง�นโฆษณ�

คณะผู้บริหารสายงานโฆษณา

4 8 7
2

6

51
3
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1.	 องอาจ	จิระอร				 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม

2.	 อุษณีย	์วิรัตกพันธ	์	 บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รหนังสือเล่ม

    และพัฒน�ธุรกิจต่�งประเทศ

3.	 บุษยา	เนตรสุวรรณ	 ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

4.	 อาสา	ผิวขำา   ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยนิวมีเดีย

คณะผู้บริหาร Content and Services

4 2 1

3
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1.	 อัมพวรรณ	์สุวรรณเรืองศรี		 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รทั่วไป

2.	 ธนาร	ีพิมปรุ		 		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยบัญชีและก�รเงิน

3.	 ชัชฎา	พรหมเลิศ		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยจัดก�รสำ�นักพิมพ์

4.	 อาจหาญ	นิมิตรหมื่นไวย		 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยทรัพย�กรบุคคล

คณะผู้บริหารสายงานสนับสนุน

3
1

2

4
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
แมว้�่ป ีพ.ศ. 2558 ทีผ่�่นม� ทศิท�งเศรษฐกจิของประเทศจะมทีศิท�งทีด่ขีึน้จ�กปกีอ่น แตค่ว�มเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค 

ลดลง ส่งผลทำ�ให้ก�รจับจ่�ยใช้สอยน้อยลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยเฉพ�ะในช่วงไตรม�สที่ 4 ของปี ซึ่งส่งผลต่อยอดข�ย 

ของผู้ประกอบก�รในทุกภ�คอุตส�หกรรม ที่ผ่�นม� บริษัทให้คว�มสำ�คัญและตระหนักถึงผลกระทบต่�งๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้น  

และได้ว�งแผนในก�รป้องกัน ติดต�ม และสร้�งแนวท�งเพื่อควบคุมระดับปัญห�อย่�งต่อเนื่อง จึงทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทในปีที่ผ�่นม�ได้รับผลกระทบบ�้ง และเมื่อรวมผลดำ�เนินก�รของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด บริษัทย่อย  

ซึ่งดำ�เนินธุรกิจทีวีดิจิทัล จึงส่งผลทำ�ให้บริษัทมีผลข�ดทุนสุทธิ 

ผลการดำาเนินงานปี 2558
บรษิทัมรี�ยไดร้วม 1,922.88 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้จ�กป ีพ.ศ. 2557 เท่�กบั 6.71 ล�้นบ�ท คดิเปน็อตัร�ก�รเพิม่ข้ึน 0.35%  

และมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 237.99 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กช่วงระยะเวล�เดียวกัน 15.05 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รลดลง  

5.95% คิดเป็นกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นเท่�กับ 1.08 บ�ท ส�เหตุสำ�คัญเนื่องจ�กก�รชะลอก�รซื้อของลูกค้�บ�งกลุ่มในช่วง 

ไตรม�สที่ 4 อย่�งไรก็ต�ม ในบ�งธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจง�นแฟร์ มีร�ยได้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง และได้รับ 

ก�รตอบรับจ�กลูกค้�ที่ซื้อพื้นที่ และผู้เข้�ชมง�นแฟร์ของบริษัทเป็นอย�่งดี 

สำ�หรับงบก�รเงินรวมของบริษัท มีร�ยได้รวม 2,003.86 ล�้นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี พ.ศ. 2557 เท�่กับ 89.89 ล�้นบ�ท  

คดิเป็นอัตร�ก�รเพ่ิมข้ึน 4.70% และมีผลข�ดทุนสุทธิเท่�กับ 416.41 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กช่วงระยะเวล�เดียวกัน 324.94 ล้�นบ�ท  

คิดเป็นอัตร�ก�รเพ่ิมข้ึน 355.27% คิดเป็นข�ดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่�กับ 1.89 บ�ท ส�เหตุสำ�คัญเน่ืองจ�กก�รรวมผลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด ซึ่งเริ่มดำ�เนินก�รธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีที่ 2 และเป็นปีที่มีก�รดำ�เนินก�รเต็มปี

สารจากประธาน
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การดำาเนินการในปี 2558
ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัททั้ง 4 ส�ยง�น ประกอบด้วย ส�ยง�นโรงพิมพ์ ส�ยง�นนิตยส�ร ส�ยง�นหนังสือเล่ม 

และส�ยง�นแอ็กทีฟอมรินทร์ ในรอบปีที่ผ�่นม�มีพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในแต่ละส�ยง�น ดังนี้

สายงานโรงพิมพ ์มีก�รปรับปรุงส�ยก�รผลิตและตั้งหน่วยง�น “เนรมิต” ขึ้นในช่วงปล�ยปี จุดประสงค์เพื่อตอบสนอง

กลุ่มลูกค�้ที่มีปริม�ณก�รพิมพ์ไม่สูง แต่มีรูปแบบง�นพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพ�ะตัวเป็นง�นพรีเมียมหรือง�นเอกซ์คลูซีฟ 

สายงานนติยสาร บรษิทัไดท้ำ�ก�รปรบัปรงุเนือ้ห�และภ�พลกัษณ์ในนติยส�รบ�งฉบบั เพือ่ให้ดทัูนสมยัข้ึน อกีท้ังมกี�ร

ออกนิตยส�รฉบับพิเศษในลักษณะ Bookazine เพิ่มม�กขึ้น เพื่อก�รตอบสนองลูกค้�ได้ดียิ่งขึ้น 

สายงานหนังสือเล่ม ในปี พ.ศ. 2558 มีก�รออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 569 ปก 

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร ์มีก�รพัฒน�รูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่�งๆ ของบริษัทให้มีคว�มทันสมัยม�กขึ้น เพื่อสนอง 

คว�มต้องก�รของลูกค�้ที่ต้องก�รใช้สื่อโฆษณ�ออนไลน์ และก�รรับง�นอีเว้นต์ที่มีเพิ่มขึ้น

นอกจ�กนี ้บรษิทัยงัคงมกี�รจดัง�นแสดงทีส่ำ�คญัรวม 6 ง�น คอื ง�นบ�้นและสวนมดิเยยีร ์จดัขึน้ในชว่งเดอืนกรกฎ�คม  

ทีศ่นูยน์ทิรรศก�รและก�รประชมุไบเทค ง�นบ�้นและสวนแฟร ์2015 ซึง่จดัขึน้ในชว่งเดอืนพฤศจกิ�ยน ทีช่�เลนเจอรฮ์อลล ์ 

อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี ง�น Health, Cuisine and Beauty Festival เปลี่ยนชื่อเป็น Good Life Fair เพื่อขย�ยง�นและ 

สนิค�้ใหก้ว�้งขว�งขึน้ ซึง่จดัขึน้ 2 ครัง้คอื ชว่งเดอืนกรกฎ�คม ทีศ่นูยก์�รประชมุแหง่ช�ตสิริกิติิ ์และชว่งเดอืนพฤศจกิ�ยน  

ที่ช�เลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี ง�นอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์และ 

ช่วงเดือนกรกฎ�คม ที่ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค 
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ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 

ร้อยละ 99.99 มีจุดมุ่งหม�ยที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รคือ ก�รเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตง�นที่มีคุณภ�พ เป็นผู้ประกอบก�ร 

ธุรกิจสื่อที่ครบวงจร นำ�เน้ือห�ไปทำ�ก�รต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้� 

โฆษณ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ผลก�รดำ�เนินง�นปีท่ีผ่�นม�ยังอยู่ในเกณฑ์น่�พอใจเม่ือเทียบกับปัจจัยท�งด้�นลบต่�งๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น 

อย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยเฉพ�ะกำ�ลังซ้ือของผู้บริโภคบ�งกลุ่มท่ีมีก�รชะลอซื้อในช่วงไตรม�สท่ี 4 แต่จ�กก�รท่ีพนักง�น 

ในทุกส�ยง�นให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รต้นทุนก�รดำ�เนินก�ร และร่วมมือร่วมใจ จึงทำ�ให้บริษัทส�ม�รถควบคุมและ 

บริห�รต้นทุนได้อย่�งเหม�ะสม 

ท้�ยที่สุดนี้ ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) ขอขอบพระคุณท่�น 

ผู้ถือหุ้น คู่ค้� พันธมิตร และหน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่�นที่ได้ให้คว�มร่วมมือ แนะนำ� และสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทม�ตลอด หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�บริษัทจะได้รับก�รสนับสนุนของท่�นในโอก�สต่อไป นอกจ�กนี้  

ขอขอบคณุผูบ้รหิ�รและพนกัง�นทกุคนทีร่ว่มมอื ทุม่เทก�รทำ�ง�นอย�่งเตม็กำ�ลงั และดำ�เนนิก�รอย�่งมจีรยิธรรม โปรง่ใส  

ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินง�นประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย มีคว�มมั่นคง และมีก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน 

ตลอดไป

        (นางเมตตา	อุทกะพันธุ์)

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

เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ น�ยเจริญจิตต์ ณ สงขล� และน�ยอำ�พล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมก�รตรวจสอบ และม ี

น�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน�้ทีต่�มขอบเขต หน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 

บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2558 ได้จัดให้มีก�รประชุม 

คณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 7 ครั้ง และเป็นก�รร่วมประชุมกับผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในต�มคว�ม

เหม�ะสม ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 พ.ศ.	2558 โดยได้ร่วมประชุมเพ่ือสอบถ�มและรับฟัง 

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

ในเรือ่งคว�มถกูตอ้งครบถว้นของงบก�รเงนิและคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทร�บข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� งบก�รเงินดังกล่�วมีคว�มถูกต้องต�มท่ีควรใน 

ส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเช่นเดียวกับคว�มเห็นของผู้สอบบัญชี อีกท้ังร�ยก�รท่ีมีส�ระสำ�คัญได้รับ 

ก�รเปิดเผยและแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินและหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้วอย�่งถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน ์

สูงสุดต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่�มีประเด็นเก่ียวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่มีนัยสำ�คัญ

2.	สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินคว�มเหม�ะสมและประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน อันจะ 

ช่วยส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยง�นผลก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี  

พ.ศ. 2558 ต�มแผนง�นที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�อนุมัติแล้ว ซึ่งครอบคลุมระบบง�นท่ีสำ�คัญของบริษัท  

ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.	 สอบทานการตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินคว�มมีประสิทธิผลของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยได้พิจ�รณ� 

ภ�รกิจ ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น หน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบ คว�มเป็นอิสระ อัตร�กำ�ลัง และงบประม�ณของหน่วยง�น 

ตรวจสอบภ�ยใน รวมทั้งได้พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรง�นตรวจสอบภ�ยในให้เหม�ะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับ 

คู่มือแนวท�งก�รตรวจสอบภ�ยในของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีของฝ่�ย 

ตรวจสอบภ�ยใน รวมถงึแผนก�รฝกึอบรมกรรมก�รตรวจสอบและบคุล�กรตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว�่  

บริษัทมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอ เหม�ะสม และมีประสิทธิผล รวมท้ังมีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รตรวจสอบทั้งใน 

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

4.	สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

และกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั รวมถงึก�รปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดของบรษัิท และข้อผกูพนัท่ีบรษัิทมไีวก้บับคุคล 

ภ�ยนอก ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ไม่พบประเด็นท่ีเป็นส�ระสำ�คัญในเรื่องก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย  

ข้อกำ�หนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภ�ยนอก

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

อิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่�ตอบแทน เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท ให้ขออนุมัติจ�ก 

ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

โดยสรุปในภ�พรวมแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ครบถ้วนต�มที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และมคีว�มเหน็ว�่ บรษิทัมกี�รร�ยง�นขอ้มลูท�งก�รเงนิและก�รดำ�เนนิง�น 

อย่�งถูกต้อง มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีเหม�ะสมและมีประสิทธิผล มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย  

ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันต�่งๆ มีก�รเปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันอย่�งถูกต้อง และมีก�รปฏิบัติง�นที่สอดคล้องกับระบบ 

ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่อีย�่งเพยีงพอ โปรง่ใส และเชือ่ถอืได ้รวมทัง้มกี�รพฒัน�ปรบัปรงุระบบก�รปฏบิตังิ�นใหม้คีณุภ�พ 

ดีขึ้นและเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจอย�่งต่อเนื่อง

(ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์)

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รตรวจสอบมีนโยบ�ยและภ�รกิจหลักคือ ก�รเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รทำ�ให้บริษัท

มีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงขอบเขตหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบมีดังนี้

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

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

ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบ 

ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร 

ตรวจสอบภ�ยใน

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

และกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ 

ค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมท้ังเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง

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

ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว�่ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�ม 

โดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

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

 6.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

 6.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

 6.5 คว�มเห็นเก่ียวกับร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข�้ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบ

  แต่ละท่�น

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

  ต�มกฎบัตร (Charter)

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

  และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

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

นโยบายและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน) โดยคณะกรรมก�รบรษิทัไดต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัและมเีจตน�รมณ์ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ 

ต�มหลักบรรษัทภิบ�ล โดยมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขัน ทั้งเพื่อเพิ่มคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน  

(Code of Best Practice) ต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทยังมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รบริห�รง�น 

ให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทภ�ยใต้เง่ือนไขข้อและบทบัญญัติท�งกฎหม�ย และทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท  

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

ด้วยก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบบัญชีก�รเงิน ระบบง�นตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน  

และระบบง�นทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภ�พ น�่เชื่อถือ และโปร่งใส 

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

ธุรกิจ ซึ่งจะใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ทั้งนี้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้

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

และผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมก�รใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ บริษัทได้นำ�เสนอเรื่องที่สำ�คัญให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ และบรรจุเรื่องต่�งๆ  

ทีส่ำ�คญัอย�่งครบถว้นต�มกฎหม�ย ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์และข้อบงัคบัของบรษัิท โดยสง่เอกส�รเชิญประชุมพรอ้มแนบร�ยง�นประจำ�ป ี

และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยก่อนก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รประชุม พร้อมประก�ศแจ้งกำ�หนดเวล� สถ�นที่  

และว�ระก�รประชุมทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นท�งหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทพร้อมเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�มและแสดงคว�ม 

คิดเห็นได้ทุกว�ระโดยกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีก�รบันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรูปร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ส�ม�รถตรวจสอบได้ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2557 มมีตอินมุตัหิลกัเกณฑก์�รใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจ ุ

เป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นก�รล่วงหน้� สำ�หรับก�รประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว�่งวันที่ 13 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2558 และ 

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ 

เป็นว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจ�รณ�เข้�รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นก�รล่วงหน้�สำ�หรับก�รประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วในช่วงระหว่�งวันที่ 12 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้  

ก�รให้สิทธิดังกล่�วข้�งต้น บริษัทได้ทำ�ก�รเผยแพร่ผ่�นระบบข�่วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมพร้อมร�ยละเอียดว�ระสำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดท่ี 

เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต�่งๆ ที่ใช้ในก�รประชุม และขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทร�บเป็นก�รล่วงหน้�  

ทนัเวล�กอ่นก�รประชมุผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว�่ 21 วนั โดยในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ีพ.ศ. 2558 ดงักล�่ว บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ 

ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีน�คม พ.ศ. 2558 นอกจ�กนี้ บริษัทได้โฆษณ�หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร�บท�งหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็น 

เวล� 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 ที่เกี่ยวข้องอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกันภ�ยใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทเปิดโอก�สให้ 

ส�ม�รถแจ้งหรือสอบถ�มได้โดยตรงถึงคณะกรรมก�รของบริษัท โดยติดต่อผ่�นเลข�นุก�รบริษัทท�งไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งของบริษัทหรือท�งอีเมล  

โดยส่งไปที่ E-mail: secretary@amarin.co.th

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

ได้สิทธิเท�่เทียมกันทุกร�ย ด้วยก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีร�ยละเอียด ระเบียบว�ระก�รประชุม เอกส�รประกอบว�ระต่�งๆ พร้อมคว�มเห็น 

ของคณะกรรมก�รบรษิทั หนงัสอืมอบฉนัทะ และร�ยชือ่กรรมก�รอสิระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ข�้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนทีแ่สดง 

สถ�นที่จัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน�้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีร�ยละเอียดของเอกส�รที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำ�ม�แสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษ� 

สิทธิในก�รประชุม ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเวล�ก�รประชุมอย่�งเพียงพอ และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและ 

ต้ังคำ�ถ�มในท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมก�รของบริษัท ซ่ึงประกอบไปด้วยประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อตอบคำ�ถ�มในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน พ.ศ. 2558 บริษัทได้เลือกใช้ห้องคอนเวนชั่น อ�ค�รผู้บริห�ร เลขที่ 378  

ถนนชัยพฤกษ์ (บรมร�ชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร 10170 ในก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น อันเป็นสถ�นที่เดียวกับสถ�นที ่

ตั้งของบริษัท กรรมก�รของบริษัทเข้�ร่วมประชุมจำ�นวน 10 ท�่น ประธ�นกรรมก�รทำ�หน�้ที่เป็นประธ�นในก�รประชุม ก่อนก�รประชุมจะเริ่มขึ้น  

ประธ�นในทีป่ระชุมจะอธิบ�ยถึงวิธีก�รลงคะแนนเสียง และมีก�รประก�ศผลก�รลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละว�ระก�รประชุม ในระหว่�งก�รประชุม 

ประธ�น กรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัท จะทำ�หน้�ที่อธิบ�ยและตอบข้อซักถ�มผู้ถือหุ้นอย่�งละเอียดก่อนมีก�รลงมติในแต่ละว�ระ นอกจ�กนี ้

บรษิทัยงัไดป้ฏบิตัติ�มนโยบ�ยที่ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในว�ระก�รเลอืกกรรมก�ร โดยเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมก�รเปน็ร�ยบุคคล  

และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้�ร่วมเป็นสักขีพย�นในก�รนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในก�รลงมติด้วย นอกจ�กน้ีบริษัทได้เสนอช่ือกรรมก�รอิสระ  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในก�รเข้�ร่วมประชุม รวมถึงมีก�รแสดงข้อมูลอย่�งละเอียดในวิธีก�รเดินท�งเข้�สู่สถ�นที่จัดประชุม ทั้งในกรณี 

ก�รเดินท�งด้วยรถยนต์ส่วนตัวและโดยรถส�ธ�รณะซึ่งปร�กฏอยู่ต�มสิ่งที่แนบม�ด้วยลำ�ดับที่ 7 และลำ�ดับที่ 11 ต�มลำ�ดับ ในเอกส�รเชิญประชุม 

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2558 บริษัทไม่มีก�รเพ่ิมว�ระก�รประชุมท่ีไม่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ให้แก่ผู้ถือหุ้นทร�บ 

แต่อย่�งใด ภ�ยหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น และนำ�ส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่�นท�งตล�ดหลักทรัพย์ 

และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤษภ�คม พ.ศ. 2558 ซึ่งภ�ยในเวล� 14 วันนับจ�กวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้ 
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ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมก�รบริษัทมีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และร่วมกำ�หนดนโยบ�ย กลยุทธ์ เป้�หม�ย และแผนธุรกิจของบริษัท และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�ร 

ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและแผนง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุดด้วยก�รส�นต่อนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒน�ด้�น 

เทคโนโลย ีบคุล�กร รวมทัง้ปรบักลยทุธ์ใหม้คีว�มหล�กหล�ยและสอดคลอ้งกบัแผนก�รดำ�เนนิธุรกจิของบรษัิท ตลอดจนขย�ยฐ�นธุรกจิให้มสีว่นแบง่ 

ก�รตล�ดดว้ยก�รสร�้งสรรคน์ติยส�รและสิง่พมิพ์ใหม่ๆ  ซึง่มเีนือ้ห�ทีห่ล�กหล�ย และยดึมัน่ในก�รสร�้งสรรคส์ิง่ทีด่แีกค่รอบครวัและสงัคมโดยรวม  

ภ�ยใต้ปณิธ�น “เราจะทำางานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ คณะกรรมก�รได้ดูแลบริห�รจัดก�รอย่�งรอบคอบ โดยกำ�หนดนโยบ�ยและขั้นตอนก�รพิจ�รณ� 

อนมุตัริ�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัสำ�หรบัร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทั บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มไวอ้ย�่งชดัเจนเปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร รวมทัง้มกี�รปฏิบัต ิ

ต�มหลกัเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัย ์โดยกำ�หนดร�ค�และเงือ่นไขเสมอืนก�รทำ�ร�ยก�รกบับคุคลภ�ยนอก โดยร�ยก�รระหว�่งกนัท่ีมสี�ระสำ�คญัจะ 

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

ร�ยก�รระหว่�งกันใดๆ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�นที่มีส่วนได้เสียในร�ยก�รนั้นจะต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รดังกล่�ว  

โดยวธิกี�รงดใหค้ว�มเหน็และงดออกเสยีงลงมติในร�ยก�รดงักล�่ว ในกรณทีีเ่ข�้ข�่ยเปน็ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัภ�ยใตป้ระก�ศของตล�ดหลกัทรพัย์ 

แหง่ประเทศไทย บรษิทัจะดแูลใหม้กี�รปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ ์วธิกี�ร และก�รเปดิเผยขอ้มลูร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย�่งเครง่ครดั 

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

ผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม นอกจ�กนี้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทที่ได้รับ 

ขอ้มลูท�งก�รเงนิของบรษิทัตอ้งไม่ใชป้ระโยชนจ์�กขอ้มลูดงักล�่วกอ่นเปดิเผยสูส่�ธ�รณะ โดยบรษิทัไดแ้จง้ใหก้รรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของ 

บริษัทดังกล่�วข้�งต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวล� 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่ส�ธ�รณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมก�ร 

และผู้บริห�รเข้�ใจถึงภ�ระหน้�ที่ในก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยต์�มม�ตร� 59 และบทลงโทษต�มม�ตร� 275 แหง่พระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ 

พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กำ�หนดบทลงโทษสูงสุดห�กพบว�่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทได้ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทและบริษัทย่อย  

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

สำ�หรบัในป ีพ.ศ. 2558 ไมม่ปีร�กฏว�่มกีรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษัิทลว่งละเมดิหรอืกระทำ�คว�มผดิเกีย่วกบัก�รใช้ประโยชนจ์�กขอ้มลู 

ภ�ยในของบริษัท นอกจ�กน้ี กรรมก�รและผู้บริห�รที่มีภ�ระหน้�ที่ในก�รร�ยง�นก�รถือครองและก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัท  

ได้ร�ยง�นข้อมูลต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์อย่�งครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมก�รบรษิทัมนีโยบ�ยดำ�เนนิธรุกจิต�มแนวท�งแห่งคว�มถกูตอ้ง เท่ียงธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ ในก�รปฏบิตัติอ่บรษัิท พนกัง�น ส�ธ�รณชน  

สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร�้งสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้อง ดำ�รงคว�มเป็นกล�ง มีอิสระในก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร ทั้งหมดนี ้

บรษิทัไดก้ำ�หนดขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรย�บรรณของคณะกรรมก�รฝ�่ยจดัก�รและพนกัง�น ตดิต�มดแูลก�รปฏบิตัติ�มจรรย�บรรณอย�่งสมำ�่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 และยึดถือปฏิบัติ 

เป็นหน้�ที่ของตน นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�รที่จะดูแลให้มีก�รถือปฏิบัติจริงอย่�งเคร่งครัด
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ 31 ธันว�คม 2558 คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 5 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นอิสระ 

จำ�นวน 4 ท่�น ดังนั้น บริษัทมีกรรมก�รที่เป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 44 ของคณะกรรมก�รทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทัไดก้ำ�หนดนโยบ�ยค�่ตอบแทนกรรมก�รไดอ้ย�่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบัอตุส�หกรรม และผ�่นก�รอนมุตัิ

จ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดค�่ตอบแทนประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท

เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
(ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

30,000 10,000 ไม่มี

เบี้ยประชุม (ต่อคน) 20,000 ไม่มี ไม่มี

(หน่วย : บาท)

 

    

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รท่ีไม่ใช่ผู้บริห�รท้ังสิ้น 4 ท่�น เป็นเงิน 1.56 ล้�นบ�ท  

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

รายชื่อ/ตำาแหน่ง เงินประจำาตำาแหน่ง     เบี้ยประชุม รวม

นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 120,000 480,000

นายเจริญจิตต	์ ณ	สงขลา
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 120,000 480,000

นายอำาพล	รวยฟูพันธ์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

360,000 120,000 480,000

นายสมรรถ	เรืองณรงค์
กรรมก�รอิสระ

120,000           - 120,000

รวม 1,200,000 360,000 1,560,000

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
สำ�หรับกรรมก�รที่เป็นพนักง�นของบริษัทจำ�นวน 5 ท่�น และผู้บริห�รของบริษัทจำ�นวน 2 ท่�น ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้จ่�ยค่�ตอบแทน 

ในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 20.17 ล�้นบ�ท
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การประชุมคณะกรรมการ
 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รซึ่งบริษัทได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในแต่ละปี และมีก�รประชุมพิเศษต�มคว�มจำ�เป็น รวมท้ังก�รประชุมติดต�ม 

ผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� ซ่ึงเลข�นุก�รบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รก่อนก�รประชุมล่วงหน้� 

อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข�้ร่วมประชุม โดยในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รบริษัท 

มีก�รประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนมีก�รประชุมทั้งสิ้น  

2 ครั้ง และบริษัทได้มีก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

รายชื่อ	/	ตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

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

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

7 7 - - 2 2

นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รอิสระ

7 7 6 6 - -

นายเจริญจิตต	์ณ	สงขลา
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รอิสระ

7 6 6 6 2 2

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

7 7 - - 2 2

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

7 7 - - 2 2

นายโชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์
กรรมก�ร, กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน

7 7 - - 2 2

นายชีวพัฒน	์ณ	ถลาง
กรรมก�ร, กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

7 7 - - 2 2

นางสุภาพ	น้อยอำ่า
กรรมก�ร

7 6 - - - -

นายสมรรถ	เรืองณรงค์
กรรมก�รอิสระ

7 6 - - - -

นายอำาพล	รวยฟูพันธ์
กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รอิสระ

7 7 6 6 - -

หม�ยเหตุ น�งสุภ�วดี โกม�รทัต ได้ขอล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันว�คม 2558

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร 

สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยมีร�ยชื่อของคณะกรรมก�รและขอบเขตหน้�ที่ของคณะกรรมก�รต�มร�ยละเอียดในโครงสร้�งก�รจัดก�ร 
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รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี โดย 

งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวัง ประกอบกับคว�มเห็นของ 

ผูส้อบบญัชว่ี� งบก�รเงนิของบรษิทัถกูต้องต�มทีค่วรในส�ระสำ�คญัต�มหลกัก�รรบัรองทัว่ไป รวมทัง้ได้มกี�รเปิดเผยส�รสนเทศทีส่ำ�คญัอย่�งเพยีงพอ 

ไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินบนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริงอย่�งครบถ้วนสมำ่�เสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสของบริษัท ให้นักลงทุนนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทร�บ  

พรอ้มทัง้เปดิเผยขอ้มลูท�งก�รเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตลอดจนขอ้มลูทีส่ำ�คญัทีม่ผีลกระทบตอ่ร�ค�หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยเผยแพรข่อ้มลูข่�วส�รให ้

ผูล้งทนุ นกัวเิคร�ะห ์และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ�่ย ผ�่นท�งสือ่ออนไลนข์องตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.amarin.com  

นอกจ�กนีย้งัเปดิโอก�สใหน้กัลงทนุ นกัวเิคร�ะหห์ลกัทรพัยเ์ข�้เยีย่มชมกจิก�รของบรษิทัเพือ่รบัทร�บขอ้มลูผลก�รดำ�เนนิง�นในปจัจบุนัและอน�คต  

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีโอก�สรับรู้ข้อมูลอย่�งเท่�เทียมและท่ัวถึง ผู้สนใจส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลต่�งๆ จ�กส่วนบัญชีบริห�รและ 

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

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

และอำ�น�จในก�รดำ�เนินง�นของผู้ปฏิบัติง�นไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน โดยบริษัทมีสำ�นักตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ 

ระบบปฏิบัติก�รทุกระบบ เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นหลักและกิจกรรมท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญของบริษัทได้ดำ�เนินต�มแนวท�ง 

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

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

โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัท	ณ	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน	ดังนี้
ชื่อ        ตำาแหน่ง

น�งเมตต�  อุทกะพันธุ์   ประธ�นกรรมก�ร

น�ยสมช�ย   ภคภ�สน์วิวัฒน ์  กรรมก�ร

น�ยเจริญจิตต ์  ณ สงขล�   กรรมก�ร

น�งระริน    อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�ร

น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�ร

น�ยชีวพัฒน ์  ณ ถล�ง   กรรมก�ร

น�งสุภ�พ   น้อยอำ่�   กรรมก�ร

น�ยสมรรถ  เรืองณรงค ์  กรรมก�ร

น�ยอำ�พล   รวยฟูพันธ ์  กรรมก�ร

โดยมีน�งส�วธน�รี พิมปรุ เป็นเลข�นุก�รบริษัท
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กำ�หนดทิศท�งและเป�้หม�ยเชิงกลยุทธ์ในภ�พรวมของบริษัท รวมทั้งพิจ�รณ�อนุมัตินโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต�ม 

ที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอ กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ได้รับก�รอนุมัติไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ 

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�เชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณท�งธุรกิจ จริยธรรมท�งธุรกิจ จริยธรรมของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น เพื่อเป็นแนวท�ง 

ปฏิบัติในองค์กร

3. ติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทตลอดเวล� เพ่ือให้มั่นใจได้ว่�คณะกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รและฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยและ 

นโยบ�ยที่ว�งไว้

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

5. ดแูลใหฝ้�่ยจดัก�รของบรษิทัมกี�รกำ�หนดนโยบ�ย กระบวนก�ร และก�รควบคมุด�้นบรหิ�รคว�มเสีย่งด�้นต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ตอ้งครอบคลมุ 

ถงึคว�มเสีย่งด�้นสภ�พคลอ่ง ก�รลงทนุ ก�รตล�ด ก�รปฏบิตังิ�น ชือ่เสยีง และกฎหม�ย ทัง้นีค้ณะกรรมก�รตอ้งทำ�หน�้ทีอ่นมุตันิโยบ�ย 

ดังกล่�ว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ก�รปฏิบัติจริงและนโยบ�ยดังกล่�วอย่�งสมำ่�เสมอ

6. แต่งตั้งกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็นเพื่อดูแลจัดก�รระบบบริห�รให้เป็น

ไปต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้

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

8. พิจ�รณ�บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ทั้งก�รเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญต่อ 

ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น

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

ของกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รของบริษัท

10. ดแูลใหม้กีระบวนก�รในก�รจดัสง่ขอ้มลูเพือ่ใหค้ณะกรรมก�รไดร้บัขอ้มลูจ�กฝ่�ยจดัก�รอย�่งเพยีงพอทีจ่ะทำ�ใหส้�ม�รถปฏบิตัติ�มอำ�น�จ 

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบได้อย�่งสมบูรณ์

11. กำ�หนดให้กรรมก�รต้องเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำ�นวนครั้งของก�รประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

12. กรรมก�รของบริษัทต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ หรือสำ�นักง�นส�ข� หรือจังหวัดใกล้เคียง

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	31	ธันวาคม	2558	จำานวน	3	ท่าน	คือ
ชื่อ       ตำาแหน่ง

น�ยสมช�ย  ภคภ�สน์วิวัฒน ์  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

น�ยเจริญจิตต ์  ณ สงขล�   กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

น�ยอำ�พล   รวยฟูพันธ ์  กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

โดยมีน�ยส�ม�รถ พจนพ�ณิชย์กุล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ



Sensation of Content 39

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินอย�่งถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล

และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน�้ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคล 

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

5. พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยและขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์ 

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว�่ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

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

คณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย�่งน้อยดังต่อไปนี้

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

6.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท

6.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว�่ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ย

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

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

6.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข�้ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

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

6.8 ร�ยก�รอืน่ทีเ่หน็ว�่ผูถ้อืหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทร�บภ�ยใตข้อบเขตหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร

 บริษัท

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

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	31	ธันวาคม	2558	จำานวน	5	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�งระริน    อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน ์ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

น�ยโชคชัย   ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

น�ยชีวพัฒน์   ณ ถล�ง   กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

โดยมีน�งอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทำ�หน�้ทีส่รรห�และคดัเลอืกบคุคลเข�้ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รบรษิทั กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่ตดิต�มแผนสบืทอดตำ�แหนง่เพือ่สรรห�บคุคล

ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อครบว�ระหรือมีตำ�แหน่งว่�งลง

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

3. กำ�หนดวิธกี�รและหลกัเกณฑก์�รเสนอร�ยชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตัเิปน็ก�รลว่งหน�้จ�กผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย เพือ่ก�รปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทุกร�ย

อย�่งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน

4. มีอำ�น�จเรียกเอกส�รและบุคคลต�่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�

5. เสนอนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�ร ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ท่ีคณะกรรมก�รแต่งต้ัง

6. พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�ร ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รแต่งตั้งปฏิบัติหน้�ที่

อื่นใดที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

คณะกรรมการบริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	จำานวน	4	ท่าน	คือ
ชื่อ        ตำาแหน่ง

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

น�งระริน    อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมก�รบริห�ร

น�ยโชคชัย  ปัญจรุ่งโรจน ์  กรรมก�รบริห�ร

น�ยชีวพัฒน ์  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�มเส่ียงในด้�นต่�งๆ

5. จัดให้มีนโยบ�ย กระบวนก�ร และระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดี

6. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รกิจก�ร ตลอดจนผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริห�ร 

 และก�รควบคุมก�รบริห�รต่อคณะกรรมก�รบริษัท

7. กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนพนักง�น

8. กำ�หนดนโยบ�ยจ่�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงค่�ตอบแทนแก่กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง 

 โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส
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คณะผู้บริหาร	ณ	31	ธันวาคม	2558	จำานวน	32	ท่าน	ดังนี้
ลำ�ดับ/ชื่อ      ตำ�แหน่ง

1. น�งเมตต� อุทกะพันธุ ์   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์   กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

3. น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์   รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

       และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด

4. น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง    รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

       และกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์

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

6. น�งนวลจันทร์ ศุภนิมิตร   กรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนิตยส�ร

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

8. น�งส�วทิตย� นิลรังษี    ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นข�ยต่�งประเทศ 

       (ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์)

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

10. น�ยณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นผลิต

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

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

13. น�งส�วบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�ร (ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์)

14. น�งภัทร�วรรณ พูลทวีเกียรติ์   ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น Amarin Publishing Services

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

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

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

18. น�งส�ววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

19. น�ยคมภ�ณุกรณ์ พันธ์ด�สุวรรณ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

20. น�ยรณชัย ห�ญสุว�นนท์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

21. น�งส�วบุษร�คัม อิ่มจิตต์   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโฆษณ�

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

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

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

25. น�งส�วลักขณ� คมค�ย   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รนิตยส�ร

26. น�งส�วอุษณีย์ วิรัตกพันธ์   บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�รส�ยง�นหนังสือเล่ม

       และพัฒน�ธุรกิจต่�งประเทศ

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

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

29. น�ยอ�จห�ญ นิมิตรหมื่นไวย   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

30. น�งส�วบุษย� เนตรสุวรรณ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

31. น�ยรวี วัฒนเชื้อ    ผู้อำ�นวยก�รโรงง�น

32. น�ยอ�ส� ผิวขำ�    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยนิวมีเดีย
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ภ�พรวมเศรษฐกจิของประเทศไทยป ีพ.ศ. 2558 มแีนวโนม้เตบิโตขย�ยตวัม�กกว�่รอ้ยละ 3 มกี�รฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ 

ในประเทศจ�กม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิของภ�ครฐัและก�รใช้จ�่ยภ�คครวัเรอืน ก�รเปดิประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน และ 

ก�รท่องเที่ยวที่มีสัญญ�ณที่ดี แต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจ�กปัญห�หนี้ครัวเรือนและค่�ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจัย 

ภ�ยนอก ได้แก่ ก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจต่�งๆ ทำ�ให้ภ�พรวมของธุรกิจมีก�รเติบโต 

อย�่งค่อยเป็นค่อยไป

ในป ีพ.ศ. 2559 เศรษฐกจิไทยน�่จะมทีศิท�งทีด่ขีึน้จ�กก�รสนบัสนนุของภ�ครฐัและเอกชนอย�่งตอ่เนือ่ง และในสว่น 

ของบรษิทัมรี�ยไดห้ลกัจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัทิศท�งของ 3 กลุม่อตุส�หกรรม ไดแ้ก ่อตุส�หกรรมสือ่โฆษณ�  

อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ และอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ ดังนี้

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา
อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่�ร�ว 103,000 ล�้นบ�ท อัตร�ก�รเติบโตที่ชะลอตัวเป็นผลม�จ�ก

เศรษฐกิจในประเทศ กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ผู้ประกอบก�รจึงต้องมีก�รปรับลดก�รใช้งบโฆษณ�ลง ก�รขย�ยตัว

ของสื่อดิจิทัลที่ทำ�ให้มีก�รกระจ�ยตัวของงบโฆษณ�ไปยังสื่อต่�งๆ ม�กขึ้น

สือ่ดจิทิลัทีม่บีทบ�ทเพิม่ขึน้และเตบิโตอย�่งรวดเรว็ทำ�ใหแ้นวโนม้อตุส�หกรรมสือ่โฆษณ�ในป ีพ.ศ. 2559 ยงัคงเตบิโต 

โดยสือ่หลกัทีจ่ะผลกัดนัใหอ้ตุส�หกรรมโฆษณ�ขย�ยตวั ไดแ้ก ่สือ่โทรทศัน ์และสือ่ออนไลนซ์ึง่ไดร้บัแรงบวกจ�กก�รประมลู  

4G ที่ผ่�นม� ภ�พรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ผู้บริโภคกลับม�จับจ่�ยใช้สอยเพิ่มขึ้นในช่วงปล�ยปี ทำ�ให้สินค้�ยังคงมีก�รใช ้

งบโฆษณ�ต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมสำานักพิมพ์
ธุรกิจนิตยสาร
ภ�พรวมของธรุกจินติยส�รของป ีพ.ศ. 2558 แมจ้ะไมม่กี�รขย�ยตวัเพิม่เตมิแตจ่ะรกุเข�้สูร่ปูแบบออนไลนเ์ตม็รปูแบบ 

ม�กขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ปัจจัยที่เอื้อต่อก�รเติบโตของธุรกิจนิตยส�ร ได้แก่ ก�รขย�ย 

ตัวของอุตส�หกรรมแฟชั่นและคว�มง�ม มีแบรนด์สินค้�ใหม่ๆ มีก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ รวมถึงตล�ดค้�ปลีกและ 

ห�้งสรรพสนิค�้ใหม่ๆ  เกดิขึน้ โดยกล�่วไดว้�่ สภ�วะเศรษฐกจิมผีลตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งมนียัสำ�คญั และก�รดำ�เนนิธรุกจิ 

นิตยส�รจะต้องสร้�งคว�มนิยมในกลุ่มลูกค�้และก�รยอมรับจ�กผู้เลือกซื้อสื่อโฆษณ�

ปัจจัยสำ�คัญอีกประก�รสำ�หรับธุรกิจคือเนื้อห� ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของนิตยส�ร ก�รเป็น Content Provider และก�ร

ปรบัตวัใหเ้ข�้กบันวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ทัง้ก�รนำ�เสนอเนือ้ห�แบบดจิทัิลคอนเทนตผ์�่นเวบ็ไซต ์e-magazine และ 

เพิ่มช่องท�งก�รสื่อส�รผ่�นโซเชียลเน็ตเวิร์คต่�งๆ อ�ทิ Facebook และ Instagram ทำ�ให้นิตยส�รยังคงได้รับก�รตอบรับ 

เป็นอย�่งดีจ�กกลุ่มผู้บริโภค

แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน
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ธุรกิจหนังสือเล่ม
อุตส�หกรรมสำ�นักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัจจัยท่ีสำ�คัญต่อก�รขย�ยตัวม�จ�กก�รสนับสนุนของภ�ครัฐ  

ก�รผลักดันให้ “ก�รอ่�นเป็นวัฒนธรรมของช�ติ” และก�รก้�วสู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ซ่ึงจะเห็นได้ชัดเจนข้ึนใน 

ปี พ.ศ. 2559 ถือเป็นโอก�สท่ีดีของอุตส�หกรรมหนังสือท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในก�รเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภ�ค

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจสำานักพิมพ์
ก�รดำ�เนนิธรุกจิในสว่นของธรุกจิสำ�นกัพมิพ์ในป ีพ.ศ. 2558 ยงัคงมแีนวท�งก�รดำ�เนนิง�นเพือ่รองรบักบัสถ�นก�รณ ์

เศรษฐกิจโดยก�รใช้กลยุทธ์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Solution Provider) มุ่งเน้นจุดแข็งและคว�ม 

เชีย่วช�ญของธรุกจิในเครอือมรนิทร์โดยเฉพ�ะด�้นเนือ้ห� (Content) ทีบ่รษิทัไดผ้ลติหนงัสอืทีม่คีณุภ�พ มเีนือ้ห�หล�กหล�ย  

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้อ่�นทุกกลุ่มได้อย่�งครบถ้วน นอกจ�กนี้บริษัทมุ่งเน้นในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้ 

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละกลุ่มได้อย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง รวมถึงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีและเข้�ถึง 

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยอย่�งครบวงจร ทั้งด้�นคอนเทนต์และฐ�นลูกค้�กลุ่มใหญ่ต่�งๆ ท่ีมีศักยภ�พสูงจ�กหล�กหล�ย 

ชอ่งท�ง ไดแ้ก ่ฐ�นลกูค�้นติยส�ร ฐ�นลกูค�้หนงัสอื ฐ�นลกูค�้ง�นแฟร ์ฐ�นลกูค�้ร�ยก�รโทรทศัน ์และฐ�นลกูค�้นวิมเีดยี

นอกจ�กน้ีบริษัทยังมีนโยบ�ยอย่�งต่อเน่ืองในด้�นก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อศึกษ�ปัจจัยทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่อ�จ

ส่งผลต่อธุรกิจ ก�รศึกษ�ภ�พรวมของอุตส�หกรรม อีกท้ังยังเจ�ะลึกถึงพฤติกรรมของผู้อ่�นแต่ละกลุ่มท่ีจะส�ม�รถ 

ค�ดก�รณ์ไดถ้งึแนวโนม้พฤตกิรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปในอน�คต เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของทัง้กลุม่ลกูค�้ผูอ้�่นและ 

กลุ่มลูกค�้โฆษณ�ได้อย่�งแม่นยำ�

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ทิศท�งอุตส�หกรรมส่ิงพิมพ์ค�ดว่�จะมีแนวโน้มไปในทิศท�งที่ดี แนวโน้มก�รพิมพ์แบบกระด�ษจะเปลี่ยนเป็น 

รูปแบบดิจิทัลม�กขึ้น ปัจจัยที่สำ�คัญ ได้แก่ นโยบ�ยของภ�ครัฐที่ส่งเสริมอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ ก�รผลักดันให้ “ก�รอ่�น 

เป็นวัฒนธรรมของช�ติ” และก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ตล�ดสิ่งพิมพ์ขย�ยตัว

ตล�ดง�นพมิพท์ีต่อ้งก�รคณุภ�พสงู (High Definition Printing) ยงัคงมคีว�มตอ้งก�รอยูเ่สมอ และยงัคงมแีนวโนม้ท่ีจะ

เตบิโตตอ่ไปอย�่งตอ่เนือ่ง ส�ยง�นธรุกจิโรงพมิพ์ไดว้�งแผนธรุกจิเพือ่เตรยีมรองรบัก�รขย�ยตวั ก�รเตรยีมตวัและเทคโนโลย ี

ต่�งๆ ให้มีคว�มพร้อมในก�รแข่งขัน (Competitive Edge) ตอกยำ้�เรื่องก�รผลิตง�นคุณภ�พระดับสูง (Top Quality) เน้น

คว�มเปน็ผูน้ำ�ด�้นลดตน้ทนุ (Cost Leadership) เนน้คว�มมปีระสทิธภิ�พสงูสดุตลอดส�ยก�รผลติ (Maximized Efficiency 

throughout the Plant) คว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจ ด้วยก�รนำ�เสนอสิ่งที่มีดีไซน์แปลกใหม่ มีคว�มแตกต่�ง มีคุณค่� มีคว�ม

โดดเดน่ ทำ�ใหส้นิค�้ของเร�ไดร้บัคว�มสนใจและอยู่ในคว�มตอ้งก�รของลกูค�้อยูเ่สมอในทกุๆ กลุม่ (Segment) ของตล�ด 

ซึ่งจะทำ�ให้ก�รเติบโตของธุรกิจยังคงเป็นไปได้อย�่งต่อเนื่อง
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ด้วยปณิธานอันแน่วแน่จนย่างเข้าสู่ปีที่ 40 นับตั้งแต่มีการเปิดตัวนิตยสาร “บ้านและสวน” 

ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นิตยสารคุณภาพเรื่อยมาจนเกิดนิตยสารสำาหรับ 

ผู้หญิงอย่าง “แพรว” และ “สุดสัปดาห์” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 บริษัทเริ่มหันมาผลิตนิตยสารสำาหรับเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ  

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

ผูด้ำาเนนิการจดัพมิพน์ติยสาร “National Geographic ฉบบัภาษาไทย” ป ีพ.ศ. 2546 ผลตินติยสาร  

“room” ปี พ.ศ. 2547 ผลิตนิตยสาร “WE” ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร  

“Real Parenting” ปี พ.ศ. 2550 ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์นิตยสาร “InStyle” ปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ 

ผลิตนิตยสาร “Secret” และบริษัทได้ผลิตนิตยสาร “my home” ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และล่าสุด 

นิตยสาร “lemonade” ในปี พ.ศ. 2554 

ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มีนิตยสารออกจำาหน่ายจำานวน 13 ฉบับ ทั้งรายปักษ์และ 

รายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านที่มีรสนิยมหลากหลายและกล่าวได้ว่า  

นิตยสารของบริษัทมียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน และล้วนเป็นนิตยสาร 

ชั้นนำาของประเทศทุกฉบับ

นิตยสารบ้านและสวน
นิตยสารเพื่อคนรักบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

นิตยสารฉบับแรกของบริษัทที่ดำาเนินงานเข้าสู่ปีที่ 40 โดยมุ่งนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ

ตกแต่งบ้าน การจัดสวน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับบ้าน รวมถึงเทรนด์การออกแบบ สถาปัตยกรรม 

งานศลิปะ ไลฟส์ไตล ์และผลติภณัฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีลุม่ผูอ้า่นทีค่รอบคลมุชว่งวยัทำางาน  

ผู้ทีม่องหาบ้านเพือ่สรา้งครอบครวัใหม ่หรอืผู้ทีต่อ้งการตอ่เตมิและตกแตง่บา้น วนันี ้“บา้นและสวน”  

เปน็นติยสารเกีย่วกบับา้นและสวนทีม่ยีอดพมิพต์อ่ฉบบัสงูสดุในประเทศ และนบัไดว้า่เปน็นติยสาร

หมวดตกแต่งบ้านที่ขายดีที่สุดของประเทศไทย วางตลาดทุกวันที่ 7 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 100 บาท

นิตยสารแพรว
Modern & Luxury Style Magazine

นิตยสารรายปักษ์สำาหรับสาวยุคใหม่วัยทำางานที่ทันสมัย ใฝ่รู้ และสร้างแรงบันดาลให้ผู้หญิง  

โดยมุ่งเน้นให้ความบันเทิงครบทุกด้าน ท้ังเรื่องความงาม แฟชั่น เรื่องราวของเซเลบริตี้ และ 

คนดังจากทุกแวดวง รวมถึงทุกไลฟ์สไตล์รอบตัว เพื่อสร้างความสุข ให้แง่คิดดี  ๆต่อผู้อ่านและ 

สังคม วางตลาดทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 90 บาท

สายงานนิตยสาร

WIDEN
Y O U R 
V I S I O N

O P E N        
Y O U R 
E Y E S,
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นิตยสารสุดสัปดาห์
Variety Magazine

นิตยส�รร�ยปักษ์สำ�หรับผู้หญิงรุ่นใหม่วัยทำ�ง�นที่สนุกกับก�รใช้ชีวิตอย่�งทันสมัย หยิบ

เรื่องประเด็นฮ็อตจ�กก�รอัพเดตเทรนด์แฟชั่นและบิวตี้ให้ทันกระแสก่อนใคร ผู้อ่�นสุดสัปด�ห์

จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะรู้ว�่เทรนด์ไหนกำ�ลังอิน ผลิตภัณฑ์ไหนกำ�ลังเป็นที่นิยม บุคคลไหนกำ�ลัง 

ฮ็อตในวงสังคม ทุกเรื่องทุกประเด็นผ่�นก�รคัดสรรแล้วว่�คุ้มค่� น่�ลอง ว�งตล�ดทุกวันท่ี 1  

และ 16 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 80 บาท

นิตยสารชีวจิต
ชีวจิตช่วยให้ฉลาด	หุ่นด	ีอ่อนเยาว์	อายุยืน

นิตยส�รแนวไลฟ์ไตล์สุขภ�พ ผู้เป็นคู่มือก�รดูแลสุขภ�พอย่�งง่�ย ให้คนทุกเพศทุกวัยที่รัก 

สุขภ�พ ต้องก�รเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด น่�เชื่อถือที่สุด ทันกระแสที่สุด เพื่อสุขภ�พของตนและ 

คนรัก มีประวัติก�รเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ด้�นสุขภ�พแนวผสมผส�นม�ย�วน�นกว่� 18 ปี ว�งตล�ด 

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร	Health	&	Cuisine
Enjoy	Eating	&	Healthy	Living

นติยส�รอ�ห�รและไลฟส์ไตลท์ีค่รองใจผูอ้�่นช�วไทยอนัดบัหนึง่ สำ�หรบัผูร้กัและสนกุในก�ร

ปรุงอ�ห�ร รักก�รลิ้มรสอ�ห�รอร่อย ใส่ใจสุขภ�พ ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ชอบเที่ยว ชิล เช็กอิน  

กินของอร่อย ภ�ยใต้แนวคิด “Enjoy Eating & Healthy Living” ว�งตล�ดทุกวันที่ 1 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 90 บาท

นิตยสาร	National	Geographic	ฉบับภาษาไทย
พาคุณท่องโลกกว้างพร้อมเปิดประสบการณ์น่าอัศจรรย์ผ่านสุดยอดสารคดี

และภาพถ่ายจากช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้า	เพราะเราเชื่อว่า	“ชีวิตคือความอยากรู”้

นิตยส�รร�ยเดือนท่ีพ�ผู้อ่�นโลดแล่นไปในโลกแห่งคว�มรู้ ตื่นต�ตื่นใจไปกับภ�พถ่�ย 

ตระก�รต� และส�รคดคีว�มรูจ้�กทัว่ทกุมมุโลก ครอบคลมุเนือ้ห�หล�กหล�ย ตัง้แตป่ระวตัศิ�สตร ์ 

โบร�ณคดี และอ�รยธรรม ไปจนถึงวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และธรรมช�ติวิทย� เร�คือนิตยส�ร 

ส�รคดีอันดับหนึ่งของประเทศท่ี “เปรียบเสมือนคลังคว�มรู้ของทุกคนในครอบครัว” ว�งตล�ด 

ทุกวันที่ 4 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 120 บาท
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นิตยสาร	room
Design	for	Modern	Living

นิตยส�รแต่งบ้�นร�ยเดือน ท่ีจะช่วยให้ก�รแต่งบ้�นอย่�งมีสไตล์เป็นเร่ืองง่�ย เร�เป็นเหมือนเพ่ือน  

และสไตลิสต์ที่ทันและนำ�สมัย ที่จะม�ให้คำ�แนะนำ� ให้ไอเดียและแรงบันด�ลใจในก�รตกแต่ง 

ทีม่ปีระโยชนส์ำ�หรบัคนรกับ�้นยคุใหม ่พรอ้มอพัเดตขอ้มลูง�นออกแบบ ง�นดไีซน ์และไลฟส์ไตล ์

ของก�รใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวล� เพ่ือให้ผู้อ่�นสนุก มีคว�มสุข และมีคว�มกล้� 

ในก�รแต่งบ้�นให้สวยง�ม ทันสมัยอย�่งมีรสนิยม ว�งตล�ดทุกวันที่ 1 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 90 บาท 

นิตยสาร	WE
Love,	Wedding	&	Living	Together

นติยส�รร�ยเดอืนทีจ่ะชว่ยใหว้นัแตง่ง�นของคณุสมบรูณแ์บบและน�่จดจำ� ดว้ยก�รนำ�เสนอ

ไอเดียง�นแต่งแบบเก๋ๆ พร้อมทั้งวิธีเตรียมตัวสำ�หรับคุณเจ้�ส�ว ให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องเกี่ยวกับ

คว�มรักและก�รดูแลคว�มสัมพันธ์ให้ดำ�เนินไปอย�่งมีคว�มสุข ภ�ยใต้แนวคิด Love, Wedding 

& Living Together ว�งตล�ดทุกวันที่ 4 ของเดือน

ราคาหน้าปก 120 บาท

นิตยสาร	Real	Parenting
เลี้ยงลูกให้ฉลาดและเป็นคนดี	พ่อแม่ต้องอ่าน

นิตยส�รแม่และลูกเล่มแรกในเครืออมรินทร์ นำ�เสนอข้อมูลคว�มรู้ที่ได้คัดสรรม�ให้เหม�ะ

กับพ่อแม่ยุคใหม่ ทั้งเรื่องก�รเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปี ก�รันตีโดย 

ผู้เชี่ยวช�ญและจ�กประสบก�รณ์จริงของคุณแม่ ช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่�งสมบูรณ์แบบรอบด้�น 

ทั้งในเรื่องสุขภ�พ คว�มฉล�ด พัฒน�ก�ร และก�รเรียนรู้ รวมทั้งเรื่องก�รดูแลตนเองของคุณแม ่

และสัมพันธภ�พของครอบครัว ว�งตล�ดทุกวันที่ 25 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 85 บาท

นิตยสาร	Instyle
Fashion,	Beauty,	Celebrity,	Lifestyle

นติยส�รร�ยเดอืนสำ�หรบัผู้หญงิ  โดดเดน่และแตกต�่งในก�รอพัเดตเรือ่งร�ว พรอ้มนำ�เสนอ

เนื้อห�ด้�นแฟชั่น คว�มง�ม และไลฟ์สไตล์ของเหล�่คนดัง นำ�เสนอแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ที่นำ�

ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ เป็นดั่งสไตลิสต์ส่วนตัวอันดับ 1 ช่วยให้คุณผู้หญิงดูโดดเด่นอย�่ง 

มีสไตล์จนทุกคนต้องเหลียวมอง ว�งตล�ดทุกต้นเดือน

ราคาหน้าปก 90 บาท
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นิตยสาร	Secret
รับประกัน!	อ่านคลายทุกข์	สร้างสุข

นิตยส�รร�ยปักษ์แนวสุขภ�พใจท่ีสร้�งแรงบันด�ลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นท่ีพ่ึงท�งใจ 

ด้วยก�รนำ�เสนอแง่คิดดีๆ จ�กหล�กหล�ยบุคคล พร้อมสอดแทรกธรรมะผ่�นเนื้อห�ที่เข�้ใจง่�ย 

อ่�นสนุก รวมถึงเคล็ดลับและแนวท�งปฏิบัติเพื่อนำ�ไปสู่คว�มสุขและคว�มสำ�เร็จในชีวิต เปรียบ

เสมือนเพื่อนใจที่ดีที่สุดสำ�หรับคุณ ว�งตล�ดทุกวันที่ 10 และวันที่ 26 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 55 บาท

นิตยสาร	my	home
แต่งบ้านสวยด้วยตัวเองในราคาที่คุณทำาได้

นติยส�รทีส่ร�้งแรงบนัด�ลใจและไอเดยีก�รออกแบบตกแตง่บ้�นและสวนดว้ยตวัเอง เนรมติ 

ใหบ้�้นคณุอบอุน่ มชีวีติชวี� สวยไมไ่กลเกนิฝัน ทำ�เองไดใ้นสไตลค์ณุ ควบคมุงบประม�ณไดอ้ย�่ง 

สบ�ย พร้อมแนะนำ�วัสดุอุปกรณ์หล�กหล�ย ทั้งร�ค�และแหล่งซื้อ เพื่อให้คุณได้เลือกสรรสิ่งที่ด ี

ที่สุดสำ�หรับบ�้น ว�งตล�ดล่วงหน้�ทุกวันที่ 20 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 75 บาท

นิตยสาร	lemonade
คู่มือรีวิวอันดับ	1

เพื่อนคู่ใจส�วๆ วัยทำ�ง�น ผู้ใส่ใจคว�มง�ม แฟช่ัน และรูปร่�ง เร�มุ่งมั่นรีวิวผลิตภัณฑ์/

บริก�รคว�มง�ม แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เพื่อคัดสรรเฉพ�ะสิ่งที่ดีที่สุดม�บอกต่อให้คุณประกอบก�ร 

ตดัสนิใจเลอืกอย�่งช�ญฉล�ด ผ�่นก�รนำ�เสนออนัหล�กหล�ย น�่สนใจ และน�่เชือ่ถอื ว�งตล�ด 

ทุกวันที่ 28 ของเดือน 

ราคาหน้าปก 69 บาท
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สำ�นักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ดำ�เนินง�นจัดพิมพ์หนังสือเล่มม�ตั้งแต่ปี 2535 ภ�ยใต้แนวคิดและก�ร 

ดำ�เนนิง�นทีว่�่ “ก�รอ�่นคอืร�กฐ�นทีส่ำ�คญั” และยงัคงพฒัน�เน้ือห� (Content) เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รและ 

สร�้งประสบก�รณ์ให้ลูกค้�อย่�งสร�้งสรรค์ในทุกรูปแบบอย�่งต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสำ�นักพิมพ์ในเครืออมรินทร ์

ทั้งหมด 20 สำ�นักพิมพ์ ประกอบด้วย แพรวสำ�นักพิมพ์ สำ�นักพิมพ์อรุณ สำ�นักพิมพ์ Spell สำ�นักพิมพ์ Rose  

สำ�นักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก สำ�นักพิมพ์ Kids ฉล�ด สำ�นักพิมพ์ AMARIN COMICS สำ�นักพิมพ์แพรวเย�วชน  

สำ�นักพิมพ์ AMARIN DHAMMA สำ�นักพิมพ์ AMARIN CUISINE สำ�นักพิมพ์ AMARIN HEALTH  

สำ�นกัพิมพ ์AMARIN สำ�นกัพมิพ ์AMARIN HOW-TO สำ�นกัพมิพ ์springbooks สำ�นกัพมิพ ์ AMARIN Travel 

สำ�นักพิมพ์ Steps สำ�นักพิมพ์ Shortcut สำ�นักพิมพ์บ้�นและสวน สำ�นักพิมพ์นิตยส�รแพรว  

สำ�นักพิมพ์ National Geographic โดยสำ�นักพิมพ์ทั้งหมดนี้จัดพิมพ์หนังสือแยกย่อยแบ่งหมวดหมู่ 

ตอบสนองผู้อ่�นทุกเพศทุกวัย ปีละประม�ณ 600 ปก ภ�ยใต้ 4 กลุ่มหนังสือหลัก คือ บันเทิงคดีไทย – เทศ 

(Fiction) ส�รคดี (Non - Fiction) หนังสือสำ�หรับเด็กและเย�วชน และชีวิตและสุขภ�พ (Living)

แพรวสำานักพิมพ์
แพรวสำ�นักพิมพ์เน้นผลิตวรรณกรรมไทยและง�นแปลจ�กภ�ษ�ต่�งประเทศ ภ�ยใต้ปรัชญ�ก�รทำ�ง�น  

“ก�รอ�่นคอืร�กฐ�นทีส่ำ�คญั” ม�กว�่ 20 ป ีโดยง�นวรรณกรรมไทยมทีัง้ประเภทเรือ่งสัน้ นวนยิ�ย บทกว ีส�รคด ี 

บทคว�ม และส�ระบันเทิง ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจ, เซตสู่ฝัน, นิราศมหรรณพ,  

ทัง้โลกนีม้คีนแบบเธอเพียงคนเดยีว และเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของผูอ้�่นอย�่งครอบคลมุ แพรวสำ�นกัพมิพ ์

จึงคัดสรรง�นวรรณกรรมแปลที่หล�กหล�ยแนว เช่น Mystery, Romance, Horror และ Epic Fantasy ผลง�น

เด่นประจำ�ปีได้แก่ ลวง, Resident Evil, คืนวิวาห์โกลาหล, สาวนักช็อป ปีนบันได ตะกายดาว, กระสุนเลือด 

สำานักพิมพ์อรุณ
สำ�นักพิมพ์อรุณมุ่งคัดสรรและผลิตนวนิย�ยจ�กนักเขียนท่ีมีผลง�นครองใจนักอ่�น เช่น ก่ิงฉัตร,  

ปิยะพร ศักด์ิเกษม และจุฑ�รัตน์ รวมถึงนวนิย�ยรักโดยนักเขียนรุ่นใหม ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ชุดราชบุตรเขย 

เจ้าสำาราญ, รักษ์, มนตร์ลวงรัก, มนตร์ธารา

สำานักพิมพ์	Spell
สำ�นักพิมพ์ Spell จัดพิมพ์วรรณกรรมสำ�หรับวัยรุ่นจ�กทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนสะพ�นที่เชื่อมโลก

แห่งคว�มเป็นจริงกับโลกเหนือจริงในจินตน�ก�รเข้�ไว้ด้วยกัน โดยถ่�ยทอดผ่�นเรื่องร�วที่สนุกสน�นและ

น่�สนใจ ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ โฟร์, The Book of Hormones Season 2, วันที่ยี่สิบเอ็ด, อุบัติการณ์ 

ล้างโลก, กลรักเกมมงกุฎ

สำานักพิมพ์	Rose
สำ�นกัพิมพท์ีผ่ลตินยิ�ยโรม�นซจ์�กต�่งประเทศ มุง่นำ�เสนอคว�มรกัในรปูแบบต�่งๆ เพือ่คว�มอิม่เอมใจ 

ให้กับผู้อ่�น ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ฟิฟต้ีเชดส์ทริลโลจ้ี (Fifty Shades Trilogy), ทุกลมหายใจคือรัก,  

เดิมพันรักนักแข่ง, สุดห้ามใจรัก, แข่งร้อนซ่อนรัก, เงาใจในควันปืน

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

คู่มือผู้ปกครองและคุณครู เพื่อเสริมสร้�งจินตน�ก�ร พัฒน�ก�รเรียนรู้ รวมถึงเป็นสื่อสร้�งสัมพันธ์ภ�ยใน 

ครอบครัว โดยเน้นให้พ่อแม่อ�่นหนังสือให้ลูกฟัง เพื่อเสริมศักยภ�พรอบด้�นของเด็ก อ�ทิ ร�่งก�ย อ�รมณ์  

สังคม สติปัญญ� และจริยธรรม ผลง�นเด่นประจำ�ปีได้แก่ สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ, นิทานพยัญชนะ,  

มาเตรียมสอบเข้า ป.1 กันเถอะ, นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี ชุดอบายมุข 6

สำานักพิมพ์	Kids	ฉลาด
สำ�นกัพมิพ ์Kids ฉล�ด มุง่ผลติหนงัสอืฝกึทกัษะ แบบเรยีน และสือ่ก�รเรยีนรูส้ำ�หรบัเดก็ตัง้แตป่ฐมวัยถึง 

ระดบัประถมศกึษ� โดยเนน้ผลติหนงัสอืทีม่รี�ค�ยอ่มเย�เพือ่ใหเ้ดก็ทกุคนมโีอก�สไดอ้�่นหนงัสอืด ีผลง�นเดน่ 

ประจำ�ปี ได้แก่ สมุดภาพระบายสีไดโนเสาร์เจ้าพิภพ, ผจญภัยในมหาสมุทร

สำานักพิมพ์	AMARIN	COMICS
สำ�นกัพมิพ ์AMARIN COMICS มุง่ผลติหนงัสอืคว�มรูส้ำ�หรบัเดก็วยัประถมศกึษ�ขึน้ไป ทัง้ในรปูแบบก�รต์นู  

หนังสือภ�พคว�มรู้และส�รคดี มีคว�มโดดเด่นที่คว�มสนุก ภ�พล�ยเส้นสวยง�มควบคู่กับส�รประโยชน์  

พรอ้มทัง้เกรด็คว�มรูท้ีเ่หม�ะสมตอ่ก�รเรยีนรูข้องเดก็ ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่จรูาสสคิ เวลิด ์ไดโนเสารค์นืชพี,  

iStorm พายุทะลุจอ, ไดโนเสาร์เจ้าสถิติ, ชุดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้, ชุดโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์

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

ต�่งประเทศ เพือ่เสรมิสร�้งจนิตน�ก�รและปลกูฝังรสนยิมก�รอ�่นท่ีดแีละมคีณุภ�พให้แกเ่ย�วชนไทย ผลง�น 

เด่นประจำ�ปี ได้แก่ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ฉบับ 60 ปี, ดาวหางในเมืองมูมิน, ปีเตอร์ แพน, เรื่องรักขนาดใหญ่ 

ของเด็กชายตัวเล็ก

สำานักพิมพ์	AMARIN	DHAMMA
สำ�นักพมิพ ์AMARIN DHAMMA มุง่ผลติหนงัสอืโดยเนน้เนือ้ห�ทีม่หีลกัธรรมถกูตอ้งและธรรมะภ�คปฏบิตัทิี ่

เข�้ใจง�่ย นำ�ไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำ�วนั เพือ่รบัมอืกบัทกุวกิฤตและชว่ยเยยีวย�จติใจ มตีัง้แตห่นงัสอืธรรมะ 

สำ�หรบัผู้เริม่ตน้ใหมไ่ปจนถงึผูใ้ฝธ่รรมะเพือ่เข�้สูเ่สน้ท�งนพิพ�น ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่มรดกไอนส์ไตน ์, 

ฮวงจุ้ยญาณ, เรื่องลี้ลับที่อยากเล่า ตอนความรัก, พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่หน่ึง, เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวร 

ให้เป็นมิตร

สำานักพิมพ์	AMARIN	CUISINE
สำ�นกัพมิพ ์AMARIN CUISINE มุง่ผลติหนงัสอือ�ห�รทัง้ไทยและง�นแปลจ�กภ�ษ�ต�่งประเทศ โดยเนน้ 

เมนูเพ่ือสุขภ�พที่ผ่�นก�รทดสอบเรื่องรสช�ติอย่�งพิถีพิถัน เพื่อยืนยันว่�อ�ห�รอร่อยนั้น นอกจ�กคุณ 

จะทำ�เองได้แล้ว ยังส�ม�รถต่อยอดเป็นอ�ชีพได้อีกด้วย ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ สมูทตี้หลากสี เคล็ดลับ 

หุ่นสวยใน 2 สัปดาห์



51Sensation of Content

สำานักพิมพ์	AMARIN	HEALTH
สำ�นักพิมพ์ AMARIN  HEALTH มุ่งผลิตหนังสือท้ังง�นไทยและง�นแปลท่ีเน้นส�ระคว�มรู้ด้�นสุขภ�พท้ังก�ย 

และใจ โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดโรคภัยใกล้ตัว หมวดชีวิตและสุขภ�พ หมวดคว�มง�ม  

โดยแต่ละหมวดจะนำ�เสนอเนื้อห�จ�กผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อให้ผู้อ่�นส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภ�พตนเอง 

และคนรอบข้�งได้จริง ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ 6 ท่าพิชิตทุกโรค, โฮมฟิตเนส 10 นาที โปรแกรมสลาย 

ไขมันสำาหรับผู้หญิง, กฎแห่งอายุยืน 100 ปี ไม่อ้วน ไม่แก่ ไม่หลง, 2 สัปดาห์ปรับรูปร่าง สร้างสมดุล,  

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้สวยแซ่บกับมด CinnamonGal

สำานักพิมพ์	AMARIN
สำ�นักพิมพ์ AMARIN มุ่งผลิตหนังสือคุณภ�พแนวส�ระคว�มรู้เพื่อให้ผู้อ่�นเป็นผู้มีคว�มรู้รอบด้�น ทั้ง 

หนงัสอืคว�มรูท้ีอ่�่นสนกุ มสี�ระ และง�นวชิ�ก�รทีม่ขีอ้มลูถกูตอ้ง น�่เชือ่ถอื และนำ�ไปอ�้งองิได ้ผลง�นเดน่

ประจำ�ปี ได้แก่ ชุดอัจฉริยะ 100 หน้า, แลวังหลังตำาหนัก, เจ้าจอมก๊กออ

สำานักพิมพ์	AMARIN	HOW-TO
สำ�นักพิมพ์ AMARIN HOW-TO มุ่งผลิตหนังสือทั้งแนวจิตวิทย�และก�รพัฒน�ตนเอง ก�รง�น ก�รเงิน  

และก�รบริห�ร ที่มีเนื้อห�เข้�ใจง่�ยและนำ�ไปปฏิบัติได้จริง ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ คนแพ้มองแต่ปัญหา  

คนชนะมองหาทางออก, เงียบให้ถูกจังหวะ คนชนะไม่พูดมาก, วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ, Samsung Man  

คนเก่งอยู่ที่ไหน ทำาอะไรก็สำาเร็จ, เกมทายใจ เราเป็นคนแบบไหนกันนะ

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

เนื้อห�เกี่ยวกับคว�มคิดสร้�งสรรค์และแรงบันด�ลใจด้วยรูปแบบหนังสือที่หล�กหล�ย ทั้งคว�มเรียง ก�ร์ตูน  

นยิ�ยภ�พ วรรณกรรมเดนิท�ง วรรณกรรมแปล และสมดุบนัทกึ ฯลฯ โดดเดน่ดว้ยก�รออกแบบปกและรปูเลม่ 

ที่ทันสมัย ภ�ยใต้แนวคิด “หนังสือที่จะทำ�ให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น” ผลง�นเด่นประจำ�ปี ได้แก่ ไม่เอาน่ะ อย่า 

คิดมาก, บ้านหลังใหญ่ by ทูนหัวของบ่าว, รู้ใจหมา, รู้ใจแมว, ความรักคือการตกหลุมรักหลายๆ ครั้ง

สำานักพิมพ์	AMARIN	TRAVEL
สำ�นักพิมพ์ AMARIN TRAVEL มุ่งผลิตหนังสือไกด์บุ๊กและส�รคดีท่องเท่ียวท้ังง�นไทยและง�นแปลจ�กภ�ษ� 

ต่�งประเทศ โดยรวบรวมส�ระ คว�มบันเทิง และแรงบันด�ลใจในก�รท่องเท่ียวให้กับผู้อ่�น ผลง�นเด่นประจำ�ปี  

ไดแ้ก ่Japan Best Destination สดุยอดจดุหมายทีค่นรกัญีปุ่น่ตอ้งไป, ถกูและฟรมีทีี่โตเกยีว, All About Japan 

เที่ยวญี่ปุ่นง่ายมาก, เซียนไต้หวัน, เซียนโอซาก้า

สำานักพิมพ์	Steps
สำ�นักพิมพ์ Steps มุ่งผลิตหนังสือคู่มือสำ�หรับส�วรุ่นใหม่ โดยรวบรวมไอเดีย เทคนิค และเคล็ดลับดีๆ  

ในทกุขัน้ตอน ทัง้ด�้นคว�มสวยคว�มง�ม แฟชัน่ ไลฟส์ไตล ์เพือ่เปลีย่นคณุให้เปน็ส�วสดุชิค ไมซ่ำ�้ใคร ภ�ยใต ้

แนวคดิ “ทกุขัน้ตอนทีท่ำ�ใหค้ณุแตกต�่ง” ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่Cactus Lover แดเ่ธอผูต้กหลมุรกัแคคตสั,  

สวยเป๊ะ Travel, Happy Memo จดโน้ตให้น่ารัก, อยากสวยต้องกล้าแต่ง, Last Time in Japan คิดถึงญี่ปุ่นจัง
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สำานักพิมพ์	SHORTCUT
สำ�นักพิมพ์ SHORTCUT มุ่งผลิตหนังสือเพื่อปลุกพลังชีวิต กระตุกต่อมคิดของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่อย�ก 

เปน็ตวัจรงิ และสร�้งคว�มสำ�เรจ็ในแบบฉบบัของตวัเอง ภ�ยใตแ้นวคดิ “be ORIGINAL” นำ�เสนอเนือ้ห�เกีย่วกบั 

คว�มคิด ทัศนคติ วิธีก�ร อันเป็นท�งลัดท่ีนำ�ไปสู่เส้นชัย พร้อมเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�นและ 

ก�รใชช้วีติ ผลง�นเดน่ประจำ�ป ีไดแ้ก ่รูแ้ลว้เหยยีบไว ้มหาเศรษฐคีนตอ่ไปคอืคณุ!, สมองหายลา้ ชวีติกห็ายเหนือ่ย,  

ความสำาเร็จที่แถมมาด้วยความสุข

สำานักพิมพ์บ้านและสวน
เร�เป็นผู้นำ�หนังสือตกแต่งบ้�นและตกแต่งสวน พร้อมท้ังนำ�เสนอเน้ือห�ท่ีน่�สนใจเกี่ยวกับง�นช่�ง  

ประดิษฐ์ของแต่งบ้�นใช้เอง ไลฟ์สไตล์ก�รใช้ชีวิตอย่�งสุนทรีย์ของคนรักบ้�น รักก�รจัดสวน กับคว�มรู้ 

เกี่ยวกับพรรณไม้ทั้งไทยและต่�งประเทศ หนังสือที่ติดอันดับข�ยดี ได้แก่ หนังสือตกแต่งบ้�นต่�งประเทศ  

จัดพิมพ์ 2 ภ�ษ� ได้แก่ หนังสือ Home and location, หนังสือห้องนำ้า, ห้องครัว หนังสือคู่มือง�นช�่ง ได้แก่  

ชุด The manual เล่ม 1 - 7 หนังสือชุดก�รจัดสวนและก�รดูแลสวน ได้แก่ Pocket Garden 1-4, หนังสือ 

สวนขนาดเล็ก สไตล์ชนบทฝรั่งเศส หนังสือชุดเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ Garden & Farm 1-4, My little farm 1-3  

หนังสือกลุ่มพรรณไม้ประดับข�ยดีได้แก่ กุหลาบ, Cactus & Succulence หนังสือชุดง�นประดิษฐ์  

ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าแบบง่ายๆ ด้วยการเย็บเส้นตรง, BOOKBINDING วิธีเย็บสมุด&หนังสือแบบง่ายๆ

สำานักพิมพ์นิตยสารแพรว
จัดทำ�หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กท่ีให้ท้ังส�ระและคว�มบันเทิง ตลอดจนเรื่องร�วคว�มง�มจ�กเนื้อห�และ 

บทคว�มในหน�้นิตยส�รแพรวที่ได้รับคว�มนิยมจ�กผู้อ่�น หรือเรื่องร�วชีวิต ข้อคิดจ�กบุคคลที่มีชื่อเสียงใน 

แวดวงต�่งๆ ของสังคม ปกที่ติดอันดับข�ยดี เช่น สวยประหยัดจากก้นครัว เบลล์ - มนัญญา ลิ่มเสถียร ฯลฯ

สำานักพิมพ์	National	Geographic
สำ�นกัพมิพท์ีน่ำ�เสนอคว�มรูห้ล�กหล�ยส�ข�จ�กท่ัวทกุมมุโลก ตัง้แตภ่มูศิ�สตร ์ประวตัศิ�สตร ์วทิย�ศ�สตร ์

และเทคโนโลยี ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมช�ติวิทย� และศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีท่ีผ่�นม� สำ�นักพิมพ์ 

ได้จัดพิมพ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่� “Bookazine” ซึ่งมีขน�ดใหญ่กว่�พ็อกเก็ตบุ๊กทั่วไป  

แต่มีคว�มคล่องตัว ส�ม�รถพกพ�ไปอ่�นได้ทุกที่ ภ�ยในอัดแน่นไปด้วยคว�มรู้และเนื้อห�ส�ระเต็มเปี่ยม  

แตข่�ยในร�ค�ยอ่มเย� ผูอ้�่นส�ม�รถซือ้ห�ไดง้�่ย ไมเ่ปน็ภ�ระม�กนกัในภ�วะเศรษฐกจิปจัจบุนั โดยปท่ีีผ่�นม� 

นำ�เสนอผลง�นสองเล่ม ได้แก่ รู้โลกทางลัด (Fast World Facts) เล่ม 1 ว�่ด้วยกำ�เนิดและประวัติศ�สตร ์

มวลมนุษยช�ติ และรู้โลกทางลัด เล่ม 2 ว่�ด้วยโลกธรรมช�ติและวิทย�ศ�สตร์ลำ้�ยุค





ลักษณะธุรกิจ
ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์เป็นผู้ผลิตง�นพิมพ์ช้ันนำ�ของประเทศไทย ให้บริก�รง�นผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจรคุณภ�พสูง 

ตั้งแต่ก�รจัดทำ�เน้ือห� ถ่�ยภ�พ ออกแบบศิลปกรรม รีทัช และง�นพิมพ์ ตลอดจนก�รจัดส่งถึงท่ีหม�ย  

ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ให้บริก�รง�นพิมพ์ทั้งในส่วนส�ยง�นนิตยส�ร หนังสือเล่มในเครืออมรินทร์ และง�นรับจ้�งพิมพ์ 

จ�กภ�ยนอก โดยเน้นคุณภ�พง�นพิมพ์ท่ีประณีตงดง�ม ส�ม�รถถ่�ยทอดสุนทรียศิลป์ต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� 

อย่�งเต็มที่ ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์อมรินทร์ลงทุนในกระบวนก�รพิมพ์ที่ทันสมัย ทั้งเครื่องจักร เทคโนโลยี และบุคล�กร 

มอือ�ชพีทีม่�กดว้ยคว�มรูค้ว�มส�ม�รถและประสบก�รณท์ีส่ัง่สมม�ย�วน�นหล�ยสบิป ีจนเปน็ทีย่อมรบัจ�กส�ธ�รณชนว่� 

เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำ�ในประเทศและระดับภูมิภ�ค ดังปร�กฏตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ว่� ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ได้รับ

ร�งวัลคุณภ�พท�งด้�นก�รพิมพ์จ�กหล�ยสถ�บัน อ�ทิ Asian Print Awards, Thai Print Awards เป็นต้น ซ่ึงใน 

ปีที่ผ่�นม� ผลง�นของโรงพิมพ์ยังได้รับร�งวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทหนังสือ สิ่งพิมพ์ท่ีส่งประกวดคือ  

หนังสือ 12 มุกเด็ดช่างภาพชนะเลิศ, ร�งวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทหนังสือที่พิมพ์น้อยกว่� 4 สี สิ่งพิมพ์ 

ที่ส่งประกวดคือ หนังสือ ELEGY, ร�งวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทง�นพิมพ์หนังสือจำ�นวนจำ�กัด และง�นพิมพ์ 

เลียนแบบภ�พศิลป์ สิ่งพิมพ์ที่ส่งประกวดคือ หนังสือ Thai NEO, ร�งวัลสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม BEST OF THE BEST  

“BEST IN SHEETFED OFFSET” SCG PACKAGING AWARD สิ่งพิมพ์ที่ส่งประกวดคือ หนังสือ Thai NEO,  

ร�งวัลสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม BEST OF THE BEST “BEST IN DIGITAL PRINTING” FUJI XEROX AWARD สิ่งพิมพ์ที่ 

ส่งประกวดคือ หนังสือ 12 มุกเด็ดช่างภาพชนะเลิศ เป็นก�รยืนยันคุณภ�พก�รพิมพ์ระดับประเทศ นอกเหนือจ�กคุณภ�พ

ของผลิตภัณฑ์แล้ว ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ยังดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รผลิตและบริก�รต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 อีกด้วย

ผลการดำาเนินงาน	
ในปีที่ผ่�นม�นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่�นของยุคก�รสื่อส�รผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุตส�หกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับ 

ผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมก�รบริโภคส่ือท่ีหันไปใช้เคร่ืองมือส่ือส�รไร้ส�ย ซ่ึงนับวันจะทวีบทบ�ทม�กข้ึน ทำ�ให้ 

ส่ือสิ่งพิมพ์บนกระด�ษเริ่มได้รับผลกระทบบ้�งในเรื่องส่วนแบ่งตล�ด

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำ�เสนอคว�มรวดเร็วของข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ร�ยวัน ถูกแย่งส่วนแบ่งตล�ดจ�กสื่อเรียลไทม์ 

(Real Time) โดยเฉพ�ะโซเชียลมีเดียต่�งๆ ซึ่งส�ม�รถตอบสนองในมิติของคว�มรวดเร็วของข้อมูล จ�กยุคเดิมที่เคย 

ตอบสนองวนัตอ่วนั กร็วดเรว็ขึน้เปน็น�ทตีอ่น�ท ีทำ�ใหต้อ้งมกี�รปรบักลยทุธท์�งธรุกจิ ดงัเหน็ไดจ้�กธรุกจิสิง่พมิพห์ล�ยร�ย 

เข้�สู่สื่อทีวีดิจิทัล ซึ่งตอบโจทย์ในมิติของคว�มเร็ว เพื่อรักษ�ฐ�นร�ยได้ในอน�คตไว้ 

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
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อย่�งไรก็ดี บริษัทมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นสถ�นก�รณ์ดังกล่�วม�เป็นเวล�พอสมควร จึงได้เตรียมก�รเคลื่อนตัวเข้�สู่ 

รูปแบบธุรกิจทีวีดิจิทัล เพื่อรักษ�ฐ�นร�ยได้ในส่วนของธุรกิจสื่อ ขณะเดียวกันในส�ยธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็พบว่� 

อุปสงค์ของตล�ดผู้บริโภคที่มีคว�มต้องก�รอรรถรสของสื่อสิ่งพิมพ์บนกระด�ษก็ยังมีอยู่เป็นจำ�นวนม�ก ทั้งนี้ เนื่องจ�ก

ก�รนำ�เสนอง�นด้�นศิลปกรรมและคว�มสุนทรีย์บนสื่อสิ่งพิมพ์ไม่อ�จทดแทนได้ด้วยสื่อดิจิทัล ท�งโรงพิมพ์จึงมุ่งเน้น

คุณภ�พในก�รผลิตง�นระดับพรีเมียมที่มีคุณภ�พสูง สวยง�ม และคงทน เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทรงคุณค�่ต่อก�รเก็บรักษ�  

ไม่ว่�จะเป็นหนังสือปกแข็ง หนังสือภ�พ และหนังสือต่�งๆ ที่ส�ม�รถใช้อ้�งอิงได้ในอน�คต นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถสร้�ง

มลูค�่เพิม่โดยผสมผส�นรปูแบบของหนงัสอืเข�้กบัเทคนคิก�รผลติในเชงินวตักรรม อ�ท ิหนงัสอืทีม่เีสยีง มภี�พเคลือ่นไหว  

มีกลิ่นหอม ฯลฯ เป็นก�รเพิ่มอรรถรสในก�รบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์อีกด้วย คุณค่�เหล�่นี้ สื่อดิจิทัลไม่อ�จตอบสนองได้ดีเท่�

ย่ิงไปกว่�น้ัน ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ได้เล็งเห็นช่องท�งในก�รสร้�งร�ยได้ โดยก�รสร้�งหน่วยธุรกิจที่ให้บริก�รและ 

คำ�ปรึกษ�สำ�หรับง�นพิมพ์คุณภ�พสูง (Privilege Consulting and Services) สำ�หรับก�รรับจ้�งผลิตสิ่งพิมพ์ในระดับ

พรเีมยีมทีต่อบโจทยค์ว�มตอ้งก�รทีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพ�ะบคุคลหรอืหนว่ยง�นต�่งๆ ไมว่�่จะเปน็ก�รใหค้ำ�ปรกึษ�ด�้นก�ร 

จัดทำ�เนื้อห� สร�้งสรรค์ก�รออกแบบ ก�รถ่�ยภ�พ ตลอดจนให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รจัดจำ�หน�่ย ดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�น  

Amarin Publishing Services (APS) เพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิมในก�รรับจ้�งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ในขณะเดียวกัน  

ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ยังมุ่งเน้นก�รรักษ�ฐ�นร�ยได้ในส่วนของผู้บริโภคท่ีต้องก�รเน้ือห�ด้�นคว�มเร็วของข้อมูล โดยมีแผนก  

Digital Publishing Services (DPS) ให้บริก�รด้�นก�รจัดทำ�เนื้อห�และออกแบบสำ�หรับลงสื่อดิจิทัลต่�งๆ อีกด้วย

จ�กก�รปรับกลยุทธ์ดังกล่�ว ส่งผลให้ผลประกอบก�รของส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์มีก�รเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่น่�พอใจ  

เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่ตกตำ่�ในปีที่ผ�่นม� 

แนวโน้มอุตสาหกรรม
ส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์มีคว�มพร้อมในก�รก้�วสู่คว�มท�้ท�ยในอน�คต ด้วยก�รปรับธุรกิจให้เข�้กับก�รเปลี่ยนแปลง

ระดบัโลก พรอ้มกบัยกระดบัสือ่สิง่พมิพ์ให้ตอบสนองคว�มมคีณุค�่ของข้อมลูท่ีคูค่วรตอ่ก�รเกบ็รกัษ�ในระยะย�ว ตลอดจน 

รองรับก�รผลิตเนื้อห�สำ�หรับสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่�งๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินชีวิตของผู้คนม�กข้ึน นับเป็นก�ร 

ต่อยอดในก�รก้�วเข้�สู่สังคมดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้�งมูลค่�ท�งธุรกิจให้กับส�ยง�นธุรกิจโรงพิมพ์ ซึ่งผู้บริโภคมี 

คว�มต้องก�รม�กขึ้น เป็นโอก�สในก�รต่อยอดธุรกิจต่อๆ ไป
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ด้วยประสบก�รณ์ที่ส่ังสมม�อย่�งย�วน�นในฐ�นะก�รเป็นผู้พิมพ์ ผู้จัดจำ�หน่�ย กอปรกับก�รได้รับคว�มไว้ว�งใจ 

จ�กผู้อ่�นและสังคม ทำ�ให้บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) กล�ยเป็นมืออ�ชีพบนเส้นท�ง 

ของวงก�รพิมพ์อย่�งเต็มภ�คภูมิ 

ขณะเดยีวกนับรษิทักม็ุง่มอบส�ระ คว�มบนัเทงิ และสิง่ดงี�มตอบแทนสงัคม ทัง้ก�รจดัประกวดร�งวลัท�งวรรณกรรม  

ก�รออกร้�นง�นแฟร์และกิจกรรมก�รกุศล เพื่อให้สมกับคำ�ขวัญของบริษัทที่ว่� “เราทำางานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน ์

ของสังคม”

คว�มภ�คภมูิใจเหล�่นีเ้ปรยีบเสมอืนกำ�ลงัใจทีผ่ลกัดนัใหบ้รษิทัสร�้งสรรคผ์ลง�นทีด่ยีิง่ขึน้ตอ่ไป เพร�ะคว�มภ�คภมูิใจ 

ของอมรินทร์ก็คือ ก�รให้ทุกคนมีส่วนร่วมภ�คภูมิใจไปกับเร�ด้วย

งานพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์

ด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณล้นเกล�้ล้นกระหม่อมอย่�งห�ที่สุดมิได้ ที่บริษัทได้รับก�รไว้ว�งพระร�ชหฤทัย 

ให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์เรื่องต�่งๆ ในพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัวและพระบรมวงศ�นุวงศ์ตลอดม�

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ พ.ศ. 2536 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ย 

พระร�ชนิพนธ์แปลเล่มแรก คือเรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” ซึ่งทรงแปลจ�กเรื่องA Man Called Intrepid ของ  

William Stevenson ในปีถัดม�ก็พระร�ชท�นต้นฉบับพระร�ชนิพนธ์แปลเรื่องท่ี 2 ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ย  

คือเรื่อง “ติโต” ซึ่งทรงแปลจ�กเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty

งานพิมพ์ในพระราชสำานัก
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พระร�ชนิพนธ์แปลทั้งสองเรื่องเป็นที่นิยมชื่นชมของนักอ่�นช�วไทยอย่�งกว้�งขว�ง จะเห็นได้จ�กก�รพิมพ์ซำ้� 

ตอ่เนือ่งกนัหล�ยครัง้ มยีอดจำ�หน�่ยรวมกนัม�กกว�่ 260,000 เลม่ นบัเปน็วรรณกรรมแปลประเภทปกแขง็ทีม่สีถติจิำ�หน�่ย 

สูงที่สุดของประเทศ

ในป ีพ.ศ. 2539 อนัเปน็ปมีห�มงคลก�ญจน�ภเิษกแหง่รชัก�ล พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ  

ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์ที่สำ�คัญยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง อันเป็นพระร�ชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่� มีคติ 

สอนใจ และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ประช�ชนช�วไทย นั่นก็คือพระร�ชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งทรงนำ�เนื้อเรื่อง 

ม�จ�กมห�ชนกช�ดกในพระไตรปิฎก โดยทรงปรับปรุงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้เหม�ะสมกับสภ�พสังคมปัจจุบัน เนื้อห� 

มุ่งเน้นปรัชญ�แห่งก�รดำ�เนินชีวิตให้ประสบคว�มสำ�เร็จด้วยคุณธรรมวิเศษคือ วิริยบ�รมีและขันติธรรม 

พระร�ชนพินธ ์“พระมหาชนก” จดัพมิพข์ึน้หล�ยครัง้ ทัง้ขน�ดเลม่ใหญแ่ละเลม่เลก็ ทัง้ปกแขง็และปกออ่น เปน็หนงัสอื 

ที่มีภ�พประกอบวิจิตรสวยง�มตลอดเล่ม และท่ีสำ�คัญย่ิงอีกประก�รหนึง่คือ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้จัดสร้�งเหรียญ 

พระมห�ชนก จำ�หน�่ยควบคูก่บัหนงัสอืพระร�ชนิพนธ์ฉบับปกแข็งขน�ดใหญ่ในก�รพิมพ์คร้ังแรก และฉบบัปกแข็งขน�ดเลก็ 

ในก�รพิมพ์ครั้งต่อม� จนถึงปัจจุบันพระร�ชนิพนธ์เร่ืองน้ีมียอดพิมพ์และยอดจำ�หน่�ยสูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ของประเทศ  

คือม�กกว่� 600,000 เล่ม มูลค่�รวมกว�่ 1,000 ล้�นบ�ท

ในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ� 

โปรดเกล้�ฯ ให้พิมพ์พระร�ชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก	 ฉบับการ์ตูน” โดยโปรดเกล้�ฯ ให้ศิลปินผู้ชำ�น�ญก�ร 

คือ คุณชัย ราชวัตร เป็นผู้ว�ดรูป และโปรดเกล้�ฯ ให้พิมพ์เป็นฉบับข�วดำ�ด้วยกระด�ษไทยเพ่ือคว�มประหยัด  

ส�ม�รถจำ�หน่�ยในร�ค�ย่อมเย� (เล่มละ 35 บ�ท) เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนส�ม�รถ 

ห�อ่�นได้อย่�งทั่วถึง ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ยอดจำ�หน�่ย “พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน” สูงถึงเกือบ 3,000,000 เล่ม
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ต่อม�ในปี พ.ศ. 2543 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้บริษัทจัดทำ�“พระมหาชนก	 

ฉบับการ์ตูนสี่สี”	 โดยฝีมือระบ�ยสีนำ้�ของคุณชัย ราชวัตร นอกจ�กนี้ยังพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตให้บริษัทจัดทำ� 

ชุดถ้วยก�แฟล�ยก�ร์ตูนพระมห�ชนก จำ�นวน 1,000 ชุด สำ�หรับจำ�หน่�ยเป็นพิเศษอีกด้วย จนถึงบัดนี้ พระร�ชนิพนธ์  

“พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูนสี่สี” ได้จัดจำ�หน่�ยไปแล้วประม�ณ 226,000 เล่ม

ตอ่ม�ในปล�ยป ีพ.ศ. 2545 พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหบ้รษิทัจดัพมิพแ์ละจดัจำ�หน�่ย 

พระร�ชนิพนธ์เรื่อง “เรื่อง	ทองแดง” ซ่ึงทรงเล่�ถึงเร่ืองร�วคว�มเป็นม� คว�มแสนรู้ เฉลียวฉล�ด และคว�มกตัญญูรู้คุณ 

ของ “ทองแดง” สุนัขโปรดของพระองค์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ 

“เรื่อง	ทองแดง” จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง หน� 84 หน�้ ขน�ด 17 x 26 ซม. ภ�พประกอบสี่สีสวยง�ม และ 

ห�ดูได้ย�กกว�่หนึ่งร้อยภ�พ พิมพ์ด้วยกระด�ษอ�ร์ตมันอย่�งดี ร�ค�จำ�หน�่ยเล่มละ 299 บ�ท ฉบับพิมพ์ครั้งแรกจำ�นวน  

100,000 เล่ม ว�งตล�ดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2545 จำ�หน�่ยหมดอย่�งรวดเร็ว ต้องพิมพ์ซำ้�อีกหล�ยครั้ง จนถึง 

เดือนมกร�คม พ.ศ. 2546 ได้พิมพ์จำ�หน่�ยถึง 10 ครั้ง จำ�นวนพิมพ์ 700,000 เล่ม นับเป็นหนังสือที่ข�ยดีที่สุดในประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2546

ในป ีพ.ศ. 2547 พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหบ้รษิทัจดัทำ�พระร�ชนพินธ ์“เรือ่ง	ทองแดง	 

ฉบับการ์ตูนสี่สี” จ�กฝีมือของคุณชัย ราชวัตร และทีมง�น ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อน  

ขน�ด 17 x 26 ซม. หน� 180 หน�้ ว�งตล�ดเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2547 และพมิพซ์ำ�้ภ�ยในสองเดอืนตดิตอ่กนัถงึ  

6 ครั้ง จนถึงขณะนี้จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จำ�นวนพิมพ์ 658,000 เล่ม
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นอกจ�กพระร�ชนพินธอ์นัยิง่ใหญท่ัง้ 4 เรือ่งดงัท่ีกล�่วม�แลว้ พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูหั่วยงัทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ   

ใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพห์นงัสอืพระร�ชนพินธช์ดุ “พระราชดำารสั” อกีดว้ย พระร�ชดำ�รสัทีพ่ระร�ชท�นแกค่ณะบคุคลในโอก�ส 

ต่�งๆ รวมทั้งพระร�ชดำ�รัสพระร�ชท�นในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�ในแต่ละปีน้ัน พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

มีพระวิริยอุตส�หะเรียบเรียงจ�กที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้และทรงแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษควบคู่ไปด้วย ทรงจัดพิมพ์เป็น 

หนังสือขน�ดไม่หน�นัก ปกเป็นเอกลักษณ์ พื้นข�วสะอ�ด มีพระปรม�ภิไธยย่อ ภปร. สีทอง ข้อคว�มสีนำ้�เงิน เข�้เล่ม 

แบบเย็บกล�ง ขน�ด 17 x 24 ซม. ภ�ยในเล่มมีภ�พประกอบสี่สี ทรงจัดพิมพ์เป็นก�รส่วนพระองค์ ส่วนหนึ่งสำ�หรับ 

พระร�ชท�นเพื่อใช้ในร�ชก�ร และส่วนหนึ่งสำ�หรับจำ�หน�่ย ในร�ค�เล่มละ 120 บ�ท

พระร�ชนิพนธ์ชุด “พระราชดำารัส” นี้ บริษัทได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณให้เป็นผู้พิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เล่มแรกคือ  

“พระราชดำารสัพระราชทานแกค่ณะบคุคลตา่งๆ	ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	วันที	่4	ธนัวาคม	พ.ศ.	2536” ตอ่จ�กนัน้ 

พระร�ชท�นต้นฉบับให้บริษัทพิมพ์ประจำ�ทุกปี ฉบับหลังสุดคือ พระร�ชดำ�รัสเนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�  

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

เมื่อปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ได้มอบหม�ยให้บริษัทเป็นผู้จัดทำ�ซีดีรอม “พระราชดำารัสใน 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	พระราชทานในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2536	-	2541” สำ�หรบัจำ�หน�่ย 

แกป่ระช�ชนทัว่ไป ทัง้แผน่ภ�ษ�ไทยและแผน่ภ�ษ�องักฤษ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทำ�สำ�เรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีนบัเปน็ครัง้แรกทีม่กี�ร 

รวบรวมพระร�ชดำ�รัสในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในรูปแบบของซีดีรอม

ด้วยคว�มรู้สึกสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณล้นเกล้�ล้นกระหม่อมห�ที่สุดมิได้ ที่ทรงไว้ว�งพระร�ชหฤทัยให้บริษัทเป็น 

ผู้จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์เรื่องต่�งๆ ตลอดม� บริษัทจึงขอตั้งปณิธ�นท่ีจะมุ่งมั่นทุ่มเทพลังคว�มส�ม�รถ 

ทำ�ง�นสนองพระมห�กรุณ�ธิคุณ ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระราชนิพนธ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีช่วยเหลือด้�นก�รศึกษ�แก่เด็กและเย�วชนผู้ย�กไร้ ได้จัดพิมพ์ 

พระร�ชนพินธเ์รือ่งต�่งๆ ในสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีเพือ่จำ�หน�่ยห�ร�ยไดส้มทบทนุ ในป ีพ.ศ. 2524  

มูลนิธิได้มอบหม�ยให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระร�ชนิพนธ์เร่ืองแรกในชุดเสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนต่�งประเทศ คือเรื่อง  

“ยำา่แดนมงักร” และตอ่จ�กนัน้ตลอด 29 ปทีีผ่�่นม� บรษัิทก็ไดม้โีอก�สพมิพพ์ระร�ชนพินธ์เรือ่งต�่งๆ ในชุดนีม้�โดยตลอด  

เรื่องล่�สุดที่พิมพ์จำ�หน�่ยในปี พ.ศ. 2552 เป็นลำ�ดับที่ 50 คือเรื่อง “ฟื้นภาษา	ได้อาหาร”

พระร�ชนพินธเ์รือ่ง “ฟืน้ภาษา	ได้อาหาร” น้ีทรงเล�่ถงึประสบก�รณแ์ละสิง่ทีท่รงพบเหน็ในระหว�่งทีป่ระทบัอยูท่ีเ่มอืงตรู ์ 

ประเทศฝรั่งเศส ระหว�่งวันที่ 13 - 30 สิงห�คม พ.ศ. 2550 เพื่อทรงศึกษ�เพิ่มพูนคว�มรู้ด้�นภ�ษ�ฝรั่งเศส จัดพิมพ ์

ในขน�ดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม. สี่สีทั้งเล่ม 248 หน�้ ภ�พประกอบกว่� 300 ภ�พ ร�ค�เล่มละ 240 บ�ท ว�งจำ�หน�่ย

ตั้งแต่เดือนกันย�ยน พ.ศ. 2552

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นม� มูลนิธิยังมอบคว�มไว้ว�งใจให้บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน�่ย 

พระร�ชนิพนธ์ชุดเสด็จเยือนต่�งประเทศและพระร�ชนิพนธ์เรื่องอื่นๆ อีกด้วย

นอกจ�กน้ีมูลนิธิได้มอบหม�ยให้บริษัทร่วมดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รเผยแพร่และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์ผ่�น 

ช่องท�งก�รข�ยบนอินเทอร์เน็ตหรือระบบ e-commerce โดยเปิดตัวเว็บไซต์ www.amarin.com/princessbook ตั้งแต่วันที่  

25 กรกฎ�คม พ.ศ. 2543

โครงก�รเผยแพร่และจัดจำ�หน�่ยพระร�ชนิพนธ์ผ่�นระบบ e-commerce นี้ ไม่เพียงแต่ทำ�ให้ก�รจัดจำ�หน�่ยมีคว�ม 

สมบูรณ์และทั่วถึงม�กขึ้นเท่�นั้น ยังช่วยให้ผู้รักก�รอ่�น นักเรียน นักศึกษ� เย�วชน และประช�ชนทั่วไป ส�ม�รถศึกษ� 

ค้นคว้�และ “ท่องโลกกว้างทางปัญญา” ไปกับพระร�ชนิพนธ์อันทรงคุณค่� และร่วมโดยเสด็จพระร�ชกุศลสมทบทุน 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ด้วยก�รสั่งซื้อหนังสือพระร�ชนิพนธ์ได้ตลอดเวล� ไม่ว่�จะอยู่ที่ใดในประเทศไทยหรือ 

ในต่�งประเทศ และสำ�หรับบริษัทเอง จ�กก�รได้มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�โครงก�รนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสิริมงคลสูงสุด และเป็น 

เกียรติประวัติอันน่�ภ�คภูมิใจยิ่งแล้ว ยังเป็นก�รปูท�งสำ�หรับก้�วสำ�คัญท�งธุรกิจในโลกของอินเทอร์เน็ตอันไร้พรมแดน 

อีกด้วย ดังคำ�กล�่วของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ อดีตประธ�นกรรมก�รบริห�รบริษัทผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่กล่�วในง�นเปิดตัว 

ระบบ e-commerce สำ�หรบัพระร�ชนพินธต์อนหนึง่ว�่ “บรษิทัถอืเอาวนันีเ้ปน็กา้วแรกของการพฒันาธรุกจิบนอนิเทอรเ์นต็  

และการทำาธุรกรรม e-commerce ด้วยภูมิปัญญาและแนวคิดบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ทีเ่ราม่ันใจว่าจะทำาประโยชน์ 

ให้แก่สังคมชาวไทยทุกแห่งหนในมาตรฐานสากล”

เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ   

ใหว้ทิย�ลยัในวงัหญงิจดัพมิพห์นงัสอื “ขนมลกูๆ	ทองแดง” โดยทรงมอบใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพแ์ละจดัจำ�หน�่ยหนงัสอืเลม่นี ้ 

นบัเปน็หนงัสอืแนะนำ�ตวั “ทองแดง” สนุขัโปรดของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงั ในเลม่ประกอบดว้ย 

ภ�พถ่�ย “ทองแดง” ฝีพระหัตถ์พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว และภ�พพระร�ชท�นรูปลูกๆ ของทองแดงทั้ง 9 ตัว พร้อม 

ประวัติครบถ้วน นอกจ�กนี้ยังแสดงวิธีทำ�ขนมไทยทั้ง 9 ชนิดต�มชื่อลูกๆ ของทองแดง พร้อมภ�พถ่�ยขนม
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เมื่อปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้จัดทำ�ซีดีรอมและวีซีดีเรื่อง “เย็นสบายชายนำ้า” ต�มพระร�ชประสงค์ในสมเด็จพระเทพ- 

รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ซีดีรอมและวีซีดีเรื่อง “เย็นสบายชายนำ้า” นี้ ผลิตจ�กพระร�ชนิพนธ์ซึ่งบันทึกก�ร 

เสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ครั้งที่ 7 ระหว่�งวันที่ 14 - 27 สิงห�คม พ.ศ. 2539 นับเป็นครั้งแรก 

ที่มีก�รนำ�พระร�ชนิพนธ์และภ�พยนตร์ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินม�จัดทำ�เป็นซีดีรอมและวีซีดีรวมเป็นชุดเดียวกัน  

ร�ค�ชุดละ 399 บ�ท ว�งจำ�หน่�ยเมื่อเดือนธันว�คม พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้จัดตั้ง “มูลนิธิ 

สมเดจ็พระพนัวสัส�อยัยกิ�เจ�้” เพือ่รบัผดิชอบดำ�เนินง�นก่อต้ังพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้� ณ พระตำ�หนกัใหญ ่ 

วังสระปทมุ เพือ่ห�ร�ยไดส้มทบมลูนธิ ิในเดอืนมถินุ�ยน พ.ศ. 2549 มลูนธิไิดม้อบหม�ยใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพแ์ละจดัจำ�หน�่ย 

แผ่นภ�พ “ลำาดับราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็นแผนภูมิลำ�ดับร�ชสกุลวงศ์ (Family Tree) ตั้งแต ่

สมเด็จพระปฐมบรมมห�ชนก (ทองดี) จนถึงพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขน�ด  

68.5 x 99 ซม. พิมพ์สี่สี อ�บมัน บรรจุกล่อง ร�ค�แผ่นละ 150 บ�ท จัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง จำ�นวน 70,000 แผ่น

ต่อม�ในเดือนกันย�ยน มูลนิธิได้มอบหม�ยให้บริษัทเป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดนิทรรศก�ร “สืบสายยุวกษัตริย์	 สืบประวัติ 

วังสระปทุม” ที่สย�มดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เพื่อเผยแพร่พระร�ชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี  

พระพันวสัส�อยัยกิ�เจ�้ จดัพมิพแ์ละจดัจำ�หน�่ยหนงัสอื “ศรสีวรนิทริานสุรณยี	์นอ้มรำาลกึถงึสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้”  

ซึง่เปน็หนงัสอืทีร่วบรวมพระร�ชประวตัแิละพระร�ชกรณยีกจิ พรอ้มทัง้พระฉ�ย�ลกัษณข์องสมเดจ็พระพนัวสัส�อยัยกิ�เจ�้ 

และภ�พถ่�ยต่�งๆ จัดพิมพ์เป็นหนังสือขน�ด 17 x 24 ซม. หน� 176 หน้� พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ร�ค�เล่มละ 245 บ�ท  

จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จำ�นวน 104,500 เล่ม
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ในเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2551 มูลนิธิได้มอบหม�ยให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ยพระร�ชนิพนธ์ “ไทยทำา	ไทยกิน	กับ 

ข้าวฝร่ัง” ในเล่มประกอบด้วยภ�พถ่�ยแสดงวิธีทำ�อ�ห�ร พร้อมล�ยพระหัตถ์พระร�ชนิพนธ์อธิบ�ยวิธีทำ�ทุกข้ันตอน ทรงส�ธิต 

วิธีทำ�ด้วยพระองค์เอง หนังสือตำ�ร�กับข้�วฉบับพิเศษเล่มน้ีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือปกแข็งส่ีสีตลอดเล่ม ร�ค�เล่มละ 200 บ�ท

นอกจ�กนี้มูลนิธิยังได้มอบให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ยสมุดบันทึกเป็นประจำ�ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ “ไดอะรี่ 

ประจำาปี	2549/2006	 สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม”	 “ไดอะรี่ประจำาปี	2550/2007	 ครัวสระปทุม”	 “สมุดบันทึก	2551/2008	 

ในร่มเงาวังสระปทุม”	“สมุดบันทึก	2552/2009	ปุษปสระปทุม”	“สมุดบันทึก	2553/2010	ปะปิดพิจิตรวาร”	“สมุดบันทึก	 

2554/2011	 จงจรเที่ยว”	 “สมุดบันทึก	2555/2012	 ลายพญานาค”	 “2556/2013	 สมุดบันทึกปีมะเส็ง”	 “2557/2014	 

สมุดบันทึกปีมะเมีย”	“2558/2015	สมุดรูป	2436”	และเล่มล่าสุด	“2559/2016	สมุดบันทึกปีวอก”

“สมดุบนัทกึปวีอก”	ม	ี2	แบบ	สฟีา้และสมีว่ง	ขนาดรปูเลม่	12x17	ซม.	เนือ้ในเปน็กระดาษปอนดค์รมีจำานวน	232	หนา้	 

เข้าเล่มแบบ	Flexi	bound	 หน้าปกเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พิมพ์สี่สี	 

บรรจุในกล่องลูกฟูก	ราคาเล่มละ	150		บาท	จัดพิมพ์ทั้งสิ้น	25,000	เล่ม

ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2552 เปน็ตน้ม� พพิธิภณัฑส์มเดจ็พระพนัวสัส�อยัยกิ�เจ�้ วงัสระปทุม เสรจ็สมบรูณแ์ละเปดิให้ประช�ชน 

ทั่วไปได้เข้�ชม ตลอดเวล� 11 ปีนับแต่ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้� บริษัทได้มีโอก�สจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่�งๆ  

รวมทัง้สมดุบนัทกึทัง้ 11 เลม่นีเ้พือ่จำ�หน�่ยห�ร�ยไดส้มทบมลูนธิิสมเดจ็พระพนัวสัส�อยัยกิ�เจ�้ รวมเปน็จำ�นวนพมิพก์ว�่  

1,149,100 เล่ม มูลค่�รวมกว่� 318 ล้�นบ�ท 

นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณล้นเกล้�ล้นกระหม่อมท่ีทรงไว้ว�งพระร�ชหฤทัย บริษัทขอมุ่งมั่นทุ่มเททำ�หน้�ที่ทั้งในด้�น 

ก�รพิมพ์และก�รจัดจำ�หน่�ยให้ดีที่สุด และแพร่หล�ยสู่ประช�ชนให้ม�กที่สุดตลอดไป



63Sensation of Content

งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระเจ้�พ่ีน�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ พระร�ชท�นวโรก�สให้บริษัท  

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์บ�งเรื่องม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 พระนิพนธ์เรื่องแรก 

ที่บริษัทเป็นผู้พิมพ์คือ “แม่เล่าให้ฟัง” ฉบับปกอ่อน ซึ่งกระทรวงศึกษ�ธิก�รขอพระร�ชท�นพระอนุญ�ตเป็นผู้จัดพิมพ์ 

เพื่อห�ร�ยได้สมทบทุนโครงก�รสร้�งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี โดยจัดพิมพ์จำ�นวน 500,000 เล่ม  

นับเป็นหนังสือปกอ่อนที่ทำ�สถิติจำ�นวนพิมพ์สูงสุด

หลังจ�กน้ันก็โปรดให้บริษัทเป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์เก่ียวกับก�รทัศน�จรเร่ืองต่�งๆ อีกหล�ยเร่ือง เช่น “สายธารอารยธรรมจีน	:	 

7	 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง” (พ.ศ. 2531) ซ่ึงเป็นเล่มแรกๆ ในชุดเก่ียวกับก�รทัศน�จรของพระองค์ ถัดจ�กน้ันก็มีเร่ือง  

“ภูฐาน	 เกาะเขียวบนแผ่นดิน” (พ.ศ. 2532) “ตุรกี	 ดินแดนจักรพรรดิโรมันและสุลต่านออตโตมัน” (พ.ศ. 2533) “ซินเจียง 

และกานซู	:	 ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว” (พ.ศ. 2533) “ยูนนาน” (ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2534) “จีนตะวันออก”  

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

นอกจ�กนีย้งัมพีระนพินธ์ในชดุเกีย่วกบัพระร�ชวงศบ์�งเรือ่งทีท่รงไวว้�งพระทยัใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพค์อื “ไปรษณยีบตัร 

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

มหิดลฯ	และงานศิลปะ” เป็นพระนิพนธ์ 2 ภ�ษ� (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ภ�ษ�ไทย  - อังกฤษ พ.ศ. 2538 และฉบับพิมพ์ 

ครั้งที่ 2 ภ�ษ�ไทย - ฝรั่งเศส พ.ศ. 2549 พระร�ชท�นพระอนุญ�ตให้สม�คมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ดำ�เนินก�รแปลพระนิพนธ ์

เป็นภ�ษ�ฝรั่งเศส)
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ในป ีพ.ศ. 2547 โปรดใหบ้รษิทัเปน็ผูพ้มิพพ์ระนพินธเ์ลม่สดุท�้ยชือ่ “มหามกฎุราชสนัตตวิงศ ์ พระนามพระราชโอรสธดิา	 

พระราชนัดดา” เป็นหนังสือประมวลพระน�ม พระรูป และพระประวัติย่อของพระร�ชโอรสธิด�และพระร�ชนัดด� 

ผู้สืบร�ชสกุลทุกมห�ส�ข�ในพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 4 อย่�งสมบูรณ์ที่สุด จัดพิมพ์เป็นหนังสือ 

ปกแข็งขน�ด 15.5 x 22.3 ซม. หน� 666 หน้� ร�ค�เล่มละ 600 บ�ท จำ�หน�่ยตั้งแต่เดือนตุล�คม พ.ศ. 2547

หนงัสอืพระนพินธเ์ลม่สำ�คญัเกีย่วกบัก�รสวรรคตและง�นพระร�ชพธิถีว�ยพระเพลงิพระบรมศพ สมเดจ็พระศรนีครนิ- 

ทร�บรมร�ชชนนี เป็นหนังสือสองเล่มท่ีบริษัทได้มีโอก�สเป็นผู้พิมพ์คือ “จดหมายเหตุชาวบ้าน” (พ.ศ. 2539) และ  

“สง่เสดจ็สมเดจ็ยา่” (พ.ศ. 2540) ซึง่เปน็หนงัสอืทีมี่พระวริยิอตุส�หะรวบรวมข่�วก�รสวรรคตและพระร�ชพธีิถว�ยพระเพลงิ 

พระบรมศพสมเดจ็ย�่จ�กหนงัสอืพมิพร์�ยวนัฉบบัต�่งๆ หล�ยฉบบั หล�ยวนั บ�งตอนทรงทำ�หม�ยเหตอุธิบ�ยเพิม่เตมิดว้ย

นอกจ�กด้�นก�รพิมพ์แล้ว บริษัทยังได้รับพระร�ชท�นพระอนุญ�ตให้เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยพระนิพนธ์บ�งเล่มม�ตั้งแต่ 

เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2539 อีกด้วย นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณล้นเกล้�ล้นกระหม่อมแก่บริษัท 

บัดนี้แม้จะส้ินพระชนม์เสด็จสู่สวรรค�ลัยแล้วตั้งแต่วันท่ี 2 มกร�คม พ.ศ. 2551 พระกรุณ�ธิคุณท่ีทรงมีต่อบริษัท 

ในด�้นก�รพมิพง์�นพระนพินธม์�โดยตลอดนัน้ จะยงัคงปร�กฏแจม่ชดัในสำ�นกึของพนกัง�นบรษิทัทกุคน ซึง่จะจดจำ�และ 

เทิดทูนพระกรุณ�ธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้�เหนือกระหม่อมตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจำาหน่ายหนังสือในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

มลูนธิอิ�ส�เพือ่นพึง่ (ภ�ฯ) ย�มย�ก สภ�ก�ช�ดไทย พระเจ้�วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้�โสมสวล ีพระวรร�ช�ทนิดัด�ม�ต ุ 

องค์น�ยกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� องค์ประธ�นมูลนิธิ ประท�นพระอนุญ�ต 

ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ “ตำารับอาหารเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก” ขึ้น เพื่อเป็นก�รแนะแนวท�งก�รประกอบอ�ชีพ 

เสริมจ�กท่ีได้ประท�นคว�มช่วยเหลือในโครงก�รฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต�มแนวท�งพระร�ชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง  

สตูรอ�ห�รในเลม่คดิจ�กพชืผกัสวนครวัในโครงก�ร และเชญิผูม้ชีือ่เสยีงท�งด�้นก�รปรงุอ�ห�รม�เปน็ผูค้ดิสตูร นอกจ�กนี ้

พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ ยังได้ประท�นตำ�รับอ�ห�รที่ทรงคิดสูตรส่วนพระองค์ 

อีก 2 ตำ�รับม�จัดพิมพ์ไว้ด้วย ตำ�รับอ�ห�รนี้เล่มแรกพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2550 และพิมพ์ต่อเนื่องรวม 3 เล่ม โปรดให้จัดพิมพ ์

และจำ�หน่�ยในร�ค�ย่อมเย� และในปี พ.ศ. 2556 ท�งมูลนิธิได้ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ “โสมสวลีรังสรรค์”  

ซึ่งรวมตำ�รับอ�ห�รเพ่ือนพ่ึง (ภ�ฯ) ย�มย�กทั้งส�มเล่ม พร้อมท้ังแปลเมนูท้ังหมดเป็นภ�ษ�อังกฤษ และมอบหม�ยให้ 

บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน�่ย

สมดุบนัทกึของโครงก�รกำ�ลงัใจ ในพระดำ�รพิระเจ�้หล�นเธอ พระองคเ์จ�้พชัรกติยิ�ภ� โครงก�รนีม้พีระดำ�ริใหจ้ดัตัง้ขึน้ 

เพ่ือชว่ยเหลอืกลุม่เดก็ตดิผู้ตอ้งขงั ผู้ตอ้งขงัสตร ีกลุม่เดก็และเย�วชนทีก่ระทำ�ผดิ และกลุม่ผูข้�ดโอก�สอืน่ๆ ในกระบวนก�ร 

ยุติธรรม ด้วยทรงมุ่งหวังที่จะช่วยลดก�รกระทำ�ผิดที่ซำ้�ซ้อน เปิดโอก�สให้บุคคลเหล่�นี้กลับม�เป็นประช�กรที่มีคุณภ�พ  

กลับสู่สังคมและอยู่ร่วมกันอย�่งสงบสุข เพื่อสนับสนุนกิจก�รของโครงก�ร ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีพระดำ�ริให้บริษัทจัดพิมพ์

และจดัจำ�หน�่ยสมดุบนัทกึ “กำาลงัใจ” สำ�หรบัจำ�หน�่ยแกผู่ม้จีติศรทัธ�ทีจ่ะรว่มสนบัสนนุโครงก�ร สมดุบนัทกึนี้ไดจ้ดัพมิพ์

ติดต่อกันม�ทุกปี โดยมีบริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่�ย

นับเป็นพระกรุณ�ธิคุณอย่�งย่ิงที่ทรงไว้ว�งพระทัยให้บริษัทเป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดพิมพ์และจัดจำ�หน่�ยหนังสือใน 

พระดำ�ริตลอดม�
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ฝ่ายนิวมีเดีย
ด้วยประสบการณ์พัฒนาระบบเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์ให้แก่สื่อในเครืออมรินทร์มากว่า 10 ปี ฝ่ายนิวมีเดียได้ 

สร้างสรรค์เนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิก วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ที่มีความแตกต่าง 

จากเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านประเด็นและการนำาเสนอที่เหมาะกับผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่ มีการนำาเทคโนโลยีมาช่วยดึงดูด 

ความสนใจผู้อ่าน และตอบสนองความต้องการของผู้ลงโฆษณาได้

ดังเป้าหมายของฝ่ายนิวมีเดียที่ตั้งไว้ว่า เราจะเป็นผู้นำาการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ และตอบสนองผู้บริโภคใน 

ยุคดิจิทัล ทำาให้นอกจากการดูแลสื่อและเนื้อหาให้บริษัทในเครืออมรินทร์แล้ว ฝ่ายนิวมีเดียยังประกอบธุรกิจรับพัฒนาสื่อ  

และเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลให้ลูกค้าองค์กรในหลากหลายกลุ่ม เช่น เว็บไซต์ในเครือ SCG และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตราช้าง  

จัดทำาวิดีโอออนไลน์ให้ลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ 

เครื่องสำาอาง สินค้าและบริการสำาหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก คุณแม่ และครอบครัว เป็นต้น

และในยุคที่การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นอีกปัจจัยหลักในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าและบริการ  

ฝ่ายนิวมีเดียก็มีการจัดทำาเนื้อหาในรูปแบบ Short Form Content ที่เหมาะกับสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Instagram,  

Youtube, Twitter พร้อมทั้งดูแล ตอบคำาถามแทนบริษัทและองค์กรต่างๆ เช่น COTTO ปูนตราเสือ ผลิตภัณฑ์สำาหรับแม ่

และเด็กในกลุ่มบริษัท ไบเออร์ไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ฝ่ายนิวมีเดียยังมีการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กับบริการของบริษัทในเครืออมรินทร์  

ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงานแฟร์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อนำามาวิเคราะห์ในรูปแบบบ๊ิกดาต้า หรือการพัฒนา 

ระบบเซคั่นสกรีนเพื่อการสื่อสารและโต้ตอบข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำารายการแบบ Interactive กับ

ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ในอนาคต

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์

GOOD

CREATES
ENTERTAINMENT

INSPIRATION
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ฝ่ายอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
รับจัดกิจกรรมสื่อส�รก�รตล�ดในรูปแบบอีเว้นต์และง�นแฟร์ให้นิตยส�รและหนังสือในเครือของบริษัท และลูกค้� 

ภ�ยนอกอย่�งครบวงจร อ�ทิ ง�นบ�้นและสวนแฟร์ ง�น AMARIN BABY & KIDS FAIR และง�น GOOD LIFE FAIR  

ดว้ยคว�มชำ�น�ญทำ�ใหไ้ดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กองคก์รภ�ยนอกท้ังในสว่นภ�ครฐัและหนว่ยง�นเอกชนให้เปน็ผูจ้ดัง�นต�่งๆ 

ผลง�นในปี พ.ศ. 2558 เช่น ง�นนิทรรศก�รและเปิดตัวหนังสือ “พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว กับคณะองคมนตรี”  

ฉบับรวมภ�ษ�ไทย - จีน - อังกฤษ โดย สภ�ทน�ยคว�มในพระบรมร�ชูปถัมป์ กิจกรรมสัมมน� TMB Wealth Banking:  

Open Architecture 2015 และง�นสัมมน� TMB Superior Banking : THE FIGHT NANCIAL เรื่องก�รเงินก�รลงทุนที่ 

ต้อง “สู้” เพื่อตัวเองสักตั้งของธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) นิทรรศก�รภ�พว�ดก�ร์ตูน “ศุขเล็ก” และ “ขบวนก�ร 

แก้จน” เนื่องในโอก�ส 100 ปีช�ตก�ล ประยูร จรรย�วงษ์ ของมูลนิธิประยูร จรรย�วงษ์ ง�น LANNA Grand Opening  

ของบริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำ�กัด ง�นแถลงข�่วเปิดตัวโครงข่�ยโทรศัพท์มือถือของบริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด 

และง�น Grand Opening Celebration เปิดตัวธุรกิจ บริษัท ไอร�่ แอนด์ ไอฟุล จำ�กัด (มห�ชน)

จ�กประสบก�รณ์คว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่องในก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมสื่อส�รก�รตล�ดม�กว่� 16 ปี อมรินทร์ครีเอทีฟ 

แอนดอ์เีวน้ตย์งัคงมุง่มัน่สร�้งสรรคง์�นคณุภ�พเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้อย�่งครอบคลมุและมปีระสทิธภิ�พ  

ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งมืออ�ชีพที่ว่� “เพร�ะง�นคุณภ�พคือคว�มชำ�น�ญของเร�”
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ชีวจิตโฮม
คลินิกแนวชีวจิตควบคู่กับก�รแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเน้นก�รรักษ�โดยก�ร “จ�่ยย�น้อยท่ีสุด” 

เปิดดำ�เนินก�รในวันศุกร์ถึงอ�ทิตย์ ตั้งแต่เวล� 10.00 น. - 18.00 น.

ชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม

ให้บริก�รท�งก�รแพทย์เพื่อรักษ� บำ�บัด ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคต่�งๆ ด้วยก�รผสมผส�นคว�มรู ้

ท�งชีวจิตเข้�กับก�รแพทย์แผนปัจจุบันและก�รแพทย์ท�งเลือกอื่นๆ ได้แก่ ก�รให้ย� วิต�มิน  

ส�รอ�ห�ร ดีท็อกซ์ ฝังเข็ม ครอบแก้ว ก�รนวดบำ�บัด ร่วมกับก�รปรับเปลี่ยนอ�ห�ร (อ�ห�ร 

ชีวจิต) และก�รออกกำ�ลังก�ย (รำ�กระบอง) ซึ่งเน้นก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้โรค ซึ่งได้รับ 

ก�รตอบรับที่ดีม�กจ�กผู้ที่รักสุขภ�พ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ชีวจิตโฮมคลินิกได้เปิดให้บริก�ร 

รับจัดคอร์สสุขภ�พสำ�หรับองค์กรและบุคคลทั่วไป
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บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด ได้รับใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียงหรือโทรทัศน์ สำ�หรับให้บริก�รกระจ�ย 

เสียงหรือโทรทัศน์ (กิจก�รที่ใช้คล่ืนคว�มถ่ี) ประเภทบริก�รธุรกิจระดับช�ติ หมวดหมู่ท่ัวไปแบบคว�มคมชัดสูงจ�ก 

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) บริษัทเริ่มดำ�เนินก�ร 

ออกอ�ก�ศร�ยก�รโทรทัศน์เมื่อวันที่ 23 พฤษภ�คม พ.ศ. 2557 ใช้ชื่อช่องร�ยก�รว่� “อมรินทร์ทีวี เอชดี” โดยผู้รับชม 

ร�ยก�รส�ม�รถรับชมผ่�นหม�ยเลขช่องร�ยก�ร 34

ช่องร�ยก�ร อมรินทร์ทีวี เอชดี ดำ�เนินก�รออกอ�ก�ศตลอด 24 ชั่วโมง เนื้อห�ร�ยก�รของช่องร�ยก�รของบริษัท

ประกอบไปด้วย ร�ยก�รประเภทข่�ว ร�ยก�รประเภทบันเทิง และร�ยก�รประเภทคว�มรู้ท่ัวไป เน้ือห�ร�ยก�รข้�งต้น 

ม�จ�กก�รผลิตเองของบริษัท และก�รร่วมดำ�เนินก�รจ�กพันธมิตรท�งธุรกิจของบริษัท

ในปทีีผ่�่นม� ชอ่งร�ยก�รของบรษิทัไดร้บัคว�มนยิมเพิม่ข้ึนอย�่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพ�ะในช่วงเวล� 18.00 น. - 24.00 น.  

ซึ่งถือเป็นช่วงเวล� Prime Time ของก�รประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ช่องร�ยก�รที่ดำ�เนินก�ร 

ท�งธุรกิจ
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สำ�หรับบุคคลที่ได้รับร�งวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี พ.ศ. 2558  

ได้แก่ ศ�สตร�จ�รย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประธ�นอำ�นวยก�รจัดทำ�ส�ร�นุกรม 

วัฒนธรรมภ�คใต้ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถ�บันทักษิณคดีศึกษ� และพิพิธภัณฑ์ 

คติชนวิทย� โดยประวัติศ�สตร�จ�รย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เข�้รับก�รศึกษ�ระดับชั้น 

ประถมศึกษ�ที่โรงเรียนเล่ือนประช�ค�ร ศึกษ�ต่อชั้นมัธยมศึกษ�ท่ีโรงเรียนระโนด 

วทิย�มลูนธิ ิอำ�เภอระโนด จงัหวดัสงขล� จ�กนัน้เข�้ศกึษ�ตอ่ระดบัอดุมศกึษ� ไดร้บั 

วฒิุบัตรก�รศึกษ�ประโยคครูประถม (ป.ป.) จ�กโรงเรียนฝึกหัดครูบ้�นสมเด็จเจ้�พระย�,  

ประโยคครูมัธยม (ป.ม.) จ�กโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม และปริญญ� 

ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต จ�กวิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ�ประส�นมิตร จ�กนั้นศ�สตร�จ�รย์ 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เริ่มรับร�ชก�รเป็นอ�จ�รย์ประจำ�สถ�บัน กรมฝึกหัดครู  

เมือ่ป ีพ.ศ. 2504 จ�กนัน้กร็บัร�ชก�รเปน็อ�จ�รยเ์รือ่ยม� มคีว�มก�้วหน�้ ไดร้บัเลือ่น 

ตำ�แหน่งต�มลำ�ดับ จ�กอ�จ�รย์ตรี อ�จ�รย์โท อ�จ�รย์เอก ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  

รองศ�สตร�จ�รย ์ตร�บเกษยีณอ�ยรุ�ชก�รเมือ่ป ีพ.ศ. 2539 ในตำ�แหนง่ศ�สตร�จ�รย ์

ระดับ 11 สังกัดมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทย�เขตสงขล�

งานประกาศผลและมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 12 ประจำาปี พ.ศ. 2558

วันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ. 2558
ณ	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	เกาะยอ	สงขลา

รางวัล
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รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

“มากกว่ารางวัลคือโอกาส”
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด	ครั้งที่	16	ประจำาปี	พ.ศ.	2558
วันอังคารที	่15	กันยายน	พ.ศ.	2558	ณ	คอนเวนชั่นฮอลล	์1	-	2	
บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

ร�งวลัน�ยอนิทรอ์ะวอรด์เปน็กจิกรรมสร�้งสรรคท์ีมุ่ง่หวงัใหเ้ปน็เวทแีสดงคว�ม

ส�ม�รถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดผลง�นเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภ�พ

ในสังคมไทย โดยร�งวัลน�ยอินทร์อะวอร์ดครั้งที่ 16 ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 มีผลง�น

ที่ได้รับร�งวัลยอดเยี่ยม 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทเรื่องสั้น ร�งวัลยอดเยี่ยม

ได้แก่ จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดย จิด�นันท์ เหลืองเพียรสมุท

ประเภทกวีนิพนธ ์ร�งวัลยอดเยี่ยม 

ได้แก่ สก๊อย โดย สมหญิง

ประเภทสารคด ี(ส�รคดีชีวิต) ร�งวัลยอดเยี่ยม 

ได้แก่ สะกดรอยสินไซ โดย นัทธ์หทัย วน�เฉลิม

ประเภทหนังสือภาพสำาหรับเด็ก ร�งวัลยอดเยี่ยม 

ได้แก่ มีใครอยู่มั้ย โดย ปิย� วัชระสวัสดิ์
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บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) จดังานแฟรท์ีคุ่ม้คา่เพือ่ครอบครวั โดยจดัตดิตอ่กนัเปน็ครัง้ที ่5  

โดยรวบรวมสินค้าดีที่สุดเพื่อแม่และลูกที่ดีที่สุดกว่า 300 บู๊ธ ลดกระหนำ่าสูงสุดถึง 80% โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ใหค้ณุพอ่คณุแมไ่ดร้ว่มสนกุ เชน่ การเลา่นทิานโดยแพรวเพือ่นเดก็ รวมถงึเปดิโอกาสใหห้นนูอ้ยไดแ้สดงความสามารถ อาทิ  

การเดินแฟชั่นโชว์จากหนูน้อยทายาทคนดังและนายแบบนางแบบตัวน้อยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก Kids Fashion Show  

การแข่งคลานดุ๊กดิ๊ก แข่งเดินเตาะแตะ รวมถึงพิธีมอบรางวัลหนูน้อยขวัญใจมหาชน ซึ่งปีนี้หนูน้อยขวัญใจมหาชน สาขา 

เด็กหญิง ได้แก่ น้องนาวา ครอบครัวจุฑารัตนกุล หนูน้อยขวัญใจมหาชน สาขาเด็กชาย ได้แก่ น้องภูดิศ ครอบครัวสกิดใจ 

งานแฟร์และงานเปิดตัว

Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 5

วันที่	25	กุมภาพันธ์	-	1	มีนาคม	พ.ศ.	2558
ณ	อาคาร	106	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

SPELLBOUND
by the Scent of 

SUCCESSSUCCESSSUCCESSSUCCESS
SPELLBOUNDSPELLBOUND

SUCCESSSUCCESSSUCCESSSUCCESS
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บรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จำ�กดั (มห�ชน) ตอกยำ�้คว�มสำ�เรจ็อกีครัง้กบัง�นแฟรส์นิค�้ทีด่ทีีส่ดุเพือ่แมแ่ละ 

ลกูอย�่งตอ่เนือ่ง โดยรวบรวมสนิค�้และบรกิ�รชัน้นำ� คดัสรรคณุภ�พเพือ่แมแ่ละลกูนอ้ย ภ�ยในง�นมกีจิกรรมท่ีสนกุสน�น 

เหม�ะสำ�หรับคุณแม่และครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจก�รดูแลเลี้ยงดูลูก อีกทั้งยังมีกิจกรรมแข่งคล�นดุ๊กดิ๊ก แข่งเดินเต�ะแตะ  

รวมถงึเปดิโอก�สใหล้กูนอ้ยวยั 3 เดอืน - 8 ป ีไดร้ว่มแสดงคว�มส�ม�รถ คว�มกล�้แสดงออกผ�่นเวทกี�รประกวดภ�ยในง�น  

อ�ทิเช่น Cover Kids เฟ้นห�หนูน้อยขึ้นปกนิตยส�ร, Kids Fashion Show โชว์ก�รเดินแบบของน�งแบบ-น�ยแบบ 

ตัวน้อย 40 คนที่ผ่�นก�รคัดเลือกจ�กทั่วประเทศ ร่วมกับหนูน้อยด�ร�และเซเลบ 

รวมถึงพิธีมอบร�งวัล Parent of the Year 2014 ให้แก่บุคคลที่เป็นพ่อแม่และครอบครัวต้นแบบที่ดีของสังคม  

และองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเด็กและสถ�บันครอบครัว โดยให้ผู้อ่�นลงคะแนน/โหวตผ่�นท�งเว็บไซต์ ซึ่งผู้ท่ีได้รับ 

ร�งวัลในส�ข�ต่�งๆ มีดังนี้ 

•	 Father	of	the	Year  

 ผู้ที่ได้รับรางวัล คุณเอ็ม - อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล

•	 Mother	of	the	Year  

 ผู้ที่ได้รับรางวัล คุณซ�ร่� ค�ซิงกีนี

•	 Parent	of	the	Year   

 ผู้ที่ได้รับรางวัล ครอบครัวบุญยรัตกลิน

•	 Best	Playground   

 องค์กรที่ได้รับรางวัล มิวเซียมสย�ม พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมห�นคร KidsZania  

•	 Best	Corporate	for	Parenting 

 องค์กรที่ได้รับรางวัล โครงก�รครูบ้�นนอก สม�คมไทสร้�งสรรค์ ธน�ค�รจิตอ�ส� 

•	 Best	Innovation	for	Parenting  

 องค์กรที่ได้รับรางวัลที่ 1 - Hollywood HDTV ท�งเลือกใหม่ในก�รดูหนังดีทุกที่ทุกเวล�สำ�หรับครอบครัว 

    - “ปฐม” อักษรภ�ษ�ไทยสำ�หรับกลุ่มอ�ก�รอ่�นหนังสือไม่ออก 

 องค์กรที่ได้รับรางวัลที่ 2 - Dialogue in the Dark นิทรรศก�ร “บทเรียนในคว�มมืด”

Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 6

วันที่	22	-	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558
ณ	อาคาร	106	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา
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บ้�นและสวนแฟร์ Midyear หล�กไอเดียที่เสริมสร้�งแรงบันด�ลใจ ครบครันทุกสิ่งสำ�หรับคนรักบ้�นและสวน ไฮไลท์ 

เด็ดในง�น ห้องตัวอย�่งในคอนเซ็ปต์ my show color party บ�้นนี้มีสีสัน หยิบยกก�รตกแต่งแบบมีชีวิตชีว� ไม่ซำ้�ใคร 

ในแบบของ my home พร้อมไอเดียสนุกๆ ที่ใครๆ ก็ส�ม�รถทำ�ต�มได้ไม่ย�ก ROOM Life Studio โซนข�ยของแต่งบ้�น 

ดีไซน์สวยจ�ก Little Brand คัดสรรอย่�งดีในบรรย�ก�ศสุดหรูกับคอนเซ็ปต์ Luxury Street Café บ้�นและสวน  

Craft Village นำ�ไอเดยีเกจ๋�กสำ�นกัพมิพบ้์�นและสวนภ�ยใตแ้นวคดิ Paper Marche’ ศลิปะทีท่ำ�จ�กกระด�ษในรปูแบบต�่งๆ  

และสนิค�้ออกแบบเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยกลุม่นกัออกแบบ ECO DESIGN THAI นำ�ทมีโดย ทอ็ป-พพิฒัน ์อภริกัษธ์น�กร  

พร้อมกิจกรรมคุณภ�พในง�นอีกม�กม�ย 

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 

วันที่	22	-	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558
ณ	อาคาร	101	-	105	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา
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“บ้�นและสวนแฟร”์ ง�นแฟรข์องคนรกับ�้นและสวนระดบัประเทศ จดัโดยนติยส�รบ�้นและสวน 

อย่�งต่อเน่ืองม�เป็นปีที่ 16 ครบวงจร โดดเด่นด้�นก�รออกแบบและแนวคิดท่ีหล�กหล�ยและ 

ก�รตกแต่ง มีง�นดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ สินค้�ม�กม�ยท้ังของแต่งบ้�นและสวน ต้นไม้น�น�พันธ์ุ 

จ�กบริษัทชั้นนำ�ของประเทศ “รวมดีไซน์สร้�งสรรค์...ครบครันสำ�หรับคนรักบ้�นและสวน” 

บ้�นและสวนแฟร์ 2015 ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “เมื่อโลกหลอมรวม” มีไฮไลท์ของง�น ได้แก่  

บ้�นตัวอย่�ง นำ�เสนอวิธีก�รออกแบบด้วยคว�มแตกต่�งแบบสุดข้ัวในโลกปัจจุบันม�หลอมรวม 

เข้�ไว้ด้วยกันบนพ้ืนท่ีเดียว โดยได้นำ� เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้างแบบดิจิทัล  

(Digital  fabrication) ซึง่เปน็นวตักรรมก�รผลติชิน้ง�นแบบจำ�นวนม�ก (Mass product) ม�ผสมผส�น 

กับแนวคิด อยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเน้นก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ 

ซึง่แสดงออกถงึจติวญิญ�ณ และคว�มปร�ณตี ละเมยีดละไม เมือ่ผสมผส�นหลอมรวมกนัแลว้ทำ�ให้

บ�้นทีอ่อกแบบจะมลีกัษณะรปูทรงธรรมช�ต ิ(Organic form) ทีถ่กูสอดแทรกดว้ยนวตักรรมสมยัใหม่ 

บ้านและสวนแฟร์ 2015 เมื่อโลกหลอมรวม

วันที่	31	ตุลาคม	-	8	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2558
ณ	อาคารชาเลนเจอร	์อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
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อย่�งกลมกลืน แสดงออกถึงก�รออกแบบที่คำ�นึงถึง “คว�มเป็นส�มัญอย่�งย่ังยืนในอน�คต” 

(Back to basic future) รวมถึงไอเดียก�รตกแต่งบ�้นสไตล์ my home แนวคิด Room outside 

the house ทีผ่ส�นก�รตกแตง่บ�้นและนอกบ�้นไวเ้ปน็หนึง่เดยีว Room Life Studio โซนข�ยของ 

แตง่บ�้นดไีซนส์วย คดัสรรม�อย�่งดีในบรรย�ก�ศสดุคลู สมัผสัสวนโชว์ในรปูแบบของก�รรอ้ยเรยีง 

ฟงักช์นัสวนทีต่อบสนองผูใ้ชแ้ละกจิกรรมต�่งๆ เข�้ดว้ยกนั และ 8 ศ�ล�หลบรอ้นในมมุสวนที่ใชไ้ด ้

ทั้งพื้นที่ทำ�ง�นและนั่งเล่น Garden Of Ideas โดยสำ�นักพิมพ์บ้�นและสวน ที่จำ�ลองบรรย�ก�ศ 

จ�กหนงัสอื อ�ท ิหอ้งนำ�้ หอ้งครวั ก�รจดัสวนขน�ดเลก็ นำ�ไอเดยีไปใชไ้ดจ้รงิ รวมทัง้เสพง�นศลิป ์ 

และช็อปสินค้�ทำ�มือในโซนบ�้นและสวน Art & Craft Market
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ง�นมหกรรมสินค้� “Health Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 14” ช็อปกระจ�ยกับสินค้� บริก�ร สุขภ�พ อ�ห�ร  

แฟชั่น และคว�มง�มกว่� 300 บู๊ธ ยกขบวนกันม�ลดร�ค�สูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษม�กม�ยภ�ยในง�น 

ครั้งแรกที่นิตยส�รชีวจิตนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภ�พท่ีทันสมัยท่ีสุดม�ให้บริก�รตรวจโรคยอดฮิต พร้อมให้คำ�

ปรึกษ� ฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่-คอตีบ ตรวจมะเร็งเต�้นมฟรี Voucher ตรวจสุขภ�พร�ค�พิเศษ และกิจกรรมเพื่อสุขภ�พ

พบสุดยอดนำ้�พริกอร่อยและดีต่อสุขภ�พ มหกรรมนำ้�พริกต้�นโรค ท้ังนำ้�พริกห�กินย�ก นำ้�พริกคนดัง ร้�นดัง 

และอีกกว�่ 10 ชนิด อ�ทิ นำ้�พริกแม่ลูกอ่อนของคุณเอ๋-พรทิพย์ นำ้�พริกกอบสุข นำ้�พริกบ�้นกลมกิ๊ก นำ้�พริกบ้�นย่� 

ตระกูลอม�ตยกุล และอีกกว�่ 10 ชนิดให้ลิ้มลอง 

กิจกรรมจ�กนิตยส�ร lemonade ช็อปมัน ขยันแมตช์ไปกับร้�นเสื้อผ้�และแอ๊กเซสซอรี่ส์ออนไลน์ท่ีแฟช่ันกูรูจ�ก  

lemonade แนะนำ�เทคนคิชัน้เซยีนทีช่ว่ยยกระดบัใหส้�วๆ ทกุคนเจดิจรสัในทกุสถ�นก�รณ ์กระทบไหลบ่ลอ็กเกอรช์ือ่ดงั ทีม่�

เผยเทคนคิโดดเดน่ดว้ยบวิตี้ไอเทม็คูก่�ย พรอ้มเนรมติลคุสวยลำ�้ใหด้กูนัแบบสดๆ ไมม่กีัก๊ รวมถงึกจิกรรม Karmarts Blogger  

Battle by lemonade ศึกประชันวันเมคอัพ โดย 10 ผู้เข�้รอบสุดท้�ยจ�กเวทีเฟ้นห�บล็อกเกอร์หน้�ใหม่ครั้งใหญ่แห่งปี

Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 14

วันที่	1	-	5	กรกฎาคม	พ.ศ. 2558
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
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นิตยส�ร Health & Cuisine จัดง�น GOODLIFE FAIR 2015 ง�นที่รวบรวมบู๊ธร้�นอ�ห�ร 

อร่อยถูกป�กและสินค�้เพื่อสุขภ�พม�ไว้ที่ง�นนี้ง�นเดียว รวมถึงกิจกรรมกินฟรี 9 วัน 9 ร้�น 

อร่อยคอยน�น ร้�นอร่อยเด็ดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่พร้อมใจกันม�มอบสิทธิ์กินฟรีให้ผู้เข้� 

ร่วมง�นได้อิ่มท้องกันถ้วนหน�้

GOODLIFE FAIR

วันที่	31	ตุลาคม	-	8	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2558
ณ	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
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“นติยส�รแพรว” ฉลองว�ระก�้วสูป่ทีี ่37 จดัมหกรรมชอ็ปปิง้มห�กศุลครัง้ยิง่ใหญ ่“แพรวแชรติี ้

ปีที่ 11” ง�นออกบู๊ธจำ�หน�่ยสินค�้แบรนด์ดังของเซเลบริตี้ชั้นแนวหน�้ของเมืองไทย ที่พร้อมใจ 

ม�ร่วมสร้�งกุศลกันอีกว�ระ เพื่อระดมทุนมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิและองค์กรส�ธ�รณกุศลต่�งๆ 

รวมทั้งสิ้น 28,080,790 บ�ท

แพรวแชริตี้ปีที่ 11

วันที่	11	กันยายน	พ.ศ.	2558	
ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน
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นิตยส�รสุดสัปด�ห์ รวมพลคนหล่อขอทำ�ดีช่วยเหลือสังคมอย่�งต่อเนื่องกับโครงก�ร  

“คนหล่อขอทำ�ดีปี 8” ซึ่งปีนี้ม�ในคอนเซ็ปต์ “หล่อ ดี อินฟินิตี้” หล่อดีไม่มีที่สิ้นสุด จัดขึ้นเพื่อรวม 

คนหล่อจ�กทุกวงก�รม�ร่วมปฏิบัติภ�รกิจทำ�ดี เพ่ือนำ�ร�ยได้จ�กก�รจัดกิจกรรมมอบให้มูลนิธิต่�งๆ  

รวมทั้งสิ้น 5,779,866.25 บ�ท

สุดสัปดาห์ คนหล่อขอทำาดีปี 8

วันที่	24	กุมภาพันธ	์พ.ศ. 2558
ณ	ลานอีเดน	ชั้น	1	เซ็นทรัลเวิลด์
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นติยส�ร InStyle นติยส�รแฟชัน่ คว�มง�ม คนดงั และไลฟส์ไตล์ในเครอือมรนิทร ์รว่มกบัศนูยก์�รค�้เซน็ทรลัพล�ซ�  

เวสต์เกต จัดกิจกรรม “Big Life Big Style By InStyle x Central Westgate” ง�นโชว์ไอเดียแฟชั่นที่นิตยส�ร InStyle  

ถ่�ยทอดผ�่นไลฟ์สไตล์ก�รแต่งตัวของนักแสดง ดีไซเนอร์ และเซเลบริตี้ชื่อดัง ในคอนเซ็ปท์ “Big Life Big Style” เพื่อเป็น 

คูม่อืชอ็ปปิง้สำ�หรบัผูห้ญงิทนัสมยัของนติยส�ร InStyle เพือ่ตอบสนองกลุม่คนรุน่ใหมท่ีร่กัแฟชัน่ รกัก�รแตง่ตวั พรอ้มโชว์ 

ไอเดียห้องแต่งตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟในแบบบิ๊กสไตล์ของ 2 ด�ร�ชื่อดัง มิว-นิษฐ� จิรยั่งยืน และ นิว-วงศกร ปรมัตถ�กร  

รวมไปถึงก�รโชว์ชุดสุดหวงจ�กสไตล์ก�รแต่งตัวในแบบบิ๊กไลฟ์ของ 8 เซเลบริตี้ 

Big Life Big Style By InStyle x Central Westgate

วันที่	13	-	19	ตุลาคม	พ.ศ.	2558
ณ	ลานโปรโมชั่นชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต
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อมรินทร์ฯ ร่วมกับศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� แกรนด์ พระร�ม 9 จัดกิจกรรมท้�ประชันก�รเป็นแฟชั่นนิสต้�ตัวจริง 

โดยนักแสดงชื่อดัง เพื่อตอกยำ้�ก�รเป็นคู่มือช็อปปิ้งสำ�หรับผู้หญิงยุคใหม่ โดยมีด�ร�ช่ือดังเข้�ร่วมแข่งขัน เพ่ือน-คณิน  

ชอบประดิถ และปันปัน - สุทัตต� อุดมศิลป์, แกรนด์-พรรณวรท ด้วยเศียรเกล�้ และ ตั้ม-วร�วุธ โพธิ์ยิ้ม, เงิน-อนุภ�ษ  

เหลืองสดใส และบีม-ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์ ท่ีจะม�ร่วมปฏิบัติก�รบุกตะลุยช็อปเสื้อผ้�และสินค้�แบรนด์ดัง  

เพือ่ม�มกิซแ์อนดแ์มตชภ์�ยใตโ้จทยแ์ฟชัน่จ�ก 3 คอมเมนเตเตอร ์พรอ้มชมแฟชัน่โชวผ์ลง�นมกิซแ์อนดแ์มตชจ์�ก 3 ทมี 

ผู้เข�้ร่วมแข่งขัน และสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจ�ก เชอรีน - ณัฐจ�รี หรเวชกุล

InStyle Shopping Rally 2015

วันที่	30	ตุลาคม	พ.ศ. 2558	
ณ	ลาน	Work	&	Play	ชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	แกรนด์	พระราม	9
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อมรินทร์ มุ่งมั่นพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรในด้�นต่�งๆ เพื่อให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ อันจะทำ�ให้บุคล�กรได้มี

โอก�สก้�วหน้�ในอ�ชีพ ควบคู่กับก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศก�รอยู่ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีนโยบ�ยในด้�น 

ก�รดูแลบุคล�กรในทุกๆ ด�้น เพื่อให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีคว�มสุข

 

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำาหรับพนักงาน
สำ�หรบัพนกัง�นทกุคนทีเ่ข�้ม�เปน็สว่นหนึง่ของครอบครวัอมรนิทรข์องเร� ท�งอมรนิทรจ์ดัให้มกี�รดแูลด�้นสวสัดกิ�ร

ต่�งๆ ให้พนักง�นที่ครอบคลุมทุกด�้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

• ส่วนลดสินค�้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�หนี้สิน 

 ของพนักง�น ทั้งหนี้นอกระบบและหนี้บัตรเครดิต 

• โครงก�ร “บ�้นคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหล�นของพนักง�นในระหว�่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)

 

ครอบครัวอมรินทร์
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร
1.	 กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

• กิจกรรมโยคะ แอโรบิก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็น ครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักง�น 

ได้ออกกำ�ลังก�ยอย�่งต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

• โครงการชีวจิตเพื่อสุขภาพ (มินิคอร์สชีวจิต) จัดขึ้นทุกปี สำ�หรับพนักง�นและครอบครัว เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับ 

ก�รดแูลสขุภ�พในวถิชีวีจติ ทัง้ในด�้นอ�ห�รก�รกนิ ก�รออกกำ�ลงัก�ย ก�รพกัผอ่น และก�รทำ�ง�น ครบถว้นสมบรูณ์

ของวิถีชีวจิตแบบง�่ย

 

2.	 กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ	เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำาหรับพนักงานและครอบครัว	ผู้สนใจจากภายนอกทั่วไป	

	 รวมถึงลูกค้า	ครูนักเรียน	และชาวชุมชนรอบข้างที่สนใจ

• การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์ม�บรรย�ยธรรมให้พนักง�น ครอบครัวพนักง�น 

และผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่�งๆ ที่ทันกับสถ�นก�รณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักง�นส�ม�รถนำ�หลักธรรม 

ม�ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ�วัน 

• กิจกรรมร่วมทำาบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หรือบุญต�มเทศก�ลต่�งๆ ซึ่งจะเปิดโอก�สให้พนักง�นและครอบครัว

ได้ร่วมทำ�บุญกับท�งอมรินทร์เป็นประจำ�ตลอดทั้งปี

• การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ท�งบริษัทส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย�่งยิ่ง จัดขึ้นทุกปี อย�่งน้อยปีละ 6 ครั้ง 

เพื่อให้พนักง�น บุคคลในครอบครัวของพนักง�น และลูกค้� ได้มีโอก�สเข้�ฝึกก�รเจริญสติ เพื่อเข้�ถึงธรรมช�ติ 

คว�มเปน็จรงิของใจ มสีตริูเ้ท�่ทนัคว�มคดิ เท�่ทนัจติอนัเปน็บอ่เกดิของกเิลส รูจ้กัปลอ่ย รูจ้กัว�ง เพือ่รกัษ�คว�มว�่ง  

คว�มเป็นปกติของใจ อันจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตเป็นไปได้อย่�งมีคว�มสุข

• กิจกรรมถือศีล ลด ละ เลิกด่ืมสุรา กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักง�นได้มีสัจจะกับตนเอง โดยใช้โอก�สในช่วง 

เข�้พรรษ� ใหพ้นกัง�นทีเ่ข�้รว่มกจิกรรมไดฝ้กึฝนและประเมนิตนเองตลอดระยะเวล� 3 เดอืน เพือ่ตดัสนิใจว�่จะปฏบิตัิ

ต่อตนเองเกี่ยวกับก�รดื่มสุร�ในแต่ระดับอย�่งไรต่อไป

 ระดับ	1	 ละ	 งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา

	 ระดับ	2	 ลด	 งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา 

     และลดปริมาณการดื่มสุรานอกพรรษาลง 1 ระดับ

	 ระดับ	3	 เลิก	 งดดื่มสุราตลอดชีวิต

• โครงการชกัหนา้ใหถ้งึหลงั เปน็โครงก�รทีช่ว่ยใหพ้นกัง�นทีม่คีว�มทกุข ์คว�มกงัวลเรือ่งภ�ระหนีส้นิบตัรเครดติ  

บตัรกดเงนิสด กลบัม�ยิม้ไดอ้กีครัง้ ดว้ยก�รปลดภ�ระหนี้ใหก้บัพนกัง�นทีม่ผีลก�รปฏบิตังิ�นด ีและมคีว�มประพฤตดิี
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3.	 กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีและร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

• CEO เปิดบ้านอมรินทร์ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักง�นท่ีผ่�นทดลองง�นอย่�งเป็นท�งก�รจ�ก 

ผูบ้รหิ�รระดบัสงู เพือ่แสดงคว�มยนิดทีีเ่ข�้ม�รว่มเปน็หนึง่ในสม�ชิกครอบครวัอมรนิทร ์เปดิโอก�สให้พนกัง�นทุกคน 

ได้แนะนำ�ตัวกับผู้บริห�รระดับสูง พร้อมทั้งรับนโยบ�ยก�รทำ�ง�น ของท่ีระลึก และสร้�งคว�มสัมพันธ์และมิตรภ�พ 

ระหว่�งพนักง�นด้วยกัน

• งานปีใหม่ จัดขึ้นเพ่ือทำ�บุญส่งท้�ยปีเก่�และต้อนรับปีใหม่ ภ�ยในง�นมีกิจกรรมก�รร่วมกันทำ�บุญเลี้ยงพระ  

ถว�ยสงัฆท�น ก�รรบัคำ�อวยพรจ�กผูบ้รหิ�รระดบัสงู ก�รรว่มจบัฉล�กของขวญัจ�กผูบ้รหิ�รทกุคนทีจ่ะใหแ้กพ่นกัง�น  

และมอบร�งวัลสำ�หรับพนักง�นที่มีอ�ยุง�นครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

• งานสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมคว�มเป็นไทย โดยจะจัด 

ขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดย�วในช่วงสงกร�นต์ มีก�รตักบ�ตรข้�วส�รอ�ห�รแห้ง ก�รปล่อยนกปล่อยปล� พิธีแห่พระและ 

สรงนำ้�พระ และก�รรดนำ้�ดำ�หัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริห�รระดับสูงภ�ยในบริษัทและพนักง�นร่วมส�ดนำ้�กันต�มประเพณี 

อย�่งอบอุ่นและเป็นกันเอง 

• งานเชิดชู ชูเกียรติ จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภ�คมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้�ยวันเกิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์  

ผูก้อ่ตัง้บรษิทั เปน็กจิกรรมทีบ่อกเล�่เรือ่งร�วคว�มเปน็อมรนิทรจ์�กอดตีถงึปจัจบุนั วถิชีวีติในด�้นต�่งๆ ซึง่เปน็ร�กฐ�น 

สำ�คัญของวัฒนธรรมอมรินทร์ และย้อนรำ�ลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้ว�งร�กฐ�นให้พวกเร�ช�วอมรินทร์ทุกคน

• งานเปิดท้าย ขายของ กิจกรรมนี้พนักง�นจะส�ม�รถม�ออกร้�นข�ยของเพื่อห�ร�ยได้เสริม ทั้งของกิน ของใช้ 

และม�เดินเลือกซื้อของในร�ค�พิเศษ รวมทั้งเป็นกิจกรรมสังสรรค์ท่ีร่วมสร้�งคว�มสัมพันธ์ในกลุ่มพนักง�นท้ังหมด

ของอมรินทร์

 

4.	กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอกด้านอื่นๆ	

• การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย ให้สภ�ก�ช�ดไทย ปีละ 3 ครั้ง

• กิจกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้ ร่วมบริจ�คหนังสือ อุปกรณ์ก�รเรียน อุปกรณ์กีฬ� และสร้�งห้องสมุด 

ให้โรงเรียนต�่งๆ ที่ข�ดแคลน

• โครงการเยี่ยมชมอมรินทร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำ�หรับบุคคลภ�ยนอก นิสิตนักศึกษ� ให้เข้�ม�ศึกษ�ดูง�น 

กระบวนก�รทำ�ง�นของอมรนิทร ์ท�งอมรนิทรจ์ะเตรยีมก�รตอ้นรบัและจดัวทิย�กรม�บรรย�ยให้คว�มรูใ้นหัวข้อท่ีสนใจ

• โครงการ Amarin Talent Academy เป็นโครงก�รท่ีเปิดโอก�สให้บุคคลภ�ยนอก นิสิตนักศึกษ�ท่ีต้องก�รฝึก 

ประสบก�รณก์�รทำ�ง�นจรงิจ�กพีเ่ลีย้งผูท้ีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในง�น โดยจะไดล้งมอืปฏบิตังิ�นเชน่เดยีวกบับคุล�กร 

ของบริษัท รวมระยะเวล� 3 เดือน เมื่อจบโครงก�รห�กมีผลประเมินจ�กพี่เลี้ยงอยู่ในระดับดีเยี่ยม บริษัทจะพิจ�รณ� 

รับเข้�เป็นพนักง�นประจำ�โดยไม่ต้องทดลองง�นอีก

• โครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” เป็นก�รร่วมมือกับเครือข่�ยอน�คตไทย ที่มีภ�คีเครือข่�ยกว่� 85 องค์กร  

เพื่อร่วมรณรงค์มุ่งเน้นพฤติกรรมเชิงบวกให้คนไทย โดยมีจุดมุ่งหม�ยกระตุ้นให้คนในช�ติปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิก 

พฤติกรรมที่ไม่ดี ภ�ยใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ อย�่ให้ใครว่�ไทยฟุ้งเฟ้อ อย�่ให้ใครว่�ไทยขี้โกง อย่�ให้ใครว่�ไทยไร้สติ  

และอย�่ให้ใครว่�ไทยมักง�่ย
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งานพัฒนาทักษะในด้านการทำางาน
อมรินทร์ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นทุกคน โดยกำ�หนดนโยบ�ยให้พนักง�นทุกคนใน 

องค์กรต้องได้รับก�รฝึกอบรมและพัฒน�ศักยภ�พต�มแผนก�รพัฒน�ประจำ�ปี ฉะนั้นจะมีก�รดำ�เนินก�รจัดฝึกอบรมและ 

สัมมน�ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills รวมถึงก�รสร้�ง 

ให้เป็นสังคมแห่งก�รแบ่งปันคว�มรู้กันภ�ยในองค์กร เช่น ก�รสัมมน�ประจำ�ปีของกลุ่มช่�งภ�พ กลุ่มศิลปกรรม  

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้จ�กรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องในโครงก�รพี่สอนน้องสำ�หรับพนักง�นทุกคนท่ีเข้�ม�เป็นน้องใหม่ของอมรินทร์  

และทุกฝ่�ยจะต้องมีก�รจัดสัมมน�ประจำ�ปี เพื่อสรุปผลก�รทำ�ง�นของปีนั้น และว�งแผนก�รทำ�ง�นของปีต่อไปให้ชัดเจน  

และเข�้ใจไปในทิศท�งเดียวกัน

• The Slight Edge (ทำา 1 ได้ 9) เป็นโครงก�รที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักง�นได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดห�วิธีปรับปรุง 

กระบวนก�รทำ�ง�นเพยีงเลก็นอ้ยแตไ่ดผ้ลลพัธท์ีย่ิง่ใหญ่ แตกต�่งจ�กก�รทำ�ง�นแบบเดมิๆ นอกจ�กนัน้พนกัง�นยงัส�ม�รถ 

นำ�เอ�สิ่งที่ได้ทดลองทำ�แล้วส่งเข�้ประกวดร�งวัลนวัตกรรมระดับส�ยง�นและระดับองค์กรต่อไป 

• Total Quality Management (TQM) เป็นก�รพัฒน�ทักษะด้�นก�รบริห�รคุณภ�พที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยคิดค้น 

ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ที่ส�เหตุด้วยเครื่องมือต่�งๆ อย่�งสร้�งสรรค์และเป็นระบบ

• พัฒนาความรูแ้ละทกัษะดา้นดจิทิลั เพือ่เป็นก�รสง่เสรมิขดีคว�มส�ม�รถด�้นดจิทิลัใหบ้คุล�กร บรษิทัจงึไดจ้ดัหลกัสตูร 

เพื่อพัฒน�บุคล�กร โดยได้ร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ยนอกเพื่อให้คว�มรู้ในหลักสูตรต่�งๆ อ�ทิ Cross Platform อย�่งไร 

ให้นำ�กระแส, Wongnai Show and Share, Google Solution Platform, Mobile Journalism Workshop, ฯลฯ

• Amarin Invent the Future หลกัสตูรพฒัน�ศกัยภ�พของผูบ้รหิ�รระดบัสงู ท่ีจะทำ�ให้รปูแบบก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ยใน

องค์กรมีประสิทธิภ�พ รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศท�งเดียวกันอย่�งเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป
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1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่มีชื่อปร�กฏ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

กลุ่มผู้ถือหุ้น
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

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

บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  43,076,883 21.54  44,227,752  22.11  49,231,462  24.62  55,114,138  25.05  57,766,458  26.26 

น�งเมตต� อุทกะพันธุ์  74,393,662 37.20  74,393,662  37.20  74,393,662  37.20  81,833,028  37.20  81,833,028  37.20 

Thailand Securities Depository  15,959,268 7.98  15,098,268  7.55  10,092,768  5.05  11,105,552  5.05  8,453,232  3.84 

น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  18,533,684 9.27  18,533,684  9.27  18,533,684  9.27  20,387,052  9.27  20,387,052  9.27 

น�ยระพี อุทกะพันธุ์  23,519,474 11.76  24,361,579  12.18  24,361,579  12.18  26,797,735  12.18  26,797,735  12.18 

2. สัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้บริห�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

ร�ยชื่อผู้บริห�ร สัดส่วนก�รถือหุ้น

น�งเมตต� อุทกะพันธุ์  37.197 %

น�งระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  9.267 %

น�ยชีวพัฒน์ ณ ถล�ง  0.100 %

น�ยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  0.005 %

น�งนวลจันทร์ ศุภนิมิตร  0.011 %

น�งอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี  0.550 %

3. นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 
ของบริษัทฯ

รายงานการถือหุ้น 
โครงสร้างและสัดส่วนผู้ถือหุ้น
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ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รลงทุนของผู้ลงทุน หรือได้รับ 
ผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้

1. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รข�ดแคลนสินค้�และวัตถุดิบในก�รผลิต กระด�ษเป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญที่ใช้ในก�รผลิตนิตยส�ร หนังสือเล่ม  
และง�นรับจ้�งพิมพ์ วัฏจักรร�ค�ของกระด�ษจะแปรผันต�มภ�วะคว�มต้องก�รของตล�ดและต�มทิศท�งภ�วะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวล�  
บริษัทฯ ใช้วิธีก�รสั่งซื้อกระด�ษที่ใช้ในก�รผลิตนิตยส�รและหนังสือเล่ม ซึ่งส�ม�รถทร�บชนิดและปริม�ณก�รใช้ได้ล่วงหน้� โดยสั่งจอง 
ลว่งหน�้จ�กผูค้�้กระด�ษร�ยใหญซ่ึ่งมกีำ�ลงัก�รผลติกระด�ษสงูสดุในประเทศ และก�รสัง่ซือ้กระด�ษจ�กต�่งประเทศจ�กผูน้ำ�เข�้ร�ยใหญ ่
ม�กกว�่ 3 ร�ย คว�มเสีย่งด้�นก�รข�ดแคลนวัตถดิุบหลกั (กระด�ษ) จงึไมม่ ีสำ�หรบัแหลง่จดัซือ้วตัถดุบิอ่ืน บรษัิทฯ มคีณะกรรมก�รคดัเลอืก 
แหล่งจัดซื้อ จัดห�ผู้จำ�หน่�ยวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองได้ เพื่อสำ�รองก�รสูญเสียผู้จำ�หน่�ยหลักไป

2. คว�มเสี่ยงด้�นร�ยได้โฆษณ� อุตส�หกรรมโฆษณ�ส�ม�รถสะท้อนถึงสภ�วะเศรษฐกิจได้เป็นอย่�งดี ห�กเกิดวิกฤติท�งเศรษฐกิจ  
ผู้บริโภคจะชะลอก�รสั่งซื้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้�และบริก�ร ที่ต้องพิจ�รณ�ในงบประม�ณด้�นโฆษณ�ประช�สัมพันธ์อย่�ง 
ระมัดระวัง โดยเลือกใช้สื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้�หม�ยม�กยิ่งข้ึน แต่อย�่งไรก็ต�มบริษัทฯ ได้ผลิตนิตยส�รหัวใหม่ๆ ออกม�อย่�งต่อเนื่อง 
เพือ่รักษ�ส่วนแบง่ท�งก�รตล�ดและพฒัน�ใหเ้ป็นนิตยส�รที่ไดร้บัคว�มนยิมจ�กผูบ้รโิภคในอนัดบัตน้ๆ พรอ้มกบัปรบัเปลีย่นวธิกี�รโฆษณ� 
ที่หล�กหล�ย นำ�เสนอเพื่อเพิ่มมูลค่�สินค้�และบริก�รให้ลูกค้�ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่�ม�กที่สุด เมื่อเกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งภ�วะ 
เศรษฐกิจ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อร�ยได้โฆษณ�ของบริษัทฯ ม�กนัก

3. คว�มเสี่ยงด้�นลิขสิทธิ์ เนื่องจ�กบริษัทฯ มีก�รผลิตนิตยส�รและหนังสือเล่ม ที่ต้องแข่งขันด้วยเนื้อห�ส�ระและก�รจัดทำ�รูปเล่ม 
ที่ทันสมัย และมีคุณภ�พออกสู่สังคมอย่�งต่อเน่ือง จึงได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กนักเขียนหล�ยร�ยให้เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดพิมพ์และ 
จดัจำ�หน�่ย โดยเนือ้ห�ส�ระอนัหล�กหล�ยได้ม�จ�กก�รคิดรเิริม่สร�้งสรรคจ์�กภ�ยในองคก์รของบรษิทัฯ และจ�กก�รคดัสรรจ�กภ�ยนอก 
ทั้งในและต่�งประเทศ โดยก�รจัดซื้อลิขสิทธิ์จ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์โดยตรง หรือผ่�นตัวแทนที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่�งถูกต้อง ด้วยก�รทำ�สัญญ� 
เปน็ล�ยลกัษณอั์กษรอย�่งถกูตอ้งต�มกฏหม�ย ภ�ยใตเ้งือ่นไขและร�ยละเอยีดของสญัญ�ทีช่ดัเจน เปน็ธรรมและโปรง่ใส บรษิทัฯ จงึไมม่ ี
คว�มเสี่ยงด้�นลิขสิทธิ์ 

4. คว�มเสีย่งเก่ียวกบัอตุส�หกรรมสิง่พมิพ ์บริษทัฯ ไดล้งทนุสร�้งโรงพมิพเ์ปน็ของตวัเองขน�ดใหญ ่มกี�รลงทนุและพฒัน�เทคโนโลย ี
ก�รพิมพ์อย่�งต่อเนื่อง ส�ม�รถรองรับก�รผลิตสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ อันได้แก่ นิตยส�ร หนังสือเล่ม และง�นรับจ้�งพิมพ์ท่ัวไป 
ได้อย่�งเต็มที่ บริษัทฯ ส�ม�รถบริห�รจัดก�รต้นทุนก�รผลิตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และกำ�หนดระยะเวล�ได้อย่�งแน่นอน บริษัทฯ  
จึงไม่มีคว�มเสี่ยงด้�นกำ�ลังก�รผลิตและสถ�นที่ผลิตง�นพิมพ์คุณภ�พ

ปัจจัยความเสี่ยง
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5. คว�มเส่ียงด�้นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีของลกูหนี ้บรษัิทฯ อ�จมคีว�มเสีย่งด�้นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีข้องลกูหนีก้�รค�้  
แต่บริษัทฯ ได้มีม�ตรก�รรองรับคว�มเสี่ยงดังกล่�วด้วยก�รคัดเลือกลูกค้�ที่มีศักยภ�พ และมีหลักประกันสำ�หรับลูกค้�ร�ยใหม่ กำ�หนด 
วงเงิน (Credit Line) และระยะเวล�ก�รให้วงเงิน (Credit Term) ให้ลูกค้�แต่ละร�ยอย่�งเหม�ะสมชัดเจน รวมไปถึงก�รบริห�รจัดเก็บหนี้ 
อย่�งใกล้ชิดและรักษ�สัมพันธภ�พกับลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง

6. คว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ บรษิทัฯ อ�จมคีว�มเสีย่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงอตัร�ดอกเบีย้ของสถ�บนัก�รเงนิในก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ท�งก�รเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รเงินที่ชัดเจนสอดคล้องต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยก�รจัดห�เครื่องมือท�งก�รเงินที่เหม�ะสม ภ�ยใต้ 
ต้นทุนก�รดำ�เนินง�นที่ตำ่�ที่สุด และไม่มีนโยบ�ยที่จะถือหรือออกเครื่องมือท�งก�รเงินเพื่อก�รเก็งกำ�ไรหรือเพื่อก�รค้�ที่ขัดกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

7. คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน บริษัทฯ อ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รชำ�ระหนี้ค่�เครื่องจักรที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ แต่บริษัทฯ  
มีนโยบ�ยป้องกันคว�มเส่ียงดังกล่�วด้วยก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� เพ่ือลดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 
เงินตร�ต่�งประเทศทุกครั้ง

8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจ�กปัจจุบัน หนังสือหรือเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่�นส�ม�รถอ่�น 
ผ�่นท�งอินเทอรเ์นต็ หรืออปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสพ์กพ�อืน่ๆ ไดเ้ข�้ม�ทดแทนอตุส�หกรรมสิง่พมิพ ์บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัและให้คว�มสำ�คญั 
จึงได้ทำ�ก�รศึกษ�ผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้น เพื่อให้ส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม

9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกฟ้องร้อง ในส่วนธุรกิจ “ชีวจิตโฮมคลินิกเวชกรรม” ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นสถ�นพย�บ�ลประเภทที่ไม่รับ 
ผูป้ว่ยไวค้�้งคนื จ�กก�รทีท่�งภ�ครัฐได้ออกพระร�ชบัญญตัวิธิพีจิ�รณ�คดผีูบ้รโิภค พ.ศ.2551 ซึง่พระร�ชบญัญตัดิงักล�่วอ�จมผีลกระทบ 
ต่อผู้ประกอบก�รสถ�นพย�บ�ลตลอดจนบุคล�กรท�งก�รแพทย์ ซึ่งอ�จทำ�ให้บริษัทฯ ในฐ�นะสถ�นพย�บ�ลมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รถูก 
ฟอ้งรอ้งจ�กก�รใหบ้รกิ�รด้�นรักษ�พย�บ�ลเพิม่ข้ึน ดังน้ัน ฝ�่ยบรหิ�รจงึไดใ้ห้คว�มสำ�คญัในคณุภ�พก�รรกัษ�พย�บ�ล ก�รคดักรองแพทย ์ 
เรื่องสิทธิของผู้ป่วย ทั้งในด้�นก�รให้ข้อมูล ก�รบริห�รคว�มค�ดหวังของผู้ใช้บริก�ร ก�รมีกระบวนก�รร�ยง�นและก�รแก้ไขปัญห� 
เมื่อมีคำ�ร้องเรียนจ�กผู้ใช้บริก�ร เพื่อเป็นก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในด้�นนี้ อย่�งไรก็ต�มในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีก�รถูกฟ้องร้องเรื่อง
ก�รให้บริก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลจ�กผู้ใช้บริก�รอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

10. คว�มเสีย่งในเร่ืองของใบอนุญ�ต บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จำ�กดั ซึง่เปน็บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดร้บัใบอนญุ�ตประกอบกจิก�ร
กระจ�ยเสียงหรือโทรทัศน์สำ�หรับให้บริก�รกระจ�ยเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจก�รที่ใช้คลื่นคว�มถี่) ประเภทบริก�รธุรกิจระดับช�ติ หมวดหมู ่
ทั่วไปแบบคว�มคมชัดสูง ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วต้องได้รับใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร โดยใบอนุญ�ตดังกล่�วมีระยะเวล� 15 ปี  
ตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้ใบอนุญ�ตข้�งต้น จะตอ้งมกี�รปฏิบตัติ�มขอ้กำ�หนดของร�ชก�รอย�่งเครง่ครดั จ�กก�รทีฝ่�่ยบรหิ�ร 
มีก�รกำ�หนดกรอบก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ ให้แก่ฝ่�ยปฏิบัติง�น อีกทั้งที่ผ่�นม�ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ ของฝ่�ยปฏิบัติง�นมีก�รดำ�เนินก�ร 
อย่�งมีแบบแผนต�มที่กำ�หนดไว้ จึงค�ดว่�คว�มเสี่ยงในเรื่องใบอนุญ�ตจะถูกจำ�กัดไว้ในระดับหนึ่งเท่�นั้น

11. คว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้เงินลงทุนสูง บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงทั้งในส่วนของค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต ค่�บริก�รโครงข่�ย ก�รลงทุนในสตูดิโอและอุปกรณ์ ตลอดจน 
เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคว�มสำ�เร็จนี้มีผลกระทบต่อผลประกอบก�รของบริษัทฯ อย่�งมีนัยสำ�คัญ แต่เนื่องจ�กก�รดำ�เนินก�รในธุรกิจ 
ดงักล�่ว มุง่หวงัเพือ่เสรมิสร้�งคว�มแข็งแกร่งใหแ้กบ่ริษทัฯ ในระยะย�ว และเปน็ก�รสร�้งมลูค�่เพิม่ใหแ้กบ่รษิทัฯ อกีทัง้ไดร้บัก�รสนบัสนนุ
ท�งก�รเงินจ�กสถ�บันก�รเงินต่�งๆ เพื่อก�รลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
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12. ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51 ปัจจุบัน กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ กลุ่มอุทกะพันธุ์ 
ซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มี 
เรื่องใดๆ เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้น 
รายยอ่ยยงัสามารถรวบรวมคะแนนเพือ่ทำาการถว่งดุลการบรหิารงานได ้นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
กรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อทำาการถ่วงดุล และตรวจสอบการดำาเนินการและการบริหารงาน ดังนั้น ความเสี่ยงดังกล่าวนี้จึงได้รับ 
การจัดการที่เหมาะสม และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ที่อยู่ ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9476
 หรือ Call Center 0-2009-9999 www.tsd.co.th.
ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
 ที่อยู่  เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
 เขตบางซื่อ  กรุงเทพ ฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080
 โทรสาร  0-2586-0301
ที่ปรึกษาทางกฏหมาย สำานักงานคุณธรรมทนายความ
 ที่อยู่ เลขที่ 72/2-3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 0-2274-7529-30
 โทรสาร 0-2274-7638
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท พัฒนวิจัย จำากัด
 ที่อยู่ เลขที่ 1215/6 หมู่บ้านเอื้อสุข 15 ถนนพัฒนาการ
 เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 0-2322-4188
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู
 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาบางยี่ขัน
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สาขาบางลำาพู

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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รายงานทางการเงิน 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง หนังสือรับรองถึงผู้สอบบัญชี
เรียน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
งบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดสำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 
2558 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ำาคญั รวมถงึหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ ของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้  
แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อสรุปว่า มีสิ่งที่เป็นเหตุให้ท่านเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 
กระแสเงินสด ของบริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสำาคญัตามแมบ่ทการบญัช ี
ในรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตามแม่บทการบัญชีในการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าขอยืนยันคำารับรองตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่อ้างถึงข้างต้นได้จัดทำาขึ้นและแสดงตามแม่บทการบัญชีในรายงานทางเงินที่เกี่ยวข้อง
2. ข้าพเจ้าได้นำาบันทึกทางการบัญชี และเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดรวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดให้ท่านแล้ว 
3. ไม่มีรายการท่ีมีสาระสำาคัญใดท่ียังไม่ได้บันทึกอย่างถูกต้องในบันทึกบัญชีท่ีเป็นมูลฐานสนับสนุนข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
4. ไม่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดทางกฎหมายใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นไปได้ที่ได้ทราบแล้ว ที่อาจ 

มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างเป็นสาระสำาคัญ
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีและการนำาการควบคุมภายในไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและค้นพบ

การทุจริตและข้อผิดพลาด
6. ข้าพเจ้าได้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงที่มีนัยสำาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทุจริตที่พบ หรือสงสัยว่าการทุจริตจะมีผลกระทบ 

ต่อกิจการ
7. ขา้พเจา้ไดเ้ปดิเผยถงึผลการประเมนิความเสีย่งของผูบ้รหิารวา่ ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลอาจแสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ

อันเป็นสาระสำาคัญอันมีผลเนื่องมาจากทุจริต
8. ข้าพเจ้าเช่ือว่าผลกระทบของการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีไม่ได้รับการแก้ไขท้ังท่ีเป็นรายการและผลโดยรวม  

จะไม่เป็นสาระสำาคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม
9. ข้าพเจ้ารับรองในความครบถ้วนของข้อมูลที่จัดให้ท่านเกี่ยวกับการระบุถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนังสือรับรองเพื่อการตรวจสอบบัญชี
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10. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมและเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในข้อมูลทาง 
การเงินระหว่างกาล
10.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงรายการขาย ซ้ือ เงินให้กู้ยืม การโอน สัญญาเช่าและการ 

รับประกัน และลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
10.2 การรับประกันซึ่งทำาให้เกิดหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา 
10.3 ข้อตกลงและสิทธิในการซื้อคืนสินทรัพย์ที่ขายไปแล้ว

11. การแสดงและการเปิดเผยวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงาน 
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อสมมติฐานที่ใช้ ได้สะท้อนถึงความต้ังใจและความสามารถท่ีจะดำาเนินการใดๆ โดยเฉพาะ 
ในนามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม

12. ขา้พเจา้ไมม่แีผนหรือเจตนาใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งมสีาระสำาคญัตอ่มลูคา่ตามบญัชหีรอืการจดัประเภทของสนิทรพัย ์
และหนี้สินที่แสดงไว้ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

13. ข้าพเจ้าไม่มีแผนที่จะยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ หรือแผนงานหรือความต้ังใจอ่ืนท่ีจะมีผลทำาให้มีสินค้าคงเหลือล้าสมัยหรือ
มากเกินไป และไม่มีสินค้าคงเหลือที่แสดงราคาไว้สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

14. กิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย ์
ของกิจการ ยกเว้นที่ได้เปิดเผยไว้แล้ว

15. ข้าพเจ้าได้บันทึก หรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าอย่าง 
เหมาะสมแล้ว

ตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่
ในหนังสือรับรองฉบับนี้ ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวธนารี พิมปรุ) (นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เอกสารแนบที่ 1
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบริษัท : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.1 บริษัทฯ มีการทำาสัญญาเช่าสถานที่เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
ระหว่างบริษัทฯ กับนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ซึ่งดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ มีกำาหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต ่
วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 อตัราคา่เชา่เดอืนละ 50,000.00 บาท สำาหรบัเพือ่ใชป้ระกอบกจิการชวีจติโฮม

1.2 บริษทัฯ มกีารต่อสญัญาเช่าสถานทีเ่ลขท่ี 108 หมู ่2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำาบลมหาสวสัดิ ์อำาเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีกำาหนดระยะเวลาอีก 1 ปี 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อัตราค่าเช่าเดือนละ 78,750.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1.3 บรษิทัฯ มีการทำาสญัญาใหเ้ช่าสถานทีบ่างสว่น บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารเลขท่ี 7/9 ถนนอรณุอมรนิทร ์แขวงอรณุอมรนิทร ์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีกำาหนดระยะเวลา  
3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 44,400.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่า 
เพิ่ม) สำาหรับให้ใช้เป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการยกเลิกสัญญาเดิม  
โดยมีผลสิ้นสุดลงตามวันที่ 27 มกราคม 2557 และทำาสัญญาใหม่ เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเช่าจากเดิมแบ่งเช่าบางส่วนเป็นเช่า 
เต็มพื้นที่อาคาร เลขที่ 7/8-19 มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560  
โดยเริ่มชำาระค่าเช่าต้ังแต่เดือน เมษายน 2557 เป็นต้นไป อัตราเดือนละ 420,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
ชำาระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

1.4 บริษัทฯ มีการต่อสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา และรับผิดชอบงานบัญชี-การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสินค้าและ 
ขายโฆษณา เป็นตัวแทนในการเก็บเงินแทนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำากัด มีกำาหนดระยะเวลา  
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราค่าดำาเนินการเดือนละ 50,000.00 บาท (ยังไม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน
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2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย:บาท)

รายการ/ประเภท/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 154,910,761.70

บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

บริษัท อมรินทร์ เทรดดิ้ง จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย 1,328,974.18

156,239,735.88

- สินค้าฝากขาย

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 219,547,831.11

219,547,831.11

- เจ้าหนี้การค้า

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 900,430.77

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย 36,434,894.70

37,335,325.47

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- เงินกู้ยืมระยะสั้น 

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

ยอดต้นงวด -

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด -

เงินกู้ยืมจ่ายคืนระหว่างงวด -

ยอดปลายงวด -

-
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(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- เงินกู้ยืมระยะสั้น 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย

ยอดต้นงวด 400,000,000.00

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด 600,000,000.00

เงินกู้ยืมจ่ายคืนระหว่างงวด (870,000,000.00)

ยอดปลายงวด 130,000,000.00

130,000,000.00

- เงินมัดจำา -

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย -

 - รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- มูลค่าการขายสินค้าและบริการ

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 570,796,824.43

บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

บริษัท อมรินทร์ เทรดดิ้ง จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย 1,755,418.00

572,552,242.43

- มูลค่ารายได้อื่น

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 80,125.55

บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 

บริษัท อมรินทร์ เทรดดิ้ง จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย 1,040,824.95

1,120,950.50
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(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- มูลค่าดอกเบี้ยรับ

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

 บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 

 บริษัท อมรินทร์ เทรดดิ้ง จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย 17,453,424.61

17,453,424.61

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- มูลค่ารายได้ค่าเช่า

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

 บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 

 บริษัท อมรินทร์ เทรดดิ้ง จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย 5,040,000.00

5,040,000.00

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- มูลค่าค่าใช้จ่าย 

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

 บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด บริษัทย่อย -

 ค่าเช่าสถานที่-ชีวจิตโฮม กรรมการบริหาร 600,000.00

600,000.00
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3. ลักษณะความสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่ตั้ง ณ ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด จำาหน่ายหนังสือ ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด จำาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อมรินทร์ เทรดดิ้ง จำากัด จัดจำาหน่าย ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ให้บริการช่องโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัล

ไทย บริษัทย่อย

ลงชื่อ
 (นางสาวธนารี พิมปรุ)

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ลงชื่อ
(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจจากสายธุรกิจที่สำาคัญ 4 สายงานคือ สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ดำาเนินการรับจ้างพิมพ์งานทั่วไปและจัดพิมพ์งาน
ภายในของบริษัท สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม ดำาเนินธุรกิจในการผลิตนิตยสาร และหนังสือเล่ม ขายพื้นที่โฆษณา จัดงาน
แฟร์ และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ดำาเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจรับจัดงาน ( Creative & Event) , ธุรกิจจัดทำาและพัฒนา
เว็บไซต์ และธุรกิจชีวจิตโฮม โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด เพื่อร่วมดำาเนิน
ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม “AMARIN activ TV” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 และในระหว่างปี 2556 บริษัท
ย่อยได้เข้าซื้อซองประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จากคณะกรรมการ กสทช. จำานวน 2 ซอง  
คือ ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการหมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (HD) ต่อมาเมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัทย่อย
ได้รบัหนงัสอืแจ้งการประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิทัิล ให้เป็นผูช้นะการประมลูในหมวดท่ัวไปประเภทความคมชดัสงู 
(HD) จึงทำาการคืนใบอนุญาตและยุติธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อมาดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเต็มตัว และได้ดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล 
โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 ภายใต้ชื่อช่อง AMARIN TV HD ปัจจุบันสามารถรับสัญญาณผ่านกล่อง  
Set Top Box และในระบบการรับสัญญาณต่าง ๆ ในหมายเลขช่อง 34

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ภาคการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในภาวะซบเซา โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก
เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ประชาชนชะลอการใช้จ่าย ทำาให้ผู้ประกอบการมียอดขายท่ีลดลง และไม่มีความมั่นใจท่ีจะลงทุนเพิ่ม  
จงึส่งผลต่อกำาลงัการซือ้ในภาพรวมของปี 2558 ลดลงอย่างมนียัสำาคญั อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายได้รวมทัง้สิน้ 2,003.86 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 4.70 มผีลขาดทนุสทุธ ิ416.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 355.27 มผีลขาดทุนสทุธต่ิอหุน้ 
1.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทย่อย ซึ่งเริ่มดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลในช่วงแรก 

รายได้จากการดำาเนินงาน

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 2,003.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 4.70  
โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจของโลกและในประเทศจะชะลอตัว แต่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ภาครัฐ 
มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน และภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทำาให้สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีรายได้เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2557 เท่ากับร้อยละ 9.01 โดยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา และพัฒนางานพิมพ์รูปแบบ

ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน
ความเห็นและคำาอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2558
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ดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อผลิตงานที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง เพื่อเป็นผู้นำาด้านการพิมพ์คุณภาพต่อไป

สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม
รายได้ขายพ้ืนที่โฆษณาในปี 2558 ภาพรวมอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในนติยสารยงัคงมอีตัราการเตบิโตลดลงอย่างต่อเนือ่ง เป็นผลมา

จากปัจจัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่ชัดเจน ทำาให้การค้าและการลงทุนซบเซาตามไปด้วย จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่น และกำาลังซื้อของผู้
บริโภคลดลง ผู้ประกอบการระมัดระวังในการใช้จ่าย ทำาให้ภาพรวมรายได้โฆษณาของบริษัทมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2557

รายได้ขายสิ่งพิมพ์ ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี 2558 จัดอยู่ในเกณฑ์ลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซา 
กำาลังซื้อของผู้บริโภคลงลง ส่งผลให้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีนิตยสารจำานวน 13 ฉบับแม้ว่า
ในปีนี้บริษัทฯ จะไม่มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่ แต่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและภาพลักษณ์นิตยสารบางฉบับ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มาก
ที่สุด โดยการนำาเสนอเนื้อหาแบบดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านเว็บไซต์ นำาเสนอนิตยสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) และเพิ่ม 
ช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ อาทิ Facebook และ Instagram ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคส่วนหนังสือ
เล่ม ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสำานักพิมพ์ยังคงมีอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมา และปัจจัยที่สำาคัญต่อการขยายตัวดังกล่าว
มาจากการกำาหนดให้เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่านแห่งชาติ” ในปี 2552-2561 และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็น
โอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม โดยในรอบปี 2558 บริษัทได้ผลิตหนังสือเล่มปกใหม่และพิมพ์ซำ้าปกที่มียอดขายดีต่อเนื่อง ออกสู่
ตลาดในจำานวนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำาให้ยอดขายมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557

รายได้จากธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า บริษัทมีการจัดงานแฟร์ 3 งานในปี 2558 โดยมีการจัดงานแสดงที่สำาคัญรวม 6 ครั้ง ซึ่งได้แก่ 
งานบ้านและสวน Midyear Fair ครั้งที่ 3, งาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ซึ่งทั้ง 3 งานได้จัดที่ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 งาน “Health Cuisine and Beauty Festival” ที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้มีการจัดอีกครั้งหนึ่งและเปลี่ยนชื่องาน
เป็น “Good Life” โดยจดัข้ึนพร้อมงานบ้านและสวนแฟร์ ทีอ่าคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมอืงทองธาน ีซึง่ได้รบัการตอบรบัจากผูป้ระกอบการ 
และผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี มีผลการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 
สายงานแอ็คทีฟอมรินทร์

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยเป็นผู้ดำาเนินการทั้งหมด  
และในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้หยุดการดำาเนินธุรกิจบริการนำาเที่ยว, ธุรกิจอบรมสัมมนา เป็นการชั่วคราว แต่ยังคงดำาเนิน  
ธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์, ธุรกิจนิวมีเดีย ต่อไป 

รายได้จากรายการโทรทัศน์ ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจโทรทัศน์ โดยจัดตั้งบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 
จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง 99.99% เริ่มทดลองออกอากาศช่องรายการ “อมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี” 
(AMARIN activ TV) ในระบบ C Band ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และออกอากาศเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2556 และต่อมาใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 บริษัทย่อยได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาต ิต่อคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) และผ่านการพจิารณาคณุสมบตัิ
การเป็นผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยเข้าร่วมการประมูลเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และได้รับแจ้งผล
การประมูลเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 บริษัทย่อยเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลี่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
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ในระบบดจิทิลั ประเภทบรกิารทางธรุกจิระดบัชาต ิหมวดหมูท่ั่วไปแบบความคมชดัสงู (HD) ต่อมาบรษัิทจงึได้ยตุกิารดำาเนนิธรุกจิโทรทศัน์
ดาวเทียมเพื่อมาดำาเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลหลังจากได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ด้วยรูป
แบบรายการทีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองให้แก่กลุม่ผูบ้รโิภคและกลุม่ลกูค้าโฆษณาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในปี 2558 การดำาเนนิธรุกจิ
ทีวีดิจิทัลซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อยยังคงมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นในช่วงแรกของการดำาเนินธุรกิจใหม่  
แต่ท้ังนีผ้ลขาดทนุดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัทีบ่รษิทัฯ ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว จงึไม่มผีลอย่างมนียัสำาคญัต่อการดำาเนนิงานของบรษิทั
และบริษัทย่อย

รายได้จากธุรกิจชีวจิตโฮม ซึ่งเปิดดำาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษา
ในแนวทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และร้านค้าจำาหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ ท้ังนี้เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าผู้อ่านและลูกค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

รายได้จากธรุกจิครเีอทฟีแอนด์อเีว้นต์ เป็นอกีหน่ึงธุรกจิท่ีทำากจิกรรมต่างๆ ให้กบันติยสารและหนงัสอืเล่มของบรษัิท เช่น จดังานแฟร์  
งานเปิดตวัหนงัสอืและนติยสาร และงานเปิดตัวสนิค้า ในปี 2558 เป็นต้นมา บรษัิทได้รบัจ้างจดักจิกรรมให้กบับคุคลและหน่วยงานภายนอก
องค์กรรายใหญ่หลายราย ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าพอใจ 

ต้นทุนขาย
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 1,953.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 20.23 มีอัตราส่วนต้นทุน

ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 97.46 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 84.87 เป็นผลมาจาก 
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินการในธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 23.37 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำาเนิน

ธุรกิจทีวีดิจิทัล และดอกเบี้ยจ่าย และเนื่องจากในปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการตีความการกำาหนดราคาทุนขึ้นมาใหม่ เป็นเหตุให้
บรษิทัย่อยต้องปรบัปรงุการบันทกึรายการต้นทนุใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ระบบดจิทิลัให้เท่ากบัราคาเทยีบเท่าเงนิสดโดยวธิคีดิลด  
และบันทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำานวนเงินท้ังหมดท่ีต้องจ่ายชำาระเป็นต้นทุนทางการเงิน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น

กำาไรสุทธิ
จากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำาลังซื้อของผู้บริโภคที่หดหายไป และการดำาเนินการในธุรกิจทีวีดิจิทัลอย่างเต็มตัวใน

ปี 2558 ทำาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำาเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 416.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับร้อยละ 
355.27 

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,100.13 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5.06 ประกอบ
ไปด้วยสินทรัพย์ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,073.56 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ  980.93 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,785.20 ล้านบาท
สินทรัพย์อื่น  260.44 ล้านบาท
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ส่วนที่ลดลงมาจากหมวดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ ราคาทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคงเหลือสุทธิหลังตัดจ่าย 
ที่ลดลงเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการตีความการกำาหนดราคาทุนขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเหตุให้บริษัทย่อยต้อง
ปรับปรุงการบันทึกบัญชีรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลให้เท่ากับราคาเทียบเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลด 
ส่งผลให้มลูค่าต้นทนุค่าใบอนญุาตฯ ลดลง โดยบนัทกึผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงนิสดกบัจำานวนเงนิท้ังหมดท่ีต้องจ่ายชำาระเป็นต้นทนุ
ทางการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,705.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 8.77 และมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.66 เท่า ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญได้แก่

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    450.00 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    980.00 ล้านบาท
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,394.60 ล้านบาท คดิเป็นมลูค่าตามบญัชหีุน้ละ 6.34 บาท
เปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2557 จำานวน 1,965.00 ล้านบาท มมีลูค่าตามบญัชหีุน้ละ 8.93 บาท โดยในระหว่างปี 2557 บรษัิท

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญจำานวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงมีจำานวน
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วจำานวน 219,999,865 หุ้น 

กระแสเงินสด
ในปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมดำาเนนิงานเพิม่ขึน้ท้ังสิน้จำานวน 31.56 ล้านบาท กระแสเงนิสด

สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 672.69 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 698.84 ล้านบาท โดยงบดุล ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 209.67 ล้านบาท โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้น 31.56 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 154.80 เน่ืองจากมีผลการ 
ดำาเนนิงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ เป็นผลขาดทนุ 445.58 ล้านบาท และมค่ีาตดัจำาหน่ายใบอนญุาตธรุกจิทีวดีจิทัิลเพ่ิมขึน้ 227.78 ล้านบาท  
โดยมีดอกเบีย้จ่ายและต้นทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้ 87.72 ล้านบาท และรายได้ดอกเบีย้รบัลดลง 3.13 ล้านบาท มลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่
เพิ่ม 5.87 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 17.48 ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดใช้ไปในการดำาเนินงานของปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว 

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2558 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำานวน 672.69 ล้านบาท  
มาจากการจ่ายเงนิสดซ้ือทรัพย์สนิถาวร และเงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตของธรุกจิทวีดีจิทิลัของบรษิทัย่อย เพือ่รองรบัการทำาธรุกจิ
ทีวีดิจิทัล จึงทำาให้มีจำานวนเงินใช้ไปในกิจกรรมลงทุนค่อนข้างสูง

กระแสเงนิสดสทุธทิี่ได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิได้แก่ เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสทุธ ิ300.00 ล้านบาท 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 510.00 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายจากการจ่ายดอกเบี้ย จำานวน 52.20 ล้านบาท และ
จ่ายเงนิสดเพ่ือการจ่ายเงนิปันผล จำานวน 154.00 ล้านบาท บรษิทัจงึมเีงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิรวมทัง้สิน้  698.84  ล้านบาท
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

RATIO ANALYSIS

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.06 0.98 0.76 4.08 3.78 1.93

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.75 0.63 0.49 2.76 1.88 1.15

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.33 0.32 0.03 1.34 1.27 0.93

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ครั้ง 4.03 4.04 4.15 4.03 4.12  4.20 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 89 89 87 89 87 86

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ครั้ง 5.08 5.57 6.65 5.12 4.43 4.45

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 71 65 54 70 81 81

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ครั้ง 7.81 8.34 10.05 7.87 6.99 6.52

ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน 46 43 36 46 52 55

Cash Cycle วัน 114 111 105 114 117 111

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น % 31.97 14.16 0.79 31.64 32.05 31.26

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน % 17.34 (3.76) (18.18) 17.41 17.05 16.35

อัตรากำาไรอื่นๆ % 1.16 1.13 1.76 1.25 1.81 2.92

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร % 140.13 (348.24) (12.16) 139.23 145.61 139.88

อัตรากำาไรสุทธิ % 13.65 (4.78) (20.78) 13.71 13.21 12.38

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 14.00 (4.55) (24.79) 14.07 11.58 10.12

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 11.37 (2.32) (7.95) 11.43 9.35 7.88

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 33.71 (9.78) (43.58) 34.06 31.78 33.98

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.83 0.48 0.38 0.83 0.71 0.64

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.23 1.73 2.66 0.23 0.25 0.32

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 827.32 10.39 1.17 825.69 195.40 61.10

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 7.75 60.86

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท

2. บริษัทฯ เริ่มจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

   มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555
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สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายการ

 ปี 2557 ปี 2558  ยอดเพิ่ม (ลด)

 จำานวนเงิน %  จำานวนเงิน %  จำานวนเงิน  % 

รายได้

 รายได้จากการขายและบริการ  1,892,347 98.87%  1,968,627 98.24%  76,280 4.03%

 รายได้อื่นๆ  21,623 1.13%  35,232 1.76%  13,609 62.94%

รวมรายได้  1,913,970 100.00%  2,003,859 100.00%  89,889 4.70%

หัก ต้นทุนขาย  1,624,408 84.87%  1,953,057 97.46%  328,648 20.23%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  289,562 15.13%  50,802 2.54% (238,760) (82.46%)

หัก ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  360,772 18.85%  408,667 20.39%  47,895 13.28%

 ต้นทุนทางการเงิน  41,596 2.17%  87,718 4.38%  46,123 110.88%

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (23,103) (1.21%) (28,437) (1.42%) (5,335) (23.09%)

รวมค่าใช้จ่าย  379,266 19.82%  467,949 23.35%  88,683 23.38%

กำาไร (ขาดทุน) หลังหักค่าใช้จ่าย (89,704) (4.69%) (417,146) (20.82%) (327,443) (365.03%)

บวก กำาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม  - 0.00%  - 0.00%  - 0%

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (89,704) (4.69%) (417,146) (20.82%) (327,443) (365.03%)

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,759) (0.09%)  741 0.04%  2,500 142.11%

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (91,463) (4.78%) (416,405) (20.78%) (324,943) (355.27%)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (0.43) (1.89)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

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

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : พันบาท

2554 2555 2556 2557 2558
สินทรัพย์

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  116,084  92,549  374,567  215,089  209,670

 เงินลงทุนชั่วคราว  429,844  558,922  170,000  50,000  - 

 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ  450,698  517,394  465,420  470,456  477,241

 สินค้าคงเหลือ  289,793  271,221  281,268  302,269  284,785

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ  49,959  55,712  202,905  103,312  101,866

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,336,380  1,495,797  1,494,160  1,141,126  1,073,562

 เงินลงทุนทั่วไป  4,400  4,400  4,400  4,400  4,400

 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  9,958  9,976  9,995  10,141  10,085

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  835,454  828,401  863,073  1,084,737  980,933

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  18,063  22,705  19,426  3,008,442  2,817,580

 สินทรัพย์อื่น  103,363  128,771  134,777  122,854  213,572

 รวมสินทรัพย์  2,307,618  2,490,051  2,525,831  5,371,700  5,100,132

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย  149,273  174,542  185,167  204,344  184,378

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  51,868  56,305  30,885  38,782  31,708

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ  205,298  154,235  151,831  160,103  166,073

 เงินกู้ยืม หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน  -  -  -  720,000  1,629,501

 หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  -  -  -  2,173,820  1,572,426

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  77,831  91,356  99,260  109,648  121,447

รวมหนี้สิน  484,270  476,439  467,143  3,406,697  3,705,533

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนที่ชำาระแล้ว  200,000  200,000  200,000  220,000  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  1,328,348  1,518,612  1,563,688  1,450,004  879,598

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,823,348  2,013,612  2,058,688  1,965,003  1,394,598

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,307,618  2,490,051  2,525,831  5,371,700  5,100,132

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

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

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2558
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สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : พันบาท

2554 2555 2556 2557 2558
รายได้

 รายได้จากการขายและบริการ  1,893,231  2,146,237  2,064,469  1,892,347  1,968,627

 รายได้อื่นๆ  18,132  33,364  24,163  21,623  35,232

รวมรายได้  1,911,363  2,179,601  2,088,632  1,913,970  2,003,859

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย  1,279,097  1,408,065  1,404,466  1,624,408  1,953,057

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  291,338  314,035  326,207  360,772  408,667

 ต้นทุนทางการเงิน  154  596  694  41,596  87,718

 ภาษีเงินได้  104,801  106,835  72,188 (23,103) (28,437)

รวมค่าใช้จ่าย  1,675,389  1,829,530  1,803,556  2,003,674  2,421,005

 กำาไร(ขาดทุน)หลังหักค่าใช้จ่าย  235,974  350,071  285,076 (89,704) (417,146)

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  -  -  -  1,759 (741)

 กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  235,974  350,071  285,076 (91,463) (416,405)

 กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา  1,252,374  1,348,541  1,518,612  1,563,688  1,450,004

 กำาไรสะสมก่อนการจัดสรร  1,488,348  1,698,612  1,803,688  1,472,226  1,033,598

 หัก เงินปันผลจ่าย  160,000  180,000  240,000  22,222  154,000

 สำารองตามกฎหมาย  -  -  -  -  - 

 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  (20,194)  -  -  -  - 

รวมจัดสรรกำาไร  139,806  180,000  240,000  22,222  154,000

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป  1,348,541  1,518,612  1,563,688  1,450,004  879,598

กำาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1.18 1.75 1.43 (0.43) (1.89)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

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

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2558
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง  
จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ให้สามารถจดัทำางบการเงนิท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ  
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา 
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใชเ่พือ่วัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาขึ้น 
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น
ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิชิง่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ซึ่งได้อธิบายถึงรายการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนของบริษัทย่อยเกี่ยวกับ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ข้อมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมนี้เป็นข้อมูลท่ีปรับปรุงแล้ว 
ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
2016/0137/0139
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สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  209,670,352.73  215,088,706.88  184,652,799.40  202,228,302.65 

เงินลงทุนชั่วคราว 6  -  50,000,000.00  -  50,000,000.00 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4, 7  477,241,356.22  470,456,175.06  441,287,126.81  448,020,771.97 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4  -  -  130,000,000.00  400,000,000.00 

สินค้าคงเหลือ 4, 8  284,784,514.87  302,269,197.94  279,113,043.65  297,662,182.53 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  101,865,647.40  103,312,003.05  14,565,315.59  12,454,008.68 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,073,561,871.22  1,141,126,082.93  1,049,618,285.45  1,410,365,265.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 9  10,084,762.00  10,141,270.00  10,084,762.00  10,141,270.00 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  1,199,964,000.00  499,985,000.00 

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

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  -  -  74,262,682.95  78,736,623.77 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  903,522,113.79  1,007,326,571.81  662,886,519.25  737,832,108.34 

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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  2,785,196,505.90  2,982,478,420.02  9,134,397.64  12,941,823.02 

ลิขสิทธิ์หนังสือ 16  32,383,202.92  25,963,465.80  32,383,202.92  25,963,465.80 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17  208,445,838.03  117,439,181.21  34,668,125.85  31,130,588.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,126,450.78  5,414,450.78  223,887.40  223,887.40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,026,569,765.33  4,230,574,251.53  2,105,418,469.92  1,478,765,658.70 

รวมสินทรัพย์  5,100,131,636.55  5,371,700,334.46  3,155,036,755.37  2,889,130,924.53 

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18  450,000,000.00  150,000,000.00  50,000,000.00  - 

ตั๋วแลกเงิน 19  99,501,405.95  -  99,501,405.95  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4, 20  184,377,942.31  204,343,642.83  212,085,834.60  181,643,446.72 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  128,819,155.34  128,589,671.30  117,579,506.91  123,506,937.01 

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
หนึ่งปี

23  476,126,833.51  610,789,980.73  -  - 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 24  4,093,084.25  2,627,284.77  4,093,084.25  2,627,284.77 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  31,707,916.12  38,782,399.59  31,707,916.12  38,782,399.59 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  33,160,834.27  28,886,066.13  28,591,519.00  26,525,667.26 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,407,787,171.75  1,164,019,045.35  543,559,266.83  373,085,735.35 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21  980,000,000.00  470,000,000.00  -  - 

หุ้นกู้ 22  100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00 

หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 23  1,096,299,024.22  1,563,030,104.43  -  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 24  2,530,481.05  4,205,809.14  2,530,481.05  4,205,809.14 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25  118,916,813.98  104,691,931.94  114,492,024.98  101,374,359.94 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  -  750,000.00  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,297,746,319.25  2,242,677,845.51  217,022,506.03  205,580,169.08 

รวมหนี้สิน  3,705,533,491.00  3,406,696,890.86  760,581,772.86  578,665,904.43 

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  220,000,000.00  220,000,000.00  220,000,000.00  220,000,000.00 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 219,999,865 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  219,999,865.00  219,999,865.00  219,999,865.00  219,999,865.00 

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

กำาไรสะสม

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

ยังไม่ได้จัดสรร  879,598,280.55  1,450,003,578.60  1,879,455,117.51  1,795,465,155.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,394,598,145.55  1,965,003,443.60  2,394,454,982.51  2,310,465,020.10 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,100,131,636.55  5,371,700,334.46  3,155,036,755.37  2,889,130,924.53 

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2558
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

รายได้จากการขายและบริการ 1,968,627,256.45 1,892,347,158.45 1,866,767,739.57 1,881,511,801.93 

ต้นทุนขายและบริการ (1,953,056,733.78) (1,624,408,448.04) (1,283,198,664.61) (1,278,436,116.42)

กำาไรขั้นต้น 15,570,522.67 267,938,710.41 583,569,074.96 603,075,685.51 

รายได้อื่น 35,231,846.01 21,623,168.14 56,107,835.34 34,650,203.80 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 50,802,368.68 289,561,878.55 639,676,910.30 637,725,889.31 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (56,066,582.79) (45,605,664.26) (40,185,231.92) (40,859,140.33)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (322,254,757.02) (286,902,015.54) (274,025,352.54) (254,410,956.81)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 (30,345,915.00) (28,264,502.79) (20,169,106.00) (21,683,330.04)

ต้นทุนทางการเงิน (87,718,446.75) (41,595,891.66) (8,090,195.83) (2,727,938.33)

รวมค่าใช้จ่าย (496,385,701.56) (402,368,074.25) (342,469,886.29) (319,681,365.51)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (445,583,332.88) (112,806,195.70) 297,207,024.01 318,044,523.80 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 26 28,437,088.82 23,102,548.43 (59,217,226.10) (63,245,886.74)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (417,146,244.06) (89,703,647.27) 237,989,797.91 254,798,637.06 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 740,781.51 (1,758,989.60)  - (1,758,989.60)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 740,781.51 (1,758,989.60)  - (1,758,989.60)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (416,405,462.55) (91,462,636.87) 237,989,797.91 253,039,647.46 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (1.89) (0.43) 1.08 1.20 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น) 220,000,000 212,821,831 220,000,000 212,821,831 
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (445,583,332.88) (112,806,195.70)  297,207,024.01 318,044,523.80 

รายการปรับปรุงกระทบกำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน 

(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  449,404.00 (426,854.00)  - (426,854.00)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  2,085,980.81 (1,234,318.50) (114,019.19) (1,234,318.50)

ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ) (2,147,890.36) 8,281,525.22 (2,147,890.36) 8,281,525.22 

ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำาหน่าย  56,508.00 (145,972.21)  56,508.00 (145,972.21)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร  150,736,119.71 138,874,072.44  114,789,679.64 122,169,035.14 

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  227,786,745.09 151,580,937.90  6,512,267.97 7,099,628.23 

กำาไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร (1,101,979.96) (1,395,669.80) (1,155,133.35) (1,395,669.80)

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  18,156.70  -  18,156.70  - 

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย  624,000.00 2,219,245.90  -  2,219,245.90 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  12,151.85 12,863.07  12,151.85 12,863.07 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  25,975,810.04 25,566,954.00  24,348,020.04 22,205,382.00 

ดอกเบี้ยรับ (3,128,909.45) (4,140,903.07) (20,580,229.90) (12,480,871.88)

ดอกเบี้ยจ่าย  87,718,446.75 41,595,891.66  8,090,195.83 2,727,938.33 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดำาเนินงาน  43,501,210.30 247,981,576.91  427,036,731.24 467,076,455.30 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (5,870,135.34) (14,059,037.53)  9,083,430.71 9,194,884.61 

สินค้าคงเหลือ  17,484,683.07 (21,000,926.87)  18,549,138.88 (17,676,266.94)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,215,814.20 (88,848,696.59) (2,091,120.87) 169,213.27 

ลิขสิทธิ์หนังสือ (6,419,737.12) 3,962,216.65 (6,419,737.12) 3,962,216.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  288,000.00 (4,566,745.98)  - 3,262,817.40 

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 830,980.69 5,456,397.19  31,722,246.72 (921,406.82)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (3,727,068.41) 3,768,801.62 (5,939,582.02) 3,768,801.62 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,327,170.14 1,495,951.24  2,065,851.74 (773,439.98)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (750,000.00) 750,000.00  -  - 

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน  52,880,917.53 134,939,536.64  474,006,959.28 468,063,275.11 

จ่ายดอกเบี้ย (1,915,630.35) (1,134,513.67) (1,915,630.35) (1,134,513.67)

จ่ายภาษีเงินได้ (71,260,223.87) (59,979,775.13) (69,829,246.96) (59,446,139.64)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (11,274,355.00) (16,221,355.01) (11,230,355.00) (16,177,355.01)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (31,569,291.69) 57,603,892.83  391,031,726.97 391,305,266.79 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  50,000,000.00 120,000,000.00  50,000,000.00 120,000,000.00 

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - (600,000,000.00) (961,000,000.00)

เงินสดรับคืนให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - 870,000,000.00 750,000,000.00 

เงินสดรับดอกเบี้ย  4,247,868.26 19,914,735.91  21,699,188.71 13,383,066.38 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  - (699,979,000.00) (489,985,300.00)

เงินสดรับคืนค่าประกันการประมูล  - 189,000,000.00  -  - 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (69,275,640.76) (267,739,957.48) (35,229,787.85) (88,054,711.60)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2,069,933.15 2,240,529.43 1,306,132.15 2,947,823.26 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (659,997,503.20) (956,674,320.99) (2,987,672.18) (1,317,108.39)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  264,672.89  -  264,672.89 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (672,690,669.66) (893,259,013.13) (394,926,466.28) (654,026,230.35)

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2557

(ปรับปรุงใหม่) 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 350,000,000.00 359,466,269.86 100,000,000.00 100,000,000.00 

เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (50,000,000.00) (209,466,269.86) (50,000,000.00) (100,000,000.00)

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน 98,026,840.54  - 98,026,840.54  - 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 510,000,000.00 470,000,000.00  -  - 

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

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (3,007,768.98) (3,085,415.00) (3,007,768.98) (3,085,415.00)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 21,000.00 14,700.00  -  - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (153,999,835.50) (2,222,356.61) (153,999,835.50) (2,222,356.61)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (52,198,628.86) (38,530,300.35) (4,700,000.00) (1,232,876.71)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 698,841,607.20 676,176,628.04 (13,680,763.94) 93,459,351.68 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,418,354.15) (159,478,492.26) (17,575,503.25) (169,261,611.88)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 209,670,352.73 215,088,706.88 184,652,799.40 202,228,302.65 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

- ซื้อสินทรัพย์โดยการทำาสัญญาเช่าระยะยาว 1,571,219.52 1,440,000.00 1,571,219.52 1,440,000.00 

- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร 4,613,942.20 21,498,104.64 874,421.20 2,154,280.04 

- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,572,425,857.73 2,174,150,715.16  -  - 

- จ่ายหุ้นปันผล  - 20,000,000.00  - 20,000,000.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2558
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บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105530001431 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เมื่อวันท่ี 15 
กนัยายน 2536 ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่0107536000480 สำานกังานใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่378 ถนนชยัพฤกษ ์แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร 10170 บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับจ้างพิมพ์ โฆษณา และขายสิ่งพิมพ์

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2536
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของหุ้นสามัญทั้งหมด 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและนำาเสนองบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการแสดงรายการไดท้ำาขึน้ตามแบบกำาหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงนิสำาหรบับรษิทั
มหาชนจำากดั ทีก่ำาหนดโดยประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่

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

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ
อัตราร้อยละของ

การถือหุ้น
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์

รวม

ร้อยละของรายได้
ขายและบริการที่รวม
อยู่ในรายได้ขายและ

บริการรวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุง
ใหม่)

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด ผลิตรายการและให้บริการ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 99.99 99.99 ไทย 64.24 63.04 5.26 0.79

2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
2.2.3 รายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.2.4 งบการเงินรวมจัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำาหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่

คล้ายคลึงกัน

2.3 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ออกใหม่และปรับปรุงปี 2557 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อ
ผิดพลาด

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

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ



ANNUAL REPORT 2015

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.

128

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) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน

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-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้
ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม
สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟ้อรุนแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุน 
ขั้นตำ่าและปฎิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ 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

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ
งบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายไดจ้ากการขาย รบัรูเ้มือ่ไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสนิคา้ทีม่นียัสำาคญัไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ 
และจะไมรั่บรู้รายได้ถา้ฝา่ยบริหารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้หรอืมคีวามไมแ่นน่อนทีม่นียัสำาคญัในการ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือ  
หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและผ่านดาวเทียม เป็นรายได้จากการบริการโฆษณา ค่าเช่าเวลาออก
อากาศและรับจา้งผลติรายการโทรทศัน์ ซ่ึงแสดงมลูคา่ตามราคาในใบแจง้หนีซ้ึง่ไดหั้กสว่นลด รายไดจ้ากการบรกิารโฆษณาและ
ค่าเช่าเวลาออกอากาศจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศโทรทัศน์แล้ว ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการ
โทรทัศน์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้า

รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ เว้นแต่
รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริการโฆษณาจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของบริการโฆษณาที่ให้ในรายการแลกเปลี่ยน 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว
ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำานึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และประจำา

ไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งถึงกำาหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน
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3.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) และตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง จำานวนที่ตัดจำาหน่ายนี้แสดงรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูบันทกึโดยการวิเคราะหป์ระวตักิารชำาระหนี ้และคาดการณเ์กีย่วกบัการรบัชำาระหนี้ในอนาคตจากลกู

หนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระ และลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ค่าเผื่อประมาณการรับคืน
คา่เผือ่ประมาณการรบัคนืนติยสารและหนงัสอืเลม่ เปน็ประมาณการทีค่าดวา่จะเกดิการรบัคนืสนิคา้ประเภทนติยสารและ

หนงัสอืเลม่จากลกูคา้ ซ่ึงการรับคืนจะไมเ่กนิจำานวนรอ้ยละของประมาณการรบัคนืจากการขายแตล่ะครัง้ (ยกเวน้นติยสารใหม)่ 
ซึง่อตัรารอ้ยละดังกลา่วคำานวณจากเงือ่นไขที่ใหแ้กล่กูคา้แตล่ะราย และกำาหนดระยะเวลาการรบัคนืภายใน 1 ป ีหลงัจากการขาย

3.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคำานวณดังนี้
สินค้าสำาเร็จรูป แสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สินค้าระหว่างผลิต แสดงมูลค่าในราคาต้นทุนจริงตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้า 

คงเหลอืนัน้อยู่ในสถานทีแ่ละอยู่ในสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั ตน้ทนุแปลงสภาพดงักลา่วรวมการปนัสว่นของคา่ใชจ้า่ยการผลติ
คงที่อย่างเหมาะสม โดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิตตามปกติ

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และ 
ต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

ผลติภัณฑร์ายการโทรทศัน์ในระบบดิจทิลัและผา่นดาวเทยีม แสดงมลูคา่ตน้ทนุของรายการทัง้ทีอ่ยูร่ะหวา่งผลติและทีผ่ลติ
เสรจ็พรอ้มทีจ่ะออกอากาศ ตน้ทนุรายการ ซ่ึงประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติรายการรบัรูต้น้ทุนใน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อรายการได้ออกอากาศแล้ว

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเปน็การประมาณราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตธิรุกจิ หกัดว้ยประมาณการตน้ทนุในการผลติสนิคา้
ให้เสร็จและต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) 
บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคา
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทนุ ได้แก ่อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชนจ์ากรายไดค้า่เชา่หรอืจากมลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้
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หรอืทัง้สองอยา่ง ทัง้น้ีไมไ่ด้มไีวเ้พือ่ขายตามปกตธิรุกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืให้บรกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 - 20 ปี

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงในราคาทนุหกัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี
ราคาทุนรับรู้เมื่อเร่ิมแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์ 

อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมท้ังต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี

อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอดสัญญาณ 4 - 10 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 - 7 ปี

ระบบต่างๆ 5 ปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี
บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วน

ประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่าย

หรือตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.9 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ค่าตัดจำาหน่าย 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

มูลค่าตามบัญชีของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้อง
กับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีลด
จำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยชำาระเพือ่ใหเ้ปน็มลูคา่ปัจจบุนั โดยใชอ้ตัราคดิลดตามท้องตลาด แสดงในราคาทุนหักคา่ตดัจำาหนา่ยสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำานวนเงินท้ังหมดท่ีต้องจ่ายชำาระบันทึกเป็นต้น
ทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชำาระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  
โดยจะเริ่มตัดจำาหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริการ
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนทีบ่ริษทัและบริษทัยอ่ยซือ้มาและมอีายกุารใชง้านจำากดั แสดงในราคาทนุหกัดว้ยคา่ตดัจำาหนา่ยสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยบริษัทจะทบทวนการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกปี 
 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอายุสัญญา

เครื่องหมายการค้า 10 ปี

ค่าลิขสิทธิ์ ตามอายุสัญญา

ลิขสิทธิ์หนังสือ 3 - 10 ปี (เริ่มจากวันที่ผลิตหนังสือและปริมาณหนังสือที่ขายได้)

 ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่  

หากสนิทรพัยน์ัน้มขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า บริษทัและบรษิทัยอ่ยจะประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หากมลูคา่
ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน
ในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำาหน่าย มูลค่าที่จะได้
รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

3.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สญัญาเชา่ระยะยาว บันทกึเป็นสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยจำานวนเท่ากบัราคายตุธิรรมของทรพัยส์นิ 

ทีเ่ชา่ ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ หรือมลูคา่ปจัจบุนัของจำานวนเงนิขัน้ตำา่ท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตจ่ำานวนใดจะตำา่กวา่  
ซึ่งอัตราคิดลดที่ใช้คำานวณมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญาเช่า  
ต้นทุนแรกเร่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าเช่าที่จ่ายชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย 
ทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ดอกเบี้ย 
เมือ่เทยีบกบัยอดหน้ีทีค่งเหลอือยู่ในแต่ละงวดมอัีตราคงท่ี นโยบายการตดัคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยท่ี์เชา่สอดคลอ้งกบันโยบาย
ที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

3.13 สัญญาเช่าดำาเนินงาน
สญัญาเช่าทรัพยส์นิทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแกเ่จา้ของทรพัยส์นิยงัเปน็ของผูใ้หเ้ชา่จะถกูจดัเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน  

โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศได้บันทกึไวเ้ปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน

3.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน

ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ 
หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่าย
ที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ประมาณการหนี้สินในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงสุทธิจากจำานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

3.16 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจดัทำางบการเงนิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยจดัการของบรษัิทตอ้งใชก้ารประมาณและ

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ได้ประมาณไว้

3.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสำารองเลีย้งชพีเปน็คา่ใชจ้า่ย 
เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน

ที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่าย
สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม 

ระเบยีบพนกังานของบรษิทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ  บรษัิทและบรษัิทยอ่ยคำานวณหนีส้นิตามโครงการผล 
ประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าว
ตอ้งใชข้อ้สมมตทิีห่ลากหลาย รวมถงึขอ้สมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลงใน
จำานวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงนิเฟอ้ ท้ังนี ้หากมผีลกำาไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บรษิทัและบริษทัยอ่ยมภีาระสำาหรับผลประโยชนท่ี์จา่ยจากการทำางานของพนกังานเปน็ระยะเวลานาน บรษัิทและบรษิทัยอ่ย 

คำานวณหน้ีสนิผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน โดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยทีป่ระมาณไว ้(Projected Unit Credit Method)  
โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ำาการประเมนิภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณติศาตรป์ระกนัภยั เพือ่กำาหนดมลูคา่ปจัจบุนัของภาระ 
ผกูพันของประโยชน ์ณ วนัสิน้งวดทีร่ายงาน ทัง้นี ้หากมผีลกำาไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั  
(Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุน

3.18 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัท  

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น 

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที ่
เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นท่ีม ี
สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงาน 
ของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำานึงถึงเน้ือหาของ 
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำานวนท่ีจะต้องจ่าย คำานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากร 

ในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำาไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็น 
รายจ่ายในการคำานวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำานวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษี 

ของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำาไรขาดทุน  
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หกัภาษจีะถกูรับรู้เปน็สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทั 
และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีจากการดำาเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้  
และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำาหรับงวดท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำาระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากร
ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า 
เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบรษัิทยอ่ยจะไมม่กีำาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอตอ่การนำาสนิทรพัยภ์าษีเงนิได ้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.21 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคำานวณโดยการหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออก 

และได้รับชำาระแล้วระหว่างปี

3.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที ่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ 
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
ในการประมาณค่าเผื่อการรับคืนสินค้า สำาหรับนิตยสารที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการสัดส่วนร้อยละที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการ
ดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคา
ในการคำานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ในแตล่ะชว่งเวลาและบันทกึขาดทนุจากการด้อยคา่หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืตำา่กวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้  
ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทกึและวดัมลูคา่ของสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยคา่ในภายหลงั ฝา่ยบรหิาร 

จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ



ANNUAL REPORT 2015

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.

136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น  
ในการนีฝ้า่ยบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าควรรบัรูจ้ำานวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีปน็จำานวนเทา่ใด โดยพจิารณา
ถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยั

ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

4. รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

             ชื่อบริษัท/บุคคล ลักษณะความสัมพันธ์                      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

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน  
ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

บริษัทย่อย

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

  ลูกหนี้การค้า - - 1,328,974.18 886,575.18

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   ยอดยกมาต้นปี - - 400,000,000.00 189,000,000.00

   กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี - - 600,000,000.00 961,000,000.00

   รับคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี - - (870,000,000.00) (750,000,000.00)

   ยอดคงเหลือสิ้นปี - - 130,000,000.00 400,000,000.00

  ดอกเบี้ยค้างรับ - - - 765,260.27

  เจ้าหนี้การค้า - - 36,434,894.70 4,313,101.52
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

  ลูกหนี้การค้า 180,502,947.94 182,056,618.80 180,502,947.94 182,056,618.80

  สินค้าฝากขาย 219,547,831.11 227,435,286.39 219,547,831.11 227,435,286.39

  เจ้าหนี้การค้า 909,879.37 - 900,430.77 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิด
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.40 ต่อปี และอัตราร้อยละ 1.85 - 3.60 ต่อปี ตามลำาดับ

4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท 2558 2557 2558 2557

ขายสินค้าและบริการ

บริษัทย่อย

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด - - 1,755,418.00 4,207,422.40

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด 570,796,824.43 587,001,978.08 570,796,824.43 587,001,978.08

 บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด - 17,500.00 - 17,500.00

  รวม 570,796,824.43 587,019,478.08 570,796,824.43 587,019,478.08

การกำาหนดราคาซื้อขายนี้เท่ากับราคาตลาดหักส่วนลดการค้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในอัตรา 
ร้อยละ 37.90 - 55.00 ส่วนงานรับจ้างพิมพ์ระหว่างกันของหนังสือคิดตามราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท 2558 2557 2558 2557

บริษัทย่อย

รายได้อื่น

 ดอกเบี้ยรับ - - 17,453,424.61 8,345,243.83

 ค่าเช่ารับ - - 5,040,000.00 3,824,400.00

 อื่นๆ - - 1,040,824.95 900,529.25

ค่าใช้จ่าย

 ค่าผลิตรายการ - - - 3,432,940.00

 ค่าเช่าเวลาโฆษณา - - - 12,809,096.00
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท 2558 2557 2558 2557

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้อื่น

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด 80,125.55 481,857.99 80,125.55 481,857.99

 บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำากัด - 42,056.10 - 42,056.10

  รวม 80,125.55 523,914.09 80,125.55 523,914.09

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

  - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ยเป็นเงนิให้กู้ยมืในรูปต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1.85 - 3.60 ตอ่ป ี 
สำาหรับปี 2558 และ 1.85 - 3.80 ต่อปี สำาหรับปี 2557

  - รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นการขายหนังสือเก่าในราคาร้อยละ 10 ของราคาปก
  - ค่าเช่าเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงรว่มกนั โดยบรษัิทไดท้ำาสญัญาเชา่อาคารจากกรรมการ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการ

สถานพยาบาลช่ือ “คลนิิก Cheewajithome” และขายสนิคา้เพือ่สขุภาพ มรีะยะเวลา 1 ป ีนบัตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กำาหนดอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดือนละ 0.05 ล้านบาท 

  และบรษิทัไดท้ำาสญัญาเชา่พืน้ทีเ่ปน็สำานกังานฝา่ยบญัชกีารเงนิกบับรษิทั อมรนิทร ์บุค๊ เซน็เตอร ์จำากดั มรีะยะเวลา  
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 กำาหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท  
หากครบกำาหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

  - สญัญาเชา่พืน้ที ่เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2555 บริษัทยอ่ยได้ทำาสญัญาเชา่พ้ืนท่ีจากบริษัท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีต้ังสำานักงานใหญ่  
มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ  
0.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน ชำาระเดือนแรก 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

  และเมือ่วันที ่27 มกราคม 2557 บรษัิทไดท้ำาสญัญาฉบบัใหม ่โดยตกลงรว่มกนัยกเลกิสญัญาเชา่พืน้ท่ี ฉบบัวนัที ่ 
11 ตุลาคม 2555 โดยให้มีผลสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 มกราคม 2557 สัญญาท่ีจัดทำาใหม่มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี  
นบัต้ังแต่วันที ่1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถงึวันท่ี 31 มกราคม 2560 โดยบรษัิทผูใ้ห้เชา่ตอ้งขนยา้ยทรพัยส์นิออกจากอาคารเชา่  
และต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าก่อนส่งมอบอาคารให้บริษัท ซ่ึงใช้เวลาดำาเนินการประมาณ 2 เดือน ดังนั้น  
จึงตกลงเริ่มชำาระค่าเช่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.42 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม) และชำาระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน

  - ตามสัญญาร่วมดำาเนินการ บริษัทมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบงานบัญชี - การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง  
งานขายสนิค้าและขายโฆษณา เป็นตัวแทนในการเกบ็เงนิแทนบรษัิทยอ่ย และงานอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งท้ังหมด บรษัิทยอ่ย
ตกลงชำาระค่าดำาเนินการให้แก่บริษัท กำาหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2557 อัตราค่าดำาเนินการเดือนละ 0.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำาระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

และได้มีการยกเลิกสัญญาเดิมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 โดยได้ทำาสัญญาใหม่ และเงื่อนไขสัญญาเหมือนเดิม  
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

  - ค่าผลิตรายการและค่าเช่าเวลาโฆษณาระหว่างกันคิดตามราคาปกติเท่ากับลูกค้าทั่วไป

หลักประกัน
บริษัทเป็นผู้คำ้าประกันให้บริษัทย่อยในการชำาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อย 

จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารนีเ้ป็นผลประโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย คา่ตอบแทน

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยหมายถึงบุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,314,271.00 27,410,787.00 19,642,510.00 21,189,850.00

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 970,031.00 779,443.00 504,156.00 432,788.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 61,613.00 74,272.79 22,440.00 60,692.04

  รวม 30,345,915.00 28,264,502.79 20,169,106.00 21,683,330.04

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

2558 2557

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 69,817,544.76 0.10 - 0.375 45,115,251.84 0.30 - 0.375

เงินลงทุนใน :-

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

 พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน 139,852,807.97 1.45 59,973,455.04 2.02

  รวม 209,670,352.73 215,088,706.88
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 44,799,991.43 0.10 - 0.375 32,254,847.61 0.30 - 0.375

เงินลงทุนใน :-

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

 พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน 139,852,807.97 1.45 59,973,455.04 2.02

  รวม 184,652,799.40 202,228,302.65

6. เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จำานวนเงิน
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินลงทุนใน :- 

 เงินฝากประจำา อายุ 4 เดือน - - 50,000,000.00 2.50

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 180,502,947.94 182,056,618.80 181,831,922.12 182,943,193.98

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 301,749,256.37 302,028,255.36 288,686,142.00 295,401,814.40

รวมลูกหนี้การค้า 482,252,204.31 484,084,874.16 470,518,064.12 478,345,008.38

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (10,851,027.60) (10,541,199.20) (10,851,027.60) (10,541,199.20)

 ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (25,592,186.24) (28,049,905.00) (25,592,186.24) (28,049,905.00)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,789,081.50) (7,549,100.69) (7,435,081.50) (7,549,100.69)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 436,019,908.97 437,944,669.27 426,639,768.78 432,204,803.49

ลูกหนี้อื่น

 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 30,434,748.30 20,848,722.88 6,926,721.94 5,378,295.25

 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย 2,023,471.65 3,554,376.72 731,361.26 2,889,313.67

 รายได้ค้างรับ 2,179,346.87 2,052,141.11 1,840,394.40 2,399,300.47

 เงินประกันและเงินมัดจำา 2,441,863.05 1,016,673.57 1,006,863.05 263,598.57

 อื่นๆ 4,142,017.38 5,039,591.51 4,142,017.38 4,885,460.52

รวมลูกหนี้อื่น 41,221,447.25 32,511,505.79 14,647,358.03 15,815,968.48

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 477,241,356.22 470,456,175.06 441,287,126.81 448,020,771.97
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 60-120 วัน ซึ่งการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า 
มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 180,502,947.94 182,056,618.80 181,831,922.12 182,943,193.98

 เกินกำาหนดชำาระดังนี้

  - ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

  - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - -

  - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - -

  - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - - - -

  รวม 180,502,947.94 182,056,618.80 181,831,922.12 182,943,193.98

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสาร (25,592,186.24) (28,049,905.00) (25,592,186.24) (28,049,905.00)

  สุทธิ 154,910,761.70 154,006,713.80 156,239,735.88 154,893,288.98

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 221,820,314.77 195,439,962.14 208,757,200.40 188,813,521.18

 เกินกำาหนดชำาระดังนี้

  - ไม่เกิน 3 เดือน 45,500,857.38 75,197,298.53 45,500,857.38 75,197,298.53

  - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,855,436.98 4,192,124.66 4,855,436.98 4,192,124.66

  - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,431,530.39 4,677,851.50 3,431,530.39 4,677,851.50

  - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 11,990,677.26 8,188,353.19 11,990,677.26 8,188,353.19

  รวม 287,598,816.78 287,695,590.02 274,535,702.41 281,069,149.06

ลูกหนี้จากการนำาส่งงานรับจ้างพิมพ์ 14,150,439.59 14,332,665.34 14,150,439.59 14,332,665.34

  รวม 301,749,256.37 302,028,255.36 288,686,142.00 295,401,814.40

หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนหนังสือ (10,851,027.60) (10,541,199.20) (10,851,027.60) (10,541,199.20)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,789,081.50) (7,549,100.69) (7,435,081.50) (7,549,100.69)

  สุทธิ 281,109,147.27 283,937,955.47 270,400,032.90 277,311,514.51

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 436,019,908.97 437,944,669.27 426,639,768.78 432,204,803.49
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และประมาณการรับคืนหนังสือและ
นิตยสาร ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ประมาณการรับคืน
หนังสือและนิตยสาร

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้การค้า

รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 38,591,104.20 7,549,100.69 46,140,204.89

บวก สำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 34,148,413.36 2,858,417.50 37,006,830.86

หัก ตัดหนี้สูญระหว่างปี - (302,840.19) (302,840.19)

หัก โอนกลับรายการสำารองระหว่างปี (36,296,303.72) (315,596.50) (36,611,900.22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 36,443,213.84 9,789,081.50 46,232,295.34

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการรับคืน
หนังสือและนิตยสาร

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
ลูกหนี้การค้า

รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 38,591,104.20 7,549,100.69 46,140,204.89

บวก สำารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 34,148,413.36 504,417.50 34,652,830.86

หัก ตัดหนี้สูญระหว่างปี - (302,840.19) (302,840.19)

หัก โอนกลับรายการสำารองระหว่างปี (36,296,303.72) (315,596.50) (36,611,900.22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 36,443,213.84 7,435,081.50 43,878,295.34

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนหนังสือและนิตยสารตามท่ีบันทึกไว้เพียงพอ 
ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

8. สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินค้าฝากขาย 219,547,831.11 227,435,286.39 219,547,831.11 227,435,286.39

สินค้าสำาเร็จรูป 15,319,901.10 17,780,890.23 15,319,901.10 17,780,890.23

สินค้าระหว่างผลิต 23,478,420.03 22,125,806.16 23,478,420.03 22,125,806.16

วัสดุการพิมพ์ 18,827,182.44 28,488,013.72 18,827,182.44 28,488,013.72

วัสดุสิ้นเปลือง 1,939,708.97 1,832,186.03 1,939,708.97 1,832,186.03

รายการโทรทัศน์ผลิตเสร็จแล้ว - 60,000.00 - -

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต 5,671,471.22 4,547,015.41 - -

รวม 284,784,514.87 302,269,197.94 279,113,043.65 297,662,182.53

9. เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ราคาทุน
(มูลค่าที่ตราไว้)

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

ราคาทุน
(มูลค่าที่ตราไว้)

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้

 ที่จะถือจนครบกำาหนด 10,000,000.00 10,084,762.00 10,000,000.00 10,141,270.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนดเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ซึ่งราคาทุนส่วนหนึ่งจำานวน 7.30 ล้านบาท และจำานวน 5.30 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทนำาไป 
คำ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประกอบด้วย

สัดส่วนร้อยละของ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนชำาระแล้ว (พันบาท) การลงทุน วิธีราคาทุน (บาท)

2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัทย่อย

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด 1,200,000 500,000 99.99 99.99 1,199,964,000.00 499,985,000.00

1,199,964,000.00 499,985,000.00

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน 

บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จำากดั โดยบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จำากดั ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจำานวน 7,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 700 ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด  
บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จำานวน 6,999,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
รวมเป็นจำานวนเงิน 699.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.997

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน 
บรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จำากดั โดยบรษิทั อมรนิทร ์เทเลวชิัน่ จำากดั ไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจำานวน 4,900,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 490 ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด  
บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 จำานวน 4,899,853 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นจำานวนเงิน 489.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.997

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ประกอบด้วย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนชำาระแล้ว
(พันบาท)

อัตราร้อยละของการ
ลงทุน

วิธีราคาทุน (บาท)

ประเภทธุรกิจ 2558 2557 2558 2557 2558 2557

เงินลงทุนในตราสารทุน :-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด จำาหน่ายหนังสือ 10,000 10,000 19.0 19.0 1,900,000.00 1,900,000.00

บริษัทอื่น

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำากัด 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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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่

ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน

ที่ดิน 18,075,000.00 - - 18,075,000.00

อาคาร 5,500,000.00 - - 5,500,000.00

ส่วนปรับปรุงอาคาร 78,706,916.42 - - 78,706,916.42

เครื่องใช้สำานักงาน 1,144,900.00 1,032,183.20 - 2,177,083.20

ระบบต่างๆ 1,262,600.00 - - 1,262,600.00

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 336,000.00 359,520.00 - 695,520.00

 รวม 105,025,416.42 1,391,703.20 - 106,417,119.62

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (5,499,999.00) - - (5,499,999.00)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (20,441,043.80) (5,371,380.72) - (25,812,424.52)

เครื่องใช้สำานักงาน (165,374.30) (241,743.34) - (407,117.64)

ระบบต่างๆ (182,375.55) (252,519.96) - (434,895.51)

 รวม (26,288,792.65) (5,865,644.02) - (32,154,436.67)

อสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 78,736,623.77 74,262,682.95
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557

ราคาทุน

ที่ดิน 18,075,000.00 - - 18,075,000.00

อาคาร 5,500,000.00 - - 5,500,000.00

ส่วนปรับปรุงอาคาร 49,986,216.01 28,720,700.41 - 78,706,916.42

เครื่องใช้สำานักงาน - 1,144,900.00 - 1,144,900.00

ระบบต่างๆ - 1,262,600.00 - 1,262,600.00

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง - 336,000.00 - 336,000.00

 รวม 73,561,216.01 31,464,200.41 - 105,025,416.42

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (5,499,999.00) - - (5,499,999.00)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (16,899,449.56) (3,541,594.24) - (20,441,043.80)

เครื่องใช้สำานักงาน - (165,374.30) - (165,374.30)

ระบบต่างๆ - (182,375.55) - (182,375.55)

 รวม (22,399,448.56) (3,889,344.09) - (26,288,792.65)

อสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 51,161,767.45 78,736,623.77

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุเป็นทีด่นิและอาคารทีส่ำานกังานอรณุอมรนิทรข์องบรษิทัไดใ้หบ้รษิทัยอ่ยเชา่เพือ่ใชเ้ปน็ทีต่ัง้ของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยที่ดินใช้
วธีิเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลาดมลูคา่ประเมนิจำานวนเงนิ 23.90 ลา้นบาท และอาคารใชว้ธิคีดิตน้ทนุมลูคา่ประเมนิจำานวนเงนิ 68.97 
ล้านบาท รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าประเมินทั้งสิ้นจำานวนเงิน 92.87 ล้านบาท
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557 (โอนออก) ธันวาคม 2558

ราคาทุน

ที่ดิน 184,703,080.00 - - - 184,703,080.00

อาคาร 374,818,991.73 320,000.00 - - 375,138,991.73

ส่วนปรับปรุงอาคาร 230,753,801.30 1,152,296.95 - - 231,906,098.25

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,056,842,298.79 11,823,565.43 - - 1,068,665,864.22

อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอด

 สัญญาณ 106,484,018.44 10,852,382.16 (978,146.44) 13,814,774.64 130,173,028.80

เครื่องมือเครื่องใช้ 223,475,770.27 11,061,976.71 (3,404,101.87) 62,826.62 231,196,471.73

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 103,185,723.30 2,633,042.43 (369,389.17) 169,327.90 105,618,704.46

เครื่องใช้สำานักงาน 222,600,643.72 6,637,303.06 (2,976,264.85) (717,000.00) 225,544,681.93

ยานพาหนะ 83,246,352.78 5,812,608.72 (6,702,264.25) (30,326.62) 82,326,370.63

ระบบต่างๆ 67,395,978.03 2,442,734.61 - 185,632.10 70,024,344.74

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 19,928,062.00 1,225,167.71 - (19,947,022.00) 1,206,207.71

 รวม 2,673,434,720.36 53,961,077.78 (14,430,166.58) (6,461,787.36) 2,706,503,844.20

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (222,388,188.23) (16,117,357.65) - - (238,505,545.88)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (107,545,309.67) (15,777,024.14) - - (123,322,333.81)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (811,787,614.95) (49,408,028.88) - - (861,195,643.83)

อุปกรณ์ผลิตรายการและถ่ายทอด

 สัญญาณ (8,034,514.35) (18,958,260.58) 227,087.84 - (26,765,687.09)

เครื่องมือเครื่องใช้ (172,013,897.39) (16,956,625.15) 3,382,483.66 (62,824.62) (185,650,863.50)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (77,045,917.06) (7,119,575.99) 284,505.42 - (83,880,987.63)

เครื่องใช้สำานักงาน (175,359,895.17) (13,732,544.54) 2,865,878.24 400,324.46 (185,826,237.01)

ยานพาหนะ (44,474,114.65) (7,272,499.59) 6,702,258.25 62,824.62 (44,981,531.37)

ระบบต่างๆ (47,458,697.08) (5,394,203.21) - - (52,852,900.29)

 รวม (1,666,108,148.55) (150,736,119.73) 13,462,213.41 400,324.46 (1,802,981,730.41)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,007,326,571.81 903,522,113.79
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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 20,081,360.05 - (6,928,603.56) 19,928,062.00

 รวม 2,403,789,118.31 286,898,742.55 (15,033,894.60) (2,219,245.90) 2,673,434,720.36

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 1,007,326,571.81
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557 (โอนออก) ธันวาคม 2558

ราคาทุน

ที่ดิน 166,628,080.00 - - - 166,628,080.00

อาคาร 369,318,991.73 320,000.00 - - 369,638,991.73

ส่วนปรับปรุงอาคาร 152,046,884.88 1,152,296.95 - - 153,199,181.83

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,056,842,298.79 11,823,565.43 - - 1,068,665,864.22

เครื่องมือเครื่องใช้ 192,725,409.88 7,737,552.05 (3,357,601.87) 62,826.62 197,168,186.68

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 79,924,552.74 1,334,270.40 (309,623.62) - 80,949,199.52

เครื่องใช้สำานักงาน 213,091,524.46 5,278,558.08 (2,976,264.85) - 215,393,817.69

ยานพาหนะ 72,390,598.77 5,694,608.72 (6,702,264.25) (62,826.62) 71,320,116.62

ระบบต่างๆ 56,245,679.16 277,905.99 - - 56,523,585.15

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง - 510,687.71 - - 510,687.71

 รวม 2,359,214,020.41 34,129,445.33 (13,345,754.59) - 2,379,997,711.15

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (216,888,189.23) (16,117,357.65) - - (233,005,546.88)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (87,104,265.87) (10,405,643.42) - - (97,509,909.29)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (811,787,614.95) (49,408,028.88) - - (861,195,643.83)

เครื่องมือเครื่องใช้ (167,232,627.23) (10,450,588.63) 3,354,554.19 (62,824.62) (174,391,486.29)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (74,894,582.95) (2,281,095.21) 272,065.13 - (76,903,613.03)

เครื่องใช้สำานักงาน (173,743,212.30) (11,940,120.70) 2,865,878.24 - (182,817,454.76)

ยานพาหนะ (43,536,961.46) (5,489,767.63) 6,702,258.25 62,824.62 (42,261,646.22)

ระบบต่างๆ (46,194,458.08) (2,831,433.52) - - (49,025,891.60)

 รวม (1,621,381,912.07) (108,924,035.64) 13,194,755.81 - (1,717,111,191.90)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 737,832,108.34 662,886,519.25
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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 164,918,080.00 1,710,000.00 - - 166,628,080.00

อาคาร 362,798,815.94 6,520,175.79 - - 369,318,991.73

ส่วนปรับปรุงอาคาร 147,190,021.48 4,856,863.40 - - 152,046,884.88

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 17,992,858.58 (1,859,711.21) 2,111,969.11 213,091,524.46

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

ระบบต่างๆ 54,778,125.47 1,467,553.69 - - 56,245,679.16

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 6,775,305.51 153,298.05 - (6,928,603.56) -

 รวม 2,320,031,036.18 56,436,124.73 (15,033,894.60) (2,219,245.90) 2,359,214,020.41

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (200,569,875.34) (16,318,313.89) - - (216,888,189.23)

ส่วนปรับปรุงอาคาร (75,738,158.25) (11,366,107.62) - - (87,104,265.87)

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) (11,685,796.70) 1,670,632.08 (25,449.74) (173,743,212.30)

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

ระบบต่างๆ (41,791,111.27) (4,403,346.81) - - (46,194,458.08)

 รวม (1,516,583,962.16) (118,279,691.05) 13,481,741.14 - (1,621,381,912.07)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 803,447,074.02 737,832,108.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงานมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 13.28 ล้านบาท และ 
14.73 ล้านบาท ตามลำาดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ราคาทุน 
1,189.30 ล้านบาท และ 1,071.08 ล้านบาท ตามลำาดับ
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

14. ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาทั้งจำานวนมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโรงงานเพื่ออนาคต ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 บริษัทชะลอการขยายโรงงาน

ออกไป และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการขยายโรงงาน

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง รับโอน ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

(โอนออก) ธันวาคม 2558

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 68,000,953.31 3,499,603.46 (548,758.96) 5,120,787.36 76,072,585.17

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3,093,859,222.60 - - - 3,093,859,222.60

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

ค่าลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ 11,643,809.53 22,167,269.74 - - 33,811,079.27

 รวม 3,175,043,985.44 25,666,873.20 (548,758.96) 5,120,787.36 3,205,282,887.04

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (49,781,969.53) (9,712,351.41) 265,929.37 - (59,228,391.57)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (140,942,475.70) (206,257,281.51) - - (347,199,757.21)

เครื่องหมายการค้า (93,559.18) (154,000.08) - - (247,559.26)

ค่าลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ (1,747,561.01) (11,663,112.09) - - (13,410,673.10)

(192,565,565.42) (227,786,745.09) 265,929.37 - (420,086,381.14)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 2,982,478,420.02 2,785,196,505.90
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน

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

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - 3,093,859,222.60 - 3,093,859,222.60

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

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

 รวม 60,410,182.85 3,114,633,802.59 - 3,175,043,985.44

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

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

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - (140,942,475.70) - (140,942,475.70)

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

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

(40,984,627.52) (151,580,937.90) - (192,565,565.42)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 19,425,555.33 2,982,478,420.02

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายการในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 60,784,937.24 2,987,672.18 (548,758.96) 63,223,850.46

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (47,843,114.22) (6,512,267.97) 265,929.37 (54,089,452.82)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 12,941,823.02 9,134,397.64
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

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

ในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทมาตรฐาน 
ความคมชัดสูง มีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572  
โดยบริษัทย่อยจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำานวนเงิน 3,320 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

16. ลิขสิทธิ์หนังสือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลิขสิทธิ์หนังสือสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุป ได้ดังนี้

บาท

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ยอดยกมาต้นปี 25,963,465.80 29,925,682.45

รายการซื้อเพิ่มระหว่างปี 36,412,313.04 22,378,046.11

ค่าตัดจ่ายสำาหรับปีคิดเข้าต้นทุนบริการ (28,906,346.00) (25,055,598.85)

รายการตัดจำาหน่ายจากบัญชี (1,086,229.92) (1,284,663.91)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 32,383,202.92 25,963,465.80

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 208,445,838.03 117,439,181.21 36,134,540.39 32,563,506.95

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - (1,466,414.54) (1,432,918.49)

208,445,838.03 117,439,181.21 34,668,125.85 31,130,588.46
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รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ลูกหนี้การค้า 8,931,182.06 (350,198.07) - 8,580,983.99

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,357,452.91 1,297,698.49 - 4,655,151.40

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,131,778.77 3,505,944.16 - 4,637,722.93

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20,938,386.38 3,030,171.82 (185,195.40) 23,783,362.80

 ขาดทุนสะสมยกไป 84,873,657.43 84,488,619.64 - 169,362,277.07

       รวม 119,232,457.55 91,972,236.04 (185,195.40) 211,019,498.19

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 360,357.85 (746,887.77) - 1,107,245.62

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,432,918.49 (33,496.05) - 1,466,414.54

       รวม 1,793,276.34 (780,383.82) - 2,573,660.16

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2556

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

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

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - 1,131,778.77 - 1,131,778.77

 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 90,595,554.49 439,747.40 119,232,457.55

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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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2557

ในกำาไรขาดทุน ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ลูกหนี้การค้า 8,931,182.06 (350,198.07) - 8,580,983.99

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,357,452.91 1,297,698.49 - 4,655,151.40

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20,274,871.98 2,623,533.02 - 22,898,405.00

       รวม 32,563,506.95 3,571,033.44 - 36,134,540.39

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1,432,918.49 (33,496.05) - 1,466,414.54

       รวม 1,432,918.49 (33,496.05) - 1,466,414.54

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

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 450,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 -
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน 
ในประเทศ จำานวนเงิน 450 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวนเงิน 50 ล้านบาท) และ 150 ล้านบาท ตามลำาดับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
ซึ่งมีกำาหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปี 

19. ตั๋วแลกเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ตั๋วแลกเงิน-ตามมูลค่าตราไว้ 100,000,000.00 -

หัก ส่วนลดหน้าตั๋ว (498,594.05) -

ตั๋วแลกเงิน-ตามมูลค่าตัดจ่าย 99,501,405.95 -

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อจำานวน 4 ฉบับ เป็นจำานวนเงินรวม 100 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ครบกำาหนดคืนตามที่ระบุไว้หน้าตั๋วแลกเงิน และมีการตัดจ่ายส่วนลดจากหน้าต๋ัว เพ่ือรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำานวนเงิน 1.47 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า

 ตั๋วเงินจ่าย 1,822,194.40 2,402,012.60 1,822,194.40 2,402,012.60

 เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ 131,893,446.88 136,866,510.03 164,725,368.48 141,179,611.55

รวมเจ้าหนี้การค้า 133,715,641.28 139,268,522.63 166,547,562.88 143,581,624.15

เจ้าหนี้อื่น

 เงินรับล่วงหน้า 42,820,893.48 33,601,282.66 41,941,998.97 33,202,447.15

 เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน 4,613,942.20 21,828,734.64 874,421.20 2,154,280.04

 อื่นๆ 3,227,465.35 9,645,102.90 2,721,851.55 2,705,095.38

รวมเจ้าหนี้อื่น 50,662,301.03 65,075,120.20 45,538,271.72 38,061,822.57

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 184,377,942.31 204,343,642.83 212,085,834.60 181,643,446.72
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

2558 2557

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 980,000,000.00 470,000,000.00

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - -

สุทธิ 980,000,000.00 470,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินกู้รวม  
2,490 ลา้นบาท เพือ่นำาไปชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่เพือ่ใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัตอ่สำานกังาน กสทช.  
ซึ่งบริษัทย่อยได้เบิกรับเงินกู้แล้วเป็นจำานวนเงิน 980 ล้านบาท และ 470 ล้านบาท ตามลำาดับ (ของสัญญาวงเงินกู้งวดแรก  
980 ล้านบาท) โดยคิดดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราในสัญญาเงินกู้ กำาหนดชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้และ 
กำาหนดชำาระคืนเงินต้นตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้นี้

ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืขา้งตน้บรษิทัเปน็ผูค้ำา้ประกนัใหบ้รษิทัยอ่ยในการชำาระหนีต้ามสญัญาเงนิกู ้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้ง 
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินในส่วนของความสามารถในการชำาระคืนหนี้สิน  
และอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

และเพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้นี้ บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยกับ 
ผู้ให้กู้ข้างต้น สำาหรับเงินกู้จำานวนเงิน 470 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยสำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2559  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

22.  หุ้นกู้
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให ้

บรษิทัดำาเนนิการออกหุน้กูท้กุประเภทชนดิระบชุือ่ และ/หรอืไมร่ะบชุือ่ผูถ้อื มแีละ/หรอืไมม่หีลกัประกนั มแีละ/หรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 
หุน้กูด้อ้ยสทิธิแ์ละ/หรอืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ์ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้  
วงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1,500 ลา้นบาท และหุน้กูม้อีายไุมเ่กนิ 7 ป ีโดยเสนอขายภายในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศให้แกผู่ล้งทนุ 
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือสถาบันการเงิน 

และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
และจำาหนา่ยแกผู่ล้งทนุวงจำากดั ไมเ่กนิ 10 ราย ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้

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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23. หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ประกอบด้วย

 บาท

งบการเงินรวม

2558 2557

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

     มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระ 476,126,833.51 610,789,980.73

 ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต 36,873,166.49 23,210,019.27

           รวม 513,000,000.00 634,000,000.00

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

     มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระ 1,096,299,024.22 1,563,030,104.43

 ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต 140,700,975.78 186,969,895.57

           รวม 1,237,000,000.00 1,750,000,000.00

จำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระ 1,750,000,000.00 2,384,000,000.00

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 บริษัทย่อยได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 แจ้งผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 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 
และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยได้รับคืนหนังสือคำ้าประกันจำานวนเงิน 678.38 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558  บริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันคงเหลือจำานวนเงิน 1,872.50 ล้านบาท
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24. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

 - ครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี 4,401,611.08 3,096,499.72

 - ครบกำาหนด 1-5 ปี 2,697,145.64 4,470,923.11

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 7,098,756.72 7,567,422.83

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าระยะยาว (475,191.42) (734,328.92)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 6,623,565.30 6,833,093.91

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (4,093,084.25) (2,627,284.77)

สุทธิ 2,530,481.05 4,205,809.14

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าการเงินในยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงาน อายุสัญญา  
3 - 5 ปี กับบริษัทลีสซิ่ง 3 แห่ง ซึ่งมีสัญญาจำานวน 9 ฉบับ โดยชำาระค่าเช่าเดือนละ 0.29 ล้านบาท และ 0.28 ล้านบาท ตามลำาดับ  
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เช่าจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินซื้อตามภาระผูกพันในสัญญา

 ในระหวา่งป ี2558 บรษิทัไดท้ำาสญัญาเชา่ระยะยาวกบับรษัิทลสิซิง่ แห่งหนึง่ เพือ่ซือ้ยานพาหนะจำานวน 2 สญัญา มลูคา่ตาม
สัญญา 3.02 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อายุสัญญา 3 - 4 ปี โดยจ่ายชำาระค่าเช่าเดือนละ 0.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 104,691,931.94 93,574,449.95 101,374,359.94 93,574,449.95

ผล (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัย (476,573.00) 1,771,883.00 - 1,771,883.00

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (11,274,355.00) (16,221,355.01) (11,230,355.00) (16,177,355.01)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 25,975,810.04 25,566,954.00 24,348,020.04 22,205,382.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 118,916,813.98 104,691,931.94 114,492,024.98 101,374,359.94
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

 ต้นทุนขายและบริการ 17,458,534.00 17,103,212.90 16,524,331.96 15,390,085.93

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,485,632.04 7,610,025.31 7,297,092.08 6,321,816.03

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1,031,644.00 853,715.79 526,596.00 493,480.04

  รวม 25,975,810.04 25,566,954.00 24,348,020.04 22,205,382.00

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย :-

 รับรู้ในกำาไรขาดทุน (449,404.00) 426,854.00 - 426,854.00

 รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 925,977.00 (2,198,737.00) - (2,198,737.00)

  รวม 476,573.00 (1,771,883.00) - (1,771,883.00)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

อัตราคิดลด 2.92 - 4.27 3.63 - 4.27

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 4.00 3.00 - 4.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 00.00 - 26.00 00.00 - 26.00

อัตราการมรณะ 5.00 5.00
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วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

26.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 
 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558 2557

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน :

 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :

    ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 62,754,763.49 67,344,024.15 62,754,763.49 67,344,024.15

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

    ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (91,191,852.31) (90,446,572.58) (3,537,537.39) (4,098,137.41)

  รวม (28,437,088.82) (23,102,548.43) 59,217,226.10 63,245,886.74

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

      คณิตศาสตร์ประกันภัย (185,195.40) (439,747.40) - (439,747.40)

  รวม (185,195.40) (439,747.40) - (439,747.40)
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26.2 การกระทบยอดระหว่างจำานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558 2557

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำาหรับปี (445,583,332.88) (112,806,195.70) 297,207,024.01 318,044,523.80

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำานวณตามอัตราภาษีที่ใช้ (89,116,666.58) (22,561,239.14) 59,441,404.80 63,608,904.76

รายการกระทบยอด

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาคำานวณกำาไรทางภาษี

 - ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการ

   คำานวณกำาไรทางภาษี 1,128,873.13 565,676.77 245,798.43 402,844.18

 ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำาไรที่ไม่ต้องนำามาคำานวณกำาไรทางภาษี

 - รายได้ปันผลที่ได้รับยกเว้น (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00)

 - ค่าใช้จ่ายที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มทางภาษี (368,293.48) (531,816.18) (358,267.36) (529,186.27)

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์

 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 60,030,707.88 (338,493.95) - -

อื่นๆ (86,709.77) (211,675.93) (86,709.77) (211,675.93)

รวมรายการกระทบยอด 60,679,577.76 (541,309.29) (224,178.70) (363,018.02)

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (28,437,088.82) (23,102,548.43) 59,217,226.10 63,245,886.74

26.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  
สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

จำานวนภาษี 

(บาท)

อัตรา

ภาษี 

(%)

จำานวนภาษี 

(บาท)

อัตรา

ภาษี 

(%)

จำานวนภาษี 

(บาท)

อัตรา

ภาษี 

(%)

จำานวนภาษี 

(บาท)

อัตรา

ภาษี 

(%)

(ปรับปรุงใหม่)

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี (445,583,332.88) (112,806,195.70) 297,207,024.01 318,044,523.80

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ตามอัตราภาษีที่ใช้ (89,116,666.58) (20.00) (22,561,239.14) (20.00) 59,441,404.80 20.00 63,608,904.76 20.00

รายการกระทบยอด 60,679,577.76 13.62 (541,309.29) (0.48) (224,178.70) (0.08) (363,018.02) (0.11)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (28,437,088.82) (6.38) (23,102,548.43) (20.48) 59,217,226.10 19.92 63,245,886.74 19.89
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27. ทุนเรือนหุ้น
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2557 เมือ่วนัท่ี 18 เมษายน 2557 ผูถ้อืหุ้นไดม้มีตอินมุตั ิการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

ของบริษัท 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 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 รวมจ่ายหุ้นปันผลทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 20 ล้านบาท 
(19,999,865 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

28. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล อนุมัติโดย จำานวน

หุ้น
เงินปันผล หุ้นปันผล รวมจ่าย

เงินปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผล

(พันหุ้น) (บาทต่อ
หุ้น)

(บาทต่อหุ้น) (พันบาท)

ประกาศจ่ายจากกำาไรของปี 
2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2558

220,000 0.70 - 154,000 11 พฤษภาคม 2558

ประกาศจ่ายจากกำาไรของปี 
2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2557

200,000 0.01111 0.10 22,222 12 พฤษภาคม 2557

29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่อง และการดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของกองทุนที่เหมาะสม
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 2.66 : 1  

(วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) เท่ากับ 1.73 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.32 : 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 เท่ากับ 0.25 : 1)
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดัง

ต่อไปนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558 2557

การเปลี่ยนแปลงสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต (7,931,374.73) 19,036,284.14 (8,995,830.54) 15,711,624.21

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 338,308,955.21 361,255,356.31 338,308,955.21 361,255,356.31

เงินเดือน ค่าแรงงานและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 646,372,716.13 595,063,080.07 526,148,296.05 518,220,826.06

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย 378,522,864.80 290,455,010.34 121,301,947.61 129,268,663.37

ค่าบทความ ค่าภาพประกอบ ค่าแปล และค่าลิขสิทธิ์ 92,590,530.88 104,496,269.25 92,590,530.88 104,496,269.25

ค่าบริการโครงข่าย/ส่งสัญญาณ 173,923,835.78 63,564,742.16 - -

ค่าจ้างผลิตรายการ 53,259,462.52 32,454,616.00 - 3,432,940.00

31. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

โดยบรษิทัและบริษทัยอ่ยและพนักงานจะจา่ยสมทบเขา้กองทุนเปน็รายเดอืนในอัตรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทุนสำารองเลีย้งชพีนี้ 
บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จำากดั และจะจา่ยให้แกพ่นกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบ 
ว่าด้วยกองทุนของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุน 
เป็นจำานวนเงิน 11.21 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวนเงิน 9.36 ล้านบาท) และ 9.78 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวนเงิน  
9.11 ล้านบาท) ตามลำาดับ 

32. ส่วนงานดำาเนินงาน
ขอ้มลูสว่นงานดำาเนินงานทีน่ำาเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษัิทท่ีผูม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงานไดร้บั

และสอบทานอยา่งสมำา่เสมอเพือ่ใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัสว่นงานและประเมนิผลการดำาเนนิงานของสว่นงาน 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ

บริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลัก คือ
ส่วนงาน 1 ส่วนงานพิมพ์ (Print) เป็นส่วนงานที่ทำาการผลิตและจำาหน่ายหนังสือ
ส่วนงาน 2 ส่วนงานอื่น (Non-print) ได้แก่ (1) ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจชีวจิตโฮม จัดอบรมสัมมนา ธุรกิจจัดงานแสดง 

    และธุรกิจเว็บไซต์ (2) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 
บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย 
บรษิทัประเมนิผลการปฏบัิตงิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกำาไรขัน้ตน้ของแตล่ะสว่นงาน และประเมนิกำาไรหรอื

ขาดทุนจากการดำาเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558และ 2557 มีดังนี้
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส่วนงานพิมพ์ ส่วนงานอื่น
ธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายหนังสือ

(1) ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจชีวจิตโฮม 
จัดอบรมสัมมนาธุรกิจจัดงานแสดง
และธุรกิจเว็ปไซต์

(2)  ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการดำาเนินงาน 1,545.81 1,568.28 312.69 294.39 110.13 29.68 1,968.63 1,892.35
ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (1,133.50) (1,103.73) (144.99) (153.93) (674.57) (366.75) (1,953.06) (1,624.41)
กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 412.31 464.55 167.70 140.46 (564.44) (337.07) 15.57 267.94
รายได้อื่น 35.23 21.62
ค่าใช้จ่ายในการขาย (56.07) (45.61)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (322.25) (286.90)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (30.35) (28.26)
ต้นทุนทางการเงิน (87.72) (41.59)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28.44 23.10
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (417.15) (89.70)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้า 413.92 419.33 11.39 11.99 10.71 6.63 436.02 437.95
สินค้าคงเหลือ 278.53 295.84 0.58 1.82 5.67 4.61 284.78 302.27
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 656.68 808.18 6.09 8.08 240.75 191.07 903.52 1,007.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.06 12.77 0.08 0.17 2,776.06 2,969.54 2,785.20 2,982.48
สินทรัพย์ส่วนกลาง 690.61 641.67
สินทรัพย์รวม 5,100.13 5,371.70

33.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
33.1 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคารจำานวนเงิน 1,913.91 ล้านบาท 
(เฉพาะกิจการจำานวนเงิน 12.39 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

33.2 ภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่สำาคัญต่างๆ ดังนี้

33.2.1 บริษทัมภีาระผกูพนัคงเหลอืตามสญัญารบัเหมากอ่สรา้งจำานวนเงนิ 0.23 ลา้นบาท สญัญาตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
จำานวนเงิน 0.89 ล้านบาท และสัญญาซื้อเครื่องจักร จำานวนเงิน 1.12 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

33.2.2 บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้าของผลงานต่างๆ 2 ประเภท ดังนี้
-  จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา
-  จ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของจำานวนเล่มที่พิมพ์ผลงานออกมา โดยจ่ายร้อยละ 70 ของจำานวนเล่มที่พิมพ์ 

ส่วนที่เหลือจะจ่ายตามยอดจำาหน่ายหนังสือ

33.2.3 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการโดยสัญญามีระยะเวลา 1 - 3 ปี จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญารวม 
1.45 ล้านบาท 

33.2.4 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล  
กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยตกลงจะใช้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน (นับต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 
ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2571) กำาหนดค่าใช้บริการเป็นจำานวนเงิน 14.16 ล้านบาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
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33.2.5  บรษิทัยอ่ยได้ทำาสญัญากบับริษทัในประเทศสองแห่ง เพือ่ใชบ้รกิารเกีย่วกบัการรวมสญัญาณโทรทัศนท้ั์งสญัญาณภาพ
และสัญญาณเสียง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้น
สู่ดาวเทียม 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) โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าใช้บริการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญา

33.2.6 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตรายการโทรทัศน์และโฆษณา 
โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเป็นค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญา

33.2.7 บรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามการขออนญุาตให้ใชส้ทิธิในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศนก์บัสำานกังาน กสทช. 
ภายใต้ขอ้กำาหนด บริษทัจะต้องจา่ยค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตตามอตัรารอ้ยละของรายไดก้อ่นหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีร่ะบไุว้
ในประกาศ

34. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บรษิทัและบริษทัยอ่ยมคีวามเสีย่งอนัเกีย่วเน่ืองกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
ในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสม 
เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งดังกล่าว อย่างไรกต็าม บริษทัและบรษัิทยอ่ยไมม่นีโยบายท่ีจะถือหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิเพ่ือการเก็งกำาไร 
หรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บรษิทัและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้จากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทุนและหนีส้นิตามสญัญาเชา่ระยะยาว  

ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอนาคต 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
ของเครื่องมือทางการเงินแสดงได้ดังนี้
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

บาท

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี รวม

ปรับขึ้นลง คงที่ อัตราดอกเบี้ย

ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,865,227.36 139,852,807.97 64,952,317.40 209,670,352.73

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 477,241,356.22 477,241,356.22

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 450,000,000.00 - 450,000,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 184,377,942.31 184,377,942.31

ตั๋วแลกเงิน - 99,501,405.95 - 99,501,405.95

หุ้นกู้ - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 6,623,565.30 - 6,623,565.30

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 980,000,000.00 - 980,000,000.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - 118,916,813.98 - 118,916,813.98

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี รวม

ปรับขึ้นลง คงที่ อัตราดอกเบี้ย

ตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,813,394.40 139,852,807.97 39,986,597.03 184,652,799.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 441,287,126.81 441,287,126.81

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - 130,000,000.00 - 130,000,000.00

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 50,000,000.00 - 50,000,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 212,085,834.60 212,085,834.60

ตั๋วแลกเงิน - 99,501,405.95 - 99,501,405.95

หุ้นกู้ - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - 6,623,565.30 - 6,623,565.30

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - 114,492,024.98 - 114,492,024.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยสำาหรับเงินกู้จำานวน 470 ล้านบาท เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถือเงินสดในมือและซื้อลิขสิทธิ์เป็น 

เงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
ซึ่งยังไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา - 57,662.51

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้ อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากบรษิทัมนีโยบาย

การให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง รวมทั้งมีการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการ 
ที่ลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ในระดับตำ่า

มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ 

หนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

35. รายการปรับปรุงงวดก่อน
เนื่องจากเงื่อนไขการจ่ายชำาระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลนานเกินกว่าระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้สินเชื่อตามปกติ  
บรษิทัยอ่ยจงึตอ้งกำาหนดราคาทนุของใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทัศน์ในระบบดจิทัิลนัน้ให้เท่ากบัราคาเทียบเทา่ 
เงินสดโดยคิดลดจำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันท่ีรับรู้รายการ และบันทึกผลต่างระหว่างราคา 
เทียบเท่าเงินสดกับจำานวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชำาระเป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชำาระค่าธรรมเนียม 
การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ดังน้ัน บริษัทย่อยจึงปรับปรุงราคาทุนของใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2557 ผลกระทบจากรายการปรับปรุงต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม มีดังนี้

บาท

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้แล้ว

รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,198,317,228.70 (215,838,808.68) 2,982,478,420.02

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 116,307,402.44 1,131,778.77 117,439,181.21

รวมสินทรัพย์ 3,314,624,631.14 (214,707,029.91) 3,099,917,601.23
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บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันว�คม 2558

บาท

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้แล้ว

รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

   โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 2,384,000,000.00 (210,179,914.84) 2,173,820,085.16

รวมหนี้สิน 2,384,000,000.00 (210,179,914.84) 2,173,820,085.16

กำาไรสะสม 1,454,530,693.67 (4,527,115.07) 1,450,003,578.60

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,454,530,693.67 (4,527,115.07) 1,450,003,578.60

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ต้นทุนบริการ 1,634,710,416.76 (10,301,968.72) 1,624,408,448.04

ต้นทุนทางการเงิน 25,635,029.10 15,960,862.56 41,595,891.66

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (21,970,769.66) (1,131,778.77) (23,102,548.43)

ขาดทุนสำาหรับปี (85,176,532.20) (4,527,115.07) (89,703,647.27)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (86,935,521.80) (4,527,115.07) (91,462,636.87)

36. การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้

สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบัน ดังนี้
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่ หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่ หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 473,515,737.06 (3,059,562.00) 470,456,175.06 - - -

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - - 78,736,623.77 78,736,623.77

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,004,267,009.81 3,059,562.00 1,007,326,571.81 816,568,732.11 (78,736,623.77) 737,832,108.34

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ สำาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
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37. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวิชาชพีบัญช ีซึง่ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้ ให้ใชม้าตรฐานการบญัช ีมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

มีดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง สัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุน 
ขั้นตำ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำาส่งรัฐ
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ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
การบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหมข่า้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่ 
งบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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