
 

 

  

 

ที่  อพ.0064/60 

                           10    พฤศจกิายน   2560 

 

เรื่อง     ชี้แจงผลการด าเนินงานไตรมาส 3  ปี 2560 
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ 
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    
                บริษัท  อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง่  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย (บริษัทฯ)  ขอน าส่งงบการเงินไตร
มาส 3 ปี 2560  เพียงส้ินสุดวันที่  30 กันยายน  2560  ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชรีับอนุญาต    บริษัท   เค
พีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร้อมขอชี้แจงผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 

                         

งบการเงินรวม                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 3/2559 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 

รายได ้ 444.43 430.41 14.02 3.26% 

ก าไรสุทธ ิ 57.03 40.64 16.39 40.32% 

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน 2560 งวด 9 เดือน 2559 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 

รายได ้ 1,209.78 1,112.95 96.83 8.70% 

ก าไรสุทธ ิ 111.06 62.89 48.17 76.59% 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 3/2559 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 

รายได ้ 572.69 491.57 81.12 16.50% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (14.27) (126.26) 111.99 88.77% 

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน 2560 งวด 9 เดือน 2559 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 

รายได ้ 1,512.88 1,246.50 266.38 21.37% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (185.08) (468.93) 283.85 60.53% 



 

 

  

 

รายได ้

          ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560  บริษัทฯ  มีรายได้รวมทั้งส้ิน  572.69  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดยีวกันของปกี่อน  

81.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  16.50  เนื่องจากการเติบโตของรายไดธุ้รกิจทวีีดิจิทัลช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี ที่เพิม่ขึ้น

อย่างมีนัยส าคัญสะท้อนมาจากเรตติ้งที่เพิม่ขึ้นอยา่งมาก โดยปจัจุบันช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ยังสามารถรักษาอันดับเรตติ้ง

เฉล่ียเป็นล าดับที่ 7 จากจ านวนช่องฟรีทีวีทัง้หมดจากการส ารวจของบริษัท เอจีบี นิลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย)  

จ ากดั นอกจากนี้ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดีอยู่ใน 10 อันดับแรกจากการจัดอันดับคะแนนความนยิมของกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ

ในช่วงอายุ  15 ปีขึ้นไป ระหว่างช่วงเวลา 06.00-24.00 น.  ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเนื้อหารายการได้รับความนิยม

เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องโดยมีรายไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ  88.91  และในส่วนของรายได้ธุรกิจดิจิทัลซึง่เปน็การด าเนินการโฆษณา

และรับจ้างผลิตงานประเภทดจิิทลัเพิ่มขึ้นสูงถงึร้อยละ  1,306.44  

           ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560  บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งส้ิน  1,512.88  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี

ก่อน 266.38  ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ  21.37  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากส่วนงานพิมพ์ (Print) ร้อยละ  41.59  ธุรกจิงาน

แฟร์เพิ่มขึ้นร้อยละ  82.76  ธุรกิจทีวีดจิิทัลรายได้มกีารขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ  117.53 และธรุกิจดิจิทัล ซึง่ด าเนินการ

โฆษณาและรับจา้งผลิตงานประเภทดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ  412.18 จากชว่งระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 ต้นทุนขายและคา่ใช้จา่ย 

          ในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี  2560  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน   2560  บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการลดลง

เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปีกอ่น  26.45  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.61  และมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารลดลง  

8.09  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ  5.87  ซึ่งมาจากการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายที่มีประสิทธิภาพ และในช่วงกลางเดือน

กันยายน 2560  บริษัทฯ ได้ทยอยจ่ายช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบันการเงิน ส่งผลใหม้ีดอกเบี้ยจา่ยที่ลดลงตามล าดับ  

          ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการลดลงจากงวดเดียวกันของปกี่อน 32.12  ล้าน

บาทหรือลดลงร้อยละ 2.45  และมีค่าใชจ้่ายขายและบริหารเพิม่ขึ้น  3.82  ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.98  ซึง่มาจาก

ค่าจดักิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ ์

ก าไรสุทธิ   

          ในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี  2560  ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2560  บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน  14.27 

ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน  111.99    ล้านบาทหรือขาดทุนลดลงจากงวดเดยีวกันของปีก่อนเท่ากับร้อย

ละ 88.70     ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจทวีีดิจิทัล  ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจจัดงานแฟร์และธุรกิจงานพิมพ์ที่เพิม่ขึ้น  

          ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ    185.08  ล้านบาท  ลดลงจากงวด

เดียวกันของปีก่อน 283.85   ล้านบาทหรือขาดทุนลดลงร้อยละ  60.53  ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจทีวดีิจิทลั  

ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจจัดงานแฟร์และธุรกิจงานพิมพท์ี่เพิม่ขึ้น 

               



 

 

  

 

     

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                                    

                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                                                                                         (นางระริน  อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน)์ 

                                                                                                   กรรมการผู้จัดการใหญ ่                                                    


