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>>  stepping forward
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รายงานการเงิน
และผลการด�าเนินงานโดยสรุป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท) ปี 2558 ปี 2559 % เพิ่ม (ลด) ปี 2558 ปี 2559 % เพิ่ม (ลด)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน  1,073,562  1,097,679 2.25%  1,049,618  940,577 (10.39%)

สินทรัพย์รวม  5,100,132  4,740,565 (7.05%)  3,155,037  3,667,233 16.23%

หนี้สินรวม  3,705,533  3,970,659 7.15%  760,582  1,049,738 38.02%

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,394,598  769,906 (44.79%)  2,394,455  2,617,495 9.31%

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

ทุนช�าระแล้ว  220,000  220,000 0.00%  220,000  220,000 0.00%

จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  220  220 0.00%  220  220 0.00%

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ  1,968,627  1,894,002 (3.79%)  1,866,768  1,698,084 (9.04%)

รายได้อื่น  35,232  51,008 44.78%  56,108  66,804 19.06%

รายได้รวม  2,003,859  1,945,010 (2.94%)  1,922,876  1,764,888 (8.22%)

ต้นทุนขาย 1,953,057 1,829,341 (6.33%) 1,283,199 1,139,906 (11.17%)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน  50,802  115,668 127.68%  639,677  624,982 (2.30%)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 408,667 390,232 (4.51%) 334,380 331,890 (0.74%)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (357,865) (274,564) 23.28%  305,297  293,093 (4.00%)

ต้นทุนทางการเงิน 87,718 135,991 55.03% 8,090 19,814 144.92%

ส่วนแบ่งผลขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม  - (892) 100.00%  -  -  - 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (28,437) 216,669 861.92% 59,217 53,663 (9.38%)

ก�าไร (ขาดทุน) (417,146) (628,116) (50.57%)  237,990  219,616 (7.72%)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (416,405) (624,692) (50.02%)  237,990  223,040 (6.28%)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (1.89) (2.86) (51.32%)  1.08  1.00 (7.41%)

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บรษิทัฯ เริม่จดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่ปี 2555 ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เริม่น�างบการเงนิของบรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ากดั มาจดัท�าเป็นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่11 ตลุาคม 2555
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หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
 2. บรษิทัฯ เริม่จดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่ปี 2555 ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เริม่น�างบการเงนิของบรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ากดั มาจดัท�าเป็นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่11 ตลุาคม 2555
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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“เราท�างานเพื่อความสุข
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และความรุ่งโรจน์ของสังคม”



คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ  ์ เกิดเมื่อวันท่ี 10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ทีอ่�าเภอรอืเสาะ จงัหวดั 
นราธิวาส เป็นบุตรคนที่ 4 ของพ่อ - รัตน์ และ 
แม่ - ระเรยีบ อทุกะพนัธุ์ มพีีน้่องทัง้หมด 6 คน

ภายหลังจบการศึกษาชั้น ม.8 จากโรงเรียน 
มหาวชิราวุธ สงขลา ได้เข้าศึกษาต่อท่ีคณะ 
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
เริม่ต้นชวีติการท�างานครัง้แรกทีอ่งค์การส่งเสรมิ 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) จากนัน้ 
จึงมารับหน้าที่พนักงานพิสูจน์อักษรท่ีบริษัท  
ไทยวฒันาพานิช จ�ากดั จนกระทัง่ได้เป็นหวัหน้า
กองบรรณาธกิารนิตยสาร “วทิยาสาร” นติยสาร
ของวงการครู

คุณชูเกียรติได้หันเหมาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของการเคหะแห่งชาติ ซ่ึงที่น่ีถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการจดัท�านิตยสาร “บ้าน” เพือ่เผยแพร่ความรู้ 
และเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมให้ประชาชน 
ที่ก�าลังจะย้ายเข้าไปอาศัยบ้านที่การเคหะฯ 
สร้างข้ึน ซ่ึงในช่วงน้ันเป็นช่วงทีก่�าลงัประสบกบั 
ภาวะขาดแคลนที่อยู่อาศัย

เมือ่ค้นพบว่าตวัเองไม่เหมาะกบังานราชการและ 
รู้สึกอิ่มตัว จึงได้ลาออกจากการเคหะแห่งชาติ 
จากนัน้ได้รวบรวมสมคัรพรรคพวกและพนกังาน 
จ�านวนหนึ่งจัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วารสาร 
บ้านและสวน” เริม่ผลตินติยสาร “บ้านและสวน”  
ฉบับแรกออกวางตลาดในเดือนกันยายน  
พ.ศ. 2519

นับจากวันนั้น คุณชูเกียรติได้ใช้ประสบการณ์  
ความรู้ความสามารถ น�าพากิจการเล็กๆ จน 
เติบโตกลายมาเป็นบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

คุณชูเกียรติได้กล่าวถึงหลักการท�างานเอาไว้ 
ในหนังสือ “มะเร็งขึ้นสมอง” ว่า

“บริษัทอมรินทร์ฯ ท�าธุรกิจเจริญรุดหน้ามา 
ตามล�าดับ คนนึกว่าผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
ไม่ใช่หรอก ผมคิดว่าผมมีสติมากกว่า ปัญญา 
ของผมกแ็ค่กลางๆ ตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยม ครจูะ 
บนัทกึลงสมดุพกมาทกุปีว่า ‘สตปัิญญาปานกลาง’  
การท�าธุรกิจ สติส�าคัญกว่าปัญญา เพราะถ้า 

ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท
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เอาปัญญาน�าจะหลงระเริง 
ไปกันใหญ่ ต้องใช้สติน�า หรือ 
อย่างน้อยกใ็ช้สติก�ากบัปัญญา 
ให้ได้ ขอให้มีสติรู ้ข ้อจ�ากัด 
ของตัว ไม่ตาโตโลภมาก และ 
มีความเพียรที่จะท�าสิ่งที่ได ้
ไตร่ตรองด้วยความมีสติ อย่า 
ท ้อถอย ชีวิตจะมีความสุข 
ความส�าเร็จจะตามมา ความ 
ส�าเร็จไม่จ�าเป็นต้องทั้งหมด  
ไม่ส�าเร็จมากก็ได้ จะได้เป็น 
บทเรียน ในชีวิตผมสิ่งที่ท�า 
ไม่ส�าเร็จก็เยอะไป คนมักจะ 
ไม่มอง ไปมองแต่ความส�าเรจ็”

คณุชเูกยีรตไิด้จากไปอย่างสงบ 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2545 สริอิายไุด้ 60 ปี 7 เดอืน

การท�าธุรกิจ สติส�าคัญกว่าปัญญา เพราะถ้าเอา
ปัญญาน�าจะหลงระเริงไปกันใหญ่ ต้องใช้สติน�า  
หรืออย่างน้อยก็ใช้สติก�ากับปัญญาให้ได ้

นับเป็นระยะเวลานานกว่า 14 ปี 
แล้ว ทว่าคุณชูเกียรติได้มอบ 
มรดกแห่งสติและปัญญาให้ 
คนอมรินทร ์รุ ่นแล ้วรุ ่นเล ่า 
ได้สบืทอดปณธิานแห่งความรู้ 
ต่อไปอย่างไม่มวีนัสิน้สดุ ภายใต้ 
บ้านหลังนี้

“บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์
พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)” 
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ประวัติบริษัท

จากจดุเริม่ต้นของกองบรรณาธกิารเลก็ๆ ท่ีคณุ 
ชเูกยีรต ิอทุกะพนัธุ์ ได้รวบรวมสมคัรพรรคพวก 
และพนักงานจ�านวนเพียงไม่กี่คน ร่วมกันจัดตั้ง 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั วารสารบ้านและสวน เพือ่เริม่ 
ผลตินติยสาร “บ้านและสวน” ฉบับแรกออกวาง 
จ�าหน่ายในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2519 ในสมยันัน้ 
ยังต้องอาศัยการพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก 
ในช่วงต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในชื่อ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั อมรินทร์การพมิพ์ เพือ่จดัพมิพ์ 
นิตยสารเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้างงานพิมพ์ 
อื่นด้วย

ถึงแม้จะมีพนักงานจ�านวนไม่กี่คน แต่ก็เป็น 
จุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ท่ีส่งผลให้กิจการขยายตัว 
เพิ่มมากขึ้นในระยะต่อมา ท�าให้มีความจ�าเป็น 
ตอ้งระดมทุนและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2536 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น

“บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั 
(มหาชน)”

ในปีเดียวกัน บริษัทได้ขยายกิจการด้านการจดั 
จ�าหน่าย โดยการก่อตัง้บรษิทั อมรนิทร์บุ๊คเซน็เตอร์  
จ�ากัด เพื่อดูแลการจัดจ�าหน่ายส่ิงพิมพ์ทั้งหมด  
รวมถึงการจัดตั้งร้านค้าปลีกขึ้นโดยให้ชื่อว่า 
“ร้านนายอนิทร์” อนัเป็นชือ่ทีข่อพระราชทานนาม 
มาจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เรือ่ง “นายอนิทร์ 
ผู้ปิดทองหลังพระ”

เมือ่ปรมิาณผู้อ่านทีเ่ริม่ต้นขึน้จากคนเพยีงไม่กีก่ลุ่ม 
ขยายตวัเพ่ิมขึน้ และมคีวามหลากหลายมากย่ิงขึน้ 
บริษัทจึงเริ่มผลิตนิตยสารอื่นๆ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้อ่าน โดยมนีติยสารแนวผู้หญงิ 
ออกตามมาคอื “แพรว” และ “สดุสปัดาห์” และ 
ผลิตนิตยสารอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน 
บริษัทมีนิตยสารทั้งสิ้น 11 หัว ผลิตหนังสือเล่ม 
ปีละหลายร้อยปก รบัจ้างพมิพ์และขยายออกไปสู ่
ธุรกิจอื่นอีกหลากหลาย
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ปี 2559

โครงสร้างองค์กร

สายงานสนับสนุน

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักผู้ตรวจสอบภายใน

สายงาน
นิตยสาร

สายงาน
หนังสือเล่ม

สายงาน
ธุรกิจโรงพิมพ์

สายงาน
นิวมีเดีย

สายงานครีเอทีฟ
แอนด์อีเว้นต์
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คณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ

3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
 ประธานคณะกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ

4. นางระริน อุทกะพันธุ์ 
 ปัญจรุ่งโรจน์
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
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5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางสุภาพ น้อยอ�่า
 กรรมการ

8. นายสมรรถ เรืองณรงค์
 กรรมการอิสระ

9. นายอ�าพล รวยฟูพันธ์
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ
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คณะผู้บริหาร

4 5
2

3
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1. เมตตา อุทกะพันธุ์ 
 ประธานกรรมการบริหาร

2. ระรนิ อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน์  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด

4. ชีวพัฒน์ ณ ถลาง 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์

5. ฉันทชาต ธเนศนิตย์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
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1. นวลจันทร์ ศุภนิมิตร 
 กรรมการผู้จัดการ 
 สายงานนิตยสาร

2.  เจรมัย พิทักษ์วงศ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สายงานนิตยสาร 

3. ฉันทนา ยุทธนาภมูิ 
 บรรณาธิการอ�านวยการนิตยสาร

4. ลกัขณา คมคาย 
 บรรณาธิการอ�านวยการนิตยสาร

5. น�้าทิพย์ เงินแย้ม 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด 
 และสื่อสารแบรนด์ - มีเดีย

6. ประพันธ์ ประภาสะวัต  
 ที่ปรึกษาสายงานนิตยสาร 
 บ้านและสวน

คณะผู้บริหาร
สายงานนิตยสาร

4
523

1 6
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1. จุฑามาศ สมิตานนท์ 
 ผู้อ�านวยการสายงานขาย  
 (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)

2. ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ ์
 ผู้อ�านวยการสายงาน  
 Amarin Publishing  
 Services

3. บุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม 
 ผู้อ�านวยการสายงานบริหาร  
 (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)

4. รวี วัฒนเชื้อ 
 ผู้อ�านวยการโรงงาน

คณะผู้บริหาร 
สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

4
132
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1. เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 (ฝ่ายขายและการตลาด)

2. สัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค ์
 ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

3. ชฎาพร บุณยาภรณ์ 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

4. วลีรัตน์ ศักด์ิขจรยศ 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

5. คมภาณกุรณ์ พนัธ์ดาสวุรรณ 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

6. รณชัย หาญสุวานนท์  
 ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา

7. บุษราคัม อิ่มจิตต์ 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณานิวมีเดีย

8. อุไรวรรณ สุนทรหงษ์ 
 ที่ปรึกษางานโฆษณา

คณะผู้บริหาร 
สายงานโฆษณา

5

1
2
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1. อุษณีย์ วิรัตกพันธ์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 สายงานหนังสือเล่ม 

2. องอาจ จิระอร 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 สายงานหนังสือเล่ม

3. มลฤดี ลีลามัจฉากุล 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายครีเอทีฟ 
 แอนด์อีเว้นต์

4. อาสา ผิวข�า 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายนิวมีเดีย

คณะผู้บริหาร  
Content and Services

4
21 3
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คณะผู้บริหาร 
สายงานสนับสนุน

1. อมัพวรรณ์ สวุรรณเรอืงศร ี
 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ธนารี พิมปรุ 
 ผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ชัชฎา พรหมเลิศ 
 ผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายจัดการส�านักพิมพ์

4. อาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย 
 ผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล32 4
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สารจากประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแห่งความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ 
ของประเทศไทยจากเหตุการณ์สวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม ซ่ึงน�ามาแห่งความเศร้าโศก 
เสียใจแก่ชาวไทยทั้งประเทศ ส่งผลต่อภาวะ
จิตใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ 
พนักงานทุกคนอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ ่านมาช่วงเดือน 
กนัยายน บรษัิทได้มกีารร่วมทนุกับต่างประเทศ 
ในการจัดตั้งบริษัทคาโดคาวะ อมรินทร์ จ�ากัด 
เพื่อท�าธุรกิจสิ่ งพิมพ ์ประเภทการ ์ตูนและ 
นวนิยาย เป็นต้น ซ่ึงเป็นการตอบสนองลูกค้า 
กลุ ่มใหม่ ที่เดิมบริษัทไม่มีการผลิตสิ่งพิมพ ์
ในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน บริษัทได้ประกาศเพิ่มทุนเพื่อ 
จ�าหน่ายเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัทวัฒนภักดี 
จ�ากดั จดุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ให้แก่บริษัทเป็นส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2559

บริษัทมีรายได้รวม 1,764.89 ล้านบาท ลดลง 
จากปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 157.98 ล้านบาท  
คดิเป็นอตัราการลดลง 8.22% และมกี�าไรสทุธิ 
เท่ากบั 223.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลา 
เดียวกัน 14.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ 
ลดลง 6.28% คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 
1.00 บาท สาเหตุส�าคัญเนื่องจากการชะลอ 
การซ้ือของลูกค้าในช่วงปีท่ีผ่านมา

ส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 
1,945.01 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 
เท่ากับ 58.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ 
ลดลง 2.94% และมผีลขาดทนุเท่ากบั 624.69 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน  
208.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 
50.02% คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ ้นเท่ากับ 
2.86 บาท สาเหตุส�าคัญเนื่องจากการรวม 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัอมรนิทร์ เทเลวช่ัิน 
จ�ากัด ซึ่ งแม ้ว ่าได ้รับความนิยมจากผู ้ชม 
อย่างต่อเน่ือง และผลการด�าเนินการจะมรีายได้ 
เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากการด�าเนินการธุรกิจ 
ทีวีดิจิทัลมีต้นทุนการด�าเนินการเป็นต้นทุนคงที ่
ในอั ตรา ท่ีสู ง  จึ ง ยั งคงมี ผลขาด ทุนจาก 
การด�าเนนิการ
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การด�าเนินการในปี พ.ศ. 2559

การด�าเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 5 สายงาน 
ประกอบด้วย สายงานโรงพมิพ์ สายงานนติยสาร 
สายงานหนังสอืเล่ม สายงานนิวมเีดยี และสายงาน 
ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ ในรอบปีท่ีผ่านมามีการ 
พัฒนาการที่ส�าคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต  
โดยมกีารสัง่ซือ้เครือ่งพมิพ์ใหม่จ�านวน 3 เครือ่ง 
เข้ามาทดแทนเครือ่งพมิพ์เดมิทีม่อีายกุารใช้งาน
มานาน ซ่ึงนอกเหนือจากเสริมความสามารถใน
การพมิพ์งานทีม่คีณุภาพ ยงัสามารถรองรบัการ
พิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม

สายงานนิตยสาร บริษัทได้ท�าการปรับเปล่ียน
จ�านวนนติยสารให้มคีวามเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองกบักลุ่มลูกค้าให้ดยีิง่ข้ึน โดยในเดอืน
ธนัวาคม บรษัิทมกีารออกนติยสารทัง้สิน้ 11 หวั

สายงานหนงัสอืเล่ม ในปี พ.ศ. 2559 มกีารออก
หนงัสอืใหม่ทัง้สิน้ 461 ปก และมกีารออกหนงัสอื
ปกใหม่ที่เป็นการแปลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สายงานนวิมเีดยี และสายงานครเีอทฟีแอนด์ 
อีเว้นต์ จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อ 
ต่างๆ ของบรษัิทให้มคีวามทนัสมยั ถอืว่าในปี พ.ศ. 
2559 เวบ็ไซต์ต่างๆ ของบรษิทัได้รบัความนยิม 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีส้ือ่โฆษณาออนไลน์ 
และกลุ ่มงานอีเว ้นต ์ได ้ช ่วยเสริมสร ้างการ 
ตอบสนองทีเ่พิม่มากขึน้ของลกูค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนีบ้รษิทัยงัคงมกีารจดังานแสดงท่ีส�าคญั
รวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวน Midyear 
จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 
2016 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ 
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งาน 
Good Life Fair จัดขึ้น 2 ครั้ง คือช่วงเดือน 
กรกฎาคม ทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์และ 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ท่ีชาเลนเจอร์ฮอลล์  
อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีงาน Amarin Baby & 
Kids Fair จดัขึน้ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืนกมุภาพันธ์  
และช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด 
บรษัิทย่อย ซ่ึงประกอบธรุกิจทีวดีจิิทัล และบรษัิท 
ถอืหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 จากจดุเริม่ต้น 
ท่ีมุ ่งหมายการเป็นสื่อท่ีดี เป็นผู ้ผลิตงานท่ีม ี
คณุภาพ เป็นผู้ประกอบการธรุกิจสือ่ทีค่รบวงจร 
น�าเน้ือหาไปท�าการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
เพือ่ตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บรโิภคและกลุ่มลกูค้า
โฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันถือว่า 
การด�าเนินการดังกล่าวเริ่มสัมฤทธิผลในระดับ 
หนึ่ง สิ่งสะท้อนที่ส�าคัญคือ การได้รับการ 
จัดอันดับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ 
ในช่วงไตรมาสที ่4 ช่องรายการอมรนิทร์ทวี ีเอชดี 
ได้รับการจัดอันดับความนิยม 1 ใน 10 ของ 
กลุ่มผู้ชมที่มีระดับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
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ผลการด�าเนินงานปีที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ 
น่าพอใจ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย 
ภายนอกต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะก�าลังซ้ือ 
ของผู้บริโภคที่ลดลงจากการชะลอซื้อ แต่จาก 
การทีพ่นักงานในทกุสายงานยงัคงให้ความส�าคญั 
ในการบริหารต้นทุนการด�าเนินการและร่วมมือ 
ร่วมใจในการท�างานให้สัมฤทธิผล

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
อมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน) 
ขอขอบพระคณุท่านผู้ถอืหุ้น คู่ค้า พนัธมติร และ 

หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความร่วมมือ แนะน�า และสนับสนุนการ 
ด�าเนินงานของบรษัิทมาตลอด หวงัเป็นอย่างย่ิง 
ว่าบรษิทัจะได้รบัการสนบัสนนุจากท่านในโอกาส 
ต่อไป นอกจากนีข้อขอบคณุผู้บรหิารและพนกังาน 
ทุกคนท่ีร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา ปฏิบัติ
งานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ตลอดจน 
ด�าเนินการอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส ซึ่งท�าให้ 
บรษิทัสามารถประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
สร้างความมัน่คงและเตบิโตอย่างยัง่ยนืตลอดไป

  (นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
  ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบด้วย  
กรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน โดยม ีดร.สมชาย 
ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา และนาย 
อ�าพล รวยฟพูนัธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และ 
มีนายสามารถ พจนพาณิชย์กุล เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคล้อง 
กบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยในรอบปีบญัช ี2559 ได้จดัให้มกีารประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 9 ครั้ง และ
เป็นการร่วมประชมุกบัผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุป
สาระส�าคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ 
การเงินประจ�าปี พ.ศ. 2559 โดยได้ร่วมประชุม 
เพือ่สอบถามและรบัฟังค�าชีแ้จงจากผู้สอบบญัชี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ฝ่ายบญัชแีละ 
การเงนิ) และผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
ในเรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ 

และความเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมลู รวมถงึ 
รบัทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบ 
บญัช ีประจ�าปี พ.ศ. 2559 ซึง่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าว 
มคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตาม 
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปเช่นเดยีวกบั 
ความเห็นของผู้สอบบัญชี อกีท้ังรายการท่ีมี 
สาระส�าคญัได้รบัการเปิดเผยและแสดงรายการ 
ในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
แล้วอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ 
สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ 
ไม่พบว่ามปีระเดน็เกีย่วกบัความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่มีนัยส�าคัญ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผล 
ของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วย 
ส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว ้ โดยพิจารณาจากรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในประจ�าปี พ.ศ. 2559 
ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาอนมุตัแิล้ว ซึง่ครอบคลมุระบบงาน 
ท่ีส�าคัญของบริษัท ท้ังนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพือ่ประเมนิ 
ความมปีระสทิธผิลของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยได้พจิารณาภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏบิตังิาน หน้าที ่และความรับผดิชอบ ความ
เป็นอิสระ อัตราก�าลัง และงบประมาณของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ได้พจิารณา 
ทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้ 
เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับ
คู ่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีของ 
ฝ ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงแผนการ 
ฝึกอบรมกรรมการตรวจสอบและบุคลากร
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธิผล 
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ 
ทัง้ในด้านบคุลากรและการปฏบิติังานตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับ
บคุคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระ
ส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข้อก�าหนด และขอ้ผูกพันที่บริษัทมีไว้กับ
บุคคลภายนอก

5. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละค่าตอบแทน 
ได้ร่วมกบัผู้บรหิารของบรษิทัพจิารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
รวมท้ังเสนอช่ือผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขอ
อนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุ้นของบรษิทั

โดยสรปุในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบรษิทั และมคีวามเห็นว่า บรษิทั 
มกีารรายงานข้อมลูทางการเงนิและการด�าเนินงาน 
อย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การ 
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผกูพนั 
ต่างๆ มกีารเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่าง 
ถกูต้อง และมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัระบบ
การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดอีย่างเพยีงพอ โปร่งใส 
และเช่ือถอืได้ รวมท้ังมกีารพัฒนาปรบัปรงุระบบ
การปฏบิตังิานให้มคีณุภาพดขีึน้และเหมาะสมกบั 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  (ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบมนีโยบายและภารกิจหลกั 
คอื การเป็นเครือ่งมอืหรอืกลไกส�าคญัอย่างหนึง่ 
ในการท�าให้บรษิทัมรีะบบการก�ากบัดแูลกิจการ 
ที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่ง 
ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีดังนี้
1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิ 

อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน  

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบ 
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  
โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
กับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ง 
มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัช ี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 
ดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ 
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการ 
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ 
สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย 
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1. ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน 

เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิ
ของบริษัท

6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท

6.3. ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจของบรษิทั

6.4. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี

6.5. ความเห็นเกีย่วกบัรายการท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที ่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

6.8. รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทนุ
ท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของ
บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายและภารกิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานการปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
โดยคณะกรรมการบรษัิทได้ตระหนักถงึความส�าคญัและ
มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธรุกิจตามหลักบรรษทัภบิาล 
โดยมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์กร
ให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ทัง้เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่แก่ผู้ถอืหุ้น  
นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติ 
ที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of  
Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังมี
อ�านาจหน้าทีใ่นการบรหิารงานให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บรษิทัและบทบญัญตัทิางกฎหมาย และท�าหน้าท่ีในการ
ก�าหนดทศิทางการด�าเนินงานของบริษทั ควบคมุดแูลให้
ฝ่ายบรหิารด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตาม
นโยบาย พร้อมทัง้เสรมิสร้างกระบวนการก�ากบัดแูลให้มี 
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ด้วยการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  
(Audit Committee) เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบ
บัญชีการเงิน ระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
และระบบงานทุกกระบวนการด�าเนินงานของบริษัท 
ให้ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และโปร่งใส

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554  
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้มีการอนุมัต ิ
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ทัง้น้ีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบรษิทั 
มีสาระส�าคัญ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษัิทได้ถอืปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ต่อ 
ผู้ถอืหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดย
ค�านงึถงึสทิธขิองผู้ถอืหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยี ส่งเสรมิการ
ใช้สทิธ ิและไม่ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิบรษิทัได้น�าเสนอ 
เรือ่งทีส่�าคญัให้ผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุตั ิและบรรจเุรือ่งต่างๆ  
ที่ส�าคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบัของบรษิทั โดยส่งเอกสาร 
เชิญประชุมพร้อมแนบรายงานประจ�าปีและหนังสือ 
มอบฉนัทะให้กบัผู้ถอืหุ้นทุกรายก่อนการประชุม เพือ่ให้ 
ผู้ถอืหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ พร้อมประกาศแจ้ง 
ก�าหนดเวลา สถานท่ี และวาระการประชุมท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาองักฤษ ผ่านทางหนงัสอืพมิพ์ทกุครัง้ และบรษิทัพร้อม 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ได้ทุกวาระโดยกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังได้มีการ
บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไวใ้นรูป
รายงานการประชมุ เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 6/2558 เมือ่วนัที่ 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 มมีตอินมุตัหิลกัเกณฑ์การให้
สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ และ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาเข้ารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษิทั ซึง่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ส�าหรบัการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ 
ดงักล่าวในช่วงระหว่างวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ถงึ 
วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ 
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เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล 
เพือ่พจิารณาเข้ารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท ซ่ึง 
ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าส�าหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 
ประจ�าปี 2560 ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สทิธดิงักล่าว ในช่วง
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 6 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้การให้สทิธดิงักล่าวข้างต้น  
บรษิทัได้ท�าการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระ 
ส�าหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559 บรษิทั
ได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจ 
ในทีป่ระชมุ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ และขัน้ตอน 
การออกเสยีงลงมตใิห้แก่ผู้ถอืหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 
ทนัเวลาก่อนการประชมุผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วนั โดย 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ดังกลา่ว 
บริษทัได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุให้ผู้ถอืหุ้นในวนัที ่29 
มนีาคม พ.ศ. 2559 นอกจากนี ้บรษิทัได้โฆษณาหนงัสอื 
เชญิประชมุให้ผู้ถอืหุ้นทราบทางหนงัสอืพมิพ์ก่อนวนัประชมุ 
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือ 
เชญิประชมุในเวบ็ไซต์ของบรษัิท (http://www.amarin. 
com) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและมีโอกาสศึกษาเป็นการ 
ล่วงหน้า

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้  
คู่ค้า คู่แข่ง นกัเขยีน ผู้แปล เจ้าหน้าทีภ่าครฐั และหน่วยงาน 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัภายใต้ 
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ผู้มส่ีวนได้เสยี

ในกรณทีีผู้่มส่ีวนได้เสยีมข้ีอร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ หรอื 
ข้อสงสยัใดๆ เกีย่วกบันโยบายบรรษทัภบิาลและจรยิธรรม 
ธุรกิจ บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งหรือสอบถาม
ได้โดยตรงถึงคณะกรรมการของบริษัท โดยติดต่อผ่าน
เลขานกุารบรษิทัทางไปรษณย์ี ณ ทีต่ัง้ของบรษิทั หรอืทาง
อเีมล โดยส่งไปที ่E-mail: secretary@amarin.co.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นปีละครัง้  
ภายในไม่เกิน 4 เดอืน นับจากวนัสิน้สดุรอบปีบัญชีบรษิทั 
โดยจดัการประชมุให้ผู้ถอืหุ้นได้สทิธเิท่าเทยีมกนัทกุราย 
ด้วยการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีายละเอยีด ระเบยีบ 
วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อม 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ  
และรายช่ือกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะ 
มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดง 
สถานท่ีจัดประชุมให้ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งในหนังสือ 
เชิญประชุมจะมรีายละเอยีดของเอกสารท่ีผู้ถอืหุ้นจะต้อง 
น�ามาแสดงในวนัประชุมด้วยเพ่ือรกัษาสทิธใินการประชมุ  
ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพยีงพอและ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดง 
ความคดิเหน็และตัง้ค�าถามในทีป่ระชมุ โดยมคีณะกรรมการ
ของบรษิทัซึง่ประกอบไปด้วยประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และกรรมการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น เพือ่
ตอบค�าถามในทีป่ระชมุ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็ซกัถาม
และข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให ้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559 เมือ่วนัที ่19 
เมษายน พ.ศ. 2559 บรษิทัได้เลอืกใช้ห้อง Convention  
Hall อาคารผู ้บริหาร เลขท่ี 378 ถนนชัยพฤกษ์  
(บรมราชชนน)ี แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 
10170 ในการจัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น อนัเป็นสถานที ่
เดียวกับสถานที่ตั้งของบริษัท กรรมการของบริษัท 
เข้าร่วมประชมุจ�านวน 9 ท่าน ประธานกรรมการท�าหน้าที่ 
เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น 
ประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง  
และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบ 
แต่ละวาระการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธาน 
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะท�าหน้าที่อธิบาย
และตอบข้อซักถามผู้ถอืหุ้นอย่างละเอยีดก่อนมกีารลงมติ 
ในแต่ละวาระ นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ปฏบิตัติามนโยบาย
ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกกรรมการ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น 
รายบคุคล และได้เชญิตวัแทนผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมเป็นสกัขพียาน 
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ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติด้วย  
นอกจากนี ้บรษิทัได้เสนอชือ่กรรมการอสิระให้แก่ผู้ถอืหุ้น 
เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงมีการ 
แสดงข้อมลูอย่างละเอยีดในวธิกีารเดนิทางเข้าสู่สถานท่ี 
จัดประชุม ทั้งในกรณีการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
และโดยรถสาธารณะ ซ่ึงปรากฏอยู่ตามสิง่ทีแ่นบมาด้วย 
ล�าดบัที ่7 และล�าดบัที ่11 ตามล�าดบั ในเอกสารเชญิประชมุ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 
บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ 
ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแต่อย่างใด ภายหลังจาก 
เสร็จสิ้นการประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทได้จัดท�ารายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้น และน�าส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งภายในเวลา 14 วันนับจาก 
วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบรษิทัมภีาวะผู้น�า วสิยัทศัน์ และร่วมก�าหนด 
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท 
และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินงานตามนโยบายและ 
แผนงานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุด้วยการสานต่อนโยบาย 
การด�าเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒนาด้าน 
เทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีความ 
หลากหลายและสอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัท ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้มีส่วนแบ่งการตลาด 
ด้วยการสร้างสรรค์นิตยสารและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมี 
เนือ้หาทีห่ลากหลาย และยดึมัน่ในการสร้างสรรค์สิง่ทีด่แีก่ 
ครอบครวัและสงัคมโดยรวม ภายใต้ปณธิาน “เราท�างาน 
เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้
ดแูลบรหิารจดัการอย่างรอบคอบ โดยก�าหนดนโยบายและ
ขัน้ตอนการพจิารณาอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัส�าหรบั
รายการระหว่างกนัของบรษัิท บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
ไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มกีารปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�าหนดราคา

และเงือ่นไขเสมอืนการท�ารายการกบับุคคลภายนอก โดย
รายการระหว่างกนัท่ีมสีาระส�าคญัจะเปิดเผยรายละเอยีด
มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล ความจ�าเป็นในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี (56-1) นอกจากนี้ 
กรณมีกีารท�ารายการระหว่างกนัใดๆ กรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืพนักงานท่ีมส่ีวนได้เสยีในรายการน้ันจะต้องไม่มส่ีวน
ในการพจิารณาอนมุตัริายการดงักล่าว โดยวธิกีารงดให้ 
ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว  
ในกรณทีีเ่ข้าข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดูแลให้ 
มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยข้อมลู
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดั

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบรษัิทน�าข้อมลูภายในซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม นอกจากนี้ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทัท่ีได้รบัข้อมลู 
ทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทได้แจ้งให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดังกล่าว 
ข้างต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ 
รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระ
หน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้ก�าหนดบทลงโทษสูงสุดหาก 
พบว่ากรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทัได้ใช้ 
ข้อมลูภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยไปใช้เพือ่ประโยชน์ 
ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายทางตรงหรอืทางอ้อมกต็าม

ส�าหรบัในปี พ.ศ. 2559 ไม่มปีรากฏว่ามกีรรมการ ผู้บรหิาร  
และพนักงานของบริษัทล่วงละเมิดหรือกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท 
นอกจากน้ี กรรมการและผู้บรหิารท่ีมภีาระหน้าท่ีในการ 
รายงานการถอืครองและการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ 
ของบรษิทั ได้รายงานข้อมลูต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน
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จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายด�าเนนิธรุกิจตามแนวทางแห่งความถูกต้อง เทีย่งธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ในการปฏบัิติ 
ต่อบริษัท พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้อง 
ด�ารงความเป็นกลาง มีอิสระในการน�าเสนอข้อมูลขา่วสาร ท้ังหมดน้ีบริษัทได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจดัการและพนกังาน ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างสม�า่เสมอ 
และได้ก�าหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

บริษัทได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังที ่5/2554 วนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2554 มกีารจดัพิมพ์เป็นรปูเล่ม ท�าการเผยแพร่และแจกให้กรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานทกุคนรบัทราบ ท�าความเข้าใจ และยดึถอืปฏบิตัเิป็นหน้าท่ีของตน นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทั 
ได้จัดให้มีกระบวนการที่จะดูแลให้มีการถือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน 
5 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 4 ท่าน ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็น 
ร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท

เงินประจ�าต�าแหน่ง
(ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

30,000 บาท 10,000 บาท ไม่มี

เบี้ยประชุม (ต่อคน) 20,000 บาท ไม่มี ไม่มี

ทัง้นี ้ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บรหิารทัง้สิน้ 4 ท่าน เป็นเงนิ 
1.74 ล้านบาท (กรรมการทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัจะได้รบัเฉพาะเงนิเดอืนและโบนสัเท่านัน้) โดยแยกเป็นรายบคุคลดงันี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง เงินประจ�าต�าแหน่ง เบี้ยประชุม รวม

1. นายสมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 360,000 180,000 540,000

2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 360,000 180,000 540,000

3. นายอ�าพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 360,000 180,000 540,000

4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ 120,000 - 120,000

รวม 1,200,000 540,000 1,740,000

(หน่วย : บาท)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ส�าหรบักรรมการทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัจ�านวน 3 ท่าน และผู้บรหิารของบรษิทัจ�านวน 3 ท่าน ในปี พ.ศ. 2559 
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีเป็นเงินทั้งสิ้น 19.64 ล้านบาท

การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งบริษัทได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และมีการประชุมพิเศษตามความจ�าเป็น
รวมทั้งการประชุมติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษิทัมีการประชมุ 
ทัง้สิน้ 8 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้ 9 ครัง้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และบริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

รายชื่อ / ต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน

จ�านวน
(ครั้ง)

เข้าร่วม
ประชุม

จ�านวน
(ครั้ง)

เข้าร่วม
ประชุม

จ�านวน
(ครั้ง)

เข้าร่วม
ประชุม

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

8 8 - - 2 2

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

8 8 9 9 - -

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

8 8 9 9 2 2

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8 8 - - 2 2

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8 8 - - 2 2

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8 8 - - 2 2

นางสุภาพ น้อยอ�่า
กรรมการ

8 8 - - - -

นายสมรรถ เรืองณรงค์
กรรมการอิสระ

8 8 - - - -

นายอ�าพล รวยฟูพันธ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

8 8 9 9 - -
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คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมรีายช่ือของคณะกรรมการ 
และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และถือปฏิบัติอย่าง
สม�า่เสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ประกอบกบัความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบรษิทั
ถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการรบัรองทัว่ไป รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย่าง
เพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสม�่าเสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสของบรษัิท ให้นักลงทุน  
นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทราบ พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านทางสื่อออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  
www.amarin.com นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์เข้าเยีย่มชมกจิการของบรษิทั  
เพื่อรับทราบข้อมูลผลการด�าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีโอกาส
รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากส่วนบัญชีบริหารและ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6806 หรอืส่ง E-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  
มีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับและอ�านาจในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยบริษัทมีส�านักผู้ตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบและท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ทั้ง 
ผู้บรหิารและพนกังานเกีย่วกบัการปฏบัิตงิานท่ีมรีะบบการควบคมุภายในท่ีด ีเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทได้ด�าเนินตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในนโยบาย 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ที่จะท�าให้บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)
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โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้
 ชื่อ  ต�าแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการ
4. นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมการ
5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมการ
6. นายชีวพัฒน ์ ณ ถลาง กรรมการ
7. นางสุภาพ น้อยอ�่า กรรมการ
8. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการ
9. นายอ�าพล รวยฟูพันธ์ กรรมการ
โดยมีนางสาวธนารี พิมปรุ เป็นเลขานุการบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและ 

ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ และก�ากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร

3. ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ 
ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

4. ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. ดแูลให้ฝ่ายจดัการของบรษิทัมกีารก�าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคมุด้านบรหิารความเสีย่ง 

ด้านต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ ซึง่ต้องครอบคลมุถงึความเสีย่งด้านสภาพคล่อง การลงทนุ การตลาด การปฏบิตังิาน  
ชือ่เสยีง และกฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการต้องท�าหน้าทีอ่นมุตันิโยบายดงักล่าว รวมทัง้ทบทวนกลยุทธ์ 
การปฏิบัติจริงและนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

6. แต่งตัง้กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอืน่ๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น 
เพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้

7. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
8. พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ 

ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดใหม้ีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

โดยให้ความส�าคัญต่อสัดส่วนหรือจ�านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
10. ดแูลให้มกีระบวนการในการจดัส่งข้อมลูเพ่ือให้คณะกรรมการได้รบัข้อมลูจากฝ่ายจดัการอย่างเพยีงพอ 

ที่จะท�าให้สามารถปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. ก�าหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยท่ีสดุกึง่หนึง่ของจ�านวนครัง้ของการประชมุทีจ่ดัขึน้

ในแต่ละปี
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12. กรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งส�านักงานใหญ่  
หรือส�านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

13. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
14. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 3 ท่าน คือ
 ชื่อ  ต�าแหน่ง
1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอ�าพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมีนายสามารถ พจนพาณิชย์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏบิติัการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
 ชื่อ  ต�าแหน่ง
1. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
2. นางเมตตา อุทกะพันธุ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชีวพัฒน ์ ณ ถลาง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมนีางอมัพวรรณ์ สวุรรณเรอืงศร ีด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ท�าหน้าทีส่รรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตาม 

แผนสืบทอดต�าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งเมื่อครบวาระหรือ 
มีต�าแหน่งว่างลง

2. ก�าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. ก�าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การเสนอรายช่ือบุคคลผู้มคีณุสมบัตเิป็นการล่วงหน้าจากผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4. มีอ�านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ  

ที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 4 ท่าน คือ
 ชื่อ  ต�าแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  กรรมการบริหาร
3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร
4. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
1. ก�าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. อนุมัติงบประมาณประจ�าปี
3. ติดตามการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ
5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
6. รายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
8. ก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
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คณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 30 ท่าน ดังนี้

ล�าดบั ชื่อ ต�าแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ากดั
4. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
5. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายขายและการตลาด)
6. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
7. นางนวลจันทร์ ศุภนิมิตร กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
8. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
9. นางสาวอุษณีย์ วิรัตกพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม
10. นายองอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม
11. นายณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
12. นางอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
13. นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
14. นางสาวบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม ผู้อ�านวยการสายงานบริหาร (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
15. นางภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ ผู้อ�านวยการสายงาน Amarin Publishing Services
16. นางสาวจุฑามาศ สมิตานนท์ ผู้อ�านวยการสายงานขาย (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
17. นางสัณห์ฤทัย เส็ตตีวงค์ ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
18. นางสาวชฎาพร บุณยาภรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
19. นางสาววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
20. นายคมภาณุกรณ์ พันธ์ดาสุวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
21. นายรณชัย หาญสุวานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณา
22. นางสาวฉันทนา ยุทธนาภูมิ บรรณาธิการอ�านวยการนิตยสาร
23. นางสาวลักขณา คมคาย บรรณาธิการอ�านวยการนิตยสาร
24. นางสาวชัชฎา พรหมเลิศ ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการส�านักพิมพ์
25. นางสาวน�า้ทิพย์ เงินแย้ม ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ - มีเดีย
26. นายอาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
27. นายอาสา ผิวข�า ผู้อ�านวยการฝ่ายนิวมีเดีย
28. นางสาวบุษราคัม อิ่มจิตต์ ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณานิวมีเดีย
29. นายรวี วัฒนเชื้อ ผู้อ�านวยการโรงงาน
30. นางสาวมลฤดี ลีลามัจฉากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
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แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559  
มีแนวโน้มการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจาก 
การค้ากับต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 
2559 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งจาก 
การลดลงของมูลค่าการน�าเข้าและมูลค่าการส่งออก 
ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้  
การบริโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัว โดยตัวเลข
ของการน�าเข้าตลอดทั้ง 10 เดือนมีมูลค่าลดลงใน
ระดับที่มากกว่ามูลค่าการส่งออกเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 
ทั้งน้ีทางภาครัฐได้เน้นใช้นโยบายในการบริหารแบบ
งบประมาณขาดดุลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม 
พร้อมทั้งพยายามผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ฐานให้เกิดขึน้อย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ ในขณะท่ี 
การลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ยังไม่ได้แสดงภาพ
การฟื้นตัวที่ชัดเจนนัก

ส�าหรบัเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2559 รฐับาลพยายาม 
ใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ อาท ิมาตรการลดหย่อน 
ภาษเีพือ่กระตุ้นภาคท่องเทีย่ว มาตรการชอ็ปช่วยชาติ  
มาตรการช่วยเหลอืผู้มรีายได้น้อย มาตรการยกระดบั 
ศกัยภาพหมู่บ้าน ส�าหรบัในส่วนของบรษัิทมรีายได้หลกั 
จากการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทิศทางของ 
3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา 
อตุสาหกรรมส�านกัพมิพ์ และอตุสาหกรรมสิง่พมิพ์ ดงันี้

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี พ.ศ. 2559 คาดการณ์
มลูค่าราว 100,000 ล้านบาท จากความผนัผวนทาง 
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง การไว้อาลัยต่อพระบาทสมเดจ็- 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ท�าให้การใช้งบโฆษณา 
มีแนวโน้มการใช้ลดลง ซึง่สือ่หลกัในอตุสาหกรรมโฆษณา

ยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ โดยมีช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็น 
สือ่โทรทศัน์ทีม่อีตัราการเตบิโตทีน่่าจบัตามอง ส�าหรบั 
สื่อออนไลน์ถือเป็นสื่อท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุดและ 
ยังคงมีมูลค่าการใช้งบโฆษณาต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมส�านักพิมพ์

ธุรกิจนิตยสาร
ภาพรวมของธุรกิจนิตยสารของปี พ.ศ. 2559 มี 
การรุกเข้าสู่รูปแบบออนไลน์อย่างเต็มที่ สอดคล้อง 
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยการสร้าง 
ความสมดลุระหว่างสือ่นติยสารกบัสือ่ออนไลน์ สร้าง 
เนือ้หาทีม่คีวามพเิศษ ทนักระแส และมคีวามน่าสนใจ 
แตกต่างตามลักษณะเฉพาะของสื่อนิตยสารและ 
สื่อออนไลน์ พร้อมท้ังต่อยอดฐานผู้อ่านสื่อนิตยสาร 
เช่ือมเข้าสู่ฐานผู้อ่านออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
รวมถงึการเพิม่จ�านวนผู้อ่านใหม่เข้ามาในสือ่ออนไลน์ 
ในทุกรปูแบบ ท้ังนี ้ปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการเตบิโตของธรุกิจ 
นิตยสาร ได้แก่ การท่ีแบรนด์สินค้าจากต่างประเทศ 
มกีารลงทนุเพิม่เตมิ และมแีบรนด์สนิค้าใหม่ๆ เข้ามา 
ในประเทศไทย รวมถงึห้างสรรพสนิค้ายังมกีารขยาย 
สาขาเพิ่มเติม 

ธุรกิจหนังสือเล่ม
อุตสาหกรรมส�านักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 จัดอยู่ใน 
เกณฑ์หดตวัเล็กน้อย แม้ว่าจะได้รบัการสนับสนุนจาก 
ภาครฐัโดยการผลกัดนัให้ปี พ.ศ. 2552 – 2561 เป็น  
“ทศวรรษแห่งการอ่าน” ก็ตาม ซึ่งปัจจัยส�าคัญต่อ 
การหดตวัเป็นผลเนือ่งมาจากอตัราการใช้จ่ายภายใน 
ประเทศลดลง และสื่อออนไลน์เข้ามามีส่วนในธุรกิจ 
มากยิง่ขึน้ ท�าให้ผู้บรโิภคเปลีย่นรปูแบบการอ่านจาก 
การอ่านหนังสือเล่มเป็นอ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
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กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจส�านักพิมพ์

กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจส�านกัพมิพ์ในปี พ.ศ. 2559 
ยงัคงมุ่งเน้นจดุแขง็และความเชีย่วชาญของธรุกิจในเครอื
อมรนิทร์ พร้อมใช้กลยทุธ์การสือ่สารทางการตลาดแบบ
บรูณาการ โดยเฉพาะการท�ากลยทุธ์การตลาดผ่านเนือ้หา
ทีโ่ดดเด่น (Content Marketing Strategy) ท่ีบรษิทั
ยงัคงสร้างสรรค์เน้ือหาด้านไลฟ์สไตล์ทีส่อดคล้องตรงใจ
ต่อความต้องการของฐานลกูค้าผู้อ่านทกุกลุ่มได้อย่าง
แท้จรงิ พร้อมเสรมิจดุเด่นด้วยการเป็น OMNI Channel 
แก่ลกูค้าผู้อ่านให้สามารถเข้าถงึเนือ้หาทุกประเภทได้ 
ทกุทีท่กุเวลาในทกุ  ๆช่องทาง (Channel) ได้อย่างสะดวก  
นอกจากนี ้ส�าหรบัฐานลูกค้าผู้ลงโฆษณา บรษิทัเน้นจดุแขง็ 
ของการเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดอย่าง 
ตรงจดุ ด้วยการเป็น OMNI Media ให้แก่ลกูค้าผู้ลง
โฆษณา โดยเชือ่มโยงช่องทางสือ่สารการตลาดต่างๆ  
รวมให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และให้แต่ละช่องทางสามารถ 
สนบัสนนุกนัได้อย่างไม่มรีอยต่อ เพือ่เอือ้ประโยชน์สงูสดุ 
ให้กบัผู้ลงโฆษณาได้อย่างแท้จรงิ โดยในปัจจุบันบรษัิท 
มฐีานลกูค้าคณุภาพหลากหลายประเภทและหลากหลาย 
ช่องทางการสือ่สารการตลาด ดงันี ้ฐานกลุ่มลกูค้าผ่าน 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานกลุ่มลูกค้าผ่านงานแฟร์และกิจกรรม 
ฐานกลุ่มลกูค้าผ่านสือ่โทรทศัน์ ฐานกลุ่มลกูค้าผ่านสือ่
ออนไลน์ และฐานกลุ่มลกูค้าผ่านร้านค้าจัดจ�าหน่าย 

ทัง้นี ้บริษัทยงัมนีโยบายอย่างต่อเน่ืองในด้านการวจิยั 
และพฒันา เพือ่ศกึษาปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจ
ส่งผลต่อธรุกิจ ศกึษาภาพรวมของอตุสาหกรรม อกีท้ัง
ยังเจาะลกึพฤตกิรรมของผู้อ่านแต่ละกลุ่ม ท�าให้สามารถ
คาดการณ์ได้ถงึแนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป
ในอนาคต เพือ่ตอบสนองความต้องการของทัง้กลุ่มลกูค้า
ผู้อ่านและกลุ่มลกูค้าโฆษณาได้อย่างแม่นย�า

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

แนวโน้มอตุสาหกรรมสิง่พมิพ์ในปี พ.ศ. 2559 ตอบสนอง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น  
สิง่พมิพ์เชงิปรมิาณ (Mass Printing) ไม่ตอบสนอง 

กับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้  
การแข่งขันในเชิงธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไป  
โดยเน้นอตัราการท�าก�าไรขัน้ต้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ดังน้ัน สิ่งพิมพ์จะต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่
ผสมผสานเข้าไปในสิ่งพิมพ์เดิม พร้อมตอบสนอง 
ความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค 
ในยุคดังกล่าวได้อย่างสูงสุด 

สายธุรกิจโรงพิมพ์จึงได้วางแผนธุรกิจเพ่ือรองรบัตลาด
สิง่พมิพ์ทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตต่อไปอย่างต่อเนือ่ง ดงันี้ 

ตลาดสิง่พมิพ์ตามอปุสงค์ [Printing-On-Demand 
(POD)] ที่เน้นรองรับจ�านวนพิมพ์ตามอุปสงค์แบบ 
ไม่จ�ากดั และสามารถเริม่ต้นจ�านวนการพมิพ์ได้ตัง้แต่ 
ปรมิาณน้อย ตอบโจทย์การพิมพ์งานแบบรวดเรว็คล่องตวั 
(Fast Digital Printing)

ตลาดสิง่พมิพ์ทีม่คีณุค่าสงู (High-Value Printing)  
และสิง่พมิพ์ทีม่คีณุค่าเหนอืกาลเวลา ได้แก่ งานพมิพ์ 
เชิงศิลปะ เชิงการออกแบบที่โดดเด่นแตกต่าง และ
งานพมิพ์เพือ่การเกบ็สะสมและส่งมอบต่อเป็นมรดก 

ตลาดสิง่พมิพ์แบบผสมผสาน (Digital-Integrated 
Printing) ที่น�าเทคโนโลยีทั้งภาพ เสียง วิดีโอ  
ผสมผสานเข้าไปกับสิ่งพิมพ์แบบกระดาษ เพื่อ 
สร้างสรรค์สิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล

การรองรบัตลาดสิง่พมิพ์ทีม่ศีกัยภาพข้างต้น ทางสาย 
ธุรกิจโรงพิมพ์เน้นความมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอด 
สายการผลติ (Maximized Efficiency throughout 
the Plant) เน้นการผลติงานคณุภาพระดบัพรเีมีย่ม 
(Premium Quality) อัตราการท�าก�าไรขั้นต้นสูง 
(High Gross Profit) ความเป็นผู้น�าในธุรกิจ (Top 
Leader) เพ่ือท�าให้การเตบิโตของธรุกิจยังคงเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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สายงานนิตยสาร

ด้วยปณธิานอนัแน่วแน่จนย่างเข้าสู่ปีที ่40 นบัตัง้แต่มกีารเปิดตวันติยสาร “บ้านและสวน” 
ในปี พ.ศ. 2519 บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่สร้างสรรค์นติยสารคณุภาพเรือ่ยมาจนเกิดนติยสาร 
ส�าหรับผูห้ญิงอย่าง “แพรว” และ “สุดสัปดาห์” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 บรษิทัเริม่หนัมาผลตินติยสารส�าหรบัเป็นแนวทางในการดูแลสขุภาพ 
ได้แก่ “ชีวจิต” และ “Health & Cuisine” ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 บริษัทได้รับ 
ลขิสทิธิใ์ห้เป็นผู้ด�าเนินการจัดพมิพ์นิตยสาร “National Geographic ฉบบัภาษาไทย” 
ปี พ.ศ. 2546 ผลตินิตยสาร “room” ปี พ.ศ. 2547 ผลตินิตยสาร “WE” ปี พ.ศ. 2551 
บริษัทได้ผลิตนิตยสาร “Secret” และบริษัทได้ผลิตนิตยสาร “my home” ขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2553 โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้เปลีย่นช่ือนติยสาร “Real Parenting” 
เป็น “Amarin Baby & Kids”

ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 มนิีตยสารออกจ�าหน่ายจ�านวน 11 ฉบบั ทัง้รายปักษ์ 
และรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านที่มีรสนิยมหลากหลาย 
และกล่าวได้ว่านิตยสารของบริษัทมียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสารประเภท 
เดียวกัน และล้วนเป็นนิตยสารชั้นน�าของประเทศทุกฉบับ

สายบ้านและการตกแต่ง

บ้านและสวนไม่ได้เป็นแค่นิตยสาร แต่เป็นกลุ่มนิตยสารบ้านและสวน, room,  
my home, ส�านกัพมิพ์บ้านและสวน เป็นสือ่กลางระหว่างนกัออกแบบ ผู้ประกอบการ 
เจ้าของบ้าน ที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันบ้านและสวน, room, my home เป็นนิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน 
ทีม่ยีอดพมิพ์ต่อฉบบัสงูสดุในประเทศ และนบัได้ว่าเป็นนติยสารหมวดตกแต่งบ้าน 
ที่ขายดีที่สุดของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดงานแฟร์เกี่ยวกับบ้านที่ใหญ่ที่สุด 2 ครั้งต่อปี เป็นต้นทาง 
ของกลุ่มรายการโทรทศัน์ และมช่ีองทางสือ่สารกบัคนในยคุปัจจบุนั เวบ็ไซต์ www. 
baanlaesuan.com, www.roommag.com, www.myhome-mag.com  
ทีเ่ป็นสือ่ออนไลน์เกีย่วกบับ้าน มผีู้ชมมากทีส่ดุในประเทศไทย และมผีู้ตดิตามมากกว่า  
2 ล้านคนทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ www.livingasean.com 
ซ่ึงเป็นสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษท่ีน�าเสนอเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน การจัดสวน 
และวฒันธรรมการใช้ชีวติของคนในภมูภิาคอาเซียนท่ีมหีลายอย่างคล้ายๆ กนั และ
เสน่ห์ของสิ่งที่แตกต่างกันที่น่าสนใจ
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สายอาหาร สุขภาพกายและใจ

ชวีจติ Secret และ Health & Cuisine เป็น
แบรนด์กลุ่มอาหารและสุขภาพกาย-ใจ ท่ีวันน้ี
มิใช่เป็นเพียงนิตยสาร แต่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ 
ทีม่คีวามถกูต้อง ชดัเจน และน่าเชือ่ถอื มาตลอด
ระยะเวลา 20 ปี จึงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้อ่าน 
และผู้สนใจเร่ืองสุขภาพ จนน�าไปสู่นิตยสารที่มี
ยอดพมิพ์สงูสดุ และนบัเป็นนติยสารหมวดสขุภาพ
ที่มียอดพิมพ์สูงสุดและขายดีที่สุดในเมืองไทย

วนันี ้ชวีจติ Secret และ Health & Cuisine  
เรายังเป ็นผู ้ผลิตคอนเทนต ์สุขภาพที่มีสื่อ 
ครอบคลุมทุกช่องทางในทุกช่วงวัย ได้แก่ สื่อ
ออนไลน์ เวบ็ไซต์ www.goodlifeupdate.com 

ทีต่อบโจทย์เรือ่งสขุภาพกาย-ใจ อาหารเพือ่สขุภาพ 
และเฟซบุ๊กแฟนเพจ CheewajitMagazine, 
HealthandCuisineMagazine, Secret 
ThaiMag อินสตาแกรม activcheewajit, 
secretmagazine, healthandcuisine 
magazine รวมถงึงาน Good Life Fair งานแฟร์ 
สุขภาพอันดับ 1 จ�านวน 2 ครั้งต่อปี และช่อง 
โทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ได้แก่  
รายการอยู่เป็นลืมป่วย รายการ Secret ความลับ 
ของชีวติ รายการสขุทุกวนั 7 วนั 7 กรู ูรายการ
ตามอ�าเภอจาน ทีมี่ผู้ตดิตามอย่างต่อเนือ่ง จงึกล่าว 
ได้ว่าเป็นกลุ่มแบรนด์ท่ีมีช่องทางส่ือสารสู่กลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างครบวงจร
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กลุ่มแฟชั่น

ครบถ้วนทุกไลฟ์สไตล์และความสนใจส�าหรับ 
ผู ้หญิง ได้แก่ แพรว สุดสัปดาห์ และ WE 
โดยทัง้ 3 นติยสารนีถ้อืครองส่วนแบ่งการตลาด 
สูงที่สุดของกลุ่มด้วยยอดพิมพ์จ�าหน่ายสูงที่สุด 
ในประเทศ และน�าเสนอเนื้อหาที่ครองใจผู้อ่าน 
มาเป็นระยะเวลายาวนาน

แพรว สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้หญงิทกุไลฟ์สไตล์ 
โดยในวนัน้ี “แพรว” ก้าวสู่โลกออนไลน์อย่างแขง็แรง 
ด้วย www.praew.com เฟซบุ ๊กแฟนเพจ  
นิตยสารแพรว สังคมออนไลน์ท่ีตามติดข่าว 
เรือ่งราวของคนดงัได้รวดเรว็ ทนักระแส รวมถงึ 
เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สร้างแรงบันดาลใจให ้
ผู ้หญิงด้านแฟชั่น ความงาม และการใช้ชีวิต 
ได้เป็นอย่างด ีพร้อมมรีายการ “แพรว” ตามตดิ 
ชีวิต พร้อมเคล็ดความส�าเร็จของนักธุรกิจ 
หลากหลายสาขาอาชีพ ออกอากาศทางช่อง 
โทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

สดุสปัดาห์ เนือ้หาส�าหรบัผู้หญงิรุ่นใหม่ทีท่นัสมยั 
อัพเดตเทรนด์แฟชั่น ความงาม แบบทันกระแส 
เสมอ โดยส่งต่อเนือ้หาท่ีน่าสนใจในทุกด้านสู่โลก 
ออนไลน์ผ่าน www.sudsapda.com และเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ “สุดสัปดาห์แฟนคลับ” ท่ีมีจ�านวน 
ผู้ติดตามสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม รวมถึง 
การจัดโครงการสุดสัปดาห์ คนหล่อขอท�าดี 
ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งได้รับการตอบรับ 
เป็นอย่างดีจากดารานักแสดงชั้นแนวหน้าของ 
วงการเป็นประจ�าทุกปี

WE แหล่งรวมข้อมูลไอเดียเกี่ยวกับการจัดงาน
แต่งงาน เพ่ือเนรมิตวันส�าคัญของคูแ่ต่งงาน 
ให้สมบูรณ์แบบและน่าจดจ�าผ่านนิตยสาร WE  
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Wewedding 
guide รวมถึง WE Bridal Fashion Show 
งานโชว์ชุดแต่งงานสุดอลังการท่ีจัดขึ้นอย่าง 
ยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี
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กลุ่ม Family interest

ในกลุ่มเนื้อหาที่ตอบโจทย์เพื่อครอบครัวประกอบไปด้วย

เครือข่าย Amarin Baby & Kids สื่อครบวงจร (OMNI MEDIA) อันดับ 1 
เพื่อพ่อ-แม่-ลูก ซึ่งมีนิตยสาร Amarin Baby & Kids และส�านักพิมพ์ Amarin 
Baby & Kids ที่ได้ร่วมกันคัดสรรสิ่งท่ีดีที่สุดเพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลส�าหรับการ 
เรยีนรู้ทักษะและพัฒนาการให้กบัทุกครอบครวั โดยยังมแีหล่งข้อมลูออนไลน์ครบถ้วน 
ทั้งเว็บไซต์ amarinbabyandkids.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Amarinbaby& 
kids นอกจากนีย้งัได้จดังานแฟร์ใหญ่ระดบัประเทศ Amarin Baby & Kids Fair 
2 ครั้ง/ปี ซึ่งถือเป็นงานแฟร์ที่ดีและใหญ่ที่สุดของประเทศ

National Geographic ฉบับภาษาไทย นิตยสารมาตรฐานระดับโลก ครอง 
เนื้อหาเกี่ยวกับสารคดีอันดับหนึ่งของประเทศ ท่ี “เปรียบเสมือนคลังความรู้ของ 
ทุกคนในครอบครัว” นิตยสารที่มอบสาระความรอบรู้อย่างไม่หยุดย้ังบนหนทาง 
แห่งการแบ่งปัน อนุรักษ์ และผจญภัย เพ่ือค้นหาความแปลกใหม่และเรื่องราว 
อนัน่าอศัจรรย์จากทัว่ทกุมมุโลกอย่างลกึซึง้และมคีณุภาพ จนได้รบัความเชือ่ถอืจาก 
ผู้อ่านท่ัวโลก ได้เล็งเห็นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคม 
แห่งการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรอบรู้ให้กับทุกๆ คน

นอกจากนีม้ช่ีองทางสือ่สารกบัสมาชิกทุกคนในครอบครวัและคนในยคุปัจจบุนัผ่าน 
สือ่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น www.ngthai.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเ่ปรยีบเสมือน 
คลังข้อมูลความรู้ ที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวความรู้จากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ในมือคุณ
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สายงานหนังสือเล่ม

ส�านักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ด�าเนินงานจัดพิมพ์ 
หนงัสอืเล่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 ภายใต้แนวคดิ 
และการด�าเนินงานที่ว่า “การอ่านคือรากฐาน 
ที่ส�าคัญ” จนตราบปัจจุบันมีส�านักพิมพ์ในเครือ 
อมรินทร์ทั้งหมด 19 ส�านักพิมพ์ ประกอบด้วย 
แพรวส�านักพิมพ์ ส�านักพิมพ์อรุณ ส�านักพิมพ์  
Spell ส�านักพิมพ์ Rose ส�านักพิมพ์แพรว 
เพื่อนเด็ก ส�านักพิมพ์ AMARIN COMICS 
ส�านักพมิพ์แพรวเยาวชน ส�านักพมิพ์ AMARIN  
DHAMMA ส�านักพิมพ์ AMARIN CUISINE  
ส�านักพิมพ์ AMARIN HEALTH ส�านักพิมพ์  

AMARIN ส�านักพิมพ์ AMARIN HOW-TO  
ส�านักพมิพ์ springbooks ส�านักพิมพ์ AMARIN  
TRAVEL ส�านักพิมพ์บ้านและสวน ส�านักพิมพ์  
National Geographic ส�านกัพมิพ์นติยสารแพรว 
ส�านกัพมิพ์ Steps และส�านกัพมิพ์ SHORTCUT 
โดยส�านักพิมพ ์ท้ังหมดนี้ จัดพิมพ ์หนังสือ 
แยกย่อยแบ่งหมวดหมู่ตอบสนองผู้อ่านทุกเพศ 
ทุกวัย ปีละประมาณ 600 ปก ภายใต้ 3 กลุ่ม 
หนงัสอืหลกั คอื บนัเทงิคดไีทย - เทศ (Fiction) 
สารคดี (Non-Fiction) และหนังสือส�าหรับ 
เด็กและเยาวชน
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สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ

สายธุรกิจโรงพิมพ์เป ็นโรงพิมพ์ช้ันน�าของ 
ประเทศไทย ให ้บริการงานผลิตสิ่ ง พิมพ ์ 
ครบวงจรระดบัคณุภาพ ตัง้แต่การจดัท�าเนือ้หา 
ถ่ายภาพ ออกแบบศลิปกรรม รทีชั และงานพิมพ์ 
ตลอดจนการจดัส่งถงึทีห่มาย ให้บรกิารงานพิมพ์ 
ส่วนสายงานนิตยสาร หนังสอืเล่ม ในเครอือมรนิทร์  
และงานรบัจ้างพมิพ์จากภายนอก โดยเน้นคณุภาพ 
งานพิมพ์ที่ประณีตงดงามตามสุนทรียศิลป ์
ตามความประสงค์ของเจ้าของงาน ด้วยความ 
พิถีพิถันในทุกข้ันตอนการผลิตด้วยเครื่องจักร 
และเทคโนโลยกีารพมิพ์อนัทนัสมยั ประกอบกบั 
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ 
บคุลากรมอือาชพี จงึท�าให้คณุภาพงานพิมพ์ของ 
โรงพิมพ์อมรินทร์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโรงพิมพ์ 
ชัน้น�าทัง้ในประเทศและระดบัภมูภิาค ดงัปรากฏ 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาว่าสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ 
ได้รับรางวัลคุณภาพทางด้านการพิมพ์จาก 
หลายสถาบัน อาทิ Asian Print Awards, 
Thai Print Awards ซึง่ในรอบสองปีท่ีผ่านมา 
โรงพิมพ์ได้รับรางวัลมากมายในระดับ Gold 
Award รางวัลสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม Best of 
the Best “Best in Sheetfed Offset” 
SCG Packaging Award และประเภท Best 
of the Best “Best in Digital Printing” 
Fuji Xerox Award เป็นต้น เป็นการยืนยัน 
คุณภาพการพิมพ์ระดับประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

ในปีทีผ่่านมานบัเป็นความท้าทายของอตุสาหกรรม 
สิ่งพิมพ์ซ่ึงเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านของยุค 
การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสิ่งพิมพ ์
ท่ีต้องตอบสนองต่อความฉับไวในการน�าเสนอ 
ข้อมูลแข่งกับเวลา (Up-to-Date Content 
Printing) ซ่ึงสื่อดิจิทัลสามารถตอบสนอง 
ข่าวสารให้ผู้บรโิภคได้อย่างฉบัพลนัทนัท ีตลาด 
สิ่งพิมพ์เชิงปริมาณที่มีมิติการแข่งขันเรื่องเวลา 
จึงได้รบัผลกระทบโดยตรง ดงัจะเห็นได้จากการ 
ปิดตัวของนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ 
ในปีที่ผ่านมารุนแรงขึ้น

ดังนั้นสายธุรกิจโรงพิมพ์จึงมีการน�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับสิ่งพิมพ ์
ซ่ึงเป็นจุดแข็งของบริษัทท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมในการตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือรักษา 
ฐานรายได้ในส่วนของธุรกิจ ซึ่งโรงพิมพ์ได้เน้น 
การท�าก�าไรขัน้ต้นในอตัราสงูมากกว่าการแข่งขนั 
ด้านราคาซึ่งท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นเบาบาง  
โดยมุ่งเน้น ตลาดสิ่งพิมพ์ตามอุปสงค์ (Print 
on Demand) ซึ่งสามารถพิมพ์จ�านวนน้อยได้ 
ขณะเดียวกันก็ เสริมจุดแข็งด ้านการพิมพ์
คุณภาพด้วยการเข้าสู ่ตลาดสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่า
สงู (High-Value Printing) ซึง่คงคณุค่ายาวนาน 
เหนือกาลเวลา ในปีที่ผ่านมาพบว่าตลาดของ 
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ผู้บริโภคที่มีความต้องการอรรถรสในการเสพสื่อสิ่งพิมพ์บนกระดาษก็ยังมีอุปสงค์ 
อยู่เป็นจ�านวนมาก และการน�าเสนองานด้านศิลปกรรมและความสุนทรีย์บนสื่อสิ่งพิมพ์ 
กไ็ม่อาจทดแทนได้ด้วยสือ่ดจิทิลั และ ตลาดสิง่พมิพ์แบบผสมผสาน (Digital-Integrated 
Printing) โดยผสมผสานรูปแบบของหนงัสอืเข้ากบัเทคนคิการผลติในเชงินวตักรรม อาทิ  
หนงัสอืทีม่ภีาพ เสยีง กลิน่หอม ฯลฯ เป็นการเพ่ิมอรรถรสในการบรโิภคสือ่สิง่พิมพ์อกีด้วย 
ซึ่งคุณค่าเหล่านี้สื่อดิจิทัลไม่อาจตอบสนองได้

ยิ่งไปกว่าน้ัน สายธุรกิจโรงพิมพ์ได้เล็งเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ โดยการสร้าง 
หน่วยธรุกิจทีใ่ห้บรกิารและค�าปรกึษาส�าหรบังานพมิพ์คณุภาพสงู (Privilege Consulting 
and Service) ส�าหรบัการรบัจ้างผลติสิง่พิมพ์ในระดบัพรเีมยีมท่ีตอบโจทย์ความต้องการ 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบคุคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�าปรกึษาด้านการ 
จัดท�าเนื้อหา สร้างสรรค์การออกแบบ การถ่ายภาพ ตลอดจนให้ค�าปรึกษาด้านการ 
จัดจ�าหน่าย ด�าเนินการโดยหน่วยงาน Amarin Publishing Services (APS) เพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่มในการรับจ้างผลิตส่ือสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ในขณะเดียวกัน สายธุรกิจ 
โรงพมิพ์ยงัมุ่งเน้นการรกัษาฐานรายได้ในส่วนของผู้บรโิภคทีต้่องการเนือ้หาด้านความเรว็ 
ของข้อมลู โดยมแีผนก Digital Publishing Services ให้บรกิารด้านการจดัท�าเนือ้หา 
และออกแบบส�าหรับลงสื่อดิจิทัลต่างๆ อีกด้วย

จากการปรบักลยทุธ์ดงักล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการของสายธรุกิจโรงพมิพ์มกีารเตบิโต 
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่ตกต�า่ยิ่งกว่าในปีที่ผ่านๆ มา

สายธุรกิจโรงพิมพ์มีความพร้อมในการก้าวสู่ความท้าทายในอนาคต ด้วยการปรับธุรกิจ 
ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็ การพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อรองรับตลาดสิ่งพิมพ์ดังกล่าว สายธุรกิจโรงพิมพ์ได้มุ่งเน้นอัตราการท�าก�าไรขั้นต้น 
ในระดับสูง พร้อมกับความมีประสิทธิภาพของตลาดสายการผลิต เพื่อผลิตงานในระดับ 
พรีเมียมมากด้วยคุณค่า เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
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งานพิมพ์ในพระราชส�านัก

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในฐานะการเป็นผู้พิมพ์ ผู้จัดจ�าหน่าย กอปรกับการได้รับ 
ความไว้วางใจจากผู้อ่านและสังคม ท�าให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  
กลายเป็นมืออาชีพบนเส้นทางของวงการพิมพ์อย่างเต็มภาคภูมิ

ขณะเดียวกนับรษิทักม็ุ่งมอบสาระ ความบนัเทงิ และสิง่ดงีามตอบแทนสงัคม ทัง้การจดัประกวดรางวลั 
ทางวรรณกรรม การออกร้านงานแฟร์และกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมกับค�าขวัญของบริษัทท่ีว่า  
“เราท�างานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความภาคภมูใิจเหล่านีเ้ปรยีบเสมอืนก�าลงัใจท่ีผลกัดนัให้บรษิทัสร้างสรรค์ผลงานท่ีดยีิง่ขึน้ต่อไป เพราะ
ความภาคภูมิใจของอมรินทร์ก็คือ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมภาคภูมิใจไปกับเราด้วย

งานพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์

ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาท่ีสุดมิได้ ท่ีบริษัทได้รับการ 
ไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ ในพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดมา

งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์แปลเล่มแรก คือเรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทอง
หลงัพระ” ซึง่ทรงแปลจากเรือ่ง A Man Called Intrepid ของ William Stevenson ในปีถดัมา 
กพ็ระราชทานต้นฉบับพระราชนิพนธ์แปลเรือ่งท่ี 2 ให้บรษัิทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่าย คอืเรือ่ง “ตโิต” 
ซึ่งทรงแปลจากเรื่อง Tito ของ Phyllis Auty

056 // 057 >> aMariN priNtiNg aNd pUBLisHiNg pUBLiC Co., Ltd.
 aNNUaL report 2016



พระราชนพินธ์แปลทัง้สองเรือ่งเป็นทีน่ยิมชืน่ชมของนกัอ่านชาวไทยอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้จากการ 
พมิพ์ซ�า้ต่อเนือ่งกนัหลายครัง้ มยีอดจ�าหน่ายรวมกนัมากกว่า 300,000 เล่ม นบัเป็นวรรณกรรมแปล 
ประเภทปกแข็งที่มีสถิติจ�าหน่ายสูงที่สุดของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2539 อันเป็นปีมหามงคลกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์ 
ที่ส�าคัญยิ่งอีกเร่ืองหน่ึง อันเป็นพระราชนิพนธ์ท่ีทรงคุณค่า มีคติสอนใจ และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก ่
ประชาชนชาวไทย นั่นก็คือพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งทรงน�าเนื้อเรื่องมาจากมหาชนก 
ชาดกในพระไตรปิฎก โดยทรงปรับปรุงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  
เนื้อหามุ่งเน้นปรัชญาแห่งการด�าเนินชีวิตให้ประสบความส�าเร็จด้วยคุณธรรมวิเศษคือ วิริยบารมี 
และขันติธรรม

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” จดัพมิพ์ขึน้หลายครัง้ ทัง้ขนาดเล่มใหญ่และเล่มเลก็ ทัง้ปกแขง็และ 
ปกอ่อน เป็นหนงัสอืทีม่ภีาพประกอบวจิติรสวยงามตลอดเล่ม และทีส่�าคญัยิง่อกีประการหนึง่คือ ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเหรียญพระมหาชนก จ�าหน่ายควบคู่กับหนังสือพระราชนิพนธ์ 
ฉบับปกแข็งขนาดใหญ่ในการพิมพ์ครั้งแรก และฉบับปกแข็งขนาดเล็กในการพิมพ์ครั้งต่อมา จนถึง 
ปัจจุบันพระราชนิพนธ์เรื่องน้ีมียอดพิมพ์และยอดจ�าหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ คือ 
มากกว่า 600,000 เล่ม มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ ปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา-
ภมูพิลอดลุยเดชทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พมิพ์พระราชนพินธ์เรือ่ง “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน” 
โดยโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินผู้ช�านาญการ คือ คุณชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดรูป และโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ 
เป็นฉบบัขาวด�าด้วยกระดาษไทยเพือ่ความประหยดั สามารถจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา (เล่มละ 35 บาท)  
เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถหาอ่านได้อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้
ยอดจ�าหน่าย “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน” สูงถึงเกือบ 3,000,000 เล่ม
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้บรษิทัจดัท�า “พระมหาชนก ฉบบัการ์ตนูสีส่”ี โดยฝีมอื 
ระบายสีน�้าของ คุณชัย ราชวัตร นอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้บริษัทจัดท�าชุดถ้วยกาแฟลายการ์ตูนพระมหาชนก จ�านวน 1,000 ชุด ส�าหรับ
จ�าหน่ายเป็นพเิศษอกีด้วย จนถงึบดันี ้พระราชนพินธ์ “พระมหาชนก ฉบบัการ์ตนูสีส่”ี  
ได้จัดจ�าหน่ายไปแล้วประมาณ 226,000 เล่ม

ตอ่มาในปลายปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์เรื่อง  
“เรื่อง ทองแดง” ซึ่งทรงเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา ความแสนรู้ เฉลียวฉลาด 
และความกตญัญรูู้คณุของ “ทองแดง” สนุขัโปรดของพระองค์ ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดัง 
เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ

“เรื่อง ทองแดง” จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง หนา 84 หน้า ขนาด 17 x 26 ซม. 
ภาพประกอบสีส่สีวยงามและหาดไูด้ยากกว่าหนึง่ร้อยภาพ พมิพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมนั 
อย่างด ีราคาจ�าหน่ายเล่มละ 299 บาท ฉบับพมิพ์ครัง้แรกจ�านวน 100,000 เล่ม 
วางตลาดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จ�าหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ต้อง
พิมพ์ซ�า้อกีหลายครัง้ จนถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. 2546 ได้พิมพ์จ�าหน่ายถึง 10 ครัง้ 
จ�านวนพิมพ์ 700,000 เล่ม นบัเป็นหนงัสอืท่ีขายดท่ีีสดุในประเทศในปี พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้บริษัทจัดท�าพระราชนิพนธ์ “เรื่อง ทองแดง ฉบับการ์ตูนสี่สี” 
จากฝีมือของ คุณชัย ราชวัตร และทีมงาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์
เป็นหนังสือปกอ่อน ขนาด 17 x 26 ซม. หนา 180 หน้า วางตลาดเมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และพิมพ์ซ�้าภายในสองเดือนติดต่อกันถึง 6 ครั้ง จนถึง
ขณะนี้จัดพิมพ์ไปแล้ว 10 ครั้ง จ�านวนพิมพ์ 658,000 เล่ม
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นอกจากพระราชนิพนธ์อันย่ิงใหญ่ท้ัง 4 เรื่องดังท่ีกล่าวมาแล้ว พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชยงัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้บรษิทัเป็นผู้พมิพ์ 
หนังสือพระราชนิพนธ์ชุด “พระราชด�ารัส” อีกด้วย พระราชด�ารัสที่พระราชทาน 
แก่คณะบคุคลในโอกาสต่างๆ รวมทัง้พระราชด�ารสัพระราชทานในโอกาสวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษาในแต่ละปีนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระวิริยอุตสาหะเรียบเรียงจากที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้และทรงแปลเป็นภาษา 
อังกฤษควบคู่ไปด้วย ทรงจัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาดไม่หนานัก ปกเป็นเอกลักษณ์  
พ้ืนขาวสะอาด มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. สีทอง ข้อความสีน�้าเงิน เข้าเลม่แบบ 
เย็บกลาง ขนาด 17 x 24 ซม. ภายในเล่มมีภาพประกอบสี่ส ีทรงจัดพิมพ์เป็นการ 
ส่วนพระองค์ ส่วนหนึ่งส�าหรับพระราชทานเพื่อใช้ในราชการ และส่วนหนึ่งส�าหรับ 
จ�าหน่าย ในราคาเล่มละ 120 บาท

พระราชนิพนธ์ชุด “พระราชด�ารัส” น้ี บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็น 
ผู้พมิพ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2537 เล่มแรกคอื “พระราชด�ารสัพระราชทานแก่คณะบุคคล 
ต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536”  
ต่อจากนัน้พระราชทานต้นฉบบัให้บรษิทัพมิพ์ประจ�าทกุปี ฉบบัหลงัสดุคือ พระราช- 
ด�ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2544

เมื่อปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มอบหมายให้บริษัทเป็น 
ผู้จดัท�าซดีรีอม “พระราชด�ารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั พระราชทานใน
วโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 - 2541” ส�าหรบัจ�าหน่าย
แก่ประชาชนท่ัวไป ท้ังแผ่นภาษาไทยและแผ่นภาษาองักฤษ ซ่ึงบรษัิทได้จดัท�าส�าเรจ็
ลุลว่งไปด้วยดี นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการรวบรวมพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรูปแบบของซีดีรอม

ด้วยความรู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้  
ท่ีทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์
เรื่องต่างๆ ตลอดมา บริษัทจึงขอตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทพลังความสามารถ
ท�างานสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มลูนิธสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ซึง่เป็นมลูนธิิ
ที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ผู้ยากไร้ ได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เพื่อจ�าหน่ายหารายได้สมทบทุน ใน
ปี พ.ศ. 2524 มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัท
เป็นผู้พิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องแรกในชุดเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ คือเรื่อง  
“ย�่าแดนมังกร” และต่อจากนั้นตลอด 29 ปี 
ทีผ่่านมา บรษิทักไ็ด้มโีอกาสพมิพ์พระราชนพินธ์
เรือ่งต่างๆ ในชดุนีม้าโดยตลอด เรือ่งล่าสดุทีพ่มิพ์
จ�าหน่ายในปี พ.ศ. 2552 เป็นล�าดับที่ 50 คือ
เรื่อง “ฟื้นภาษา ได้อาหาร”

พระราชนิพนธ์เรื่อง “ฟื้นภาษา ได้อาหาร” นี้
ทรงเล่าถงึประสบการณ์และสิง่ทีท่รงพบเห็นใน
ระหว่างที่ประทับอยู่ที่เมืองตูร์ ประเทศฝรั่งเศส 
ระหว่างวันที่ 13 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
เพือ่ทรงศกึษาเพิม่พนูความรู้ด้านภาษาฝรัง่เศส 
จัดพิมพ์ในขนาดรูปเล่ม 14.5 x 21 ซม. สี่สี 
ทัง้เล่ม 248 หน้า ภาพประกอบกว่า 300 ภาพ 
ราคาเล่มละ 240 บาท วางจ�าหน่ายตัง้แต่เดอืน
กันยายน พ.ศ. 2552

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา มูลนิธิยังมอบ 
ความไว้วางใจให้บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร ์
จ�ากัด เปน็ผู้จัดจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จ 
พระราชด�าเนนิเยอืนต่างประเทศและพระราชนพินธ์ 
เรื่องอื่นๆ อีกด้วย

นอกจากนี้มูลนิธิได้มอบหมายให้บริษัทร่วม 
ด�าเนนิการจัดท�าโครงการเผยแพร่และจดัจ�าหน่าย
พระราชนพินธ์ผ่านช่องทางการขายบนอนิเทอร์เนต็
หรอืระบบ e-commerce โดยเปิดตวัเวบ็ไซต์ 
www.amarin.com/princessbook ตั้งแต่
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

โครงการเผยแพร่และจดัจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์
ผ่านระบบ e-commerce นี ้ไม่เพียงแต่ท�าให้
การจัดจ�าหน่ายมีความสมบูรณ์และท่ัวถงึมากขึน้
เท่าน้ัน ยังช่วยให้ผู้รกัการอ่าน นักเรยีน นักศกึษา 
เยาวชน และประชาชนทัว่ไป สามารถศกึษาค้นคว้า
และ “ท่องโลกกว้างทางปัญญา” ไปกบัพระราช- 
นพินธ์อนัทรงคณุค่า และร่วมโดยเสดจ็พระราช-
กศุลสมทบทุนมลูนธิิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
ด้วยการสัง่ซือ้หนงัสอืพระราชนพินธ์ได้ตลอดเวลา 
ไม่ว่าจะอยู่ทีใ่ดในประเทศไทยหรอืในต่างประเทศ 
และส�าหรบับรษัิทเอง จากการได้มส่ีวนร่วมในการ
จัดท�าโครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสิริมงคลสูงสุด 
และเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจยิ่งแล้ว 
ยังเป็นการปูทางส�าหรับก้าวส�าคัญทางธุรกิจใน 
โลกของอินเทอร์เน็ตอันไร้พรมแดนอีกด้วย ดัง 
ค�ากล่าวของคณุชเูกยีรต ิอทุกะพนัธุ์ อดตีประธาน
กรรมการบริหารบริษัทผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่กล่าว
ในงานเปิดตัวระบบ e-commerce ส�าหรับ 
พระราชนิพนธ์ตอนหนึง่ว่า “บรษิทัถอืเอาวนันีเ้ป็น
ก้าวแรกของการพัฒนาธรุกิจบนอนิเทอร์เนต็และ
การท�าธรุกรรม e-commerce ด้วยภมูปัิญญา
และแนวคดิบนพ้ืนฐานของวฒันธรรมไทย ท่ีเรา 
มั่นใจว่าจะท�าประโยชน์ให้แก่สังคมชาวไทย 
ทุกแห่งหนในมาตรฐานสากล”
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เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สมเด็จพระ- 
เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระ-
กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้วทิยาลยัในวงัหญงิจัดพิมพ์
หนงัสอื “ขนมลกูๆ ทองแดง” โดยทรงมอบให้ 
บริษัทเป็นผู้พิมพ์และจัดจ�าหน่ายหนังสือเล่มนี้  
นับเป็นหนังสอืแนะน�าตวั “ทองแดง” สนุขัโปรดของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดงั ในเล่มประกอบด้วยภาพถ่าย  
“ทองแดง” ฝีพระหตัถ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และภาพพระราชทานรูป 
ลูกๆ ของทองแดงทัง้ 9 ตวั พร้อมประวตัคิรบถ้วน  
นอกจากนี้ยังแสดงวิธีท�าขนมไทยท้ัง 9 ชนิด 
ตามชือ่ลกูๆ ของทองแดง พร้อมภาพถ่ายขนม

เมือ่ปี พ.ศ. 2546 บรษิทัได้จดัท�าซดีรีอมและวซีดี ี
เรือ่ง “เยน็สบายชายน�า้” ตามพระราชประสงค์ใน 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
ซีดรีอมและวซีีดเีร่ือง “เยน็สบายชายน�า้” นี ้ผลติ 
จากพระราชนพินธ์ซึง่บนัทกึการเสดจ็พระราชด�าเนิน 
เยือนสาธารณรฐัประชาชนจนี ครัง้ที ่7 ระหว่าง 
วันที่ 14 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 นับเป็น 
ครัง้แรกทีม่กีารน�าพระราชนิพนธ์และภาพยนตร์ 
การเสดจ็พระราชด�าเนนิมาจดัท�าเป็นซดีรีอมและ 
วซีดีรีวมเป็นชดุเดยีวกนั ราคาชดุละ 399 บาท 
วางจ�าหน่ายเมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2548 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้จดัตัง้ “มลูนธิสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า” 
เพือ่รบัผดิชอบด�าเนนิงานก่อตัง้พพิธิภณัฑ์สมเดจ็
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พระต�าหนักใหญ่  
วงัสระปทมุ เพือ่หารายได้สมทบมลูนธิ ิในเดอืน
มิถุนายน พ.ศ. 2549 มูลนิธิได้มอบหมายให้
บรษิทัเป็นผู้พมิพ์และจดัจ�าหน่ายแผ่นภาพ “ล�าดบั
ราชสกลุวงศ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั” 
เป็นแผนภมูลิ�าดบัราชสกลุวงศ์ (Family Tree) 
ตัง้แต่สมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก (ทองด)ี จนถงึ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
จดัพมิพ์เป็นโปสเตอร์ขนาด 68.5 x 99 ซม. พิมพ์
สีส่ ีอาบมนั บรรจกุล่อง ราคาแผ่นละ 150 บาท 
จดัพมิพ์ไปแล้ว 2 ครัง้ จ�านวน 70,000 แผ่น

ต่อมาในเดือนกันยายน มูลนิธิได้มอบหมายให้
บรษิทัเป็นผู้ด�าเนนิการจัดนทิรรศการ “สบืสาย
ยุวกษัตริย์ สืบประวัติวังสระปทุม” ท่ีสยาม
ดสิคฟัเวอรีเ่ซ็นเตอร์ เพ่ือเผยแพร่พระราชประวตัิ
ของสมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนั- 
วสัสาอยัยกิาเจ้า จดัพมิพ์และจดัจ�าหน่ายหนงัสอื 
“ศรสีวรนิทริานสุรณย์ี น้อมร�าลกึถงึสมเดจ็พระ- 
พนัวสัสาอัยยกิาเจ้า” ซ่ึงเป็นหนังสอืท่ีรวบรวม
พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกิจ พร้อมท้ัง
พระฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระพันวสัสาอยัยกิาเจ้า 
และภาพถ่ายต่างๆ จัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาด  
17 x 24 ซม. หนา 176 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม 
ราคาเล่มละ 245 บาท จดัพมิพ์ไปแล้ว 10 ครัง้ 
จ�านวน 104,500 เล่ม
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ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2551 มลูนธิิได้มอบหมาย 
ให้บรษิทัจดัพมิพ์และจดัจ�าหน่ายพระราชนิพนธ์  
“ไทยท�า ไทยกิน กบัข้าวฝรัง่” ในเล่มประกอบด้วย 
ภาพถ่ายแสดงวธิที�าอาหาร พร้อมลายพระหัตถ์ 
พระราชนิพนธ์อธบิายวธิที�าทกุข้ันตอน ทรงสาธติ 
วิธีท�าด้วยพระองคเ์อง หนังสือต�ารากับข้าว 
ฉบับพิเศษเล่มนี้พิมพ์ในรูปแบบหนังสือปกแข็ง 
สี่สีตลอดเล่ม ราคาเล่มละ 200 บาท

นอกจากนีม้ลูนธิยิงัได้มอบให้บรษิทัจดัพมิพ์และ
จัดจ�าหน่ายสมุดบันทกึเป็นประจ�าทุกปี โดยเริ่ม
ตัง้แต่ “ไดอะรีป่ระจ�าปี 2549/2006 สตัว์เลีย้ง
วงัสระปทมุ” “ไดอะรีป่ระจ�าปี 2550/2007 
ครวัสระปทุม” “สมดุบนัทกึ 2551/2008 ใน
ร่มเงาวงัสระปทมุ” “สมดุบนัทกึ 2552/2009 
ปุษปสระปทุม” “สมุดบันทึก 2553/2010 
ปะปิดพิจิตรวาร” “สมุดบันทกึ 2554/2011 
จงจรเที่ยว” “สมุดบันทกึ 2555/2012 ลาย
พญานาค” “สมุดบันทกึปีมะเส็ง 2556/2013” 
“สมุดบันทึกปีมะเมีย 2557/2014” “สมุด
รปู 2436 2558/2015” “สมดุบนัทกึปีวอก 
2559/2016” และเล่มล่าสุด “สมุดบันทึก 
ปีระกา 2560/2017”

“สมดุบนัทกึปีระกา” ม ี2 แบบ สเีหลอืงและ
สม่ีวง ขนาดรปูเล่ม 12 x 17 ซม. เนือ้ในเป็น 
กระดาษปอนด์ครมี จ�านวน 232 หน้า เข้าเล่มแบบ  
Flexi bound หน้าปกเป็นภาพวาดฝีพระหตัถ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช-
กมุาร ีพมิพ์สีส่ ีบรรจใุนกล่องลกูฟกู ราคาเล่มละ  
150 บาท จดัพมิพ์ทัง้สิน้ 25,000 เล่ม

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พพิธิภณัฑ์สมเดจ็ 
พระพันวสัสาอยัยกิาเจ้า วงัสระปทุม เสรจ็สมบูรณ์
และเปิดให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าชม ตลอดเวลา 12 ปี 
นบัแต่ก่อตัง้มลูนธิสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า  
บรษิทัได้มโีอกาสจดัพิมพ์สิง่พิมพ์ต่าง  ๆรวมท้ังสมดุ
บนัทกึทัง้ 12 เล่มนีเ้พือ่จ�าหน่ายหารายได้สมทบ
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รวมเป็น 
จ�านวนพิมพ์กว่า 1,180,000 เล่ม มูลค่ารวม
กว่า 320 ล้านบาท

นบัเป็นพระกรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมทีท่รง
ไว้วางพระราชหฤทัย บรษิทัขอมุ่งมัน่ทุ่มเทท�าหน้าที่
ทัง้ในด้านการพมิพ์และการจดัจ�าหน่ายให้ดทีีส่ดุ 
และแพร่หลายสู่ประชาชนให้มากทีส่ดุตลอดไป
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ง า นพิ มพ ์ แ ล ะ ก า ร จั ด จ� า ห น ่ า ย 
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-
นราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทาน
วโรกาสให้บรษัิทอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่  
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์พระนิพนธ์บางเรื่อง 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 พระนพินธ์เรือ่งแรกทีบ่รษิทั 
เป็นผู้พมิพ์คอื “แม่เล่าให้ฟัง” ฉบบัปกอ่อน ซึง่ 
กระทรวงศกึษาธกิารขอพระราชทานพระอนญุาต
เป็นผู้จัดพิมพ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการ 
สร้างสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
โดยจัดพิมพ์จ�านวน 500,000 เล่ม นับเป็น 
หนังสือปกอ่อนที่ท�าสถิติจ�านวนพิมพ์สูงสุด

หลงัจากน้ันโปรดให้บรษิทัเป็นผู้พมิพ์พระนพินธ์
เกี่ยวกับการทัศนาจรเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง  
เช่น “สายธารอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่ง
อาณาจักรกลาง” (พ.ศ. 2531) ซึ่งเป็นเล่ม 
แรกๆ ในชุดเกี่ยวกับการทัศนาจรของพระองค ์
ถดัจากนัน้กม็เีรือ่ง “ภฐูาน เกาะเขยีวบนแผ่นดนิ” 
(พ.ศ. 2532) “ตุรกี ดินแดนจักรพรรดิโรมัน
และสุลต่านออตโตมนั” (พ.ศ. 2533) “ซนิเจยีง 
และกานซู : ภาพจากดนิแดนสุดหล้าฟ้าเขียว” 
(พ.ศ. 2533) “ยูนนาน” (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2  
พ.ศ. 2534) “จนีตะวนัออก” (พ.ศ. 2537) และ 
“จีนอีสานและเสฉวน” (พ.ศ. 2540)

นอกจากน้ี ยังมีพระนิพนธ ์ในชุดเกี่ ยวกับ 
พระราชวงศ์บางเรือ่งทีท่รงไว้วางพระทยัให้บรษิทั 
เป็นผู้พิมพ์คือ “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” (พ.ศ.  
2535) “ตราแผ่นดิน ตราราชสกุล และสกุล 
อักษรพระนาม และนามย่อ” (พ.ศ. 2535) 
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ” เป็น 
พระนิพนธ์ 2 ภาษา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ภาษา
ไทย - องักฤษ พ.ศ. 2538 และฉบบัพมิพ์ครัง้ที่ 
2 ภาษาไทย - ฝรัง่เศส พ.ศ. 2549 พระราชทาน
พระอนญุาตให้สมาคมฝรัง่เศส กรงุเทพฯ ด�าเนนิ
การแปลพระนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส)
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ในปี พ.ศ. 2547 โปรดให้บริษัทเป็นผู ้พิมพ์ 
พระนพินธ์เล่มสดุท้ายชือ่ “มหามกฎุราชสนัตตวิงศ์  
พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา” 
เป็นหนังสือประมวลพระนาม พระรูป และ 
พระประวัติย ่อของพระราชโอรสธิดาและ 
พระราชนัดดา ผู ้สืบราชสกุลทุกมหาสาขา 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  
รัชกาลที่ 4 อย่างสมบูรณ์ที่สุด จัดพิมพ์เป็น
หนังสือปกแข็งขนาด 15.5 x 22.3 ซม. หนา 
666 หน้า ราคาเล่มละ 600 บาท จ�าหน่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547

หนงัสอืพระนพินธ์เล่มส�าคญัเกีย่วกบัการสวรรคต
และงานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น
หนังสือสองเล่มที่บริษัทได้มีโอกาสเป็นผู้พิมพ์
คอื “จดหมายเหตชุาวบ้าน” (พ.ศ. 2539) และ 
“ส่งเสดจ็สมเดจ็ย่า” (พ.ศ. 2540) ซึง่เป็นหนงัสอื
ที่มีพระวิริยอุตสาหะรวบรวมข่าวการสวรรคต
และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
สมเด็จย่าจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆ 
หลายฉบบั หลายวนั บางตอนทรงท�าหมายเหตุ
อธิบายเพิ่มเติมด้วย

นอกจากด้านการพิมพ์แล้ว บริษัทยังได้รับ
พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นผู้จัดจ�าหน่าย 
พระนิพนธ์บางเล่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2539 อีกด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่บริษัท

บัดน้ีแม้จะสิน้พระชนม์เสดจ็สู่สวรรคาลยัแล้วตัง้แต่
วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2551 พระกรณุาธิคณุท่ี
ทรงมีต่อบริษัทในด้านการพิมพ์งานพระนิพนธ์
มาโดยตลอดนัน้ จะยงัคงปรากฏแจ่มชดัในส�านกึ
ของพนกังานบรษัิททุกคน ซึง่จะจดจ�าและเทิดทูน
พระกรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
ตลอดไป
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งานพิมพ์และการจัดจ�าหน่ายหนังสือในพระด�าร ิ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

มลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวร-
ราชาทนัิดดามาต ุองค์นายกกิตตมิศกัดิต์ลอดชีพ  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
องค์ประธานมูลนิธิ ประทานพระอนุญาตให้ 
บรษัิทเป็นผู้จดัพมิพ์หนังสอื “ต�ารบัอาหารเพือ่น 
พึง่ (ภาฯ) ยามยาก” ขึน้ เพือ่เป็นการแนะแนวทาง 
การประกอบอาชพีเสรมิจากทีไ่ด้ประทานความ
ช่วยเหลอืในโครงการฟ้ืนฟผูู้ประสบอทุกภยัตาม
แนวทางพระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพยีง สตูรอาหาร
ในเล่มคดิจากพชืผกัสวนครวัในโครงการ และเชญิ
ผู้มชีือ่เสยีงทางด้านการปรงุอาหารมาเป็นผู้คดิสตูร 
นอกจากน้ี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทนิดัดามาต ุยงัได้ประทานต�ารบัอาหาร 
ทีท่รงคดิสตูรส่วนพระองค์อกี 2 ต�ารบัมาจดัพมิพ์
ไว้ด้วย ต�ารับอาหารน้ีเล่มแรกพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 
2550 และพิมพ์ต่อเนื่องรวม 3 เล่ม โปรดให้
จัดพิมพ์และจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา และในปี  
พ.ศ. 2556 ทางมลูนธิไิด้ให้บรษิทัเป็นผู้จดัพมิพ์ 
หนังสือ “โสมสวลีรังสรรค์” ซึ่งรวมต�ารับ
อาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากท้ังสามเล่ม 
พร้อมทั้งแปลเมนูทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ  

และมอบหมายให้บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 
จ�ากัด เป็นผู้จัดจ�าหน่าย

สมุดบันทึกของโครงการก�าลังใจ ในพระด�าริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจา้พัชรกิติยาภา 
โครงการน้ีมีพระด�าริให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ 
กลุ่มเดก็ตดิผู้ต้องขงั ผู้ต้องขงัสตร ีกลุ่มเดก็และ
เยาวชนที่กระท�าผิด และกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่นๆ 
ในกระบวนการยุตธิรรม ด้วยทรงมุ่งหวงัท่ีจะช่วย
ลดการกระท�าผิดที่ซ�้าซ้อน เปดิโอกาสให้บุคคล
เหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ กลับสู่ 
สงัคมและอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ เพือ่สนบัสนนุ 
กิจการของโครงการ ในปี พ.ศ. 2550 จึงมพีระด�าริ 
ให้บริษัทจัดพิมพ์และจัดจ�าหน่ายสมุดบันทึก  
“ก�าลังใจ” ส�าหรับจ�าหน่ายแก่ผู ้มีจิตศรัทธา 
ท่ีจะร่วมสนับสนุนโครงการ สมุดบันทึกนี้ได ้
จัดพิมพ์ตดิต่อกนัมาทุกปี โดยมบีรษัิท อมรนิทร์ 
บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด เป็นผู้จัดจ�าหน่าย

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งท่ีทรงไว้วาง
พระทัยให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการจัดพิมพ์และ
จัดจ�าหน่ายหนังสือในพระด�าริตลอดมา
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ด้วยประสบการณ์พฒันาระบบเวบ็ไซต์และเนือ้หา 
ออนไลน์ให้กบัสือ่ในเครอือมรนิทร์มากว่า 10 ปี 
ธรุกิจนิวมเีดยีได้สร้างสรรค์เน้ือหาในหลากหลาย 
รปูแบบทัง้บทความ ภาพประกอบ ผงัภาพข้อมลู  
(Infographic) วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ที่มีความ 
แตกต่างจากเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านประเด็น 
และการน�าเสนอทีเ่หมาะกับผู้บริโภคสือ่สมยัใหม่  
มกีารน�าเทคโนโลยมีาช่วยดงึดดูความสนใจผู้อ่าน  
และตอบสนองความต้องการของผู้ลงโฆษณาได้

ดงัเป้าหมายของสายงานนิวมเีดยีทีต่ัง้ไว้ว่า เราจะ 
เป็นผู้น�าการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ และ 
ตอบสนองผู้บริโภคในยคุดจิทิลั ท�าให้นอกจากการ 
ดแูลสือ่และเนือ้หาให้กบับรษิทัในเครอือมรนิทร์
แล้ว ธรุกิจนวิมเีดยียงัประกอบธรุกิจรบัพัฒนาสือ่ 
และเน้ือหาในรูปแบบดิจิทัลให้กับลูกค้าองค์กร 
ในหลากหลายกลุ่ม เช่น เวบ็ไซต์ในเครอื SCG และ 
ผลติภณัฑ์ในกลุ่มตราช้าง จดัท�าวดิโีอออนไลน์ให้ 
ลกูค้ากลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ ผู้ให้บรกิารเทคโนโลยี  
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ ์
เครื่องส�าอาง สินคา้และบริการส�าหรับผู้หญิง 
ผลติภณัฑ์ส�าหรบัเดก็ คณุแม่ และครอบครวั เป็นต้น

และในยุคท่ีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เป็น 
อกีปัจจยัหลกัในการประชาสมัพันธ์และโฆษณา 
สนิค้าและบรกิาร สายงานนิวมเีดยีกม็กีารจัดท�า 
เนื้อหาในรูปแบบ Short Form Content ที ่
เหมาะกับสื่อสังคมออนไลน์ท้ัง Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter พร้อมทั้ง
ดูแล ตอบค�าถามแทนบริษัทและองค์กรต่างๆ

นอกจากนี้สายงานนิวมีเดียยังมีการพัฒนาและ 
ประยกุต์เทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามาใช้กบับรกิารของ 
บรษิทัในเครอือมรนิทร์ ไม่ว่าจะเป็นการเกบ็ข้อมลู 
ผู้เข้าชมงานแฟร์และผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อน�ามา 
วิเคราะห์ในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big  
Data) หรือการพัฒนาระบบจอท่ีสองเพ่ือการ 
สื่อสารและโต้ตอบข้อมูล (Second Screen) 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของการท�ารายการ 
แบบ Interactive กับช่องรายการอมรนิทร์ทีวี  
เอชดี ในอนาคต

สายงานนิวมีเดีย
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รบัจดักิจกรรมสือ่สารการตลาดในรปูแบบอเีว้นต์  
และงานแฟร์ ให้กบันติยสารและหนงัสอืในเครอื
ของบริษัทและลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจร 
อาทิ งานบ้านและสวนแฟร์ บ้านและสวนแฟร์ 
MIDYEAR งาน AMARIN BABY & KIDS 
FAIR และงาน GOOD LIFE FAIR ด้วยความ
ช�านาญท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร
ภายนอก ทัง้ในส่วนภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
ให้เป็นผู้จัดงานต่างๆ

ผลงานในปี 2559 เช่น งาน KKGEN Exclusive  
Dinner งาน GENPHATRA Exclusive Dinner 
และงาน KKGEN BEST IN CLASS AWARD 
Half Year 2016 ของบริษัทเจนเนอราลี่  
ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) งาน
แถลงข่าว Mass Affluent Segment : 
KRUNGSRI PRIME ของธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จ�ากัด (มหาชน) งานสัมมนา Allianz Global  

Investors Investment ของ Allianz  
Global Investors Singapore Limited 
งานออกแบบและตกแต่งบู๊ธภายในงาน ASEAN 
beauty 2016 และงาน COSMEX 2016 
ของบริษัทเอ็ม ไอ พี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
งานออกแบบและตกแต่งบู๊ธภายในงาน THAIFEX 
2016 และงาน Food & Hotel Thailand 
2016 ของบริษัท J&P Jasco Products 
(Thailand) จ�ากัด

จากประสบการณ์ความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งในการ 
สร้างสรรค์กิจกรรมสือ่สารการตลาดมากว่า 17 ปี 
ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ 
งานคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
ภายใต้วสิยัทศัน์ในการด�าเนนิธรุกิจอย่างมอือาชพี 
ทีว่่า “เพราะงานคณุภาพคอืความช�านาญของเรา”

สายงานครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์
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บริษัท อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ากดั ได้รบัใบอนญุาต 
ประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ ส�าหรบั 
ใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ 
ใช้คลื่นความถี่) ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ  
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง จากคณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) บรษัิท  
เริ่มด�าเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เมื่อ 
วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ใช้ชือ่ช่องรายการ 
ว่า “อมรินทร์ทีวี เอชดี” โดยผู้รับชมรายการ 
สามารถรับชมผ่านหมายเลขช่องรายการ 34

ช่องรายการอมรินทร์ทีวี เอชดี ด�าเนินการ 
ออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง เนือ้หารายการของ 
ช่องรายการของบริษัทประกอบไปด้วยรายการ 
ประเภทข่าว รายการประเภทบนัเทงิ และรายการ 
ประเภทความรู้ทั่วไป เนื้อหารายการข้างต้น 
มาจากการผลิตเองของบริษัทและการร่วม 
ด�าเนินการจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ ่านมา ช่องรายการของบริษัทได้รับ 
ความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน 
ช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ซึง่ถือเป็นช่วงเวลา
ไพรม์ไทม์ (Prime Time) ของการประกอบ
ธรุกิจโทรทศัน์ นอกจากนี ้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่4  
ของปี 2559 ความนยิมในส่วนของผู้ชมในช่วงอายุ
ตัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป ในช่วงเวลา 6.00 -24.00 น.  
ช่องรายการได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 10 
ช่องรายการทั้งหมด

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด
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รางวัล

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2559

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

รางวลั “ชเูกยีรต ิอทุกะพนัธุ์” ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่ปี 
2547 เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่คณุชเูกยีรต ิอทุกะพันธ์ุ  
ด้วยการเชิดชูหนังสือดีที่เป็นแบบอย่างของการ
ท�างานสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวงัส่งเสรมิหนงัสอืนัน้
ให้แพร่หลายไปในวงกว้าง ทัง้กระตุ้นให้นกัเขยีน  
ส�านักพมิพ์ และหน่วยงานต่างๆ เหน็ความส�าคญั
ของการจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น

ต่อมาปี พ.ศ. 2551 จนถงึปัจจบุนั ได้เปลีย่นรปูแบบ
มาเป็นการมอบรางวลัให้แก่บคุคลหรอืหน่วยงาน 

ที่อุทิศตนท�างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และ
งานน้ันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและ
สังคมในวงกว้าง

บุคคลที่ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 
13 ประจ�าปี 2559 ในฐานะผู้ปกป้องท้องทะเล
และสิง่แวดล้อมไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ หรือ “ดร.ธรณ์”  
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และนี่คือค�ากล่าว
ของ ดร.ธรณ์ ผู้รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจ
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ผมรักทะเล

ผมรักการเขียนหนังสือ

และที่ส�าคัญ ผมไม่เปลี่ยน

ผมถูกสร้างมาจาก "สองรัก หนึ่งไม่เปลี่ยน"

ถูกหล่อหลอมมาจากสองระบบที่ต่างกันสุดขั้ว

ใช้ชีวิตอยู่ในสองสถานที่ต่างกันสุดเดช

และจะอยู่ตรงนี้แหละ...เมื่อทะเลต้องการผม

ต้องการใครสักคนที่ถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อให้ "รักทะเล"

ดร.ธรณ์รักการท�างานด้านท้องทะเล และทุ่มเท
ให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดระยะเวลา
การท�างาน ดร.ธรณ์ได้ยึดหลักจากวรรณกรรม
ของโกวเล้ง “มุ่งมั่น กระท�า มานะ ฝึกปรือ” ซึ่ง
สะท้อนให้เหน็ได้จากการลงมอืปฏบิตังิานอย่าง
จรงิจงัในหลายโครงการ ตวัอย่างเช่น โครงการพพีี
โมเดล โดยด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ช่วยให้โครงการ
ประสบความส�าเร็จ ด้วยการจัดการระบบเก็บ
ค่าธรรมเนียมของหมู่เกาะพีพี น�าเรือเขา้ระบบ
ให้ถูกต้อง เพิ่มการวางทุ ่นจอดเรือ เพ่ิมเรือ
ตรวจการณ์พทิกัษ์ทะเล ปิดเกาะยงู ปิดอ่าวมาหยา 
ในบางฤดูกาล รณรงค์ให้เลิกขายปลานกแก้ว 
และหูฉลามทุกร้านอาหาร

นอกจากนัน้ ดร.ธรณ์ยงัมบีทบาทส�าคญัในกรณทีี่
เกีย่วข้องกบัท้องทะเลในด้านต่างๆ มากมาย ทัง้
การเข้าไปช่วยฟ้ืนฟทูะเลและปะการงัหลงัจากโดน
คลืน่สนึาม ิร่วมฟ้ืนฟปูะการงัฟอกขาวจากกรณี 
คราบน�า้มนัท่ีเกาะเสมด็ มส่ีวนร่วมในการเสนอ 
ปิดเกาะตาชัยเพ่ือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
หลังจากเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทรัพยากร 
ธรรมชาตไิด้รบัความเสยีหายอย่างมาก ตลอดจน 
การอนุรักษ์ทะเลไทยในรูปแบบต่างๆ

อีกหนึ่งบทบาทนอกจากนักอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติแล้ว คือบทบาทอาจารย์ หรือ
ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล ที่
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมไปถงึการลงพืน้ที่ 
เพื่อท�ากิจกรรมดา้นการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 
และโดดเด่นในภาพลักษณ์ของผู ้เ ช่ียวชาญ 
ทางทะเลในเวลานี้
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>>  Stepping out with confidence



AmArin BABy & Kids FAir 

ณ อาคาร 106 ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ 
ไบเทค บางนา

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด 
(มหำชน) จดังำนแฟร์ทีคุ่้มค่ำเพือ่ครอบครวั โดย
จดัตดิต่อกนัเป็นครัง้ที ่7 เป็นงำนรวบรวมสนิค้ำ
เพือ่แม่และลกูทีด่ทีีส่ดุกว่ำ 300 บู๊ธ ลดกระหน�ำ่ 
สูงสุดถึง 80% โดยภำยในงำนมีกิจกรรมท่ี 
น่ำสนใจให้คณุพ่อคณุแม่ได้ร่วมสนกุ เช่น กำรเล่ำ 
นิทำนโดยแพรวเพื่อนเด็ก รวมถึงเปิดโอกำส 
ให้หนูน้อยได้แสดงควำมสำมำรถ อำท ิกำรเดนิ 
แฟชัน่โชว์จำกหนูน้อยทำยำทคนดังและนำยแบบ 
นำงแบบตัวน้อยที่ผ่ำนเขำ้รอบคัดเลือก Kids 
Fashion Show เฟ้นหำหนูน้อยวยั 3 เดือน - 
3 ปี ขึน้ปกนติยสำร พร้อมลุ้นเป็นเจ้ำของรำงวลั 
หนูน้อย “Smile of the Day” กำรแข่งคลำน 
ดุ๊กดิก๊ แข่งเดนิเตำะแตะ รวมถงึกิจกรรมแม่ท้อง 
สุขภำพดี ชวนคุณแม่ที่ก�ำลังตั้งครรภ์ 12 - 28  
สัปดำห์ ร่วมประกวดลุ้นถ่ำยแฟชั่นในนิตยสำร 

งาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 7 
จดัขึน้เมือ่วนัที ่24 - 28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 
โดยภำยในงำนนีมี้พธิมีอบรำงวลัหนนู้อยขวญัใจ 
มหำชน ซึ่งปนีี้หนูน้อยขวัญใจมหำชน สำขำ 
เดก็หญงิ ได้แก่ น้องมะล ิ- ด.ญ.พำขวญั สหวงษ์  
หนูน้อยขวัญใจมหำชน สำขำเด็กชำย ได้แก่  
น้องแม็กซ์เวลล์ คำซิงกินี 

งาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 8 
จดัขึน้เมือ่วนัที ่27 – 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
ในงำนมพีธิมีอบรำงวลั Parent of the Year 
2016 ทีม่อบโดยนติยสำร Amarin Baby & Kids  

ให้แก่บคุคลทีเ่ป็นพ่อแม่และครอบครวัต้นแบบทีด่ ี
ของสังคม และองค์กรท่ีสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
เดก็และสถำบนัครอบครวั โดยให้ผู้อ่ำนนติยสำร
ร่วมโหวตด้วยกำรส่งคูปองและทำงเว็บไซต ์ 
ซึ่งผู้ที่ได้รับรำงวัลในสำขำต่ำงๆ มีดังนี้ 

 • Father of the Year 
ผู้ที่ได้รับรางวัล คุณติ๊ก - เจษฎำภรณ์ ผลดี

 • Mother of the Year 
ผู้ที่ได้รับรางวัล คุณโบว์ - แวนดำ สหวงษ์

 • Parent of the Year 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ครอบครัวผลดี

 • Best Playground 
องค์กรที่ได้รับรางวัล ศูนย์วิทยำศำสตร์
เพื่อกำรศึกษำ ท้องฟ้ำจ�ำลองกรุงเทพ

 • Best Corporate for Parenting 
องค์กรที่ได้รับรางวัล มูลนิธิกระจกเงำ

 • Best Innovation for Parenting 
สุดยอดนวัตกรรมส�าหรับครอบครัว 
ที่ได้รับรางวัล เก้ำอี้ส�ำหรับเด็กพิกำร 
ทำงสมอง โดย คุณเสำวภำ ธีระปรีชำกุล

สายงานแฟร์และงานเปิดตัว
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นิตยสารสุดสัปดาห์รวมพลังคนหล่อ 
ท�าภารกิจความดีต่อเน่ือง ในงาน  
“สุดสัปดาห์ คนหล่อขอท�าดี ปี 9”

นิตยสารสุดสัปดาห์ เดินหน้ำท�ำประโยชน ์
ช่วยเหลอืสงัคมอย่ำงต่อเนือ่งเป็นปีที ่9 ด้วยกำร 
จดัโครงกำร “สดุสปัดาห์ คนหล่อขอท�าด”ี น�าโดย 
มนทริา ภปูากน�า้ บรรณาธิการบรหิาร นิตยสาร 
สดุสปัดาห์ กิจกรรมทีร่วมพลงัคนหล่อในวงกำร
บนัเทงิมำแล้วกว่ำ 100 คน กบักำรปฏบัิตภิำรกิจ
มำกมำยเพื่อชว่ยเหลือสังคม โดยในปีนี้มำใน 
คอนเซ็ปต์ “คนหล่อรักในหลวง” เพือ่เป็นตวัแทน
ร่วมแสดงควำมรกัทีม่ต่ีอพ่อของแผ่นดนิ กบัภำรกจิ
ควำมดีในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
ท้ัง 3 ได้แก่ ดนิ น�ำ้ และป่ำ เพือ่ชวีติควำมเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้นของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม คนหล่อ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรในปีนี้ ได้แก่ เจมส์ - จิรายุ,  
ดเีจพุฒ, เกรท - วรนิทร, ฌอห์ณ จนิดาโชต,ิ 
ไมค์ - พิรชัต์, ไมค์ - ภทัรเดช, มาร์ช - จฑุาวฒุ,ิ  
ต่อ - ธนภพ, บอย - หน่อง - ภทัร์ ฉตัรบรริกัษ์, 
สน - ยุกต์, กัปตันและไวท์ Love Sick,  
สกาย จาก Hormones Season 3 และ
ไอซ์ซึ - ณัฐรัตน ์ยกทัพมำร่วมงำนแถลงข่ำว 
ในวนัพธุที ่24 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 ณ ลำน 
อีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ 

ภำยในงำน เหล่ำแฟนคลับยังได้ร่วมระดมทุน
อุดหนุน เสื้อยืด Limited Edition จ�ำหน่ำย
โดยคนหล่อขวญัใจสำวๆ ทีย่กขบวนมำเป็นพ่อค้ำ
เสื้อยืดลวดลำยสุดชิค ภำยในเวลำครึ่งช่ัวโมง
สำมำรถท�ำรำยได้ถึง 178,932 บำท เพื่อน�ำ
รำยได้มอบให้โครงกำรในพระรำชด�ำริ

งานนทิรรศการภาพถ่าย “คดิถึงปอ”

นิตยสารแพรวร่วมกับเซ็นทรัล เอ็มบาสซี  
จัดแสดงนิทรรศกำรภำพถ่ำย “คดิถงึปอ” รวบรวม 
ภำพประทับใจแสนอบอุ่นของ ปอ - ทฤษฎ ีสหวงษ์  
ซึ่งจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ชั้น G เซ็นทรัล  
เอม็บาสซ ีโดยในวนัที ่26, 30 เมษำยน พ.ศ. 2559 
และ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ได้มกีำรจดักิจกรรม 
ประมูลของรักจำกดำรำ สำมำรถท�ำรำยได้ถึง  
600,000 บำท และโครงกำรแพรวแชรติีส้มทบทนุ 
อีก 500,000 บำท ซึ่งได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 
1,100,000 บำท เพื่อช่วยเหลือชำ้งกับองค์กร  
World Animal Protection

โดยงำนนีม้เีหล่ำคนในวงกำรบนัเทงิมำร่วมงำน
อย่ำงมำกมำย พร้อมน�ำของช้ินพิเศษมำร่วม
ประมลู น�ำโดยครอบครวัสหวงษ์ โบว์ - แวนดา 
และ น้องมะล ิ- พาขวญั และ อาปิล - ชวนันท์  
พร้อมด้วยเหล่ำศลิปินนกัแสดงมำร่วมแสดงพลงั 
ควำมคดิถงึ อำทิ เจมส์ - จริาย,ุ โตโน่ - ภาคนิ, 
แอนดรวิ เกร้กสนั, เต้ย - จรนิทร์พร, หน่อย - 
บุษกร, แหม่ม - คัทลียา, นก - สินจัย และ 
นก - ฉัตรชัย, จุ๋ย - วรัทยา, หมิว - ลลิตา,  
โดนัส - มนัสนันท์, พริม - พริมา, ตุ ้ย -  
เกยีรตกิมล, แพนเค้ก - เขมนจิ, แต้ว - ณฐพร,  
เนย - โชตกิา, แยม - มทริา, ไบรท์ - พชิญทฬัห์,  
โต๋ - ศกัดิส์ทิธิ,์ พัน้ช์ - วรกาญจน์, ณฐั ศกัดาทร 
เป็นต้น
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GOOD LIFE FAIR ครั้งที่ 2 

วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นิตยสำร Health & Cuisine ชีวจิต และ 
Secret ร่วมกนัผนึกก�ำลงัจดังำน Good Life 
Fair ครั้งที่ 2 งำนแฟร์อำหำร สุขภำพที่ดีที่สุด 
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อยำกช็อป อยำกเพลิน  
มำเดินงำน Good Life Fair 

เริ่มด้วยกำรเสริมสุขภำพกำยกับนิตยสำรชีวจิต 
มันสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม Workout ที่คน 
รกัสขุภำพอยำกมหุ่ีนเฟิร์มไม่ควรพลำด หลงัจำก 
เหน่ือยกันแล้วไปหำของอร่อยๆ เติมพลังกับ 
นิตยสำร Health & Cuisine ทำนอำหำรในคำเฟ่ 
แบบชลิๆ คดัสรรเมนูพเิศษโดยกองบรรณำธกิำร 
นิตยสำร Health & Cuisine อำทิ ลิ้นจี่ 
กุหลำบฟลับเปอร์โซดำ, วำฟเฟิลผลไม้รวม 
ครมีสด, สโคนงำด�ำกบัครมีขงิ, ข้ำวคลกุพรกิเกลอื  
รวมถึงเวิร์คชอปกำรท�ำอำหำรหลำกหลำยเมน ู
จำกเชฟมอือำชพี เอำใจเหล่ำคนชอบท�ำอำหำร 
อยำ่งไม่มีกั๊ก ปิดท้ำยกับกิจกรรมดีต่อใจโดย 
นิตยสำร Secret ร่วมฟังเสวนำ “ท�ำอย่ำงไร 
ให้ชวีติดี.๊..ด ีมคีวำมสขุ” โดยคณุพศนิ อนิทรวงค์  
และคุณขุนเขำ - สินธุเสน เขจรบุตร

นอกจำกน้ียงัมสีนิค้ำและบรกิำรเพือ่สขุภำพและ
อำหำรมำให้ชอ็ป มีให้เลือกสรรกว่ำ 300 ร้ำนค้ำ

GOOD LIFE FAIR ครั้งที่ 3  
(จัดพร้อมงานบ้านและสวนแฟร์) 

วนัที ่29 ตลุาคม - 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559
ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นิตยสำร Health & Cuisine ชีวจิต และ 
Secret จัดงำน Good Life Fair ครั้งที่ 3 
งำนแฟร์ที่รวบรวมบู๊ธสินค้ำสุขภำพและอำหำร 
กว่ำ 300 บูธ๊มำไว้ที่งำนนี้งำนเดียว พร้อม 
กิจกรรมเวิร์คชอปอำหำรญี่ปุ ่นฟรี! โดยเชฟ 
จำกนิตยสำร Health & Cuisine และสำธิต 
กำรออกก�ำลังกำยที่คนรักกำรท�ำอำหำรและ 
สุขภำพ หำ้มพลำดเด็ดขำด! 

นอกจำกนี้ยังมีนิทรรศกำร “ใต้ร่มพระบำรมี”  
เพื่อร�ำลึกถึงพระรำชกรณียกิจของในหลวง 
รัชกำลที่ 9 พร้อมเชิญชวนผู้เข้ำชมร่วมเขียน 
ค�ำแสดงควำมอำลัยถวำยในหลวงรัชกำลที่ 9
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“บ้านและสวนแฟร์” งำนแฟร์ของคนรกับ้ำนและ 
สวนระดบัประเทศ จดัโดยนิตยสำรบ้ำนและสวน 
อย่ำงต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 16 ครบวงจร โดดเด่น 
ด้ำนกำรออกแบบและแนวคิดทีห่ลำกหลำยและ
กำรตกแต่ง มีงำนดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ 
สินค้ำมำกมำยทั้งของแต่งบำ้นและสวน ต้นไม้
นำนำพนัธุจ์ำกบรษิทัชัน้น�ำของประเทศ “รวมดไีซน์
สร้ำงสรรค์...ครบครนัส�ำหรบัคนรกับ้ำนและสวน”

บ้านและสวนแฟร์ MIDyEAR 2016

วันท่ี 27 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ 
อาคาร 101 - 105, 107 ศนูย์นทิรรศการและ 
การประชุมไบเทค บางนา

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2016 หลำกไอเดยี 
ท่ีเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจ ครบครันทุกสิ่ง 
ส�ำหรับคนรักบ้ำนและสวน ไฮไลต์เด็ดในงำน 
ห้องตวัอย่างในคอนเซป็ต์ Cozy Home ซ่ึงเป็น 
กำรแสดงไอเดียกำรจัดตกแต่งและกำรสร้ำง 
บรรยำกำศให้บ้ำนดอูบอุ่น เรียบง่ำย น่ำอยู่ และ 
สะดวกสบำย ภำยในงำนจะพบกบัรปูแบบต่ำงๆ 
ของไอเดียท่ีช่วยสรำ้งให้บำ้นของคุณกรุ่นกลิ่น 
ควำมเป็นกนัเอง ทัง้กำรใช้สสีนั วอลล์เปเปอร์ ผ้ำบุ 
ลวดลำยและสิง่ของหรอืเทคนคิต่ำงๆ ท่ีช่วยสร้ำง 

ควำมสุขให้กับกำรอยู่บ้ำน ROOM Design  
Hunting Camp โดยนิตยสำร room แคมป้ิง 
รปูแบบใหม่ท่ีคนเมอืงต้องหลงรกั เท่ียวป่ำในเมอืง 
แบบใกล้ๆ เพือ่ตำมล่ำหำของดไีซน์เก๋กลบับ้ำน 
บ้านและสวน Craft Village บรรยำกำศใน 
โซนนีจ้ะอบอวลไปด้วยเรือ่งสนกุของชวีติทีร่ืน่รมย์ 
กบัธรรมชำต ิพชืผกัผลไม้เกษตรอนิทรย์ี ผลงำน 
สร้ำงสรรค์ดว้ยมือ ไปจนถึงรำ้นหนังสือเล็กๆ 
ท่ีเหล่ำนักเขียนพร้อมใจกันมำแนะน�ำหนังสือ 
ที่เหมำะกับคนอ่ำนด้วยตัวเอง 

บ้านและสวนแฟร์ 2016

วนัที ่29 ตลุาคม - 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อมิแพค็ เมอืงทองธานี

บ้านและสวนแฟร์ 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์  
“The Making of Home” มีไฮไลต์ของงำน  
ได้แก่ บ้ำนตัวอย่ำงที่น้อมน�ำแนวคิดปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง” พออยู่ พอกิน พอใช้ และมีประโยชน์ 
ต่อระบบนเิวศ สมัผสับรรยำกำศผ่อนคลำยในบ้ำน  
ด้วยกำรเช่ือมโยงทุกพ้ืนท่ีใช้สอยให้เข้ำกับ 
ธรรมชำต ิทัง้พ้ืนท่ีส่วนตวั (Private) และพ้ืนท่ี 
ส่วนกลำงส�ำหรับทุกคนในครอบครัว (Social) 
และรวมภำพพระรำชกรณียกิจจัดแสดงในธีม 
“รปูท่ีมทุีกบ้ำน” โดยช่ำงภำพกลุ่มบ้ำนและสวน 
my home Workshop Fun Space โดย
นิตยสาร my home จัดกิจกรรมเวิร์คชอป 
“รูปที่มีทุกบำ้น” เทคนิคกำรวำดภำพพระบรม-
สำทิสลักษณ์จำกศิลปินรับเชิญ เทคนิคกำร 
จัดวำงองค์ประกอบภำพภำยในบ้ำน และไอเดยี 
กำรแต่งบ้ำนแสนน่ำรักและสร้ำงสรรค์ ท้ังผนัง
กระดำนด�ำขนำดใหญ่ จัดดิสเพลย์โชว์กองทัพ
โมเดลของเล่น มุมเสริมสรำ้งจินตนำกำรของ
เจ้ำตัวน้อย มุมท�ำครัว และมุมวำดรูป Room 
Lifestyle Café โดยนติยสาร room จ�ำลอง
บรรยำกำศหัวหิน ซ่ึงได้แรงบันดำลใจจำก 
พระปรชีำสำมำรถด้ำนเรอืใบของพระบำทสมเดจ็-
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสินค้ำ 
มีดีไซน์จำกหลำกหลำยแบรนด์ให้เลือกช็อป
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นิตยสาร WE ฉลองครบรอบ 12 ปี  
จัดงานโชว์ชุดแต่งงานสุดอลังการ 
BRIDAL FAshIOn shOW WE  
12th AnniversAry

นติยสาร WE ในเครืออมรินทร์ ฉลองครบรอบ 
12 ปี จัด งาน Bridal Fashion Show 12th  
Anniversary เมือ่วนัศกุร์ที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 
2559 ณ แฟชัน่ฮอลล์ ชัน้ 1 ห้ำงสรรพสนิค้ำสยำม 
พำรำกอน เพื่อโชว์ควำมเป็นสื่อเบอร์หน่ึงท่ีให้
ข้อมลูด้ำนกำรแต่งงำนอย่ำงมสีไตล์ให้กบัคู่รกัท่ีมี
แพลนแต่งงำน จดัโชว์ชดุแต่งงำนจำกแบรนด์ช้ันน�ำ  
โดยมีดำรำนักแสดงและนำงแบบช้ันแนวหน้ำ  
มำเดินแบบโชว์ในงำนครั้งนี้ร่วม 100 ชุด อำทิ 
บอย - ปกรณ์, มิน้ต์ - ชาลดิา, เมย์ - พชิญ์นาฏ,  
มะปราง - กญัญ์ณรณั, แซมมี ่เคาวเวลล์, แนท - 
อนิพรณ์, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ไนกี้ - นิธิดล,  
นวิ - วงศกร, สน - ยกุต์, อ้วน - รงัสติ, เบญ - 
เรวญิานนัท์, โยเกิร์ต - รววีรรณ, บิก๊ - ธนกร,  
แจ็ค - เมธัส โชว์พิเศษครั้งนี้ได้เพลงเพรำะ 
จำกเจ้ำของสุดยอดพลังเสียง เจนนิเฟอร์ คิ้ม 
มำบรรเลงสร้ำงสีสัน

ภำยในงำนยังมีกิจกรรมส�ำหรับคู ่รัก อำทิ  
Cinderella Shoes แจกรองเทำ้เจ้ำสำว  
SIRENA มุมถำ่ยภำพจำก Social Touch 
รับรูปเป็นที่ระลึกจำกงำน มุมแนะน�ำเว็บไซต์ 
WEweddingguide.com รวมถึงรำงวัล 
ถำ่ยพรีเวดดิ้งกับชำ่งภำพ NARAKORN  
PHOTOGRAPHY เคร่ืองประดับ ท่ีพัก และ 
เบอร์เลขมงคล

งานแข่งขันกอล์ฟการกุศล “40th  

AMARIn GOLF ChARIty 2016”

ในฐำนะเป็นสื่อท่ีนอกจำกด�ำเนินงำนเพ่ือสร้ำง 
รำยได้แล้ว บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่  
จ�ากัด (มหาชน) ยังเล็งเห็นควำมส�ำคัญของ 
กำรท�ำประโยชน์เพื่อสังคม จัดแข่งขันกอล์ฟ 
กำรกศุลครัง้ใหญ่ “40th Amarin Golf Charity 
2016” ในโอกำสครบรอบ 40 ปี เมือ่วนัจนัทร์ที ่
10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกอล์ฟไทย 
คนัทรคีลบั โดยมนัีกกอล์ฟท่ีสนใจมำร่วมประชัน
วงสวิงจ�ำนวน 30 ก๊วน พร้อมเหลำ่เซเลบริตี้ 
อำท ิดร.ปรภฏ ศศปิระภา, เทวญั ลปิตพลัลภ,  
ปณติา ศรไทยเทวา, พรประเสรฐิ กาญจนจารี 
เป็นต้น เพ่ือน�ำรำยได้ส่วนหน่ึงมอบสนับสนุน 
กำรศึกษำแก่เยำวชนไทยรวม 300,000 บำท 
ให้กบั 3 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้ำนหนองเจรญิ 
จ.กำญจนบุรี โรงเรียนวัดกุ่มโคก จ.สุพรรณบุรี 
โรงเรียนบ้ำนท�ำนบเทวดำ จ.นครรำชสีมำ ซึ่ง 
ล้วนแต่เป็นโรงเรียนท่ียังขำดทุนทรัพย์ในกำร 
สนับสนุนดำ้นกำรศึกษำอยู่อีกมำก เพ่ือน�ำเงิน 
จำกกำรระดมทุนครัง้นีไ้ปใช้ในกำรท�ำประโยชน์ 
ด้ำนกำรศึกษำให้กับเยำวชนไทยต่อไป
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40 ปี AMARIn Run FOR LOvE #รักใครให้ชวนมาวิ่ง

เนื่องในโอกำสครบรอบ 40 ปี บริษัทอมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) จึงได้
จัดงำน “40 ปี Amarin Run for Love  
#รักใครให้ชวนมาว่ิง” เมื่อวันอำทิตย์ที่ 11 
ธนัวำคม ณ ลำนอซ่ีีปำร์ค โดยม ีคณุกอบกาญจน์  
วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร 
ท่องเที่ยวและกีฬำ คุณระริน อุทกะพันธุ ์  
ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท 
อมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน) 
พร้อม คณุเจมส์ - จริาย ุตัง้ศรสุีข และ คณุพล  
ตัณฑเสถียร ร่วมวิ่งในครั้งนี้

40 ปี Amarin Run for Love #รักใคร 
ให้ชวนมาวิ่ง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให ้
คนไทยหันมำใส่ใจสุขภำพให้มำกขึ้น เพรำะคน 
ทีม่สีขุภำพดย่ีอมมคีวำมสขุ มพีลงัทีจ่ะสร้ำงสรรค์ 
สิ่งดีๆ ให้แก่ท้ังตนเอง ครอบครัว และสังคม  
โดยได้รับควำมสนใจจำกผู้ท่ีรักสุขภำพสมัคร 
เขำ้ร่วมกิจกรรมวิ่งรวมทั้งสิ้น 2,200 คน แบ่ง 
ระยะวิง่เป็น 2 ระยะ คอื Fun Run 6 กิโลเมตร 
และ Mini Marathon 8.2 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ 
มำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจำกจะได้สุขภำพ 
ที่แข็งแรงแล้ว ยังได้บุญกลับบำ้นกันถ้วนหน้ำ 
เพรำะรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยมอบให้โครงกำร 
บ้ำนทำนตะวัน มูลนิธิเด็ก
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อมรนิทร์มุ่งเน้นพฒันำขดีควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ เพือ่เสรมิสร้ำงทักษะให้สอดรบั 
กับรูปแบบกำรท�ำงำนสมัยใหม่ยุคดิจิทัล ออนไลน์ ที่เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่กับ 
กำรสรำ้งวัฒนธรรมองค์กรและบรรยำกำศของกำรอยู่ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีนโยบำยดูแลคุณภำพชีวิต 
ของบคุลำกรในทกุๆ ด้ำน เพือ่ส่งเสรมิให้บุคลำกรก้ำวหน้ำในอำชีพและปฏบิตังิำนได้อย่ำงมคีวำมสขุ

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับพนักงาน

ส�ำหรับพนักงำนทุกคนที่เขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอมรินทร์ของเรำ ทำงอมรินทรจ์ัดให้ม ี
กำรดูแลด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับพนักงำนที่ครอบคลุมทุกดำ้น ดังนี้

 • สทิธิกำรลำหยดุ เช่น ลำป่วย ลำกิจ ลำคลอด 
ลำอปุสมบท ลำไปรบัรำชกำรทหำร ลำหยุด
พักผ่อนประจ�ำปี ลำปฏิบัติธรรม

 • เบี้ยขยัน ส�ำหรับพนักงำนที่บันทึกเวลำกำร
ท�ำงำนและอยู่ในเกณฑ์ตำมท่ีบรษิทัก�ำหนด

 • ค่ำเบี้ยเล้ียง กรณีท�ำงำนวันหยุด ท�ำงำน 
ต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ

 • ค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับพนักงำนและ
ครอบครัว (ตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท)

 • ค่ำรักษำพยำบำลในกำรคลอดบุตร
 • ค่ำกำรศึกษำบุตร
 • กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์
 • เงินช่วยเหลือจำกบริษัทเมื่อพนักงำนหรือ

ครอบครัวพนักงำนเสียชีวิต

 • ส่วนลดสินค้ำรำคำพนักงำน
 • รถรับ-ส่งพนักงำน
 • กำรจัดตั้งโครงกำร “สหกรณ์ออมทรัพย์

อมรินทร์ทวีสุข” เพื่อให้พนักงำนสมัครเป็น
สมำชิกเกบ็ออมเงนิ และเพ่ือเป็นกำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิแก่พนกังำน 
รวมท้ังให้ค�ำปรกึษำปัญหำหน้ีสินของพนักงำน 
ทัง้หนีน้อกระบบและหนีบ้ตัรเครดติ

 • โครงกำร “บ้ำนคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหลำน
ของพนักงำนในระหว่ำงวนัจนถงึเวลำเลิกงำน

 • รำงวัลส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุกำรท�ำงำน 
ตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท

 • สทิธพิเิศษเงินกู้กบัธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
อัตรำดอกเบี้ยต�่ำกว่ำร้อยละ 1

 • เงินรำงวัลประจ�ำปี (โบนัส)

ครอบครัวอมรินทร์
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

 • กิจกรรมโยคะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน 
ตอนเยน็ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง สลบัหมนุเวยีน 
กันไป เพื่อให้พนักงำนได้ออกก�ำลังกำย 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 • โครงการชวีจติเพือ่สขุภาพ (Mini Course 
ชวีจติ) จดัขึน้ทกุปี ส�ำหรบัพนกังำนและ 
ครอบครัว เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร 
ดแูลสขุภำพในวถิชีวีจติ ทัง้ในด้ำนอำหำร 
กำรกิน กำรออกก�ำลังกำย กำรพักผ่อน  
และกำรท�ำงำน ครบถ้วนสมบูรณ์ของ 
วิถีชีวจิตแบบง่ำย

 • โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม เป็น
โครงกำรร่วมมือระหว่ำงอมรินทร์กับ 
ส�ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิ 
สขุภำพ (สสส.) เพือ่ให้ควำมรู้แก่บคุลำกร 
ในกำรปรุงอำหำรที่มีผักและผลไม้ที่ 
จ�ำเป็นต้องได้รบัอย่ำงน้อยวนัละ 400 กรมั 
โดยมีผัก 3 ส่วน ผลไม้ 2 ส่วน เพื่อ 
บุคลำกรจะได้มีสุขภำพที่ดี

2. กิจกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพจติใจ เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นส�ำหรับพนักงำนและครอบครัว ผู้สนใจ
จำกภำยนอกทั่วไป รวมถึงลูกค้ำ ครู นักเรียน 
และชำวชุมชนรอบขำ้งที่สนใจ

 • การบรรยายธรรม จดัขึน้เดอืนละ 1 ครัง้ 
โดยนิมนต์พระสงฆ์มำบรรยำยธรรมให้กบั
พนักงำน ครอบครวัพนักงำน และผูท้ีส่นใจ
ฟังในหวัข้อต่ำงๆ ทีทั่นกบัสถำนกำรณ์ที่
ก�ำลงัเกิดข้ึนในปัจจบุนั และให้พนกังำน
สำมำรถน�ำหลักธรรมมำปฏิบัติใช้ใน 
ชีวิตประจ�ำวัน

 • กจิกรรมร่วมท�าบญุทอดกฐนิ ทอดผ้าป่า 
หรอืท�ำบญุตำมเทศกำลต่ำงๆ ซึง่จะเปิด 
โอกำสให้พนกังำนและครอบครวัได้ร่วม
ท�ำบญุกบัทำงอมรินทร์เป็นประจ�ำตลอด
ทั้งปี

 • การจดัฝึกอบรมวปัิสสนากรรมฐาน ทำง
บรษัิทส่งเสรมิเรือ่งน้ีเป็นอย่ำงย่ิง จัดขึน้ 
ทกุปีอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ เพือ่ให้พนกังำน 
บคุคลในครอบครวัของพนักงำน และลกูค้ำ 
ได้มโีอกำสเข้ำฝึกกำรเจรญิสต ิเพือ่เข้ำถงึ
ธรรมชำตคิวำมเป็นจรงิของใจ มสีตริู้เท่ำทัน 
ควำมคิด เท่ำทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของ
กิเลส รู ้จักปล่อย รู ้จักวำง เพ่ือรักษำ 
ควำมว่ำง ควำมเป็นปกตขิองใจ อนัจะท�ำให้ 
กำรด�ำเนินชวีติเป็นไปได้อย่ำงมคีวำมสขุ

 • กิจกรรมถือศีล ลด ละ เลิกดื่มสุรา 
กิจกรรมนีส่้งเสรมิให้พนกังำนได้มสัีจจะ
กบัตนเอง โดยใช้โอกำสในช่วงเข้ำพรรษำ 
ให้พนักงำนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนและ
ประเมนิตนเองตลอดระยะเวลำ 3 เดอืน 
เพือ่ตดัสนิใจว่ำจะปฏบิติัต่อตนเองเกีย่วกบั 
กำรดื่มสุรำในแต่ระดับอย่ำงไรต่อไป

 ระดบั 1 ละ งดดื่มสุราตลอดชว่ง 
  เข้าพรรษา

 ระดบั 2 ลด งดดื่มสุราตลอดชว่ง 
  เข้าพรรษา และลด 
  ปริมาณการดื่มสุรา 
  นอกพรรษาลง 1 ระดบั

 ระดับ 3 เลิก งดดืม่สรุาตลอดชวีติ

 • โครงการชกัหน้าให้ถงึหลงั เป็นโครงกำร
ที่ช่วยให้พนักงำนที่มีควำมทุกข์ ควำม
กังวลเรื่องภำระหนี้สินบัตรเครดิต บัตร
กดเงนิสด กลบัมำยิม้ได้อกีครัง้ ด้วยกำร 
ปลดภำระหน้ีให้กับพนักงำนท่ีมีผลกำร
ปฏิบัติงำนดีและมีควำมประพฤติดี
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3. กิจกรรมที่ส ่งเสริมความสามัคคีและ 
ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

 • CEO เปิดบ้านอมรินทร์ เป็นกิจกรรมที่
จดัขึน้เพือ่ต้อนรบัพนกังำนทีผ่่ำนทดลอง
งำนอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้บรหิำรระดบัสงู 
เพือ่แสดงควำมยนิดีทีเ่ข้ำมำร่วมเป็นหน่ึง
ในสมำชกิครอบครวัอมรนิทร์ เปิดโอกำส
ให้พนักงำนทกุคนได้แนะน�ำตวักบัผู้บรหิำร
ระดบัสงู พร้อมทัง้รบันโยบำยกำรท�ำงำน 
ของทีร่ะลกึ และสร้ำงควำมสมัพันธ์และ
มิตรภำพระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน

 • งานปีใหม่ จดัขึน้เพือ่ท�ำบญุส่งท้ำยปีเก่ำ
และต้อนรบัปีใหม่ ภำยในงำนมกิีจกรรม
กำรร่วมกนัท�ำบญุเล้ียงพระ ถวำยสงัฆทำน 
กำรรับค�ำอวยพรจำกผูบ้ริหำรระดับสูง 
และมอบรำงวัลส�ำหรับพนักงำนที่ม ี
อำยุงำนครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 
และ 30 ปี

 • งานสานสมัพนัธ์วนัสงกรานต์ เป็นกิจกรรม
ทีจ่ดัขึน้เพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิวฒันธรรม 
ควำมเป็นไทย โดยจดัข้ึนก่อนทีจ่ะมวีนัหยดุ 
ยำวในช่วงสงกรำนต์ มกีำรตกับำตรข้ำวสำร 
อำหำรแห้ง กำรปล่อยนกปล่อยปลำ พธิี 
แห่พระและสรงน�้ำพระ และกำรรดน�้ำ 
ด�ำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูง 
ภำยในบรษิทั และพนกังำนร่วมสำดน�ำ้กนั 
ตำมประเพณอีย่ำงอบอุ่นและเป็นกนัเอง

 • งานเชิดชู ชูเกียรติ จัดขึ้นทุกวันที่ 10 
พฤษภำคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ำย 
วนัเกิดของคุณชเูกยีรต ิอทุกะพันธ์ุ ผู้ก่อตัง้ 
บริษัท เป็นกิจกรรมที่บอกเลำ่เรื่องรำว
ควำมเป็นอมรนิทร์จำกอดตีถงึปัจจบุนั วถิี
ชวีติในด้ำนต่ำงๆ ซ่ึงเป็นรำกฐำนส�ำคญั
ของวฒันธรรมอมรนิทร์ และย้อนร�ำลกึถงึ 
ผู ้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู ้วำงรำกฐำน 
ให้กับพวกเรำชำวอมรินทร์ทุกคน

 • งานเปิดท้ายขายของ กิจกรรมนีพ้นกังำน
สำมำรถมำออกรำ้นขำยของเพ่ือหำ 
รำยได้เสริม ทัง้ของกินของใช้ และมำเดนิ 

เลือกซ้ือของในรำคำพิเศษ รวมท้ังเป็น
กิจกรรมสงัสรรค์ทีร่่วมสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ในกลุ่มพนักงำนทั้งหมดของอมรินทร์

 • พธิถีวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่
พนักงำนท้ังหมดของอมรินทร์ได้พร้อมใจ
กันแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมร�ำลึก
ถึงพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ- 
ภูมิพลอดุลยเดช อยำ่งพร้อมเพรียงกัน

4. กิจกรรมที่ใหพ้นักงานมีส่วนช่วยเหลือ
สังคมภายนอกด้านอื่นๆ

 • การร่วมบริจาคโลหติและบรจิาคร่างกาย 
ให้กับสภำกำชำดไทย ปีละ 3 ครั้ง

 • กจิกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้  
ร่วมบริจำคหนังสือ อุปกรณ์กำรเรียน
อุปกรณ์กีฬำ และสร้ำงห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนตำ่งๆ ที่ขำดแคลน

 • โครงการเยีย่มชมอมรนิทร์ เป็นกิจกรรมที่
จดัขึน้ส�ำหรบับคุคลภำยนอก นสิตินักศกึษำ 
ให้เข้ำมำศกึษำดงูำนกระบวนกำรท�ำงำน 
ของอมรินทร์ ทำงอมรินทร์จะเตรียม 
กำรต้อนรับและจัดวิทยำกรมำบรรยำย 
ให้ควำมรู้ในหวัข้อทีส่นใจ
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 • โครงการ Amarin Talent Academy 
เป็นโครงกำรทีเ่ปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก 
นิสตินักศกึษำ ทีต้่องกำรฝึกประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนจรงิจำกพีเ่ลีย้งผู้ท่ีมคีวำมรู้ควำม
สำมำรถในงำน โดยจะได้ลงมอืปฏบิตังิำน
เช่นเดยีวกบับคุลำกรของบรษิทั รวมระยะ 
เวลำ 3 เดือน เมื่อจบโครงกำรหำกมี 
ผลประเมนิจำกพีเ่ล้ียงอยู่ในระดบัดเียีย่ม  
บริษัทจะพิจำรณำรับเข้ำเป็นพนักงำน 
ประจ�ำโดยไม่ต้องทดลองงำนอกี

 • โครงการ “อย่าใหใ้ครว่าไทย” เป็นกำร
ร่วมมอืกับเครือข่ำยอนำคตไทย ทีม่ภีำคี
เครอืข่ำยกว่ำ 85 องค์กร เพ่ือร่วมรณรงค์
มุ่งเน้นพฤติกรรมเชิงบวกให้กับคนไทย 
โดยมีจุดมุ่งหมำยกระตุ้นให้คนในชำติ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรม 
ทีไ่ม่ด ีภำยใต้ 4 แกนหลกั ได้แก่ อย่ำให้
ใครว่ำไทยฟุ้งเฟ้อ อย่ำให้ใครว่ำไทยขีโ้กง  
อย่ำให้ใครว่ำไทยไร้สติ และอย่ำให้ใคร
ว่ำไทยมกัง่ำย

งานพัฒนาทักษะในด้านการท�างาน

อมรินทร์ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำ
ศกัยภำพของพนักงำนทกุคน โดยก�ำหนดนโยบำย
ให้พนักงำนทุกคนในองค์กรตอ้งได้รับกำรฝึก
อบรมและพัฒนำศักยภำพตำมแผนกำรพัฒนำ
ประจ�ำปี ฉะนั้นจะมีกำรด�ำเนินกำรจัดฝกึอบรม
และสมัมนำทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำง
ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี โดยเน้นทัง้ Soft Skills และ 
Hard Skills รวมถงึกำรสร้ำงให้เป็นสงัคมแห่ง
กำรแบ่งปันควำมรู้กันภำยในองค์กร เช่น กลุ่ม 
นวิมเีดยีจดัถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน Digital Content  
and SEO กลุ ่มครีเอทีฟแอนด์โปรโมได้จัด
ถ่ำยทอดควำมรู้เรือ่งกำรตดัต่อวดิโีอและกำรท�ำ
กรำฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Graphics)

นอกจำกนีท้กุหน่วยงำนจะจดัท�ำแผนกลยทุธ์เพือ่
น�ำเสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่
วำงแผนกำรท�ำงำนของปีถดัไปได้อย่ำงสอดคล้อง
และเป็นทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร

 • The Slight Edge (ท�า 1 ได้ 9) เป็น
โครงกำรทีจั่ดขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังำน
ได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดหำวิธีปรับปรุง
กระบวนกำรท�ำงำนเพียงเล็กน้อย แต่
ได้ผลลัพธ์ท่ียิ่งใหญ่ แตกต่ำงจำกกำร
ท�ำงำนแบบเดมิๆ นอกจำกนัน้พนกังำน
ยังสำมำรถน�ำเอำสิ่งที่ได้ทดลองท�ำแล้ว 
ส่งเข้ำประกวดรำงวัลนวัตกรรมระดับ
องค์กรต่อไป

 • Total Quality Management (TQM) 
เป็นกำรพัฒนำทักษะดำ้นกำรบริหำร 
คุณภำพที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยคิดค้น 
มำตรกำรแก้ไขปัญหำท่ีสำเหต ุด้วยเครือ่งมอื 
ต่ำงๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็นระบบ

 • พฒันาความรู้และทกัษะด้านดจิทิลั เพือ่
เป็นกำรส่งเสริมขดีควำมสำมำรถด้ำนดจิทัิล
ให้กบับคุลำกร บรษิทัได้จดัหลกัสตูรเพือ่
พัฒนำบุคลำกร โดยได้ร่วมมอืกับหน่วยงำน 
ภำยนอกเพือ่ให้ควำมรู้ในหลักสตูรต่ำงๆ 
อำท ิBranding 4.0, Cross Platform 
Workshop, Short Form Video, 
กลยุทธ์กำรตลำดออนไลน์ด้วยเทคนิค 
SEO ฯลฯ 
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รายงานการถือหุ้น 
โครงสร้างและสัดส่วนผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่มีชื่อปรำกฏ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

กลุ่มผู้ถือหุ้น
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนหุ้น %

บรษัิท ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

 44,227,752  22.11  49,231,462  24.62  55,114,138  25.05  57,766,458  26.26  66,102,486  30.05 

นำงเมตตำ อุทกะพันธุ์  74,393,662  37.20  74,393,662  37.20  81,833,028  37.20  81,833,028  37.20  36,671,791  16.67 

Thailand Securities 
Depository

 15,098,268  7.55  10,092,768  5.05  11,105,552  5.05  8,453,232  3.84  -  - 

นำงระริน อุทกะพันธุ์
ปัญจรุ่งโรจน์

 18,533,684  9.27  18,533,684  9.27  20,387,052  9.27  20,387,052  9.27  54,387,052  24.72 

นำยระพี อุทกะพันธุ์  24,361,579  12.18  24,361,579  12.18  26,797,735  12.18  26,797,735  12.18  37,958,972  17.25 

หมายเหตุ: Thailand Securities Depository ณ 31 ธันวาคม 2559 ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

2. สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้บริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รำยชื่อผู้บริหำร สัดส่วนกำรถือหุ้น

นำงเมตตำ อุทกะพันธุ์  16.669%

นำงระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  24.721%

นำยชีวพัฒน์ ณ ถลำง  0.100%

นำยโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  0.005%

นำงนวลจันทร์ ศุภนิมิตร  0.011%

นำงอัมพวรรณ์ สุวรรณเรืองศรี  0.500%

3. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล บรษัิทฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของก�ำไรสทุธิหลงัหักภำษเีงนิได้นติบิคุคล 
 ของบริษัทฯ          

092 // 093 >> AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.
 ANNUAL REPORT 2016



ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ ท่ีอำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ลงทุน  
หรือได้รับผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรขำดแคลนสินค้ำและวัตถุดิบในกำรผลิต กระดำษเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้ใน
กำรผลิตนิตยสำร หนังสือเล่ม และงำนรับจ้ำงพิมพ์ วัฏจักรรำคำของกระดำษจะแปรผันตำมภำวะควำม
ต้องกำรของตลำดและตำมทิศทำงภำวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลำ บริษัทใช้วิธีกำรสั่งซ้ือกระดำษที่ใช้ใน 
กำรผลตินติยสำรและหนงัสอืเล่ม ซึง่สำมำรถทรำบชนดิและปรมิำณกำรใช้ได้ล่วงหน้ำ โดยสัง่จองล่วงหน้ำ 
จำกผู้ค้ำกระดำษรำยใหญ่ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิตกระดำษสูงสุดในประเทศ และกำรสั่งซื้อกระดำษจำก 
ต่ำงประเทศจำกผู้น�ำเข้ำรำยใหญ่มำกกวำ่ 3 รำย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุดิบหลัก (กระดำษ) 
จึงไมม่ี ส�ำหรับแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบอื่น บริษัทมีคณะกรรมกำรคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ จัดหำผู้จ�ำหน่ำย 
วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองได้เพื่อส�ำรองกำรสูญเสียผู้จ�ำหน่ำยหลักไป

2. ควำมเส่ียงด้ำนรำยได้โฆษณำ อุตสำหกรรมโฆษณำสำมำรถสะท้อนถึงสภำวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่ำงดี  
หำกเกิดวกิฤตทิำงเศรษฐกิจ ผู้บรโิภคจะชะลอกำรสัง่ซ้ือ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลติสนิค้ำและบรกิำรท่ีต้อง 
พจิำรณำในงบประมำณด้ำนโฆษณำประชำสมัพนัธ์อย่ำงระมดัระวงั โดยเลอืกใช้สือ่ทีต่รงกบักลุ่มเป้ำหมำย 
มำกยิง่ข้ึน อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัได้ผลตินติยสำรหัวใหม่ๆ ออกมำอย่ำงต่อเนือ่งเพ่ือรกัษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
และพฒันำให้เป็นนิตยสำรท่ีได้รบัควำมนยิมจำกผู้บรโิภคในอนัดบัต้นๆ พร้อมกบัปรบัเปลีย่นวธิกีำรโฆษณำ 
ที่หลำกหลำย น�ำเสนอเพ่ือเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรให้ลูกค้ำได้รับผลตอบแทนที่คุ ้มค่ำมำกที่สุด  
เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงภำวะเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลกระทบต่อรำยได้โฆษณำของบริษัทมำกนัก

3. ควำมเสีย่งด้ำนลขิสิทธิ ์เน่ืองจำกบรษิทัมกีำรผลตินิตยสำรและหนังสอืเล่มท่ีต้องแข่งขนัด้วยเนือ้หำสำระ 
และกำรจดัท�ำรูปเล่มทีท่นัสมยั และมคีณุภำพออกสู่สงัคมอย่ำงต่อเน่ือง จงึได้รบัควำมไว้วำงใจจำกนกัเขยีน
หลำยรำยให้เป็นผู้ด�ำเนนิกำรจดัพมิพ์และจดัจ�ำหน่ำย โดยเนือ้หำสำระอนัหลำกหลำยได้มำจำกกำรคิดรเิริม่
สรำ้งสรรค์จำกภำยในองค์กรของบริษัท และจำกกำรคดัสรรจำกภำยนอกทั้งในและตำ่งประเทศ โดยกำร 
จดัซือ้ลขิสทิธิจ์ำกเจ้ำของลขิสทิธ์ิโดยตรง หรอืผ่ำนตวัแทนท่ีได้รบัลขิสทิธิอ์ย่ำงถกูต้อง ด้วยกำรท�ำสญัญำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ภำยใต้เงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีชัดเจน 
เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงดำ้นลิขสิทธิ์ 

4. ควำมเสีย่งเกีย่วกบัอตุสำหกรรมสิง่พมิพ์ บรษิทัได้ลงทนุสร้ำงโรงพมิพ์ขนำดใหญ่เป็นของตัวเอง มกีำรลงทนุ 
และพฒันำเทคโนโลยกีำรพมิพ์อย่ำงต่อเนือ่ง สำมำรถรองรบักำรผลติส่ิงพมิพ์ของบรษิทั อนัได้แก่ นิตยสำร  
หนังสือเล่ม และงำนรับจ้ำงพิมพ์ทั่วไปได้อย่ำงเต็มที่ บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิต 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและก�ำหนดระยะเวลำได้อย่ำงแน่นอน บรษิทัจงึไม่มคีวำมเสีย่งด้ำนก�ำลงักำรผลติ 
และสถำนที่ผลิตงำนพิมพ์คุณภำพ

ปัจจัยความเสี่ยง
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5. ควำมเส่ียงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ีของลูกหน้ี บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถ 
ในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนีก้ำรค้ำ แต่บรษิทัได้มมีำตรกำรรองรบัควำมเสีย่งดงักล่ำวด้วยกำรคัดเลอืกลกูค้ำ 
ที่มีศักยภำพ และมีหลักประกันส�ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ ก�ำหนดวงเงิน (Credit Line) และระยะเวลำกำร 
ให้วงเงิน (Credit Term) ให้ลูกค้ำแต่ละรำยอย่ำงเหมำะสมชัดเจน รวมไปถึงกำรบริหำรจัดเก็บหน้ี 
อย่ำงใกล้ชิดและรักษำสัมพันธภำพกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

6. ควำมเสีย่งจำกอัตรำดอกเบีย้ บรษิทัอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงนิ 
ในกำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิ ซึง่บรษิทัมนีโยบำยกำรเงนิทีช่ดัเจนสอดคล้องต่อกำรด�ำเนนิธุรกิจ โดยกำร 
จดัหำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม ภำยใต้ต้นทนุกำรด�ำเนนิงำนทีต่�ำ่ทีส่ดุ และไม่มนีโยบำยท่ีจะถอืหรอื 
ออกเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก�ำไรหรือเพื่อกำรค้ำท่ีขัดกับธุรกิจของบริษัท

7. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรช�ำระหนี้ค่ำเครื่องจักรที่เป็นเงินตรำ 
ต่ำงประเทศ แต่บริษัทมนีโยบำยป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวด้วยกำรท�ำสญัญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ล่วงหนำ้ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศทุกครั้ง

8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจำกปัจจุบันหนังสือหรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) ทีผู่้อ่ำนสำมำรถอ่ำนผ่ำนทำงอนิเทอร์เนต็หรอือปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์พกพำอืน่ๆ ได้เข้ำมำทดแทน 
อตุสำหกรรมสิง่พิมพ์ บรษิทัได้ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัจึงได้ท�ำกำรศกึษำผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้ เพือ่ 
ให้สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

9. ควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้อง ในส่วนธุรกิจ “ชีวจิตโฮมคลีนิกเวชกรรม” ของบริษัท มีลักษณะเป็น 
สถำนพยำบำลประเภททีไ่ม่รบัผู้ป่วยไว้ค้ำงคนื จำกกำรทีท่ำงภำครฐัได้ออกพระรำชบญัญตัวิธีิพจิำรณำคดี 
ผู้บรโิภค พ.ศ. 2551 ซึง่พระรำชบญัญตัดิงักล่ำวอำจมผีลกระทบต่อผู้ประกอบกำรสถำนพยำบำลตลอดจน 
บคุลำกรทำงกำรแพทย์ ซึง่อำจท�ำให้บรษิทัในฐำนะสถำนพยำบำลมคีวำมเสีย่งจำกกำรถกูฟ้องร้องจำกกำร 
ให้บรกิำรด้ำนรกัษำพยำบำลเพ่ิมขึน้ ดงัน้ัน ฝ่ำยบรหิำรจึงได้ให้ควำมส�ำคญัในคุณภำพกำรรกัษำพยำบำล 
กำรคดักรองแพทย์ เรือ่งสทิธิของผู้ป่วย ทัง้ในด้ำนกำรให้ข้อมลู กำรบรหิำรควำมคำดหวงัของผู้ใช้บรกิำร กำรมี 
กระบวนกำรรำยงำนและกำรแก้ไขปัญหำเมือ่มคี�ำร้องเรยีนจำกผู้ใช้บรกิำร เพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
ในด้ำนนี ้อย่ำงไรกต็ำม ในปัจจุบนับรษัิทไม่ได้มกีำรถกูฟ้องร้องเรือ่งกำรให้บรกิำรด้ำนกำรรกัษำพยำบำล 
จำกผู้ใช้บรกิำรอย่ำงมสีำระส�ำคญั นอกจำกนี ้ในช่วงไตรมำสท่ี 1 บรษัิทได้ยุตกิำรด�ำเนินกำรชวีจติโฮมคลนีกิ 
เวชกรรม
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10. ควำมเส่ียงในเรือ่งของใบอนญุำต บริษทั อมรนิทร์ เทเลวช่ัิน จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้รบัใบอนญุำต 
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจกำรท่ีใช้ 
คลืน่ควำมถี)่ ประเภทบรกิำรธรุกิจระดบัชำต ิหมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัสงู กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวต้องได้รบั 
ใบอนญุำตจำกหน่วยงำนรำชกำร โดยใบอนญุำตดงักล่ำวมรีะยะเวลำ 15 ปี ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร 
ภำยใต้ใบอนุญำตข้ำงต้น จะต้องมีกำรปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดของรำชกำรอย่ำงเคร่งครดั จำกกำรทีฝ่่ำยบรหิำร 
มกีำรก�ำหนดกรอบกำรปฏบิติังำนต่ำงๆ ให้แก่ฝ่ำยปฏบิติังำน อกีทัง้ทีผ่่ำนมำกำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ของฝ่ำย 
ปฏบิตังิำนมกีำรด�ำเนินกำรอย่ำงมแีบบแผนตำมท่ีก�ำหนดไว้ จึงคำดว่ำควำมเสีย่งในเรือ่งใบอนญุำตจะถกู 
จ�ำกัดไว้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น

11. ควำมเสีย่งจำกกำรใช้เงนิลงทนุสงู บรษัิท อมรนิทร์ เทเลวช่ัิน จ�ำกดั ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของบรษิทั ลงทนุ 
ในธรุกิจโทรทศัน์ระบบดจิทัิล ซึง่เป็นธรุกิจท่ีใช้เงนิลงทุนสงูท้ังในส่วนของค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำต ค่ำบรกิำร 
โครงข่ำย กำรลงทุนในสตูดิโอและอุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงควำมส�ำเร็จน้ีมีผลกระทบต่อ 
ผลประกอบกำรของบรษัิทอย่ำงมนียัส�ำคญั แต่เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิกำรในธรุกิจดงักล่ำว มุ่งหวงัเพือ่เสรมิสร้ำง 
ควำมแข็งแกร่งให้แก่บรษิทัในระยะยำว และเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้แก่บรษิทั อกีทัง้ได้รบักำรสนบัสนนุ 
ทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ เพื่อกำรลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

12. ควำมเส่ียงจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 51 ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก 
ของบริษัทคือ กลุ่มอุทกะพันธุ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันมำกกว่ำร้อยละ 51 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ 
จ�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม ในกรณทีีม่เีรือ่งใดๆ เสนอต่อทีป่ระชมุ ผู้ถือหุ้นท่ีต้องกำร 
เสยีงสนบัสนนุอย่ำงน้อยร้อยละ 3 ใน 4 ของผู้มำประชุมและมสีทิธิออกเสยีง ผู้ถอืหุ้นรำยย่อยยงัสำมำรถ 
รวบรวมคะแนนเพือ่ท�ำกำรถ่วงดุลกำรบรหิำรงำนได้ นอกจำกนี ้บรษัิทยังจัดให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน เพือ่ท�ำกำรถ่วงดลุ และตรวจสอบกำรด�ำเนนิกำรและกำรบรหิำรงำน  
ดงันัน้ ควำมเสีย่งดงักล่ำวนีจึ้งได้รบักำรจดักำรทีเ่หมำะสม และไม่มผีลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคัญต่อผู้ถอืหุ้น 
ส่วนน้อย
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นำยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
 ที่อยู่ ชั้น 14 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำวเวอร์ บี 
 เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสำร 0-2009-9476 
 หรือ Call Center 0-2009-9999 http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด 
 ที่อยู่ เลขที่ 267/1 ถนนประชำรำษฎร์ สำย 1 แขวงบำงซื่อ 
 เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
 โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสำร 0-2586-0301

ที่ปรกึษำทำงกฎหมำย ส�ำนักงำนคุณธรรมทนำยควำม 
 ที่อยู่ เลขที่ 72/2-3 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก 
 เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ  
 โทรศัพท์ 0-2274-7529-30 โทรสำร 0-2274-7638

ที่ปรกึษำทำงธุรกิจ บริษัท พัฒนวิจัย จ�ำกัด 
 ที่อยู่ เลขที่ 1215/6 หมู่บำ้นเอื้อสุข 15 ถนนพัฒนำกำร 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2322-4188

สถำบันกำรเงินที่ติดต่อประจ�ำ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำบำงล�ำพู 
 ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) สำขำบำงยี่ขัน 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) สำขำบำงล�ำพู
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หนังสือรับรอง
เพื่อการตรวจสอบบัญชี

วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
เรื่อง หนังสือรับรองถึงผู้สอบบัญชี
เรียน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด

หนังสอืรับรองฉบบัน้ีให้ไว้เพือ่ประโยชน์ของท่ำนในกำรตรวจสอบงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 และ
งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงของผู้ถอืหุ้น และงบกระแสเงนิสดส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีตัง้แต่ 
วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญรวมถึงหมำยเหตุ 
เร่ืองอื่นๆ ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด (มหำชน) เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรให้ข้อสรุปว่ำ มีสิ่งที่ 
เป็นเหตุให้ท่ำนเชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินส�ำหรับปีดังกล่ำวได้แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
และผลกำรด�ำเนินงำนกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมแม่บทกำรบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ข้ำพเจ้ำรบัทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรแสดงข้อมลูทำงกำรเงนิส�ำหรบัปีตำมแม่บทกำรบัญชใีนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องตำมท่ีควร

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันค�ำรับรองตำมควำมรู้และควำมเชื่อที่ดีที่สุดของข้ำพเจำ้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมลูทำงกำรเงนิส�ำหรับปีทีอ้่ำงถงึข้ำงต้นได้จดัท�ำขึน้และแสดงตำมแม่บทกำรบญัชใีนรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้อง
2. ข้ำพเจ้ำไดน้�ำบันทึกทำงกำรบัญชีและเอกสำรหลักฐำนประกอบทั้งหมด รวมทั้งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและ

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดให้ทำ่นแล้ว
3. ไม่มรีำยกำรทีม่สีำระส�ำคญัใดทีย่งัไม่ได้บนัทกึอย่ำงถกูต้องในบนัทกึบญัชทีีเ่ป็นมลูฐำนสนบัสนนุข้อมูลทำงกำรเงนิ 

ส�ำหรับปี
4. ไม่มกีำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยใดๆ ทัง้ทีเ่กิดขึน้แล้วหรอืเป็นไปได้ทีไ่ด้ทรำบแล้ว ทีอ่ำจ 

มีผลกระทบต่อข้อมูลทำงกำรเงินส�ำหรับปีอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ
5. ข้ำพเจ้ำรบัทรำบว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรจัดให้มแีละกำรน�ำกำรควบคมุภำยในไปปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัและ

ค้นพบกำรทุจริตและข้อผิดพลำด
6. ข้ำพเจ้ำได้เปิดเผยถงึข้อเทจ็จรงิทีม่นียัส�ำคญัทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักำรทจุรติท่ีพบหรอืสงสยัว่ำกำรทจุรติจะมีผลกระทบ 

ต่อกิจกำร
7. ข้ำพเจ้ำได้เปิดเผยถงึผลกำรประเมนิควำมเสีย่งของผู้บรหิำรว่ำ ข้อมลูทำงกำรเงนิส�ำหรบัปีอำจแสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิ 

อันเป็นสำระส�ำคัญอันมีผลเนื่องมำจำกทุจริต
8. ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำผลกระทบของกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิทีไ่ม่ได้รบักำรแก้ไขทัง้ทีเ่ป็นรำยกำรและผลโดยรวม 

จะไม่เป็นสำระส�ำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินส�ำหรับปีโดยรวม
9. ข้ำพเจ้ำรับรองในควำมครบถ้วนของข้อมูลที่จัดให้ท่ำนเกี่ยวกับกำรระบุถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
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10. รำยกำรหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงเหมำะสมและเปดิเผยไว้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมในข้อมูล
ทำงกำรเงินส�ำหรับปี
10.1 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงรำยกำรขำย ซื้อ เงินให้กู้ยืม กำรโอน สัญญำเช่ำและ

กำรรับประกัน และลูกหนี้หรือเจ้ำหนี้จำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
10.2 กำรรับประกันซึ่งท�ำให้เกิดหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นกับกิจกำรท้ังท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือด้วยวำจำ และ
10.3 ข้อตกลงและสิทธิในกำรซื้อคืนสินทรัพย์ที่ขำยไปแล้ว

11. กำรแสดงและกำรเปิดเผยวิธีกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินเป็นไปตำมแม่บทกำรบัญชีในกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้อง ข้อสมมตฐิำนท่ีใช้ ได้สะท้อนถงึควำมตัง้ใจและควำมสำมำรถทีจ่ะด�ำเนนิกำรใดๆ 
โดยเฉพำะในนำมของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวัดมูลค่ำและกำรเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรม

12. ข้ำพเจ้ำไม่มแีผนหรอืเจตนำใดๆ ท่ีอำจมผีลกระทบอย่ำงมสีำระส�ำคญัต่อมลูค่ำตำมบัญชีหรือกำรจดัประเภทของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงไว้ในข้อมูลทำงกำรเงินส�ำหรับปี

13. ข้ำพเจ้ำไม่มีแผนทีจ่ะยกเลกิสำยผลิตภณัฑ์ หรอืแผนงำน หรอืควำมตัง้ใจอืน่ทีจ่ะมผีลท�ำให้มสีนิค้ำคงเหลอืล้ำสมัย 
หรือมำกเกินไป และไม่มีสินค้ำคงเหลือที่แสดงรำคำไว้สูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับ

14. กิจกำรมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่มีภำระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ ใน
สินทรัพย์ของกิจกำร ยกเว้นที่ได้เปิดเผยไว้แล้ว

15. ข้ำพเจ้ำได้บันทึกหรือเปิดเผยรำยกำรหนี้สินทั้งหมดของกิจกำรทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่อำจเกิดข้ึนในภำยหน้ำ 
อย่ำงเหมำะสมแล้ว

ตำมควำมรูแ้ละควำมเชื่อที่ดีที่สุดของข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นจนถึง 
วนัทีใ่นหนงัสอืรบัรองฉบบันีซ้ึง่อำจต้องมกีำรปรบัปรงุรำยกำรหรอืกำรเปิดเผยข้อมลูในข้อมลูทำงกำรเงนิส�ำหรบัปีดงักล่ำว 
ข้ำงต้น

 

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำงสำวธนำรี พิมปรุ) (นำงระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)
 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
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บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

1.	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.1 บรษิทัฯ มกีำรต่อสญัญำเช่ำสถำนท่ีเลขท่ี 108 หมู่ท่ี 2 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ต�ำบลมหำสวสัด์ิ อ�ำเภอ 
บำงกรวย จงัหวดันนทบุร ีระหว่ำงบรษิทัฯ กบับรษิทั อมรนิทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์ จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
มีก�ำหนดระยะเวลำอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2560 อัตรำคำ่เช่ำ 
เดือนละ 78,750.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

1.2 บริษัทฯ มีกำรท�ำสัญญำให้เช่ำสถำนท่ีบำงส่วนบริเวณช้ัน 2 ของอำคำรเลขท่ี 7/9 ถนนอรุณอมรินทร์  
แขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบำงกอกน้อย กรงุเทพฯ ระหว่ำงบรษิทัฯ กบับรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ำกดั ซึง่ 
เป็นบริษัทย่อย มีก�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลำคม 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลำคม 2558 
อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 44,400.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) ส�ำหรับให้ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 
และเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรยกเลิกสัญญำเดิม โดยมีผลสิ้นสุดลง
ตำมวนัที ่27 มกรำคม 2557 และท�ำสญัญำใหม่ เปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีเช่ำจำกเดมิ แบ่งเช่ำบำงส่วนเป็นเช่ำ 
เต็มพืน้ทีอ่ำคำร เลขที ่7/8-19 มกี�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 กมุภำพนัธ์ 2557 ถงึวนัที ่31 
มกรำคม 2560 โดยเริม่ช�ำระค่ำเช่ำตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2557 เป็นต้นไป อตัรำเดอืนละ 420,000.00 
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ช�ำระค่ำเชำ่ล่วงหนำ้ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

1.3 บริษัทฯ มีกำรต่อสัญญำรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำและรับผิดชอบงำนบัญชี-กำรเงิน งำนสรรหำว่ำจ้ำงงำนขำย 
สนิค้ำและขำยโฆษณำ เป็นตวัแทนในกำรเกบ็เงนิแทน และงำนอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง กบับรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ 
จ�ำกัด มีก�ำหนดระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 อัตรำ
ค่ำด�ำเนินกำรเดือนละ 50,000.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ช�ำระภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน

1.4 บรษิทัฯ มกีำรท�ำสญัญำให้เช่ำสถำนท่ีบำงส่วนบรเิวณช้ัน 3 อำคำร B สถำนท่ีเลขท่ี 378 ถนนชยัพฤกษ์ 
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ที่เก่ียวข้องกัน มีก�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 60,000.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) ส�ำหรับให้ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 
ช�ำระค่ำเช่ำล่วงหนำ้ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

เอกสารแนบที	่1
รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบริษัท: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
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1.5 บริษัทฯ มีกำรท�ำสัญญำบริกำรรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำ รับผิดชอบงำนบัญชี-กำรเงิน ทรัพยำกรบุคคล 
จัดซื้อ กฎหมำย IT และงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด มีก�ำหนดระยะเวลำ 
3 ปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 อัตรำค่ำด�ำเนินกำรปีที่ 1 เดือนละ  
125,000.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ปีที่ 2 เดือนละ 131,250.00 บำท (ยังไม่รวมภำษี 
มลูค่ำเพิม่) ปีที ่3 เดอืนละ 137,815.00 บำท (ยงัไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) ช�ำระภำยในวนัท่ี 1 ของทุกเดือน

2.	 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บำท)

รำยกำร/ประเภท/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

- ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย 4,946,309.55

  บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด บริษัทร่วม 1,132,548.38

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  212,354,517.02

218,433,374.95

- สินคำ้ฝำกขำย

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  206,444,730.26

 206,444,730.26

- เจ้ำหนี้กำรคำ้

   บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย  11,406,172.18

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  608,751.33

 12,014,923.51

(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

- เงินกู้ยืมระยะสั้น 

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -

  ยอดต้นงวด  -

  เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด  -

  เงินกู้ยืมจ่ำยคืนระหวำ่งงวด  -

  ยอดปลำยงวด  -

 -

100 // 101 >> AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.
 ANNUAL REPORT 2016



(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

- เงินกู้ยืมระยะสั้น 

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย  

   ยอดต้นงวด 130,000,000.00

  เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด 610,000,000.00 

  เงินกู้ยืมจ่ำยคืนระหวำ่งงวด  (670,000,000.00)

  ยอดปลำยงวด  70,000,000.00

-	รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์
ส�ำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

- มูลคำ่กำรขำยสินคำ้และบริกำร

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย  14,641,284.00 

  บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด บริษัทร่วม 1,733,920.00

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 544,606,972.27

560,982,176.27

(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์
ส�ำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

- มูลคำ่รำยได้อื่น

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย  1,081,422.22

  บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด บริษัทร่วม  383,722.11 

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  88,208.17 

 1,553,352.50
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(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์
ส�ำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

- มูลคำ่ดอกเบี้ยรับ

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย  12,977,595.54

12,977,595.54

(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์
ส�ำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

- มูลคำ่รำยได้คำ่เชำ่

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย  5,040,000.00

  บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด บริษัทร่วม  180,000.00 

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -

 5,220,000.00

(หน่วย : บำท)

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์
ส�ำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

- มูลคำ่คำ่ใช้จ่ำย 

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย 15,197,000.00

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,202,733.66

  ค่ำเชำ่สถำนที่-ชีวจิตโฮม กรรมกำรบริหำร 100,000.00

17,499,733.66
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3.	 ลักษณะความสัมพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รำยชื่อ ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง 

ณ ประเทศ
ลักษณะควำมสัมพันธ์

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ผลติรำยกำรและเผยแพร่ออกอำกำศ 
ทำงโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ไทย บริษัทย่อย

  บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด
  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย

ไทย
ไทย

บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จ�ำกัด จ�ำหนำ่ยอำหำร/เครื่องดื่ม ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   

  (นำงสำวธนำรี พิมปรุ)  (นำงระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)
  ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจจำกสำยธุรกิจที่ส�ำคัญ 5 สำยงำนคือ 1. สำยงำนธุรกิจโรงพิมพ์ ด�ำเนินกำรรับจ้ำงพิมพ์งำนทั่วไป 
และจดัพมิพ์งำนภำยในของบริษทั 2. สำยงำนนติยสำร ด�ำเนนิกำรผลตินติยสำรและขำยพ้ืนท่ีโฆษณำ และจดังำนแฟร์  
3. สำยงำนหนังสือเล่ม ด�ำเนินกำรผลิตหนังสือเล่มภำยใต้ส�ำนักพิมพ์ในเครือ 19 ส�ำนักพิมพ์ 4. สำยงำนนิวมีเดีย  
ผลิตงำนสื่อออนไลน์ทุกประเภท 5. สำยงำนธุรกิจครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ โดยในระหว่ำงปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน 
บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ�ำกัด เพื่อร่วมด�ำเนินธุรกิจโทรทัศน์ดำวเทียม “AMARIN activ TV” 
เมือ่วนัที ่11 ตลุำคม 2555 โดยถอืหุ้นทำงตรงร้อยละ 99.99 และในระหว่ำงปี 2556 บรษิทัย่อยได้เข้ำซือ้ซองประมลู 
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จำกคณะกรรมกำร กสทช. จ�ำนวน 2 ซอง คือ  
ช่องรำยกำรหมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัปกต ิ(SD) และช่องรำยกำรหมวดหมู่ท่ัวไปแบบควำมคมชดัสงู (HD) ต่อมำ 
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยไดเ้ข้ำร่วมกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ฯ ดังกลำ่ว และเมื่อวันท่ี 
13 มกรำคม 2557 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ให้เป็น
ผู้ชนะกำรประมูลในหมวดทั่วไปประเภทควำมคมชัดสูง (HD) จึงท�ำกำรคืนใบอนุญำตและยุติธุรกิจโทรทัศน์ดำวเทียม 
เพือ่มำด�ำเนนิธุรกิจทวีดีจิทิลัเตม็ตวั และได้ด�ำเนนิธรุกิจทวีดีจิทิลัโดยเริม่ออกอำกำศครัง้แรกในเดือนพฤษภำคม 2557 
ภำยใต้ชือ่ช่อง AMARIN TV HD ปัจจบุนัสำมำรถรบัสญัญำณผ่ำนกล่อง Set Top Box และในระบบกำรรบัสญัญำณ
ต่ำงๆ ในหมำยเลขช่อง 34

จำกสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 โดยรวมยงัฟ้ืนตวัไม่มำกนกั เนือ่งจำกผู้บรโิภคยงัมคีวำมกงัวลเกีย่วกบั 
ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ท�ำให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว โดยเฉพำะปัญหำภัยแล้งที่ส่งผลต่อก�ำลังซื้อของ 
ผู้บริโภคต่ำงจังหวัด จึงส่งผลกระทบทุกอุตสำหกรรม และเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 ประเทศไทยต้องพบกับควำม
สูญเสียอยำ่งใหญ่หลวงจำกกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ยังควำมโศก
เศร้ำเสยีใจมำสู่ประชำชนทัง้ประเทศเป็นอย่ำงยิง่ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยได้รวมท้ังสิน้ 1,945.01 
ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 2.94 มผีลขำดทุนสทุธ ิ624.69 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2558 ร้อยละ 50.02 
มผีลขำดทนุสทุธิต่อหุ้น 2.86 บำทต่อหุ้น ซึง่เป็นผลขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรปรบัลดทรพัย์สนิภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัช-ี 
ผลขำดทนุสะสมของบรษัิทย่อย จ�ำนวน 169.36 ล้ำนบำท เข้ำเป็นผลขำดทุนทำงภำษท้ัีงจ�ำนวน จงึท�ำให้ผลประกอบกำร 
ของงบกำรเงินรวมของบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิดังกลำ่วเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี และ 
ค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA) ของปี 2559 เท่ำกับ 97.92 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 77.26 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 374.00 จะเห็นได้วำ่ บริษัทมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นอยำ่งมีนัยส�ำคัญ

ความเห็นและค�าอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2559
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รายได้จากการด�าเนินงาน

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,894.00 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 
ร้อยละ 3.79 โดยแบ่งตำมสำยธุรกิจหลักดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

จำกสภำวะเศรษฐกิจและก�ำลังซื้อที่ถดถอยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 แต่ในส่วนของสถำนกำรณ์อุตสำหกรรม 
เยื่อกระดำษ กระดำษ และสิ่งพิมพป์ี 2559 ในช่วงครึ่งปีหลังกำรผลิตเยื่อกระดำษ กระดำษพิมพ์เขียน กระดำษแข็ง  
กระดำษครำฟท์ และกระดำษลูกฟูก จะขยำยตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ที่ขยำยตัวจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
และกำรเร่งลงทุนภำครฐั ส่งผลให้ในไตรมำส 4 ปี 2559 อตุสำหกรรมผลติสิง่พมิพ์ขยำยตวัเพิม่ข้ึน จงึท�ำให้ภำพรวม
สำยงำนธุรกิจโรงพิมพ์มีรำยได้ลดลงจำกปี 2558 เทำ่กับร้อยละ 12.05 แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนำประสิทธิภำพ
และเทคโนโลยีกำรพิมพ์ตลอดเวลำ และพัฒนำงำนพิมพ์รูปแบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้บริโภค 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อผลิตงำนที่มีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเนื่อง 
ในขณะเดียวกันมุ่งสร้ำงงำนพิมพ์คุณภำพสูง เพื่อเป็นผู้น�ำด้ำนกำรพิมพ์คุณภำพต่อไป

สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม

รำยได้ขำยพืน้ท่ีโฆษณำ ในปี 2559 ภำพรวมอตุสำหกรรมสือ่โฆษณำในนติยสำรยงัคงมอีตัรำกำรเตบิโตลดลงอย่ำง
ต่อเนือ่ง ผู้ใช้งบโฆษณำรำยใหญ่ของอตุสำหกรรมได้ปรบัลดสดัส่วนกำรใช้งบโฆษณำในกลุม่สือ่เดมิลง ทัง้ทำงทวี ีวทิยุ 
สิ่งพิมพ์ โดยจัดสรรงบโฆษณำในสื่อดิจิทัลมำกขึ้น เป็นผลมำจำกภำวะเศรษฐกิจที่ทรงตัวและก�ำลังซื้อที่ถดถอย และ
ปัญหำภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อก�ำลังซ้ือกลุ่มลูกค้ำต่ำงจังหวัด ซ่ึงส่งผลต่อก�ำลังซ้ือสินค้ำอุปโภคบริโภคที่อัตรำกำร
เติบโตต�่ำมำก ผูใ้ช้งบโฆษณำรำยใหญ่จึงต้องระมัดระวังกำรลงทุนใช้ส่ือโฆษณำเป็นอย่ำงมำก ท�ำให้อุตสำหกรรมสื่อ 
ดั้งเดิมอยู่ในภำวะกำรแข่งขันที่สูงจำกกำรมีช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้นและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อของ 
ผู้บริโภคในยุคสังคมดิจิทัล โดยโฆษณำในรูปแบบเฟซบุ๊ก (Facebook) ยังคงได้รับกำรนิยมสูงสุดโดยมีส่วนแบ่ง 
ร้อยละ 29 จำกงบโฆษณำทัง้หมด กำรโฆษณำจึงมุง่เน้นไปยังสือ่ออนไลน์ท่ีเข้ำถงึผู้บรโิภคได้ทุกเพศทุกวยัเนือ่งจำกกำรใช้ 
สือ่โซเชยีลมเีดยีขยำยตวัมำกขึน้ และบรษิทัได้ขยำยกำรท�ำสือ่โฆษณำผ่ำนช่องทำงโซเชยีลมเีดยีทกุช่องทำง ควบคู่ไปกบักำร 
โฆษณำผ่ำนสื่อดั้งเดิมที่บริษัทมีอยู่ให้เข้ำถึงทุกกลุ่ม ส่งผลให้สื่อโฆษณำผำ่นสื่อดิจิทัลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.22 ถึงแม้ 
ภำพรวมรำยได้โฆษณำของบริษัทมีรำยได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 ก็ตำม
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รำยได้ขำยส่ิงพิมพ์ ภำพรวมของธุรกิจนิตยสำรของปี 2559 ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ก�ำลังซ้ือของผู้บริโภคลดลง และพฤติกรรมผู้บริโภคในกำรใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2559 บริษัทฯ 
มนีิตยสำรจ�ำนวน 11 ฉบับ โดยบริษทัได้มกีำรปรับปรงุเนือ้หำและภำพลกัษณ์นติยสำรบำงฉบับให้เข้ำถงึกลุ่มผู้บริโภค
ให้มำกที่สุด โดยกำรน�ำเสนอเนื้อหำแบบดิจิทัลคอนเทนต์ผำ่นเว็บไซต์ น�ำเสนอนิตยสำรในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-magazine) และเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์คต่ำงๆ อำทิ Facebook และ Instagram ซึ่ง 
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผูบ้ริโภค ส่วนในอุตสำหกรรมหนังสือเล่ม ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำได้รับผลกระทบ 
จำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภำพรวมของรำยได้สิ่งพิมพ์ปี 2559 ลดลงไปตำมสภำวะเศรษฐกิจ

รำยได้จำกธุรกิจจัดงำนแสดงสินค้ำ บริษัทมีกำรจัดงำนแฟร์ 6 งำนในป ี2559 โดยมีกำรจัดงำนแสดงท่ีส�ำคัญ 
รวม 8 ครั้ง ซึ่งได้แก่ งำน Lemonade Shopping Festa จัด ณ ลำนบริเวณหน้ำศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์  
งำนบำ้นและสวน Midyear Fair ครั้งที่ 4, งำน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 ซึ่งทั้ง 3 งำน 
ได้จัดที่ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2558 และช่วงเดือนกรกฎำคม 2559  
งำน “Good Life Fair” ทีศ่นูย์กำรประชุมแห่งชำตสิริิกิติ ์ในช่วงเดอืนกรกฎำคม 2559 และในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน 
2559 ได้มกีำรจดัอกีคร้ังหนึง่โดยจดัขึน้พร้อมงำนบ้ำนและสวนแฟร์ ท่ีอำคำรชำแลนเจอร์ อมิแพค็ เมอืงทองธำน ีซึง่ได้รบั 
กำรตอบรับจำกผู้ประกอบกำรและผู้เข้ำร่วมชมงำนเป็นอยำ่งดี มีผลกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สายงานนิวมีเดียและสายงานครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์

รำยได้จำกธรุกิจนวิมเีดยี ด้วยประสบกำรณ์พฒันำระบบเวบ็ไซต์และเนือ้หำออนไลน์ให้แก่สือ่ในเครอือมรนิทร์มำกกว่ำ 
10 ปี ธรุกิจนวิมเีดยีได้สร้ำงสรรค์เนือ้หำในหลำกหลำยรปูแบบ ทัง้บทควำม ภำพประกอบ อนิโฟกรำฟิก วดีิโอออนไลน์  
ทีม่คีวำมแตกต่ำงจำกเน้ือหำในสิง่พิมพ์ ผ่ำนประเดน็และกำรน�ำเสนอทีเ่หมำะกบัผูบ้รโิภคสือ่สมยัใหม่ มกีำรน�ำเทคโนโลยี
มำช่วยดึงดูดควำมสนใจผู้อ่ำน และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ลงโฆษณำได้เป็นอยำ่งดี ท�ำให้นอกจำกกำรดูแลสื่อ 
และเน้ือหำให้บริษัทในเครืออมรินทร์แล้ว ธุรกิจนิวมีเดียยังรับพัฒนำส่ือและเน้ือหำในรูปแบบดิจิทัลให้ลูกค้ำองค์กร 
ในหลำกหลำยกลุ่ม เช่น เวบ็ไซต์ในเครอื SCG และผลติภณัฑ์ในกลุ่มตรำช้ำง ลกูค้ำกลุ่มอสงัหำรมิทรพัย์ ผู้ให้บรกิำร 
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง สินค้ำและบริกำรส�ำหรับผู้หญิง เป็นต้น ส่งผลให้ในปี 2559 ธุรกิจนิวมีเดีย 
มีผลกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22

รำยได้จำกธรุกิจครเีอทฟีแอนด์อเีว้นต์ เป็นอกีหนึง่ธรุกิจทีท่�ำกิจกรรมต่ำงๆ ให้กบันติยสำรและหนังสอืเล่มของบรษิทั 
เช่น จัดงำนแฟร์ งำนเปิดตัวหนังสือและนิตยสำร และงำนเปิดตัวสินคำ้ ในปี 2559 บริษัทได้รับจำ้งจัดกิจกรรมให้กับ
บุคคลและหน่วยงำนภำยนอกองค์กรรำยใหญ่หลำยรำย ซึ่งมีแนวโน้มกำรเติบโตเป็นที่นำ่พอใจ

รำยได้จำกธรุกิจชวีจติโฮม ซ่ึงเปิดด�ำเนนิกำรในเดอืนกรกฎำคม 2553 และได้หยดุด�ำเนนิธรุกิจเมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์ 
2559
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ต้นทุนขาย

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและบริกำร 1,829,34 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 6.33  
มอีตัรำส่วนต้นทนุต่อรำยได้รวมเท่ำกบัร้อยละ 94.05 เพิม่ขึน้เมือ่เทียบกบัปี 2558 ท่ีมอีตัรำส่วนต้นทุนต่อรำยได้รวม 
เท่ำกับร้อยละ 97.46 เป็นผลมำจำกค่ำใช้จำ่ยจำกกำรด�ำเนินกำรในธุรกิจทีวีที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ร้อยละ 6.01 ซึ่งมำจำก
ดอกเบี้ยจ่ำย

ก�าไรสุทธิ

จำกผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดหำยไป และกำรด�ำเนินกำรในธุรกิจทีวีดิจิทัล
อย่ำงเตม็ตวัในปี 2559 ท�ำให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลกำรด�ำเนินงำนทีม่ผีลขำดทนุสทุธเิท่ำกบั 624.69 ล้ำนบำท
เพิม่ขึน้จำกปี 2558 เท่ำกบัร้อยละ 50.02 เนือ่งจำกบรษิทัย่อยได้ปรบัลดทรพัย์สนิภำษเีงนิได้รอตดับญัช ีผลขำดทนุ
สะสม จำกยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2558 จ�ำนวน 169.36 ล้ำนบำท เข้ำเป็นผลขำดทุนทำงภำษีทั้งจ�ำนวน 
จึงท�ำให้งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ

นอกจำกนีใ้นส่วนของก�ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี และค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) ของปี 2559 เท่ำกบั 97.92 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้จำกปี 2558 เท่ำกบั 77.26 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 374.00 จะเหน็ได้ว่ำบรษิทัมีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดขีึน้ 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,740.56 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 
ร้อยละ 7.05 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,097.68 ลำ้นบำท
ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์สุทธิ 879.99 ลำ้นบำท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,578.74 ลำ้นบำท
สินทรัพย์อื่น 184.16 ล้ำนบำท

107 >> stepping forward



ส่วนทีล่ดลงมำจำกหมวดสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนคอื รำคำทุนใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ระบบดจิทิลัคงเหลอืสทุธิ
หลังตัดจำ่ยที่ลดลงเนื่องจำกสภำวิชำชีพบัญชีได้มีกำรตีควำมกำรก�ำหนดรำคำทุนขึ้นมำใหม่เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 
2558 เปน็เหตุให้บริษัทย่อยต้องปรับปรุงกำรบันทึกบัญชีรำยกำรต้นทุนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ระบบ
ดจิทิลัให้เท่ำกบัรำคำเทยีบเท่ำเงนิสดโดยวธิคีดิลด ส่งผลให้มลูค่ำต้นทนุค่ำใบอนญุำตฯ ลดลง โดยบนัทกึผลต่ำงระหว่ำง 
รำคำเทียบเทำ่เงินสดกับจ�ำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ำยช�ำระเป็นต้นทุนทำงกำรเงินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำร 
ตัดบัญชีที่ปรับปรุงเข้ำเป็นผลขำดทุนทำงภำษีท้ังจ�ำนวน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,970.66 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 
ร้อยละ 7.15 และมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 5.16 เทำ่ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
ได้แก่

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกำรออกตั๋วแลกเงิน 100.00 ล้ำนบำท
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 270.00 ล้ำนบำท
หุ้นกู้ระยะยำว 100.00 ล้ำนบำท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 769.91 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำตำม
บัญชีหุ้นละ 3.50 บำท เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 จ�ำนวน 1,394.60 ลำ้นบำท มีมูลค่ำตำมบัญชี
หุ้นละ 6.34 บำท
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กระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจ�ำนวน 27.92 
ล้ำนบำท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 573.27 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรม 
จัดหำเงิน 567.68 ลำ้นบำท โดยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงินสด 176.15 ล้ำนบำท โดยมีสำระส�ำคัญดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 27.92 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 5.83 เนื่องจำก 
มีผลก�ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินถำวรเพ่ิมขึ้น 15.36 ลำ้นบำท มีค่ำเสื่อมรำคำท่ีลดลงจำกปี 2558 จ�ำนวน 11.58 
ล้ำนบำท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดใช้ไปในกำรด�ำเนินงำนของปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว  

กระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุในปี 2559 มเีงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุจ�ำนวน 573.27 
ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ�ำนวน 99.42 ล้ำนบำท มำจำกกำรจ่ำยเงนิสดซือ้ทรพัย์สนิถำวรลดลง 31.66 ล้ำนบำท 
และเงนิสดจ่ำยซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนลดลง 120.13 ล้ำนบำท จ่ำยเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 13.80 ล้ำนบำท และได้รบั 
เงินจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 15.78 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน ไดแ้ก่ เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกำรออกตั๋วแลกเงิน
สุทธิ 100.00 ลำ้นบำท เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 360.00 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดจ่ำยจำก
กำรจำ่ยดอกเบี้ย จ�ำนวน 79.02 ลำ้นบำท เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 100.00 ลำ้นบำท บริษัทจึงมีเงินสดสุทธ ิ
ได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินรวมทั้งสิ้น 567.68 ลำ้นบำท
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2558 2559 2557 2558 2559

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ  0.98  0.76  0.59  3.78  1.93  1.40

 อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  เท่ำ  0.63  0.49  0.36  1.88  1.15  0.88

 อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด  เท่ำ  0.32  0.03  0.06  1.25  0.93  0.65

 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ ครั้ง  4.04  4.15  3.86  4.12  4.20  3.88

 ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  89  87  93  87  86  93

 อัตรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ ครั้ง  5.57  6.65  6.59  4.43  4.45  4.19

 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วัน  65  54  55  81  81  86

 อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ ครั้ง  8.34  10.05  9.38  6.99  6.52  5.45

 ระยะเวลำช�ำระหนี้ วัน  43  36  38  52  55  66

 Cash Cycle วัน  111  105  109  117  111  113

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

 อัตรำก�ำไรขั้นต้น %  14.16  0.79  3.41  32.05  31.26  32.87

 อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน % (3.76) (18.18) (14.50)  17.05  16.35  17.26

 อัตรำก�ำไรอื่นๆ %  1.13  1.76  2.62  1.81  2.92  3.79

 อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร % (348.24) (12.16) (38.52)  145.61  139.88  133.74

 อัตรำก�ำไรสุทธิ % (4.78) (20.78) (32.12)  13.21  12.38  12.64

 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (4.55) (24.79) (57.72)  11.58  10.12  8.90

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % (2.32) (7.95) (12.70)  9.35  7.88  6.54

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % (9.78) (43.58) (70.05)  31.78  33.98  33.26

 อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ  0.48  0.38  0.40  0.71  0.64  0.52

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ  1.73  2.66  5.16  0.25  0.32  0.40

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย เท่ำ  10.39  1.27  2.75  195.40  61.10  23.49

 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล %  -  -  -  60.86  -  - 

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มน�างบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด มาจัดท�าเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่  

11 ตุลาคม 2555

RATIO ANALYSIS
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มน�างบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด มาจัดท�าเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่  

11 ตุลาคม 2555

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

 หน่วย : พันบำท

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ยอดเพิ่ม (ลด) 

จ�ำนวนเงิน % จ�ำนวนเงิน % จ�ำนวนเงิน %

รำยได้

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,968,627 98.24% 1,894,002 97.38% (74,626) (3.79%)

 รำยได้อื่นๆ  35,232 1.76%  51,008 2.62%  15,776 44.78%

รวมรำยได้ 2,003,859 100.00% 1,945,010 100.00% (58,849) (2.94%)

หัก ต้นทุนขำย 1,953,057 97.46% 1,829,341 94.05% (123,715) (6.33%)

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน  50,802 2.54%  115,668 5.95%  64,866 127.68%

หัก ค่ำใช้จ่ำย

   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  408,667 20.39%  390,232 20.06% (18,435) (4.51%)

   ต้นทุนทำงกำรเงิน  87,718 4.38%  135,991 6.99%  48,273 55.03%

   ภำษีเงินได้นิติบุคคล (28,437) (1.42%)  216,669 11.14%  245,106 861.92%

รวมคำ่ใช้จ่ำย  467,949 23.35%  742,892 38.19%  274,944 58.76%

ก�ำไร (ขำดทุน) หลังหักค่ำใช้จ่ำย (417,146) (20.82%) (627,224) (32.25%) (210,078) (50.36%)

หัก ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  - 0.00% (892) (0.05%) (892) 100.00%

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (417,146) (20.82%) (628,116) (32.29%) (210,970) (50.57%)

ผลก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั  741 0.04%  3,424 0.18%  2,683 362.22%

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (416,405) (20.78%) (624,692) (32.12%) (208,287) (50.02%)

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/หุ้น) (1.89) - (2.86) - - -
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งบแสดงฐานะการเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

 หน่วย : พันบำท 

2555 2556  2557  2558  2559 

สินทรัพย์
 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  92,549  374,567  215,089  209,670  176,156
 เงินลงทุนชั่วครำว  558,922  170,000  50,000  -  - 
 ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ - สุทธิ  517,394  465,420  470,456  477,241  503,720
 สินค้ำคงเหลือ  271,221  281,268  302,269  284,785  270,335
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ  55,712  202,905  103,312  101,866  147,468
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,495,797  1,494,160  1,141,126  1,073,562  1,097,679
 เงินลงทุนทั่วไป  4,400  4,400  4,400  4,400  4,400
 เงินลงทุนระยะยำว - สุทธิ  9,976  9,995  10,141  10,085  10,028
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  -  -  -  12,908
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  828,401  863,073  1,007,327  903,522  879,987
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  22,705  19,426  3,008,442  2,817,580  2,608,081
 สินทรัพย์อื่น  128,771  134,777  200,265  290,983  127,482
  รวมสินทรัพย์  2,490,051  2,525,831  5,371,700  5,100,132  4,740,565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 เจำ้หนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจำ่ย  174,542  185,167  204,344  184,378  205,605
 ภำษีเงินได้นิติบุคคลคำ้งจำ่ย  56,305  30,885  38,782  31,708  31,896
 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ  154,235  151,831  920,893  166,073  154,004
 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้  -  -  570,000  1,629,501  2,286,655
 หนี้สินภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด�ำเนินกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  -  -  1,563,030  1,572,426  1,108,050
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  91,356  99,260  109,648  121,447  184,449
  รวมหนี้สิน  476,439  467,143 3,406,697  3,705,533 3,970,659
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ทุนที่ช�ำระแล้ว  200,000  200,000  220,000  220,000  220,000
 ส่วนเกินมูลคำ่หุ้น  270,000  270,000  270,000  270,000  270,000
 ส�ำรองตำมกฎหมำย  25,000  25,000  25,000  25,000  25,000
 ก�ำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร  1,518,612  1,563,688  1,450,004  879,598  254,906
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,013,612 2,058,688  1,965,003  1,394,598  769,906
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,490,051  2,525,831  5,371,700  5,100,132  4,740,565

 -  -  -  -  - 

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มน�างบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด มาจัดท�าเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่  

11 ตุลาคม 2555

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
ปี 2555 - 2559
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

 หน่วย : พันบำท 

2555 2556  2557  2558  2559 

รำยได้

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  2,146,237 2,064,469  1,892,347  1,968,627  1,894,002

 รำยได้อื่นๆ  33,364  24,163  21,623  35,232  51,008

  รวมรำยได้  2,179,601 2,088,632  1,913,970 2,003,859  1,945,010

ค่ำใช้จำ่ย

 ต้นทุนขำย  1,408,065  1,404,466  1,624,408  1,953,057  1,829,341

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  314,035  326,207  360,772  408,667  390,232

 ต้นทุนทำงกำรเงิน  596  694  41,596  87,718  135,991

 ภำษีเงินได้  106,835  72,188 (23,103) (28,437)  216,669

  รวมค่ำใช้จ่ำย  1,829,530  1,803,556 2,003,674  2,421,005 2,572,234

 ก�ำไร (ขำดทุน) หลังหักค่ำใช้จ่ำย  350,071  285,076 (89,704) (417,146) (627,224)

 ผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  -  -  - (892)

 ก�ำไร (ขำดทุน) หลังหักผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  350,071  285,076 (89,704) (417,146) (628,116)

 ผลก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณติศำสตร์ประกนัภัย  -  - (1,759)  741  3,424

 ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  350,071  285,076 (91,463) (416,405) (624,692)

 ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมำ  1,348,541  1,518,612  1,563,688  1,450,004  879,598

 ก�ำไรสะสมก่อนกำรจัดสรร  1,698,612  1,803,688  1,472,226  1,033,598  254,906

 หัก เงินปันผลจ่ำย  180,000  240,000  22,222  154,000  - 

 ส�ำรองตำมกฎหมำย  -  -  -  -  - 

 ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี  -  -  -  -  - 

รวมจัดสรรก�ำไร  180,000  240,000  22,222  154,000  - 

ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป  1,518,612  1,563,688  1,450,004  879,598  254,906

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/หุ้น)  1.75  1.43 (0.43) (1.89) (2.86)

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นงบการเงินรวมของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ เริ่มจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มน�างบการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด มาจัดท�าเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่  

11 ตุลาคม 2555

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
ปี 2555 - 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบรษิทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดง 
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบญัชีทีส่�ำคญั และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของ 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส�ำหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสดส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจำ้ได้กลำ่วไว้ในส่วนของควำม
รบัผดิชอบของผู้สอบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระจำกกลุ่มบรษิทั
และบรษัิทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชพีบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่ง
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจำ้เชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้พเจำ้ได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ในปี 2557 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้ำประมูลใบอนุญำตทีวีดิจิทัล ซึ่ง 
ผลประกอบกำรในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่ำนมำมีผลขำดทุนอยำ่งต่อเน่ือง จึงส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนภำยใน 
บรษิทัย่อยเอง เนือ่งจำกธรุกิจทวีีดจิิทัลอยู่ในช่วงเริม่ต้นและต้องใช้เงนิทุนในกำรด�ำเนนิงำนสงู เพ่ือช�ำระค่ำใบอนญุำต 
ค่ำบรกิำรโครงข่ำยทวีดีจิทิลัรำยเดือน กำรช�ำระคนืเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ ตลอดจนกำรใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกำร 
ด�ำเนินธุรกิจ โดยที่ผำ่นมำบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด (มหำชน) ได้สนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทย่อย 
มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ำยบริหำรของบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องระดมทุนโดยกำรจัดสรรและเสนอขำย 
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นกำรเฉพำะเจำะจงเพื่อเพิ่มสภำพคล่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ   

อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ซื้อในวงจ�ำกัด (Private Placement หรือ PP) ซึ่งจะท�ำให้บริษัทได้รับเงินทุนตำมจ�ำนวนที่ต้องกำร 
ยังช่วยเพิ่มสภำพคล่องของบริษัทและกระแสเงินสดในกำรหมุนเวียนของกิจกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ตำม
ดลุยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำ เรือ่งเหล่ำนีไ้ด้ถูกระบุในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยรวม และ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ทั้งนี้ข้ำพเจำ้ไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกตำ่งหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

กำรรับรู้รำยได้

จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ยอดขำยในอุตสำหกรรมลดลง 
จึงอำจมีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท ท�ำให้บริษัทมีควำมจ�ำเป็นต้องกระตุ้นยอดขำย

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบเรื่องควำมไปได้ของแผนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรตรวจสอบกำรรับรูร้ำยได้ของบริษัทว่ำ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในเรื่องกำรรับรู้รำยได้ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในเกีย่วกบัรำยได้ โดยกำรสอบถำมผู้รบัผดิชอบ ท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคมุและเลอืกตวัอย่ำงมำทดสอบกำร
ปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ กำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรบันทึกรำยได้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
และช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลำบญัช ีกำรตรวจสอบใบลดหนีท้ีอ่อกภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีและกำรวเิครำะห์ 
เปรียบเทียบรำยได้ของบริษัทเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี 
โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่บันทึกผ่ำนใบส�ำคัญทั่วไป
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี-ผลขำดทุนสะสมยกไปของบริษัทย่อย

ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 17 บรษัิทย่อยบันทึกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ�ำนวน 10.77 ล้ำนบำท โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องรับรู้เมื่อมีควำม 
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ กิจกำรจะมกี�ำไรทำงภำษีเพียงพอทีจ่ะน�ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีมำใช้ประโยชน์ได้  
ดังน้ันผู้บริหำรต้องพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ดังกล่ำว รวมถึงควำมเหมำะสมของผลแตกต่ำงชั่วครำวทำงภำษี และ 
ควำมเพียงพอของก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับกำรรับรู้ดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำกำรประเมนิของผู้บรหิำรถงึควำมเพยีงพอของก�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพือ่รองรบักำรบนัทกึสนิทรพัย์ 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ซ่ึงข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี-ผลขำดทุนสะสมยกไปเป็น 
สำระส�ำคญั เน่ืองจำกรำยกำรดงักล่ำวมยีอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 169.36 ล้ำนบำท ซึง่ในระหว่ำงปี 
บรษิทัปรบัลดสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีจำกผลขำดทนุสะสมลงท้ังจ�ำนวน โดยพจิำรณำประมำณกำรผลกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทจำกรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ และประมำณกำรของฝำ่ยบริหำร รวมทั้ง 
ทดสอบควำมนำ่เชื่อถือของกำรค�ำนวณ ขำ้พเจ้ำได้สอบถำมผู้บริหำรเกี่ยวกับสมมติฐำนส�ำคัญเรื่องกำรประมำณกำร 
อตัรำกำรเจรญิเตบิโตระยะยำว โดยเปรยีบเทียบกบัผลกำรด�ำเนนิงำนในอดตี สภำวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มของธรุกิจ 
ทีวีดิจิทัล รวมถึงอัตรำคิดลดที่ก�ำหนดจำกต้นทุนของเงินทุนของบริษัท ข้ำพเจำ้พบว่ำ สมมติฐำนหลักที่ใช้มีหลักฐำน 
รองรับและประมำณกำรดังกล่ำวอยู่ในช่วงท่ีมีควำมเหมำะสมและยอมรับได้

ข้อมูลอื่น

ผู้บรหิำรเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีแต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิ 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจำ้ภำยหลังวันท่ี 
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจำ้ไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ข้อมูลอื่นมีควำม 
ขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น 
มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อำ่นรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ 
ข้ำพเจ้ำต้องสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแล เพือ่ให้ผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแลด�ำเนนิกำรแก้ไขข้อมูล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้อง 
ตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในทีผู่้บรหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็น 
เพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร 
ทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสมและ 
กำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท 
หรือหยุดด�ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหนำ้ที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติ
หรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุ 
สมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญช ี
จะสำมำรถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัท่ีมอียู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่ รำยกำรที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริง 
แต่ละรำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงนิจำกกำรใช้งบกำรเงนิรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดลุยพนิจิและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจำ้รวมถึง
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 • ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำร 
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชท่ีีเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็น 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ 
ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริต จะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำร 
สมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม 
ข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

 • ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีทีผู่้บรหิำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร

 • สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชท่ีีได้รบั สรปุว่ำ มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัท่ีเกีย่วกบัเหตกุำรณ์ หรอืสถำนกำรณ์
ที่อำจเป็นเหตุใหเ้กิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด�ำเนินงำน 
ต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรปุว่ำ มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของ 
ผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถ้ำกำร 
เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำน 
กำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรกต็ำม เหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

 • ประเมินกำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง 
กำรเปิดเผยวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท�ำให้ 
มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร

 • ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธรุกิจภำยในกลุ่มบรษิทัเพือ่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวม ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก�ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจำ้ 
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำ ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอสิระและได้ส่ือสำรกบัผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้ำพเจ้ำ
เชื่อวำ่มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้พเจ้ำใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรือ่งทีส่ือ่สำรกบัผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรือ่งต่ำงๆ ท่ีมนัียส�ำคญัมำกท่ีสดุในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้
อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับ 
เรือ่งดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ 
เพรำะกำรกระท�ำดังกลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ 
ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

 (นำยพจน์ อัศวสันติชัย)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4891

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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สินทรัพย์
บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 5  176,155,902.59 209,670,352.73  160,011,407.50 184,652,799.40 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 4, 6  503,720,358.79 477,241,356.22  433,259,915.97 441,287,126.81 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4  -  -  70,000,000.00  130,000,000.00 

สินค้ำคงเหลือ 4, 7  270,334,507.61 284,784,514.87  265,472,243.82 279,113,043.65 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  147,468,033.28 101,865,647.40  11,833,054.59 14,565,315.59 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,097,678,802.27 1,073,561,871.22  940,576,621.88 1,049,618,285.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยำว 8  10,028,254.00 10,084,762.00  10,028,254.00 10,084,762.00 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9  12,907,734.68  -  13,800,000.00  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  - 1,799,946,000.00 1,199,964,000.00 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 11  4,400,000.00 4,400,000.00  4,400,000.00 4,400,000.00 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 12  -  -  68,203,365.99 74,262,682.95 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13  879,987,413.34 903,522,113.79  678,334,507.72 662,886,519.25 

ที่ดินรอกำรพัฒนำ 14  77,410,891.91 77,410,891.91  77,410,891.91 77,410,891.91 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  
2,578,741,676.65 

2,785,196,505.90  9,304,684.12 9,134,397.64 

ลิขสิทธิ์หนังสือ 16  29,339,153.83 32,383,202.92  29,339,153.83 32,383,202.92 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 17  46,083,618.02 208,445,838.03  35,311,795.22 34,668,125.85 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  3,987,866.78 5,126,450.78  577,700.28 223,887.40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,642,886,609.21 4,026,569,765.33 2,726,656,353.07 2,105,418,469.92 

รวมสินทรัพย์ 4,740,565,411.48 5,100,131,636.55 3,667,232,974.95 3,155,036,755.37 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

120 // 121 >> AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.
 ANNUAL REPORT 2016



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 18  550,000,000.00 450,000,000.00  100,000,000.00 50,000,000.00 

ตั๋วแลกเงิน 19  196,655,438.12 99,501,405.95  196,655,438.12 99,501,405.95 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 4, 20  205,605,181.06 184,377,942.31  206,448,593.01 212,085,834.60 

ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย  106,220,713.01 128,819,155.34  92,785,063.96 117,579,506.91 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 21 270,000,000.00  -  -  - 

ส่วนของหนี้สินภำยใต้สัญญำอนุญำต
  ให้ด�ำเนินกำร

โทรทศัน์ในระบบดิจทิลัทีถ่งึก�ำหนดช�ำระ

ภำยในหนึ่งปี 23  458,696,371.39 476,126,833.51  -  - 

ส่วนของหนีส้นิตำมสัญญำเช่ำระยะยำว

ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 24  15,815,418.23 4,093,084.25  15,815,418.23 4,093,084.25 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลคำ้งจำ่ย  31,895,542.01 31,707,916.12  31,895,542.01 31,707,916.12 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  31,967,779.88 33,160,834.27  27,855,028.61 28,591,519.00 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,866,856,443.70 1,407,787,171.75  671,455,083.94  543,559,266.83 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 21 1,070,000,000.00 980,000,000.00  -  - 

หุ้นกู้ระยะยำว 22 200,000,000.00  100,000,000.00 200,000,000.00  100,000,000.00 

หนีส้นิภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด�ำเนนิกำร

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 23  649,353,516.49 1,096,299,024.22  -  - 

หนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว 24  64,048,277.99  2,530,481.05  64,048,277.99  2,530,481.05 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 25  120,401,217.95  118,916,813.98  114,234,916.60  114,492,024.98 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,103,803,012.43 2,297,746,319.25  378,283,194.59  217,022,506.03 

รวมหนี้สิน 3,970,659,456.13 3,705,533,491.00 1,049,738,278.53  760,581,772.86 

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสำมัญ 220,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

หุ้นสำมัญ 219,999,865 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

 219,999,865.00  219,999,865.00  219,999,865.00  219,999,865.00 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  270,000,000.00  270,000,000.00  270,000,000.00  270,000,000.00 

ก�ำไรสะสม 

จัดสรรเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย  25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00 

ยังไม่ได้จัดสรร  254,906,090.35  879,598,280.55 2,102,494,831.42  1,879,455,117.51 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  769,905,955.35 1,394,598,145.55 2,617,494,696.42 2,394,454,982.51 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,740,565,411.48 5,100,131,636.55 3,667,232,974.95 3,155,036,755.37 

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,894,001,598.27 1,968,627,256.45 1,698,084,374.64 1,866,767,739.57 

ต้นทุนขำยและบริกำร (1,829,341,471.13) (1,953,056,733.78) (1,139,906,318.35) (1,283,198,664.61)

ก�ำไรขั้นต้น 64,660,127.14 15,570,522.67 558,178,056.29 583,569,074.96 

รำยได้อื่น 51,008,197.98 35,231,846.01 66,804,020.02 56,107,835.34 

ก�ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำย 115,668,325.12 50,802,368.68 624,982,076.31 639,676,910.30 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย (59,112,049.85) (56,066,582.79) (50,216,390.15) (40,185,231.92)

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร (295,543,693.39) (322,254,757.02) (259,713,801.18) (274,025,352.54)

คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 4 (35,576,601.00) (30,345,915.00) (21,959,350.00) (20,169,106.00)

ต้นทุนทำงกำรเงิน (135,991,406.55) (87,718,446.75) (19,814,211.24) (8,090,195.83)

รวมคำ่ใช้จ่ำย (526,223,750.79) (496,385,701.56) (351,703,752.57) (342,469,886.29)

ส่วนแบ่งผลขำดทนุจำกเงินลงทุนในบรษิทัร่วม 9 (892,265.32)  -  -  - 

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (411,447,690.99) (445,583,332.88) 273,278,323.74 297,207,024.01 

คำ่ใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 26 (216,668,572.49) 28,437,088.82 (53,662,683.11) (59,217,226.10)

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (628,116,263.48) (417,146,244.06) 219,615,640.63 237,989,797.91 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
  เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทุน

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย

- สุทธิจำกภำษีเงินได้  3,424,073.28 740,781.51  3,424,073.28  - 

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี  3,424,073.28 740,781.51  3,424,073.28  - 

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (624,692,190.20) (416,405,462.55) 223,039,713.91 237,989,797.91 

ก�ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) (2.86) (1.89) 1.00 1.08 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั (หุ้น) 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (411,447,690.99) (445,583,332.88) 273,278,323.74 297,207,024.01 

รำยกำรปรบัปรงุกระทบก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้

 เป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 

(ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั (2,352,547.95)  449,404.00 (2,352,547.95)  - 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (200,000.00)  2,085,980.81 (200,000.00) (114,019.19)

ประมำณกำรรับคืนนิตยสำรและหนังสือเล่ม (โอนกลับ) 2,098,821.50 (2,147,890.36) 2,098,821.50 (2,147,890.36)

ส่วนเกินพันธบัตรตัดจ�ำหนำ่ย  56,508.00  56,508.00  56,508.00  56,508.00 

ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  892,265.32  -  -  - 

คำ่เสื่อมรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  -  -  6,059,316.96  5,865,644.02 

คำ่เสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวร  139,156,005.80  150,736,119.73  94,638,875.61 108,924,035.64 

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 233,323,202.26 227,786,745.09  5,496,260.55  6,512,267.97 

ก�ำไรจำกกำรขำยและบริจำคสินทรัพย์ถำวร (15,357,445.12) (1,101,979.98) (15,578,607.73) (1,155,133.37)

ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  18,156.70  -  18,156.70 

โอนสินทรัพย์ถำวรเป็นคำ่ใช้จำ่ย  219,989.01  624,000.00  219,989.01  - 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  14,512.28  12,151.85  14,512.28  12,151.85 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  27,723,577.03  25,975,810.04  25,784,064.68  24,348,020.04 

ดอกเบี้ยรับ (2,230,585.69) (3,128,909.45) (15,206,404.22) (20,580,229.90)

ดอกเบี้ยจำ่ย 133,858,324.37  87,718,446.75  17,681,129.06  8,090,195.83 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินด�ำเนินงำน  105,754,935.82  43,501,210.30  391,990,241.49 427,036,731.24 

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (28,838,052.08) (5,870,135.34)  5,668,161.33  9,083,430.71 

สินค้ำคงเหลือ  14,450,007.26  17,484,683.07  13,640,799.83  18,549,138.88 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (45,989,120.14)  3,215,814.20 (1,310,437.42) (2,091,120.87)

ลิขสิทธิ์หนังสือ 3,044,049.09 (6,419,737.12) 3,044,049.09 (6,419,737.12)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,138,584.00  288,000.00 (353,812.88)  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น 19,902,554.55 830,980.69 (5,602,637.49)  31,722,246.72 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (17,956,165.51) (3,727,068.41) (25,111,421.06) (5,939,582.02)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,193,360.39)  4,327,170.14 (736,490.39)  2,065,851.74 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  - (750,000.00)  -  - 

เงินสดรับจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  50,313,432.60  52,880,917.53 381,228,452.50 474,006,959.28 

จำ่ยภำษีเงินได้ (58,630,709.07) (71,260,223.87) (54,974,744.91) (69,829,246.96)

จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (19,606,533.51) (11,274,355.00) (19,408,533.51) (11,230,355.00)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน (27,923,809.98) (29,653,661.34) 306,845,174.08 392,947,357.32 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วครำวลดลง  -  50,000,000.00  -  50,000,000.00 

เงินสดจำ่ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - (610,000,000.00) (600,000,000.00)

เงินสดรับคืนให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  - 670,000,000.00 870,000,000.00 

เงินสดรับดอกเบี้ย  2,230,585.65  4,247,868.26  15,206,404.18  21,699,188.71 

เงินสดจำ่ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (13,800,000.00)  - (13,800,000.00)  - 

เงินสดจำ่ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  - (599,982,000.00) (699,979,000.00)

เงินสดจำ่ยซื้อสินทรัพย์ถำวร (37,617,971.14) (69,275,640.76) (28,216,619.30) (35,229,787.85)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร  15,788,337.69 2,069,933.15 15,747,304.98 1,306,132.15 

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (539,868,373.01) (659,997,503.20) (5,666,547.03) (2,987,672.18)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  264,672.89  -  264,672.89 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (573,267,420.81) (672,690,669.66) (556,711,457.17) (394,926,466.28)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 350,000,000.00 350,000,000.00 250,000,000.00 100,000,000.00 

เงินสดจ่ำยช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (250,000,000.00) (50,000,000.00) (200,000,000.00) (50,000,000.00)

เงินสดรับจำกกำรออกตั๋วแลกเงิน 351,231,935.33 98,026,840.54 351,231,935.33 98,026,840.54 

เงินสดจ่ำยในกำรไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน (260,000,000.00)  - (260,000,000.00)  - 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 410,000,000.00 510,000,000.00  -  - 

เงินสดจำ่ยช�ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (50,000,000.00)  -  -  - 

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 200,000,000.00  - 200,000,000.00  - 

เงินสดจ่ำยในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ (100,000,000.00)  - (100,000,000.00)  - 

เงินสดจำ่ยหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว (4,550,477.75) (3,007,768.98) (4,550,477.75) (3,007,768.98)

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 18,000.00 21,000.00  -  - 

เงินสดจำ่ยเงินปันผล  - (153,999,835.50)  - (153,999,835.50)

เงินสดจำ่ยดอกเบี้ย (79,022,676.93) (54,114,259.21) (11,456,566.39) (6,615,630.35)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 567,676,780.65 696,925,976.85 225,224,891.19 (15,596,394.29)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (33,514,450.14) (5,418,354.15) (24,641,391.90) (17,575,503.25)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี 209,670,352.73 215,088,706.88 184,652,799.40 202,228,302.65 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 176,155,902.59 209,670,352.73 160,011,407.50 184,652,799.40 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

- ซื้อสินทรัพย์โดยกำรท�ำสัญญำเชำ่ระยะยำว 81,833,307.09 1,571,219.52 81,833,307.09 1,571,219.52 

- เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ถำวร 974,622.85 4,613,942.20 839,817.10 874,421.20 

- เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,108,049,887.88 1,572,425,857.73  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

129 >> stepping forward



1.	 ข้อมูลทั่วไป

 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ทะเบียน
นิติบุคคลเลขที่ 0105530001431 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2530 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 
2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000480 ส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหำนคร 10170 บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรับจำ้งพิมพ์ โฆษณำ และขำยสิ่งพิมพ์

 บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2536

 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ในสัดส่วนร้อยละ 24.72 ของหุ้นสำมัญทั้งหมด

2.	 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินและน�าเสนองบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือ
ปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรแสดงรำยกำรได้ท�ำขึน้ตำมแบบก�ำหนดรำยกำรย่อทีต้่องมีในงบกำรเงิน 
ส�ำหรับบริษัทมหำชนจ�ำกัด ที่ก�ำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมใน 
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

งบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบับทีบ่รษัิทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบับภำษำองักฤษแปลมำจำก
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว

2.2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

2.2.1 งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลำคม 2555 ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น

จัดตั้งขึ้น
ใน

ประเทศ

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ใน

สินทรัพย์รวม

ร้อยละของรำยได้
ขำยและบริกำร

ที่รวมอยู่ในรำยได้
ขำยและบริกำรรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

บรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ำกดั ผลติรำยกำรและให้บรกิำร
ช่องโทรทศัน์ระบบดจิทิลั 99.99 99.99 ไทย 62.21 64.24 11.12 5.26
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2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ ส�ำหรับกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2.2.3 รำยกำรบัญชีระหว่ำงกันของบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว

2.2.4 งบกำรเงินรวมจัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส�ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชี
ที่คลำ้ยคลึงกัน

2.3 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ซ่ึงมผีลบังคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกรำคม 
2559 ดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินคำ้คงเหลือ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ข้อผิดพลำด

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง กำรบญัชสี�ำหรบัเงินอุดหนุนจำกรฐับำลและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ 
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง กำรบญัชแีละกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมือ่ออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง กำรประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่ำจเกิดข้ึนและสนิทรพัย์ทีอ่ำจเกิดขึน้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำประกันภัย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขำยและกำรด�ำเนินงำนท่ียกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกำรเงินรวม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรร่วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง 
เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือของผู้ถือหุ้น

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรประเมินวำ่ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยคำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุน 
ขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญช ี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
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กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง กำรจำ่ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2558) เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทและบรษัิทย่อยได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ำ มำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำม 
มำตรฐำนกำรบญัช ีและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ข้ำงต้นไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็น 
สำระส�ำคัญต่องบกำรเงินส�ำหรับปีปัจจุบัน

3.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จำ่ย

รำยได้จำกกำรขำยรับรู้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินคำ้ท่ีมีนัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 
และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำท่ีขำยไปแล้วน้ันหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญ 
ในกำรได้รับประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้นั้น ไมอ่ำจวัดมูลคำ่ของจ�ำนวนรำยได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำง 
น่ำเชื่อถือ หรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำ

รำยได้จำกกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและผ่ำนดำวเทียมเป็นรำยได้จำกกำรบริกำรโฆษณำ ค่ำเช่ำเวลำ 
ออกอำกำศและรบัจ้ำงผลิตรำยกำรโทรทศัน์ ซึง่แสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบแจ้งหนีซ้ึง่ได้หกัส่วนลด รำยได้จำกกำรบรกิำรโฆษณำ 
และค่ำเช่ำเวลำออกอำกำศจะรบัรู้เป็นรำยได้เมือ่ได้ให้บรกิำรออกอำกำศโทรทัศน์แล้ว ในขณะท่ีรำยได้จำกกำรรบัจ้ำงผลติ 
รำยกำรโทรทัศน์จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อผลิตเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้ำ

รำยได้จำกกำรแลกเปล่ียนสนิค้ำและบรกิำรวดัมลูค่ำโดยใช้มลูค่ำยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบัหรอืค้ำงรบั เว้นแต่รำยกำร
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกำรบริกำรโฆษณำจะวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำยุติธรรมของบริกำรโฆษณำท่ีให้ในรำยกำรแลกเปลี่ยน

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้เมื่อให้บริกำรเสร็จแล้ว

ดอกเบี้ยรับบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดประกอบด้วยเงนิสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์กระแสรำยวนัและประจ�ำไม่เกิน 
3 เดือน และเงินลงทุนชั่วครำว ซึ่งถึงก�ำหนดภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีภำระผูกพัน
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3.3 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

เงนิลงทนุในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงนิลงทุนช่ัวครำวหรอืระยะยำวตำมอำยุคงเหลอื แสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตำมวิธี
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง จ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยนี้แสดงรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 ลูกหนี้กำรค้ำ

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับช�ำระ

คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูบนัทกึโดยกำรวเิครำะห์ประวตักิำรช�ำระหนี ้และคำดกำรณ์เกีย่วกบักำรรบัช�ำระหนีใ้นอนำคตจำกลกูหนี้ 
แต่ละรำยที่คำดว่ำจะไม่ได้รับช�ำระ และลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ำยออกจำกบัญชีเมื่อทรำบวำ่เป็นหนี้สูญ

คำ่เผื่อประมำณกำรรับคืน

คำ่เผื่อประมำณกำรรับคืนนิตยสำรและหนังสือเล่มเป็นประมำณกำรที่คำดว่ำจะเกิดกำรรับคืนสินค้ำประเภทนิตยสำรและ
หนังสือเล่มจำกลูกค้ำ ซึ่งกำรรับคืนจะไม่เกินจ�ำนวนร้อยละของประมำณกำรรับคืนจำกกำรขำยแต่ละครั้ง (ยกเว้นนิตยสำร 
ใหม่) ซึ่งอัตรำร้อยละดังกล่ำวค�ำนวณจำกเงื่อนไขที่ให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำย และก�ำหนดระยะเวลำกำรรับคืนภำยใน 1 ปี 
หลังจำกกำรขำย

3.5 สินค้ำคงเหลือ

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำค�ำนวณดังนี้

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำในรำคำทุนโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

สินค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำในรำคำต้นทุนจริงตำมอัตรำส่วนของงำนที่เสร็จโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำในรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน

ต้นทุนสินค้ำคงเหลือประกอบดว้ยต้นทุนท้ังหมดในกำรซื้อ ต้นทุนแปลงสภำพและต้นทุนอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้สินค้ำ 
คงเหลือนั้นอยู่ในสถำนที่และอยู่ในสภำพที่เปน็อยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภำพดังกล่ำวรวมกำรปันส่วนของค่ำใช้จำ่ย 
กำรผลิตคงที่อย่ำงเหมำะสม โดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังกำรผลิตตำมปกติ

ต้นทนุในกำรซือ้ประกอบด้วยรำคำซือ้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรซือ้สนิค้ำนัน้ เช่น อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และต้นทุนอืน่ๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำและหักด้วยส่วนลดกำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ

ผลิตภณัฑ์รำยกำรโทรทศัน์ในระบบดจิทัิลและผ่ำนดำวเทียมแสดงมลูค่ำต้นทุนของรำยกำรท้ังท่ีอยู่ระหว่ำงผลติและทีผ่ลติเสรจ็ 
พร้อมที่จะออกอำกำศ ต้นทุนรำยกำรซ่ึงประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิตรำยกำรรับรู้ต้นทุน 
ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อรำยกำรได้ออกอำกำศแล้ว
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มูลค่ำสทุธิทีจ่ะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจ หกัด้วยประมำณกำรต้นทุนในกำรผลิตสนิค้ำ
ให้เสร็จและต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินคำ้ได้

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

เงนิลงทนุระยะยำวอืน่เป็นเงนิลงทนุในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงด้วยวธีิรำคำทุนสทุธจิำกค่ำเผือ่
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

บริษัทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนดังกล่ำวในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม หมำยถึง กิจกำรที่บริษัทมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่ 
มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรก 
ด้วยรำคำทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมำยถึง กิจกำรที่บริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด�ำเนินงำน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะ
ถอืหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงมำกกว่ำกึง่หนึง่ บรษัิทได้รวมงบกำรเงนิของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัควบคุม
บริษัทย่อยจนกระทั่งอ�ำนำจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี)

3.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน/ค่ำเสื่อมรำคำ

อสงัหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ ได้แก่ อสงัหำรมิทรพัย์ท่ีถอืครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรอืจำกมลูค่ำทีเ่พิม่ขึน้หรอื
ทัง้สองอย่ำง ทัง้น้ีไม่ได้มไีว้เพือ่ขำยตำมปกตธิรุกิจหรอืใช้ในกำรผลติหรอืจดัหำสนิค้ำหรอืให้บริกำรหรอืใช้ในกำรบรหิำรงำน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงในรำคำทุนหักคำ่เสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ 5 - 20 ปี

3.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์/ค่ำเสื่อมรำคำ

ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณ์แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเสือ่มรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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รำคำทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มำ รวมถึงต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ใน
สภำพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตำมวตัถปุระสงค์ รวมท้ังต้นทุนในกำรรือ้ถอน ขนย้ำย และกำรบรูณะสถำนท่ีตัง้ของสนิทรพัย์ซึง่เป็น
ภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี)

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร 
ให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี

อุปกรณ์ผลิตรำยกำรและถ่ำยทอดสัญญำณ 4 - 10 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 5 ปี

ยำนพำหนะ 5 - 7 ปี

ระบบตำ่งๆ 5 ปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกตำ่งหำกจำกกันเมื่อ 
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

คำ่เสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

รำยกำรทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ ตดัออกจำกบัญชเีมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยหรอื
ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

3.9 ที่ดินรอกำรพัฒนำ

ที่ดินรอกำรพัฒนำแสดงในรำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/คำ่ตัดจ�ำหน่ำย

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำต

มูลค่ำตำมบัญชีของใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ประกอบด้วยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับ
กำรได้มำซึ่งใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล แสดงมูลคำ่เทียบเท่ำเงินสดโดยวิธี
ลดจ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยช�ำระเพือ่ให้เป็นมลูค่ำปัจจบัุนโดยใช้อตัรำคดิลดตำมท้องตลำด แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำย
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สะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ผลต่ำงระหว่ำงรำคำเทียบเท่ำเงินสดกับจ�ำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจำ่ยช�ำระบันทึก
เป็นต้นทนุทำงกำรเงนิตลอดอำยขุองกำรจ่ำยช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรได้รบัใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีแ่ละประกอบกิจกำร
โทรทัศน์ โดยจะเริ่มตัดจ�ำหน่ำยเมื่อพร้อมที่จะให้บริกำร

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด แสดงในรำคำทุนหักด้วยคำ่ตัดจ�ำหน่ำยสะสม
และคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ�ำหนำ่ยและบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำม
ระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจนบัจำกวนัทีอ่ยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน โดยบรษัิทจะทบทวนกำรให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกปี

ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมอำยุสัญญำ

เครื่องหมำยกำรค้ำ 10 ปี

ค่ำลิขสิทธิ์ ตำมอำยุสัญญำ

ลิขสิทธิ์หนังสือ 3 - 10 ปี (เริม่จำกวนัทีผ่ลติหนงัสอืและปรมิำณหนงัสอืทีข่ำยได้)

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับสินทรัพย์ระหวำ่งติดตั้ง

3.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ณ วันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำมีข้อบ่งช้ีของสินทรัพย์วำ่มีกำรด้อยคำ่หรือไม่ หำก
สนิทรพัย์น้ันมข้ีอบ่งชีข้องกำรด้อยค่ำ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ หำกมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื บรษิทัและบรษิทัย่อยจะรบัรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ 
ในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์จะถกูกลบัรำยกำรเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนเพิม่ขึน้ 
ในภำยหลังและจะกลับรำยกำรได้ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรือค่ำตัดจ�ำหน่ำย มูลค่ำ 
ที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำย

3.12 สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญำเช่ำระยะยำวบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ�ำนวนเทำ่กับรำคำยุติธรรมของทรัพย์สิน 
ทีเ่ช่ำ ณ วนัเริม่ต้นของสญัญำเช่ำ หรอืมลูค่ำปัจจบุนัของจ�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ 
ซึง่อตัรำคดิลดทีใ่ช้ค�ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัของจ�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ท่ีต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำใช้อตัรำดอกเบีย้ท่ีระบใุนสญัญำเช่ำ  
ต้นทุนแรกเร่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้รวมอยู่ในรำคำทุนของสินทรัพย์ ค่ำเช่ำท่ีจำ่ยช�ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่ำใช้จำ่ย
ทำงกำรเงินและสว่นที่ไปลดเงินต้น ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่ำงๆ ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ เพื่อให้ดอกเบี้ย
เมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตรำคงที่ นโยบำยกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เช่ำสอดคลอ้งกับ
นโยบำยที่ใช้กับสินทรัพย์ที่เสื่อมค่ำได้ที่บริษัทเป็นเจำ้ของ
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3.13 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

สญัญำเช่ำทรัพย์สนิทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรพัย์สนิยงัเป็นของผู้ให้เช่ำจะถกูจดัเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน 
โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึกำรจ่ำยช�ำระค่ำเช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำของสญัญำ

3.14 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สนิทรพัย์และหนีส้นิ
ทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศทีม่ยีอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนได้บันทึกไว้เป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำได้บันทึกเป็นรำยได้และค่ำใช้จำ่ยในงวดปัจจุบัน

3.15 ประมำณกำรหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทกึประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพันในปัจจุบันตำม
กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้สูญเสีย 
ทรพัยำกรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกิจเพ่ือจ่ำยช�ำระภำระผกูพันและจ�ำนวนท่ีต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื 
หำกคำดวำ่จะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จำ่ยช�ำระไปตำมประมำณกำรหนี้สินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริษัทจะรับรู้ 
รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำก แต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่ำใช้จำ่ยที่
เกี่ยวข้องกับประมำณกำรหนี้สินในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงสุทธิจำกจ�ำนวนรำยจ่ำยที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

3.16 กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิเพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยจดักำรของบรษิทัต้องใช้กำรประมำณและ
ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมผีลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย์ หนีส้นิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย และกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ได้ประมำณไว้

3.17 ผลประโยชน์พนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นคำ่ใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)

บริษัท บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี 
บริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัท 
จำ่ยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จำ่ยในปีที่เกิดรำยกำร
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและตำม
ระเบยีบพนกังำนของบรษิทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอืน่ๆ บรษัิทและบรษัิทย่อยค�ำนวณหน้ีสนิตำมโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit  
Method) โดยผู้เชีย่วชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมนิภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซึง่หลกักำรประมำณกำร 
ดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ ทั้งนี้ หำกมีผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระส�ำหรบัผลประโยชน์ทีจ่่ำยจำกกำรท�ำงำนของพนกังำนเป็นระยะเวลำนำน บรษิทัและบริษทัย่อย 
ค�ำนวณหนีส้นิผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณไว้ (Projected Unit Credit 
Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย เพื่อก�ำหนดมูลคำ่
ปัจจุบันของภำระผูกพันของประโยชน์ ณ วันสิ้นงวดที่รำยงำน ทั้งนี้ หำกมีผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุน

3.18 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บริษัท 
เสนอขำยหุ้นสูงกวำ่มูลคำ่หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�ำคำ่หุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญนี้จะน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

3.19 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกนัหมำยถงึ บคุคลหรอืกิจกำรท่ีมอี�ำนำจควบคมุบรษิทั ถกูควบคมุโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรง 
หรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท�ำหน้ำท่ีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็น 
บรษัิทย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่ถอืหุ้นท่ีมีสทิธิ 
ออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำน 
ของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกลำ่ว และกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเหลำ่นั้น

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย

3.20 ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจ�ำนวนที่จะต้องจ่ำย ค�ำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกร 
ในอตัรำภำษเีงนิได้ร้อยละ 20 ของก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้ หลงัจำกปรบัปรงุบวกกลบัด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึง่ไม่สำมำรถถอืเป็น 
รำยจ่ำยในกำรค�ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรท่ีได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรค�ำนวณภำษี

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สนิทรพัย์และหนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะค�ำนวณขึน้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชกีบัฐำนภำษขีอง 
สินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำร 
ตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก�ำไรขำดทุน  
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษจีะถกูรบัรู้เป็นสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี เม่ือมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทั
และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้
ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สนิทรพัย์และหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีถกูวดัมลูค่ำโดยใช้อตัรำภำษเีงนิได้ส�ำหรบังวดทีบ่รษิทัคำดว่ำจะได้รบัประโยชน์ 
จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือจะจ่ำยช�ำระหนี้สินภำษีเงินได้ โดยใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มี 
ผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่ำ 
เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้

สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนัได้กต่็อเมือ่กิจกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
และภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน

3.21 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออก
และได้รับช�ำระแล้วระหว่ำงปี

3.22 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร 
ในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงใน 
งบกำรเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว้ 
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส�ำคัญมีดังนี้
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลูกหน้ี ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจ 
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

คำ่เผื่อกำรรับคืนสินค้ำ

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรรับคืนสินคำ้ ส�ำหรับนิตยสำรที่คำดว่ำจะได้รับคืนในอนำคต ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรสัดส่วนร้อยละที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยพิจำรณำจำกข้อมูลและประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบ
กำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน/ค่ำเสื่อมรำคำ

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนใน
แต่ละช่วงเวลำและบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์นัน้ 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝำ่ยบริหำร
จ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้รบัในอนำคตจำกสนิทรพัย์ หรอืหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด 
รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้ส�ำหรบัผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทนุน้ัน ในกำรน้ี 
ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำ 
ถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัย
ข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำ 
กำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น
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4.	 รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัท กับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท/บุคคล ลักษณะควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันโดย

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัทย่อย ถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 99.99

บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด บริษัทร่วม ถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 46

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 19

บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นทำงอ้อมผำ่นบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

กรรมกำรบริหำร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหำร

 บรษิทัมรีำยกำรบญัชท่ีีเกิดข้ึนกบักิจกำรและบคุคลท่ีเกีย่วข้องกนั โดยมผีู้ถอืหุ้นกลุ่มเดยีวกนั หรอืมกีรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลอื
และรำยกำรระหว่ำงกันที่ส�ำคัญระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

4.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด

  ลูกหนี้กำรค้ำ - - 4,946,309.55 1,328,974.18

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   ยอดยกมำต้นปี - - 130,000,000.00 400,000,000.00

   กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงปี - - 610,000,000.00 600,000,000.00

   รับคืนเงินกู้ยืมระหวำ่งปี - - (670,000,000.00) (870,000,000.00)

   ยอดคงเหลือสิ้นปี - - 70,000,000.00 130,000,000.00

  เจ้ำหนี้กำรค้ำ - - 11,406,172.18 36,434,894.70

บริษัทร่วม

 บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด

  ลูกหนี้กำรคำ้ 1,132,548.38 - 1,132,548.38 -

  ลูกหนี้อื่น 317,955.46 - 317,955.46 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

  ลูกหนี้กำรคำ้ 212,568,517.02 180,502,947.94 212,354,517.02 180,502,947.94

  สินค้ำฝำกขำย 206,444,730.26 219,547,831.1 1 206,444,730.26 219,547,831.1 1

  เจ้ำหนี้กำรคำ้ 608,751.33 909,879.37 608,751.33 900,430.77
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4.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท 2559 2558 2559 2558

ขำยสินค้ำและบริกำร

บริษัทย่อย

 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด - - 14,641,284.00 1,755,418.00

บริษัทร่วม

 บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด 1,733,920.00 - 1,733,920.00 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 544,606,972.27 570,796,824.43 544,606,972.27 570,796,824.43

 กำรก�ำหนดรำคำซือ้ขำยนีเ้ท่ำกบัรำคำตลำดหกัส่วนลดกำรค้ำ ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ในอตัรำร้อยละ 
37.90 - 65.00 และ 37.90 - 55.00 ตำมล�ำดับ ส่วนงำนรับจำ้งพิมพ์ระหว่ำงกันของหนังสือคิดตำมรำคำปกติเท่ำกับลูกค้ำ 
บุคคลภำยนอก

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

รำยได้อื่น

 ดอกเบี้ยรับ - - 12,977,595.54 17,453,424.61

 ค่ำเช่ำรับ - - 5,040,000.00 5,040,000.00

 อื่นๆ - - 1,081,422.22 1,040,824.95

ค่ำใช้จ่ำย

 ค่ำเช่ำเวลำโฆษณำ - - 15,197,000.00 -

บริษัทร่วม

รำยได้อื่น

 ค่ำเช่ำรับ 180,000.00 - 180,000.00 -

ค่ำใช้จ่ำย

 อื่นๆ 383,722.11 - 383,722.11 -
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บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประเภทรำยกำร/ชื่อบริษัท 2559 2558 2559 2558

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้อื่น

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 88,208.17 80,125.55 88,208.17 80,125.55

ค่ำเช่ำจ่ำย

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 945,000.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 2,202,733.66 3,281,598.99 2,202,733.66 3,281,598.99

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ำเช่ำจ่ำย

 กรรมกำรบริหำร 100,000.00 600,000.00 100,000.00 600,000.00

- เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษัิทย่อยเป็นเงนิให้กู้ยมืในรปูตัว๋สญัญำใช้เงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 3.40 ต่อปี ส�ำหรบัปี 2559 
และ 1.85 - 3.60 ต่อปี ส�ำหรับปี 2558

- ค่ำเช่ำเป็นไปตำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนั โดยบรษิทัได้ท�ำสญัญำเช่ำอำคำรจำกกรรมกำร เพือ่ใช้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล
ชื่อ “คลินิก Cheewajithome” และขำยสินค้ำเพื่อสุขภำพ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 
ก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำเดือนละ 0.05 ล้ำนบำท

 และบริษัทได้ท�ำสัญญำเช่ำพื้นที่เป็นส�ำนักงำนฝ่ำยบัญชีกำรเงินกับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด มีระยะเวลำ 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2558 ถงึวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2559 ก�ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเดอืนละ 0.08 ล้ำนบำท และเมือ่วนัที ่1 มนีำคม 
2559 บริษัทได้จัดท�ำสัญญำใหม่ มีระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ก�ำหนด
ช�ำระค่ำเช่ำเดือนละ 0.08 ล้ำนบำท หำกครบก�ำหนดเวลำและไมม่ีคู่สัญญำฝ่ำยใดเลิกสัญญำ ให้ถือว่ำสัญญำนี้มีผลบังคับ 
ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี

- สญัญำเช่ำพืน้ที ่เมือ่วนัที ่11 ตลุำคม 2555 บรษิทัย่อยได้ท�ำสญัญำเช่ำพืน้ท่ีจำกบรษิทั เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ส�ำนกังำนใหญ่ มีก�ำหนด
ระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่11 ตลุำคม 2555 ถงึวนัท่ี 10 ตลุำคม 2558 อตัรำค่ำเช่ำเดอืนละ 0.04 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษี
มูลค่ำเพิ่ม) ช�ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน ช�ำระเดือนแรกวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 เป็นต้นไป

 และเมือ่วันที ่27 มกรำคม 2557 บริษทัได้ท�ำสญัญำฉบับใหม่ โดยตกลงร่วมกนัยกเลิกสญัญำเชำ่พืน้ที่ ฉบับวนัที่ 11 ตุลำคม 
2555 โดยให้มผีลสิน้สดุลงในวนัที ่31 มกรำคม 2557 สญัญำทีจ่ดัท�ำใหม่มกี�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 กมุภำพนัธ์ 
2557 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2560 โดยบริษัทผู้ให้เช่ำต้องขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกอำคำรเชำ่ และต้องปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรเช่ำก่อนส่งมอบอำคำรให้บริษัท ซ่ึงใช้เวลำด�ำเนินกำรประมำณ 2 เดือน ดังน้ัน จึงตกลงเริ่มช�ำระคำ่เชำ่ ตั้งแตเ่ดือน
เมษำยน 2557 เป็นต้นไป อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.42 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) และช�ำระคำ่เช่ำล่วงหนำ้ทุกวันที่ 1 
ของทุกเดือนติดต่อกัน
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- ตำมสญัญำร่วมด�ำเนนิกำร บรษิทัมหีน้ำทีเ่ป็นท่ีปรกึษำและรบัผดิชอบงำนบัญชี - กำรเงนิ งำนสรรหำว่ำจ้ำง งำนขำยสนิค้ำและ
ขำยโฆษณำ เป็นตัวแทนในกำรเก็บเงินแทนบริษัทย่อย และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทย่อยตกลงช�ำระค่ำด�ำเนินกำร
ให้แก่บริษทั ในอตัรำค่ำด�ำเนินกำรเดอืนละ 0.05 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพ่ิม) ช�ำระภำยในวนัท่ี 1 ของทุกเดือนติดต่อกนั 
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

- ค่ำผลิตรำยกำรและค่ำเช่ำเวลำโฆษณำระหว่ำงกันคิดตำมรำคำปกติเทำ่กับลูกคำ้ท่ัวไป

- บริษัทได้ท�ำสัญญำให้เช่ำพื้นที่บริษัทบำงส่วน กับบริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีก�ำหนด 
ระยะเวลำ 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2559 ถงึวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 อตัรำค่ำเช่ำเดอืนละ 0.06 ล้ำนบำท (ยงัไม่รวม 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ส�ำหรับให้ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ ช�ำระคำ่เชำ่ล่วงหนำ้ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

- บริษทัได้ท�ำสญัญำบรกิำรรบัจ้ำงเป็นท่ีปรกึษำ รบัผดิชอบงำนบัญชี-กำรเงนิ ทรพัยำกรบุคคล จัดซ้ือ กฎหมำย IT และงำนอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทั คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกดั มกี�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุำคม 2559 ถงึวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2562 อัตรำค่ำด�ำเนินกำรปีที่ 1 เดือนละ 125,000.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ปีที่ 2 เดือนละ 131,250.00 บำท  
(ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ปีที่ 3 เดือนละ 137,815.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ช�ำระภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน

 หลักประกัน

 บริษัทเป็นผู้ค�้ำประกันให้บริษัทย่อยในกำรช�ำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินแหง่หนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อย 
จะต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 21

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

 ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรนีเ้ป็นผลประโยชน์ทีจ่่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ท้ังน้ีผู้บริหำรของบริษัท 
และบริษัทย่อยหมำยถึงบุคคลที่ก�ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,387,418.00 29,314,271.00 21,358,170.00 19,642,510.00

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1,089,427.00 970,031.00 537,256.00 504,156.00

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 99,756.00 61,613.00 63,924.00 22,440.00

  รวม 35,576,601.00 30,345,915.00 21,959,350.00 20,169,106.00
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5.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

2559 2558

จ�ำนวนเงิน
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จ�ำนวนเงิน
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 76,224,266.33 0.10 - 0.375 69,817,544.76 0.10 - 0.375

เงินลงทุนใน :-

 พันธบัตรรัฐบำล อำยุไม่เกิน 3 เดือน 99,931,636.26 1.42 - 1.43 139,852,807.97 1.45

  รวม 176,155,902.59 209,670,352.73

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

จ�ำนวนเงิน
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

จ�ำนวนเงิน
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 60,079,771.24 0.10 - 0.375 44,799,991.43 0.10 - 0.375

เงินลงทุนใน :-

 พันธบัตรรัฐบำล อำยุไม่เกิน 3 เดือน 99,931,636.26 1.42 - 1.43 139,852,807.97 1.45

  รวม 160,011,407.50 184,652,799.40

6.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 213,701,065.40 180,502,947.94 218,433,374.95 181,831,922.12

ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 287,759,373.17 301,749,256.37 244,675,202.45 288,686,142.00

รวมลูกหนี้กำรค้ำ 501,460,438.57 482,252,204.31 463,108,577.40 470,518,064.12

หัก ค่ำเผื่อประมำณกำรรับคืนหนังสือ (6,816,222.97) (10,851,027.60) (6,816,222.97) (10,851,027.60)

  ค่ำเผื่อประมำณกำรรับคืนนิตยสำร (31,725,812.37) (25,592,186.24) (31,725,812.37) (25,592,186.24)

  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,235,081.50) (9,789,081.50) (7,235,081.50) (7,435,081.50)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 455,683,321.73 436,019,908.97 417,331,460.56 426,639,768.78
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บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้อื่น

 ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 29,773,299.27 30,434,748.30 7,123,359.20 6,926,721.94

 ลูกหนี้เงินทดรองจำ่ย 3,440,071.55 2,023,471.65 1,699,801.45 731,361.26

 รำยได้ค้ำงรับ 9,323,596.10 2,179,346.87 3,418,303.98 1,840,394.40

 เงินประกันและเงินมัดจ�ำ 2,076,452.34 2,441,863.05 626,447.75 1,006,863.05

 อื่นๆ 3,423,617.80 4,142,017.38 3,060,543.03 4,142,017.38

รวมลูกหนี้อื่น 48,037,037.06 41,221,447.25 15,928,455.41 14,647,358.03

รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 503,720,358.79 477,241,356.22 433,259,915.97 441,287,126.81

 โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำของบริษัทมีระยะเวลำประมำณ 30 - 120 วัน ซึ่งกำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรคำ้  
มีดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 213,503,115.40 180,502,947.94 218,055,668.34 181,742,714.68

 เกินก�ำหนดช�ำระดังนี้

  - ไม่เกิน 3 เดือน 197,950.00 - 377,706.61 89,207.44

  - มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - -

  - มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - -

  - มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป - - - -

  รวม 213,701,065.40 180,502,947.94 218,433,374.95 181,831,922.12

หัก ค่ำเผื่อประมำณกำรรับคืนนิตยสำร (31,725,812.37) (25,592,186.24) (31,725,812.37) (25,592,186.24)

  สุทธิ 181,975,253.03 154,910,761.70 186,707,562.58 156,239,735.88
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บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้กำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 186,776,595.44 221,820,314.77 152,491,122.11 208,757,200.40

 เกินก�ำหนดช�ำระดังนี้

  - ไม่เกิน 3 เดือน 42,239,654.68 45,500,857.38 33,815,457.29 45,500,857.38

  - มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,700,145.57 4,855,436.98 6,325,645.57 4,855,436.98

  - มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 715,644.78 3,431,530.39 715,644.78 3,431,530.39

  - มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 12,077,239.56 11,990,677.26 12,077,239.56 11,990,677.26

  รวม 248,509,280.03 287,598,816.78 205,425,109.31 274,535,702.41

ลูกหนี้จำกกำรน�ำส่งงำน 39,250,093.14 14,150,439.59 39,250,093.14 14,150,439.59

  รวม 287,759,373.17 301,749,256.37 244,675,202.45 288,686,142.00

หัก ค่ำเผื่อประมำณกำรรับคืนหนังสือ (6,816,222.97) (10,851,027.60) (6,816,222.97) (10,851,027.60)

  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,235,081.50) (9,789,081.50) (7,235,081.50) (7,435,081.50)

  สุทธิ 273,708,068.70 281,109,147.27 230,623,897.98 270,400,032.90

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 455,683,321.73 436,019,908.97 417,331,460.56 426,639,768.78

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และประมำณกำรรับคืนหนังสือและ
นิตยสำร ดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม

ประมำณกำรรับคืน 
หนังสือและนิตยสำร

คำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้กำรค้ำ

รวม

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 36,443,213.84 9,789,081.50 46,232,295.34

บวก ส�ำรองเพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 41,363,665.38 - 41,363,665.38

หัก ตัดหนี้สูญระหว่ำงปี - (2,354,000.00) (2,354,000.00)

หัก โอนกลับรำยกำรส�ำรองระหวำ่งปี (39,264,843.88) (200,000.00) (39,464,843.88)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 38,542,035.34 7,235,081.50 45,777,116.84

148 // 149 >> AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.
 ANNUAL REPORT 2016



บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประมำณกำรรับคืน 
หนังสือและนิตยสำร

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้กำรค้ำ

รวม

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 36,443,213.84 7,435,081.50 43,878,295.34

บวก ส�ำรองเพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 41,363,665.38 - 41,363,665.38

หัก โอนกลับรำยกำรส�ำรองระหวำ่งปี (39,264,843.88) (200,000.00) (39,464,843.88)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 38,542,035.34 7,235,081.50 45,777,116.84

 ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทเชือ่ว่ำ ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและประมำณกำรรบัคนืหนงัสอืและนติยสำรตำมท่ีบนัทึกไว้เพียงพอในสถำนกำรณ์
ปัจจุบันแล้ว

7.	 สินค้าคงเหลือ

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

สินค้ำฝำกขำย 206,478,919.97 219,547,831.1 1 206,478,919.97 219,547,831.1 1

สินค้ำส�ำเร็จรูป 9,073,135.12 15,319,901.10 9,073,135.12 15,319,901.10

สินค้ำระหว่ำงผลิต 27,450,001.75 23,478,420.03 27,450,001.75 23,478,420.03

วัสดุกำรพิมพ์ 20,699,591.21 18,827,182.44 20,699,591.21 18,827,182.44

วัสดุสิ้นเปลือง 1,770,595.77 1,939,708.97 1,770,595.77 1,939,708.97

รำยกำรโทรทัศน์ผลิตเสร็จแล้ว 1,339,408.40 - - -

รำยกำรโทรทัศน์ระหวำ่งผลิต 3,522,855.39 5,671,471.22 - -

  รวม 270,334,507.61 284,784,514.87 265,472,243.82 279,113,043.65
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8.	 เงินลงทุนระยะยาว

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

รำคำทุน
(มูลค่ำที่ตรำไว้)

รำคำทุน
ตัดจ�ำหนำ่ย

รำคำทุน
(มูลค่ำที่ตรำไว้)

รำคำทุน
ตัดจ�ำหนำ่ย

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

 ที่จะถือจนครบก�ำหนด 10,000,000.00 10,028,254.00 10,000,000.00 10,084,762.00

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 เงนิลงทนุในตรำสำรหนีท้ีถ่อืจนครบก�ำหนดเป็นพนัธบตัรรฐับำลอำย ุ3 ปี อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 3.25 ต่อปี ซึ่งรำคำทุนส่วนหนึ่งจ�ำนวน 7.30 ลำ้นบำท บริษัทน�ำไปค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟำ้

9.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย รำคำทุน

ประเภทธุรกิจ
ทุนช�ำระแล้ว 

(พันบำท)
อัตรำร้อยละ 
กำรลงทุน

2559 2558 2559 2558

บริษัทร่วม

บรษิทั คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกดั ผลิตและจ�ำหน่ำย

หนังสือกำร์ตูน 30,000 46.00 12,907,734.68 - 13,800,000.00 -

12,907,734.68 - 13,800,000.00 -

 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสำมัญในบริษัท  
คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด โดยบริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 9 กันยำยน 2559 ทุน 
จดทะเบียน จ�ำนวน 30,000 หุ้น มูลคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 30.00 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทได้เข้ำซื้อหุ้น
สำมัญดังกล่ำว จ�ำนวน 13,800 หุ้น มูลคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 13.80 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนกำร
ถือหุ้นร้อยละ 46.00
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 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

บำท

งบกำรเงินรวม

2559 2558

บริษัท คำโดคำวะ อมรินทร์ จ�ำกัด 892,265.32 -

 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม มีดังนี้

บำท

2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 31,352,056.02 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  717,796.90 -

หนี้สินหมุนเวียน (4,009,560.14) -

รำยได้ 2,166,869.79 -

ขำดทุนส�ำหรับปี (1,939,707.22) -

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (1,939,707.22) -

 กระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินขำ้งต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบกำรเงินรวม

บำท

2559 2558

สินทรัพย์สุทธิ 28,060,292.78 -

สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ) 46 -

มูลคำ่ตำมบัญชีของบริษัท 12,907,734.68 -
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10.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ประกอบด้วย

ทุนช�ำระแล้ว (พันบำท)
สัดส่วนร้อยละของ

กำรลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

วิธีรำคำทุน (บำท)

2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

บรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ำกดั 1,800,000 1,200,000 99.99 99.99 1,799,946,000.00 1,199,964,000.00

1,799,946,000.00 1,199,964,000.00

 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันท่ี 19 ธันวำคม 2559 มีมติใหบ้ริษัทซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในบริษัท  
อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ�ำกัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลคำ่ที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 600 ลำ้นบำท ดังนั้น เพื่อคงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัท 
ได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุดงักล่ำวเมือ่วนัที ่21 ธนัวำคม 2559 จ�ำนวน 5,999,820 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็น 
จ�ำนวนเงิน 599.98 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.997 

 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2558 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในบริษัท 
อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ�ำกัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 7,000,000 หุ้น มูลคำ่ที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 700 ลำ้นบำท ดังนั้น เพื่อคงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด บริษัท 
ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกลำ่วเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2558 จ�ำนวน 6,999,790 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 100 บำท รวม
เป็นจ�ำนวนเงิน 699.98 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.997

11.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนช�ำระแล้ว
(พันบำท)

อัตรำร้อยละ
ของกำรลงทุน

วิธีรำคำทุน (บำท)

ประเภทธุรกิจ 2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินลงทุนในตรำสำรทุน :-

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  บรษิทั อมรนิทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์ จ�ำกดั จ�ำหน่ำยหนงัสอื 10,000 10,000 19.00 19.00 1,900,000.00 1,900,000.00

 บริษัทอื่น

  บริษทั ดบับลิวพเีอส (ประเทศไทย) จ�ำกดั บรกิำรงำนพมิพ์ 500,000 500,000 0.50 0.50 2,500,000.00 2,500,000.00

 รวม 4,400,000.00 4,400,000.00
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12.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน

ที่ดิน 18,075,000.00 - - 18,075,000.00

อำคำร 5,500,000.00 - - 5,500,000.00

ส่วนปรับปรุงอำคำร 78,706,916.42 - - 78,706,916.42

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 2,177,083.20 - - 2,177,083.20

ระบบต่ำงๆ 1,262,600.00 - - 1,262,600.00

สินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสรำ้ง 695,520.00 - - 695,520.00

 รวม 106,417,119.62 - - 106,417,119.62

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (5,499,999.00) - - (5,499,999.00)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (25,812,424.52) (5,371,380.72) - (31,183,805.24)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (407,117.64) (435,416.28) - (842,533.92)

ระบบต่ำงๆ (434,895.51) (252,519.96) - (687,415.47)

 รวม (32,154,436.67) (6,059,316.96) - (38,213,753.63)

อสังหำริมทรัพย์ - สุทธิ 74,262,682.95 68,203,365.99
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บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2557

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน

ที่ดิน 18,075,000.00 - - 18,075,000.00

อำคำร 5,500,000.00 - - 5,500,000.00

ส่วนปรับปรุงอำคำร 78,706,916.42 - - 78,706,916.42

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 1,144,900.00 1,032,183.20 - 2,177,083.20

ระบบตำ่งๆ 1,262,600.00 - - 1,262,600.00

สินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสรำ้ง 336,000.00 359,520.00 - 695,520.00

 รวม 105,025,416.42 1,391,703.20 - 106,417,119.62

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (5,499,999.00) - - (5,499,999.00)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (20,441,043.80) (5,371,380.72) - (25,812,424.52)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (165,374.30) (241,743.34) - (407,117.64)

ระบบตำ่งๆ (182,375.55) (252,519.96) - (434,895.51)

 รวม (26,288,792.65) (5,865,644.02) - (32,154,436.67)

อสังหำริมทรัพย์ - สุทธิ 78,736,623.77 74,262,682.95

 อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุเป็นทีด่นิและอำคำรทีส่�ำนกังำนอรณุอมรนิทร์ของบรษิทัได้ให้บรษิทัย่อยเช่ำเพือ่ใช้เป็นท่ีต้ังของสถำนี
โทรทัศน์ดิจิทัล

 เมื่อวันที ่30 มิถุนำยน 2558 บริษัทได้มีกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยที่ดินใช้วิธี
เปรยีบเทียบกบัข้อมลูตลำดมลูค่ำประเมนิจ�ำนวนเงนิ 23.90 ล้ำนบำท และอำคำรใช้วธีิคดิต้นทุนมลูค่ำประเมนิจ�ำนวนเงนิ 68.97 
ล้ำนบำท รวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำประเมินทั้งสิ้นจ�ำนวนเงิน 92.87 ลำ้นบำท
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13.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดิน 184,703,080.00 - - - 184,703,080.00

อำคำร 375,138,991.73 - - - 375,138,991.73

ส่วนปรับปรุงอำคำร 231,906,098.25 316,321.19 - 497,313.28 232,719,732.72

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,068,665,864.22 92,188,255.07 (246,450,582.81) (39,934,386.73) 874,469,149.75

อปุกรณ์ผลติรำยกำรและถ่ำยทอด

 สัญญำณ 130,173,028.80 1,379,884.25 (72,850.47) - 131,480,062.58

เครื่องมือเครื่องใช้ 231,196,471.73 4,152,097.14 (5,698,144.39) 39,526,893.19 269,177,317.67

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 105,618,704.46 2,853,040.06 (522,988.23) - 107,948,756.29

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 225,544,681.93 7,071,997.15 (2,562,551.11) 187,504.53 230,241,632.50

ยำนพำหนะ 82,326,370.63 1,864,000.00 (2,267,000.00) - 81,923,370.63

ระบบตำ่งๆ 70,024,344.74 1,325,451.00 (98,218.05) 13,374.43 71,264,952.12

สนิทรัพย์ระหว่ำงตดิตัง้และก่อสร้ำง 1,206,207.71 5,121,141.07 - (510,687.71) 5,816,661.07

 รวม 2,706,503,844.20 116,272,186.93 (257,672,335.06) (219,989.01) 2,564,883,707.06

หัก คำ่เสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (238,505,545.88) (15,933,538.05) - - (254,439,083.93)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (123,322,333.81) (14,836,414.30) - - (138,158,748.11)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (861,195,643.83) (40,174,580.59) 246,450,576.81 39,714,333.72 (615,205,313.89)

อปุกรณ์ผลติรำยกำรและถ่ำยทอด

 สัญญำณ (26,765,687.09) (20,531,859.43) 29,460.62 - (47,268,085.90)

เครื่องมือเครื่องใช้ (185,650,863.50) (15,502,773.44) 5,680,692.37 (39,566,606.45) (235,039,551.02)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (83,880,987.63) (6,995,335.42) 381,810.73 - (90,494,512.32)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (185,826,237.01) (12,561,065.20) 2,512,313.89 (147,727.27) (196,022,715.59)

ยำนพำหนะ (44,981,531.37) (7,579,740.50) 2,166,999.00 - (50,394,272.87)

ระบบตำ่งๆ (52,852,900.29) (5,040,698.87) 19,589.07 - (57,874,010.09)

 รวม (1,802,981,730.41) (139,156,005.80) 257,241,442.49 - (1,684,896,293.72)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 903,522,113.79 879,987,413.34
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บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2557

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดิน 184,703,080.00 - - - 184,703,080.00

อำคำร 374,818,991.73 320,000.00 - - 375,138,991.73

ส่วนปรับปรุงอำคำร 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

อปุกรณ์ผลติรำยกำรและถ่ำยทอด

 สัญญำณ 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

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 222,600,643.72 6,637,303.06 (2,976,264.85) (717,000.00) 225,544,681.93

ยำนพำหนะ 83,246,352.78 5,812,608.72 (6,702,264.25) (30,326.62) 82,326,370.63

ระบบต่ำงๆ 67,395,978.03 2,442,734.61 - 185,632.10 70,024,344.74

สนิทรัพย์ระหว่ำงตดิตัง้และก่อสร้ำง 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 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (222,388,188.23) (16,117,357.65) - - (238,505,545.88)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (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)

อปุกรณ์ผลติรำยกำรและถ่ำยทอด

 สัญญำณ (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)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (175,359,895.17) (13,732,544.54) 2,865,878.24 400,324.46 (185,826,237.01)

ยำนพำหนะ (44,474,114.65) (7,272,499.59) 6,702,258.25 62,824.62 (44,981,531.37)

ระบบต่ำงๆ (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 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,007,326,571.81 903,522,113.79
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บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดิน 166,628,080.00 - - - 166,628,080.00

อำคำร 369,638,991.73 - - - 369,638,991.73

ส่วนปรับปรุงอำคำร 153,199,181.83 316,321.19 - 497,313.28 154,012,816.30

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,068,665,864.22 92,188,255.07 (246,450,582.81) (39,934,386.73) 874,469,149.75

เครื่องมือเครื่องใช้ 197,168,186.68 3,361,384.06 (5,698,144.39) 39,526,893.19 234,358,319.54

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 80,949,199.52 809,256.61 (353,379.96) - 81,405,076.17

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 215,393,817.69 6,815,192.34 (2,554,151.11) 187,504.53 219,842,363.45

ยำนพำหนะ 71,320,116.62 1,864,000.00 (2,267,000.00) - 70,917,116.62

ระบบต่ำงๆ 56,523,585.15 - - 13,374.43 56,536,959.58

สินทรัพย์ระหว่ำงตดิตัง้และก่อสร้ำง 510,687.71 5,121,141.07 - (510,687.71) 5,121,141.07

 รวม 2,379,997,711.15 110,475,550.34 (257,323,258.27) (219,989.01) 2,232,930,014.21

หัก คำ่เสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (233,005,546.88) (15,933,538.05) - - (248,939,084.93)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (97,509,909.29) (9,465,033.58) - - (106,974,942.87)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (861,195,643.83) (40,174,580.59) 246,450,576.81 39,714,333.72 (615,205,313.89)

เครื่องมือเครื่องใช้ (174,391,486.29) (8,769,274.58) 5,680,692.37 (39,566,606.45) (217,046,674.95)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (76,903,613.03) (1,803,306.66) 347,920.85 - (78,358,998.84)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (182,817,454.76) (10,511,071.58) 2,508,371.99 (147,727.27) (190,967,881.62)

ยำนพำหนะ (42,261,646.22) (5,794,876.46) 2,166,999.00 - (45,889,523.68)

ระบบต่ำงๆ (49,025,891.60) (2,187,194.11) - - (51,213,085.71)

 รวม (1,717,111,191.90) (94,638,875.61) 257,154,561.02 - (1,554,595,506.49)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 662,886,519.25 678,334,507.72
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บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2557

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

ที่ดิน 166,628,080.00 - - - 166,628,080.00

อำคำร 369,318,991.73 320,000.00 - - 369,638,991.73

ส่วนปรับปรุงอำคำร 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

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 213,091,524.46 5,278,558.08 (2,976,264.85) - 215,393,817.69

ยำนพำหนะ 72,390,598.77 5,694,608.72 (6,702,264.25) (62,826.62) 71,320,116.62

ระบบตำ่งๆ 56,245,679.16 277,905.99 - - 56,523,585.15

สนิทรัพย์ระหว่ำงตดิตัง้และก่อสร้ำง - 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 คำ่เสื่อมรำคำสะสม

อำคำร (216,888,189.23) (16,117,357.65) - - (233,005,546.88)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (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)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (173,743,212.30) (11,940,120.70) 2,865,878.24 - (182,817,454.76)

ยำนพำหนะ (43,536,961.46) (5,489,767.63) 6,702,258.25 62,824.62 (42,261,646.22)

ระบบตำ่งๆ (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 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 737,832,108.34 662,886,519.25

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยำนพำหนะและเครื่องใช้ส�ำนักงำนมูลคำ่สุทธิตำมบัญชีจ�ำนวน 91.78 ลำ้นบำท และ 
13.28 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ อยู่ภำยใต้สัญญำเชำ่ระยะยำว ตำมหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินข้อที่ 24

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยังคงใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รำคำทุน 
1,074.78 ล้ำนบำท และ 1,189.30 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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14.	ที่ดินรอการพัฒนา

 ทีด่นิรอกำรพฒันำทัง้จ�ำนวนมวีตัถปุระสงค์เพือ่กำรขยำยโรงงำนเพือ่อนำคต ซึง่ตัง้แต่ปี 2553 บรษิทัชะลอกำรขยำยโรงงำนออกไป 
และขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพเศรษฐกิจที่เหมำะสมในกำรขยำยโรงงำน

15.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 76,072,585.17 5,728,292.10 - (783,320.39) 81,017,556.88

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำต 3,093,859,222.60 - - - 3,093,859,222.60

เครื่องหมำยกำรค้ำ 1,540,000.00 - - - 1,540,000.00

คำ่ลิขสิทธิ์รำยกำรโทรทัศน์ 33,811,079.27 21,140,080.91 - - 54,951,160.18

 รวม 3,205,282,887.04 26,868,373.01 - (783,320.39) 3,231,367,939.66

หัก ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (59,228,391.57) (8,242,416.62) - 783,320.39 (66,687,487.80)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต (347,199,757.21) (206,257,281.48) - - (553,457,038.69)

เครื่องหมำยกำรคำ้ (247,559.26) (154,000.08) - - (401,559.34)

ค่ำลิขสิทธิ์รำยกำรโทรทัศน์ (13,410,673.10) (18,669,504.08) - - (32,080,177.18)

(420,086,381.14) (233,323,202.26) - 783,320.39 (652,626,263.01)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 2,785,196,505.90 2,578,741,676.65
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บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2557 
ปรับปรุงใหม่

รำยกำรในระหว่ำงปี
ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 68,000,953.31 3,499,603.46 (548,758.96) 5,120,787.36 76,072,585.17

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำต 3,093,859,222.60 - - - 3,093,859,222.60

เครื่องหมำยกำรคำ้ 1,540,000.00 - - - 1,540,000.00

ค่ำลิขสิทธิ์รำยกำรโทรทัศน์ 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 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (49,781,969.53) (9,712,351.41) 265,929.37 - (59,228,391.57)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต (140,942,475.70) (206,257,281.51) - - (347,199,757.21)

เครื่องหมำยกำรคำ้ (93,559.18) (154,000.08) - - (247,559.26)

คำ่ลิขสิทธิ์รำยกำรโทรทัศน์ (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

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 63,223,850.46 5,666,547.03 - (783,320.39) 68,107,077.10

หัก ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (54,089,452.82) (5,496,260.55) - 783,320.39 (58,802,392.98)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 9,134,397.64 9,304,684.12

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2557

รำยกำรในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง
รับโอน

(โอนออก)

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 60,784,937.24 2,987,672.18 (548,758.96) - 63,223,850.46

หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (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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 ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทย่อยได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัลประเภทมำตรฐำน 
ควำมคมชดัสงู มอีำย ุ15 ปี นบัจำกวนัทีไ่ด้รบัใบอนญุำต โดยเริม่ตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษำยน 2557 ถงึวนัท่ี 24 เมษำยน 2572 โดย 
บริษัทย่อยจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จ�ำนวนเงิน 3,320 ลำ้นบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

16.	ลิขสิทธิ์หนังสือ

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีลิขสิทธิ์หนังสือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุป ได้ดังนี้

บำท

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

ยอดยกมำต้นปี 32,383,202.92 25,963,465.80

รำยกำรซื้อเพิ่มระหวำ่งปี 39,139,568.02 36,412,313.04

ค่ำตัดจ่ำยส�ำหรับปีคิดเขำ้ต้นทุนบริกำร (38,391,419.01) (28,906,346.00)

รำยกำรตัดจ�ำหนำ่ยจำกบัญชี (3,792,198.10) (1,086,229.92)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 29,339,153.83 32,383,202.92

17.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 46,083,618.02 208,445,838.03 37,394,980.99 36,134,540.39

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - - (2,083,185.77) (1,466,414.54)

46,083,618.02 208,445,838.03 35,311,795.22 34,668,125.85
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 รำยกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม

 
ยอดตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2558

รำยได้ (คำ่ใช้จำ่ย) ในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 ลูกหนี้กำรค้ำ 8,580,983.99 382,381.12 - 8,963,365.11

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 4,655,151.40 929,478.09 - 5,584,629.49

 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 4,637,722.93 6,709,595.67 - 11,347,318.60

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 23,783,362.80 1,152,902.19 (856,018.32) 24,080,246.67

 ขำดทุนสะสมยกไป 169,362,277.07 (169,362,277.07) - -

  รวม 211,019,498.19 (160,187,920.00) (856,018.32) 49,975,559.87

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,107,245.62 (701,510.46) - 1,808,756.08

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,466,414.54 (616,771.23) - 2,083,185.77

  รวม 2,573,660.16 (1,318,281.69) - 3,891,941.85

บำท

งบกำรเงินรวม

 

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2557
(ปรับปรุงใหม่)

รำยได้ (คำ่ใช้จำ่ย) ในระหว่ำงปี
ยอดตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2558ในก�ำไรขำดทุน

ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 ลูกหนี้กำรค้ำ 8,931,182.06 (350,198.07) - 8,580,983.99

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,357,452.91 1,297,698.49 - 4,655,151.40

 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 1,131,778.77 3,505,944.16 - 4,637,722.93

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 20,938,386.38 3,030,171.82 (185,195.40) 23,783,362.80

 ขำดทุนสะสมยกไป 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

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 360,357.85 (746,887.77) - 1,107,245.62

 หนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว 1,432,918.49 (33,496.05) - 1,466,414.54

  รวม 1,793,276.34 (780,383.82) - 2,573,660.16
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บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2558

รำยได้ (คำ่ใช้จำ่ย) ในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2559ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 ลูกหนี้กำรค้ำ 8,580,983.99 382,381.12 - 8,963,365.11

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 4,655,151.40 929,478.09 - 5,584,629.49

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 22,898,405.00 804,599.71 (856,018.32) 22,846,986.39

  รวม 36,134,540.39 2,116,458.92 (856,018.32) 37,394,980.99

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,466,414.54 (616,771.23) - 2,083,185.77

  รวม 1,466,414.54 (616,771.23) - 2,083,185.77

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2557

รำยได้ (คำ่ใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2558ในก�ำไรขำดทุน
ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 ลูกหนี้กำรคำ้ 8,931,182.06 (350,198.07) - 8,580,983.99

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,357,452.91 1,297,698.49 - 4,655,151.40

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 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

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :-

 หนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว 1,432,918.49 (33,496.05) - 1,466,414.54

  รวม 1,432,918.49 (33,496.05) - 1,466,414.54
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18.	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญำใช้เงิน 550,000,000.00 450,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้ในรปูตัว๋สญัญำใช้เงนิกบัสถำบนักำรเงินในประเทศ 
จ�ำนวนเงิน 550 ล้ำนบำท และ 450 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (เฉพำะกิจกำร : จ�ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท และ 50 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ) อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งมีก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในหนึ่งปี

19.	ตั๋วแลกเงิน

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

ตั๋วแลกเงิน - ตำมมูลค่ำตรำไว้ 200,000,000.00 100,000,000.00

หัก ส่วนลดหนำ้ตั๋ว (3,344,561.88) (498,594.05)

ตั๋วแลกเงิน - ตำมมูลคำ่ตัดจำ่ย 196,655,438.12 99,501,405.95

 ในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 บริษทัได้ออกตัว๋แลกเงนิชนดิระบุช่ือจ�ำนวน 17 ฉบับ และ 4 ฉบับ ตำมล�ำดบั เป็นจ�ำนวนเงนิรวม 
200 ลำ้นบำท และ 100 ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ครบก�ำหนดคืนตำมที่ระบุไว้หนำ้ตั๋วแลกเงิน และมีกำรตัดจำ่ย 
ส่วนลดจำกหน้ำตั๋ว เพื่อรับรู้เป็นต้นทุนทำงกำรเงินส�ำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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20.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

  ตั๋วเงินจ่ำย 1,448,311.79 1,822,194.40 1,448,311.79 1,822,194.40

  เจ้ำหนี้กำรค้ำ - ในประเทศ 152,130,834.91 131,893,446.88 160,591,849.63 164,725,368.48

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้ 153,579,146.70 133,715,641.28 162,040,161.42 166,547,562.88

เจ้ำหนี้อื่น

 เงินรับล่วงหนำ้ 47,490,039.46 42,820,893.48 41,087,633.87 41,941,998.97

 เจ้ำหนี้ค่ำซื้อทรัพย์สิน 974,622.85 4,613,942.20 839,817.10 874,421.20

  อื่นๆ 3,561,372.05 3,227,465.35 2,480,980.62 2,721,851.55

รวมเจ้ำหนี้อื่น 52,026,034.36 50,662,301.03 44,408,431.59 45,538,271.72

รวมเจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 205,605,181.06 184,377,942.31 206,448,593.01 212,085,834.60

21.	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม

2559 2558

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 1,340,000,000.00 980,000,000.00

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (270,000,000.00) -

สุทธิ 1,070,000,000.00 980,000,000.00

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บรษัิทย่อยมเีงนิกู้ยืมระยะยำวกบัสถำบันกำรเงนิในประเทศแห่งหน่ึง วงเงนิกู้รวม 2,490  
ล้ำนบำท เพื่อน�ำไปช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต่อส�ำนักงำน กสทช. 
ซึ่งบริษัทย่อยได้เบิกรับเงินกู้แล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 1,390 ล้ำนบำท และ 980 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดดอกเบี้ยเป็นไปตำม 
อัตรำในสัญญำเงินกู ้ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือนนับตั้งแต่วันท่ีเบิกเงินกู้และก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นตำมที่ก�ำหนดไว้ 
ในสัญญำเงินกู้นี้

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมข้ำงต้น บริษัทเป็นผู้ค�้ำประกันให้บริษัทย่อยในกำรช�ำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำ เช่น กำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินในส่วนของควำมสำมำรถในกำรช�ำระคืนหน้ีสิน และ
อัตรำส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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 และเพ่ือเป็นกำรปอ้งกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้นี้ บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำกำรแลกเปลี่ยนภำระดอกเบ้ียกับผู้ให้กู้ 
ข้ำงต้น ส�ำหรับเงินกู้จ�ำนวนเงิน 470 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำดอกเบี้ยส�ำหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2559 เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำ

 เมือ่วนัที ่28 มนีำคม 2559 บรษัิทย่อยมกีำรแก้ไขสญัญำกู้เงนิเพ่ิมเตมิ โดยขอเบิกรบัเงนิกู้ให้เสรจ็สิน้ภำยในเดอืนพฤษภำคม 2562 
และตกลงช�ำระงวดแรกในเดือนมีนำคม 2559 โดยช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นใน 72 งวด จ�ำนวนเงินตำมเงื่อนไข 
กำรผ่อนช�ำระที่ระบุไว้ในสัญญำ

22	หุ้นกู้ระยะยาว

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 - 100,000,000.00

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 100,000,000.00 -

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559 100,000,000.00 -

รวมหุ้นกู้ระยะยำว 200,000,000.00 100,000,000.00

 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2557 ผู้ถือหุ้นอนุมัติในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้โดยให้
บริษัทด�ำเนินกำรออกหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุช่ือ และ/หรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทน 
ผู้ถอืหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสทิธิ ์และ/หรอืหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ์ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุ้นกู ้
ในแต่ละครัง้ วงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท และหุ้นกู้มอีำยไุม่เกิน 7 ปี โดยเสนอขำยภำยในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ 
ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยแก่นักลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือเสนอขำยแก่นักลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือสถำบัน 
กำรเงิน

 โดยเมือ่วนัที ่3 ธนัวำคม 2557 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ระบชุือ่ผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ และ
จ�ำหน่ำยแก่ผู้ลงทนุวงจ�ำกดัไม่เกิน 10 รำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยมรีำยละเอียดดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 3 ธันวำคม 2557
จ�ำนวนและมูลค่ำหุ้นกู้ 100,000 หน่วย มูลค่ำหน่วยละ 1,000 บำท
มูลค่ำหุ้นกู้รวม 100 ล้ำนบำท
อำยุและวันครบก�ำหนดไถ่ถอน 2 ปี ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำร้อยละ 4.70 ต่อปี
ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 3 มีนำคม วันที่ 3 มิถุนำยน วันที่ 3 กันยำยน

และวันที่ 3 ธันวำคม ของทุกปี

166 // 167 >> AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.
 ANNUAL REPORT 2016



 เมือ่วนัที ่3 มนีำคม 2559 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ และจ�ำหน่ำย
แก่ผู้ลงทนุวงจ�ำกดัไม่เกิน 10 รำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 3 มีนำคม 2559
จ�ำนวนและมูลค่ำหุ้นกู้ 100,000 หน่วย มูลคำ่หน่วยละ 1,000 บำท
มูลค่ำหุ้นกู้รวม 100 ล้ำนบำท
อำยุและวันครบก�ำหนดไถ่ถอน 2 ปี ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 มีนำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำร้อยละ 4.70 ต่อปี
ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 3 มิถุนำยน วันที่ 3 กันยำยน วันที่ 3 ธันวำคม

และวันที่ 3 มีนำคม ของทุกปี

 และเมือ่วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2559 บรษัิทได้ออกหุ้นกู้ระบชุือ่ผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ และ
จ�ำหน่ำยแก่ผู้ลงทนุวงจ�ำกดัไม่เกิน 10 รำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยมรีำยละเอียดดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 7 ธันวำคม 2559
จ�ำนวนและมูลคำ่หุ้นกู้ 100,000 หน่วย มูลคำ่หน่วยละ 1,000 บำท
มูลค่ำหุ้นกู้รวม 100 ลำ้นบำท
อำยุและวันครบก�ำหนดไถ่ถอน 2 ปี ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำร้อยละ 4.60 ต่อปี
ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 7 มีนำคม วันที่ 7 มิถุนำยน วันที่ 7 กันยำยน และวันที่ 7 

ธันวำคม ของทุกปี

23.	หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

 ประกอบด้วย

 บำท

งบกำรเงินรวม

2559 2558

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

  มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจำ่ยช�ำระ 458,696,371.39 476,126,833.51

  ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคต 54,303,628.61 36,873,166.49

    รวม 513,000,000.00 513,000,000.00

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี

 มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจำ่ยช�ำระ 649,353,516.49 1,096,299,024.22

  ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคต 74,646,483.51 140,700,975.78

   รวม 724,000,000.00 1,237,000,000.00

จ�ำนวนเงินที่ต้องจำ่ยช�ำระ 1,237,000,000.00 1,750,000,000.00
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 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2557 บริษัทย่อยได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกรำคม 2557 แจ้งผลกำรประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำร
โทรทัศน์ในระบบดจิทิลั ให้เป็นผู้ชนะกำรประมูลในหมวดทัว่ไปแบบควำมคมชัดสงู ด้วยรำคำประมลูจ�ำนวนเงนิ 3,320 ล้ำนบำท 
(ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) มอีำย ุ15 ปีนับจำกวนัทีไ่ด้รบัอนญุำต โดยบรษิทัย่อยจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตภำยใน 5 ปี ดังนี้

ล้ำนบำท

งวดที่ 1 (ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรเป็นผู้ชนะกำรประมูล) 936

งวดที่ 2 (ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ที่ได้รับใบอนุญำต) 634

งวดที่ 3 (ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดระยะเวลำ 2 ปี ที่ได้รับใบอนุญำต) 513

งวดที่ 4 (ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ที่ได้รับใบอนุญำต) 513

งวดที่ 5 (ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ที่ได้รับใบอนุญำต) 362

งวดที่ 6 (ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบก�ำหนดระยะเวลำ 5 ปี ที่ได้รับใบอนุญำต) 362

  รวม 3,320

 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทย่อยได้น�ำหนังสือค�้ำประกันไปวำงเป็นหลักประกันสัญญำจ�ำนวนเงิน 2,550.88 ล้ำนบำท  
บริษัทย่อยได้รับคืนหนังสือค�้ำประกันจ�ำนวนเงิน 1,227.29 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยมีหนังสือ 
ค�้ำประกันคงเหลือจ�ำนวนเงิน 1,323.59 ล้ำนบำท

24.	หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว

 - ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี 19,954,636.64 4,401,611.08

 - ครบก�ำหนด 1 - 5 ปี 73,132,181.03 2,697,145.64

รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 93,086,817.67 7,098,756.72

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคตของสัญญำเชำ่ระยะยำว (13,223,121.45) (475,191.42)

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว 79,863,696.22 6,623,565.30

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (15,815,418.23) (4,093,084.25)

สุทธิ 64,048,277.99 2,530,481.05

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บรษัิทได้ท�ำสญัญำเช่ำกำรเงนิในยำนพำหนะและเครือ่งใช้ส�ำนักงำน อำยุสญัญำ 3 - 5 ปี 
กับบริษัทลีสซ่ิง 3 แห่ง ซ่ึงมีสัญญำจ�ำนวน 8 ฉบับ และ 9 ฉบับ โดยช�ำระค่ำเช่ำเดือนละ 1.69 ลำ้นบำท และ 0.29 ลำ้นบำท 
ตำมล�ำดับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังเป็นของผู้ให้เชำ่จนกวำ่บริษัทจะจำ่ยเงินซื้อตำมภำระผูกพันในสัญญำ
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 ในระหว่ำงงวด 2559 บริษัทได้ท�ำสัญญำเช่ำระยะยำวกับบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อยำนพำหนะจ�ำนวน 1 สัญญำ มูลคำ่ตำม
สัญญำ 2.08 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อำยุสัญญำ 4 ปี โดยจำ่ยช�ำระค่ำเชำ่เดือนละ 0.03 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) 
ซ้ืออปุกรณ์ส�ำนกังำน 1 สญัญำ มลูค่ำตำมสญัญำ 0.83 ล้ำนบำท (รวมภำษมีลูค่ำเพิม่) อำยสุญัญำ 4 ปี โดยจ่ำยช�ำระค่ำเช่ำเดือนละ 
0.02 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) และซื้อเครื่องจักร 1 สัญญำ มูลคำ่ตำมสัญญำ 88.04 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม) 
อำยุสัญญำ 5 ปี โดยจ่ำยช�ำระค่ำเช่ำเดือนละ 1.49 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

25.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกรำคม 118,916,813.98 104,691,931.94 114,492,024.98 101,374,359.94

ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

 ประกันภัย (6,632,639.55) (476,573.00) (6,632,639.55) -

ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร (19,606,533.51) (11,274,355.00) (19,408,533.51) (11,230,355.00)

ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ย 27,723,577.03 25,975,810.04 25,784,064.68 24,348,020.04

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 120,401,217.95 118,916,813.98 114,234,916.60 114,492,024.98

 ค่ำใช้จำ่ยที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ย

 ต้นทุนขำยและบริกำร 18,930,880.65 17,458,534.00 17,733,962.25 16,524,331.96

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 7,603,513.38 7,485,632.04 7,448,922.43 7,297,092.08

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 1,189,183.00 1,031,644.00 601,180.00 526,596.00

  รวม 27,723,577.03 25,975,810.04 25,784,064.68 24,348,020.04

ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย:-

 รับรู้ในก�ำไรขำดทุน 2,352,547.95 (449,404.00) 2,352,547.95 -

 รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,280,091.60 925,977.00 4,280,091.60 -

  รวม 6,632,639.55 476,573.00 6,632,639.55 -
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 ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

ร้อยละ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

อัตรำคิดลด 2.12 - 2.92 2.92 - 4.27 2.12 3.63 - 4.27

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 3.00 - 4.00 3.00 3.00 - 4.00

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน 0.00 - 27.00 0.00 - 26.00 0.00 - 27.00 0.00 - 26.00

อัตรำกำรมรณะ 5.00 5.00 5.00 5.00

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลคำ่ปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2559 สรุปได้ดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตรำคิดลด (7,054,916.00) 8,045,685.00 (6,581,500.00) 7,507,201.00

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 7,805,013.00 (6,981,132.00) 7,246,995.00 (6,484,672.00)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (6,990,164.00) 4,370,036.00 (7,019,610.00) 4,399,309.00
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26.	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

26.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขำดทุน:-

 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน:-

  ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 55,162,370.80 62,754,763.49 55,162,370.80 62,754,763.49

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:-

  กำรเปลี่ยนแปลงของผลตำ่งชั่วครำว

  ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร 161,506,201.69 (91,191,852.31) (1,499,687.69) (3,537,537.39)

   รวม 216,668,572.49 (28,437,088.82) 53,662,683.11 59,217,226.10

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:-

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:-

  ผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

  คณิตศำสตร์ประกันภัย 856,018.32 185,195.40 856,018.32 -

   รวม 856,018.32 185,195.40 856,018.32 -
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26.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ�ำนวนคำ่ใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส�ำหรับปี (411,447,690.99) (445,583,332.88) 273,278,323.74 297,207,024.01

อัตรำภำษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

คำ่ใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค�ำนวณตำมอัตรำ 
 ภำษีที่ใช้ (82,289,538.20) (89,116,666.58) 54,655,664.75 59,441,404.80

รำยกำรกระทบยอด

  ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน�ำมำค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี

   - คำ่ใช้จ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำย

     ในกำรค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี 540,401.68 1,128,873.13 254,819.10 245,798.43

  ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือก�ำไรที่ไม่ต้องน�ำมำค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี

   - รำยได้ปันผลที่ได้รับยกเว้น (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00) (25,000.00)

   - ค่ำใช้จ่ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยได้เพิม่ทำงภำษี (1,321,123.61) (368,293.48) (1,066,240.69) (358,267.36)

 ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทนุในบรษิทัร่วม 178,453.07 - - -

 ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์

  ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 299,741,939.60 60,030,707.88 - -

 อื่นๆ (156,560.05) (86,709.77) (156,560.05) (86,709.77)

รวมรำยกำรกระทบยอด 298,958,110.69 60,679,577.76 (992,981.64) (224,178.70)

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 216,668,572.49 (28,437,088.82) 53,662,683.11 59,217,226.10

26.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอตัรำภำษทีีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่และอตัรำภำษีทีใ่ช้ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
สรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

จ�ำนวนภำษี 
(บำท)

อัตรำ
ภำษี
(%)

จ�ำนวนภำษี 
(บำท)

อัตรำ
ภำษี
(%)

จ�ำนวนภำษี 
(บำท)

อัตรำ
ภำษี
(%)

จ�ำนวนภำษี 
(บำท)

อัตรำ
ภำษี
(%)

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปี (411,447,690.99) (445,583,332.88) 273,278,323.74 297,207,024.01

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (82,289,538.20) (20.00) (89,116,666.58) (20.00) 54,655,664.75 20.00 59,441,404.80 20.00

รำยกำรกระทบยอด 298,958,110.69 72.66 60,679,577.76 13.62 (992,981.64) (0.36) (224,178.70) (0.08)

คำ่ใช้จำ่ย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 216,668,572.49 52.66 (28,437,088.82) (6.38) 53,662,683.11 19.64 59,217,226.10 19.92
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27.	เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย จ�ำนวนหุ้น เงินปันผล
รวมจ่ำย
เงินปันผล

วันที่จ่ำยเงินปันผล

(พันหุ้น) (บำทต่อหุ้น) (พันบำท)

ประกำศจ่ำยจำกก�ำไรของปี 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559

- - ไม่จ่ำยเงินปันผล -

ประกำศจ่ำยจำกก�ำไรของปี 2557 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2558

220,000 0.70 154,000 11 พฤษภำคม 2558

28.	การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรบริหำรทำงกำรเงินคือ กำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
และกำรด�ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของกองทุนที่เหมำะสม

 ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเทำ่กับ 5.16 : 1  
(วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เทำ่กับ 2.66 : 1) และบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.40 : 1 (วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
เท่ำกับ 0.32 : 1)

29.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย รำยกำรค่ำใช้จำ่ยที่ส�ำคัญ 
ดังต่อไปนี้

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558 2559 2558

กำรเปลี่ยนแปลงสินคำ้ส�ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต (16,153,302.83) (7,931,374.73) (15,344,095.40) (8,995,830.54)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 284,352,454.19 338,308,955.21 284,352,454.19 338,308,955.21

เงินเดือน ค่ำแรงงำน และผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 626,643,542.03 646,372,716.13 495,022,093.54 526,148,296.05

ค่ำเสื่อมรำคำและคำ่ตัดจำ่ย 372,479,208.06 378,522,864.80 106,194,453.12 121,301,947.61

คำ่บทควำม ค่ำภำพประกอบ ค่ำแปล และคำ่ลิขสิทธิ์ 89,105,615.30 93,435,843.46 89,105,615.30 93,435,843.46

ค่ำบริกำรโครงขำ่ย/ส่งสัญญำณ 185,948,807.51 173,923,835.78 - -

ค่ำจ้ำงผลิตรำยกำร 45,892,785.93 53,259,462.52 - -
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30.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบญัญตักิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีนี ้
บรหิำรโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ ไทยพำณชิย์ จ�ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมือ่พนกังำนน้ันออกจำกงำนตำมระเบยีบ 
ว่ำด้วยกองทุนของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จำ่ยเงินสมทบกองทุน 
เป็นจ�ำนวนเงิน 11.64 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 9.35 ล้ำนบำท) และ 11.21 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 9.36 
ล้ำนบำท) ตำมล�ำดับ

31.	ส่วนงานด�าเนินงาน

 ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอน้ีสอดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัทีผู่้มอี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำนได้รบัและ
สอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนงำน

 เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรบรหิำรงำน บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธรุกิจตำมประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิำร 
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 2 ส่วนงำนหลัก คือ

 ส่วนงำน 1 ส่วนงำนพิมพ์ (Print) เป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรผลิตและจ�ำหน่ำยหนังสือ

 ส่วนงำน 2 ส่วนงำนอื่น (Non-print) ได้แก่ (1) ธุรกิจชีวจิตโฮม จัดอบรมสัมมนำ ธุรกิจจัดงำนแสดงและธุรกิจเว็บไซต์  
  (2) ธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์

 บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลัก คือ ประเทศไทย

 บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงำน และประเมินก�ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน
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 ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

ส่วนงำนพิมพ์ ส่วนงำนอื่น

รวมธุรกิจผลิตและ
จ�ำหนำ่ยหนังสือ

(1) ธุรกิจชีวจิตโฮม
จัดอบรมสัมมนำ ธุรกิจจัด

งำนแสดงและธุรกิจเว็บไซต์

(2) ธุรกิจผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 1,367.09 1,545.81 315.44 312.69 211.47 110.13 1,894.00 1,968.63

ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน (975.73) (1,133.50) (149.04) (144.99) (704.57) (674.57) (1,829.34) (1,953.06)

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 391.36 412.31 166.40 167.70 (493.10) (564.44) 64.66 15.57

รำยได้อื่น - - - - - - 51.01 35.23

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย - - - - - - (59.11) (56.07)

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร - - - - - - (295.55) (322.25)

คำ่ตอบแทนผู้บริหำร - - - - - - (35.58) (30.35)

ต้นทุนทำงกำรเงิน - - - - - - (135.99) (87.72)

ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำก
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - - - (0.89) -

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - - - - - - (216.67) 28.44

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี - - - - - - (628.12) (417.15)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ลูกหนี้กำรคำ้ 403.20 413.92 14.13 11.39 36.59 10.71 453.92 436.02

สินค้ำคงเหลือ 264.55 278.53 0.95 0.58 4.86 5.67 270.33 284.78

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 741.16 656.68 5.38 6.09 133.45 240.75 879.99 903.52

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.21 9.06 0.09 0.08 2,569.44 2,776.06 2,578.74 2,785.20

สินทรัพย์ส่วนกลำง - - - - - - 557.59 690.61

สินทรัพย์รวม - - - - - - 4,740.57 5,100.13
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32.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

32.1 นอกจำกหนี้สินที่ปรำกฏในงบกำรเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นกับ
ธนำคำร ดังนี้

วงเงิน (ล้ำน)

สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

หนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร บำท 67.00 10.38 56.62

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ดอลลำร์สหรัฐ 1.85 - 1.85

บำท 100.00 - 100.00

เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท บำท 70.00 - 70.00

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น บำท 465.00 100.00 365.00

32.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีส�ำคัญต่ำงๆ ดังนี้

32.2.1 บริษทัมภีำระผูกพนัคงเหลือตำมสญัญำรบัเหมำก่อสร้ำงจ�ำนวนเงนิ 0.18 ล้ำนบำท สญัญำซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
จ�ำนวนเงิน 0.08 ลำ้นบำท สัญญำซื้อเครื่องจักร จ�ำนวนเงิน 12.09 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม)

32.2.2 บริษัทมีข้อตกลงกับเจ้ำของผลงำนต่ำงๆ 2 ประเภท ดังนี้ 
- จ่ำยค่ำตอบแทนเป็นอัตรำร้อยละของจ�ำนวนเล่มที่พิมพ์ผลงำนออกมำ

 - จ่ำยคำ่ตอบแทนเป็นอัตรำร้อยละของจ�ำนวนเล่มท่ีพิมพ์ผลงำนออกมำ โดยจ่ำยร้อยละ 70 ของจ�ำนวนเล่ม 
 ที่พิมพ์ ส่วนที่เหลือจะจ่ำยตำมยอดจ�ำหนำ่ยหนังสือ

32.2.3 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำเชำ่และบริกำรโดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 - 2 ปี จ�ำนวนเงินที่ต้องจำ่ยตำมสัญญำ
รวม 1.06 ล้ำนบำท

32.2.4 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำใช้บริกำรโครงขำ่ยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัล กับสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยตกลงจะใช้บริกำรเป็นระยะเวลำ 14 ปี 5 เดือน (นับต้ังแต่วันท่ี  
17 มกรำคม 2557 ถงึวันที ่31 พฤษภำคม 2571) ก�ำหนดค่ำใช้บรกิำรเป็นจ�ำนวนเงิน 14.16 ล้ำนบำทต่อเดือน  
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

32.2.5 บรษิทัย่อยได้ท�ำสญัญำกบับรษิทัในประเทศสองแห่ง เพือ่ใช้บรกิำรเกีย่วกบักำรรวมสญัญำณโทรทศัน์ท้ังสญัญำณ
ภำพและสัญญำณเสียง รวมถึงบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรให้บริกำรบีบอัดสัญญำณโทรทัศน์ สง่สัญญำณ
โทรทศัน์ขึน้สู่ดำวเทยีม C-band ส�ำหรบักำรใช้งำนระยะเวลำ 2 ปี 11 เดอืน 24 วนั (นับตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภำคม 
2557 ถงึวนัที ่24 เมษำยน 2560) และ Ku-band ส�ำหรบักำรใช้งำนระยะเวลำ 3 ปี (นบัตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษำยน 
2557 ถึงวันที่ 24 เมษำยน 2560) โดยบริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำใช้บริกำรดังกล่ำวตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
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32.2.6 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมกำรขออนุญำตให้ใช้สิทธิในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์กับส�ำนักงำน 
กสทช. ภำยใต้ข้อก�ำหนด บรษัิทจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมอตัรำร้อยละของรำยได้ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในประกำศ

32.3 หนังสือค�้ำประกันธนำคำร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรคงเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 1,352.81 ล้ำนบำท 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงกำรปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

33.	เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ในตลำด และจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่มนีโยบำยท่ีจะถอืหรอืออกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิเพือ่กำรเกง็ก�ำไร
หรือเพื่อกำรค้ำ

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

 บริษทัและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้จำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิลงทุนและหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 
ดงัน้ันบรษิทัและบริษัทย่อยอำจได้รับควำมเสีย่งเกีย่วกบัอตัรำดอกเบ้ีย ซึง่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดอนำคต 
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 อัตรำดอกเบี้ย
ของเครื่องมือทำงกำรเงินแสดงได้ดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,937,199.23 99,931,636.26 70,287,067.10 176,155,902.59

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - - 503,720,358.79 503,720,358.79

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 550,000,000.00 - 550,000,000.00

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 205,605,181.06 205,605,181.06

ตั๋วแลกเงิน - 196,655,438.12 - 196,655,438.12

หุ้นกู้ - 200,000,000.00 - 200,000,000.00

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว - 79,863,696.22 - 79,863,696.22

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - 1,070,000,000.00 - 1,070,000,000.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - 120,401,227.09 - 120,401,227.09
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บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,885,429.60 99,931,636.26 54,194,341.64 160,011,407.50

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - - 433,259,915.97 433,259,915.97

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - 70,000,000.00 - 70,000,000.00

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 100,000,000.00 - 100,000,000.00

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - 206,448,593.01 206,448,593.01

ตั๋วแลกเงิน - 196,655,438.12 - 196,655,438.12

หุ้นกู้ - 200,000,000.00 - 200,000,000.00

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว - 79,863,696.22 - 79,863,696.22

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - 114,234,925.74 - 114,234,925.74

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

 ควำมเสี่ยงดำ้นอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรถือเงินสดในมือและซื้อลิขสิทธิ์เป็นเงินตรำ 
ต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ 
ท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนี้

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลำร์สหรัฐ - 46,750.01

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรคำ้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยกำรให้ 
สินเชื่อที่ระมัดระวัง รวมทั้งมีกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอย่ำงเหมำะสม จึงเชื่อว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีลูกหน้ี 
ไม่ช�ำระหนี้ในระดับต�่ำ

178 // 179 >> AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC CO., LTD.
 ANNUAL REPORT 2016



 มูลค่ำยุติธรรม

 เนือ่งจำกสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ ดงัน้ันมลูค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิ 
ดังกล่ำวจึงแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

34.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมือ่วนัที ่10 กมุภำพนัธ์ 2560 ทีป่ระชมุวสิำมญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ได้มมีตอินมุตัใิห้ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบรษิทัจ�ำนวน 
200 ล้ำนหุ้น มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท เพือ่จดัสรรและจ�ำหน่ำยให้แก่บรษิทั วฒันภกัด ีจ�ำกดั ในรำคำหุ้นละ 4.25 บำท รวมเป็น 
มลูค่ำทัง้ส้ิน 850 ล้ำนบำท ถอืเป็นกำรก�ำหนดรำคำหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัในรำคำท่ีมส่ีวนลดร้อยละ 43.11 ซึง่ภำยหลงักำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ซื้อดังกล่ำว ผู้ซื้อจะถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของหุ้นที่จ�ำหนำ่ยแล้วทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

 ทัง้น้ีกำรจดัสรรและเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ซ้ือแก่บุคคลในวงจ�ำกดั (Private Placement หรอื PP) ท่ีรำคำหุ้นละ 4.25 บำท 
อำจส่งผลกระทบทำงบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
โดยอ้ำงองิรำคำตลำด ณ วนัที ่10 กมุภำพนัธ์ 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินมุตัริำยกำร ประมำณกำรผลกระทบทำง
บัญชีที่อำจเกิดขึ้นเท่ำกับ 2.95 บำทต่อหุ้น หรือ 590 ลำ้นบำท โดยกำรบันทึกเป็นรำยจ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในปีที่เกิด
รำยกำร

35.	มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 สภำวิชำชีพบัญชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่

 โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป 
มีดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
และข้อผิดพลำด

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญำเชำ่

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รำยได้
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
ตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง กำรบัญชแีละกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อำจเกิดขึ้น

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 2
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 3
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 4
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญำประกันภัย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 5
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำน
ที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 6
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 8
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 10
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบกำรเงินรวม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 11
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรร่วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 12
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 13
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง 
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เชำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง ภำษเีงนิได้ - กำรเปลีย่นแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือของผู้ถือหุ้น

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง กำรประเมนิเนือ้หำสญัญำเช่ำท่ีท�ำขึน้ตำมรปูแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง กำรเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิท่ีเกิดขึน้จำกกำรรือ้ถอน กำรบรูณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และ
กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง กำรปรบัปรงุย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่29 
(ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิในสภำพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2559)

เรือ่ง ข้อจ�ำกดัสนิทรพัย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงนิทนุ 
ขัน้ต�ำ่และปฏสิมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำนี ้ส�ำหรบัมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

 ฝ่ำยบริหำรของบรษัิทและบรษัิทย่อยเชือ่ว่ำ มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน 
เมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

36.	การอนุมัติงบการเงิน

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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