
 

 

ที  อพ.0020/62 

                           13    สงิหาคม   2562 

เรือง     ชีแจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2  ปี 2562 (แก้ไข) 

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ 

           ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    

                บริษัท  อมรินทร์พรินติง แอนด์ พบัลชิชิง  จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ขอนําสง่งบการเงินไตรมาส 2  

ปี 2562  เพียงสนิสดุวนัที  30  มิถนุายน  2562   ซงึได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนญุาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จํากดั พร้อมขอชีแจงผลการดําเนินงานดงัต่อไปนี 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                            (หน่วย : ล้านบาท) 

                         

งวด 3 เดือน ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2561 ผลต่าง %เปลียนแปลง 

รายได้ 296.26 309.94 (13.68) (4.41%) 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (2.34) 2.46 (4.80) (195.48%) 

งวด 6 เดือน  6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 ผลต่าง %เปลียนแปลง 

รายได้ 660.11 644.07 16.04 2.49% 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 8.05 30.05 (22.00) (73.21%) 

 
 
งบการเงินรวม                                                                                                                        (หน่วย :ล้านบาท ) 
 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2561 ผลต่าง %เปลียนแปลง 

รายได้ 690.23 539.89 150.34 27.85% 

กําไรสทุธิ 9.47 (5.80) 15.26 263.29% 

งวด 6 เดือน  6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 ผลต่าง %เปลียนแปลง 

รายได้ 1,386.11 1,053.28 332.83 31.60% 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (19.69) (25.86) 6.17 23.86% 

         

รายได้ 

         สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562  บริษัทฯ  มีรายได้รวมทงัสนิ  690.23  ล้านบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  150.34 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  27.85  เนืองด้วยในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด ยงัไม่ได้

เป็นบริษัทย่อย ในขณะทีผลการดําเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2562 ได้รวมผลการดําเนินงานในงบการเงินรวมแล้ว จงึสง่ผล

ให้รายได้จากการจดัจําหน่ายสงิพิมพ์เพิมขนึร้อยละ  204.05 นอกจากนีในสว่นของรายได้ธุรกิจดิจิทลัซงึเป็นการดําเนินการ

โฆษณาและรับจ้างผลติงานประเภทดิจิทัลเพิมขนึร้อยละ  19.05    และธุรกิจรับจดังานอีเว้นท์เพิมขนึร้อยละ 18.60       

 

        

 

 



    

       ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562  บริษัทฯ มีรายได้รวมทงัสนิ  1,386.11  ล้านบาท  เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

332.83  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  31.60  โดยเป็นการเพิมขนึจากธุรกิจจัดหน่ายสงิพิมพ์เพิมขนึร้อยละ 223.07  ธุรกิจ

ดิจิทลั ซงึดําเนินการโฆษณาและรับจ้างผลติงานประเภทดิจิทัลเพิมขนึร้อยละ  13.58 และธุรกิจงานแฟร์เพิมขนึร้อยละ  

47.62 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 

  

ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

         ในงบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี  2562  สนิสดุวนัที  30  มิถนุายน   2562  บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการลดลงเมือ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  20.21  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.68  ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายใน

การบริหารเพิมขนึ  160.53 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ  149.66 เนืองด้วยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน บริษัท อมรินทร์ 

บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด ยงัไม่ได้เป็นบริษัทย่อย ในขณะทีผลการดําเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2562 ได้รวมผลการดําเนินงานใน

งบการเงินรวมแล้ว ทําให้เมือรวมธุรกิจจดัจําหน่ายสงิพิมพ์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมแล้ว สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย

และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขนึ  สาํหรับในสว่นของดอกเบียจ่ายของกลุม่บริษัทลดลง 3.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

62.11 ซงึเป็นผลจากการทีบริษัทฯ ได้ทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงินในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 และชําระคืน

หุ้นกู้ จํานวน 100 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที 2 ของปี 2561 จงึส่งผลให้มีดอกเบียจ่ายทีลดลง   

         ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการเพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 27.82  ล้านบาท

หรือเพิมขนึร้อยละ 3.29  ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขนึ  315.28  ล้านบาทหรือเพิมขนึ

ร้อยละ  150.61 จากการรวมธุรกิจจัดจําหน่ายสิงพิมพ์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมแล้วสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขนึ ในขณะทีดอกเบียจ่ายลดลงร้อยละ 60.82 ตามทีได้อธิบายไว้ในไตรมาส 2 

 

กําไรสทุธิ   

         ในงบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี  2562  สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน  2562  บริษัทมีผลกําไรสทุธิจํานวน  9.47 ล้านบาท ลด

การขาดทนุลงโดยมีผลกําไรสทุธิเพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 263.29     ซงึเป็นผลมาจากการเติบโตของ

ธุรกิจจัดจําหน่ายสิงพิมพ์ และธุรกิจดิจิทลั 

         ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิ    19.69  ล้านบาท โดยมีผลประกอบการทีดี

ขนึสง่ผลให้ขาดทนุลดลง  6.17 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ  23.86 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ซงึเป็นผลมาจากการเติบโตของ

ธุรกิจจัดจําหน่ายสิงพิมพ์  ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจงานแฟร์ทีเพิมขนึ 

               

      จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

                                                                                                    

                                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                                                                                     (นางระริน  อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์) 

                                                                                              กรรมการผู้อํานวยการใหญ่                                                                  


