
 
 

ที่  อพ.0022/62 
                                                                                             8    พฤศจิกายน   2562 
เร่ือง     ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาส 3  ปี 2562 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    
                บริษัท  อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (บริษัทฯ) ขอน าสง่งบการเงินไตรมาส 3  
ปี 2562  เพียงสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2562   ซึง่ได้ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั พร้อมขอชีแ้จงผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                            (หนว่ย : ล้านบาท) 
                         

งวด 3 เดือน ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561 ผลตา่ง %เปลีย่นแปลง 
รายได้ 432.30 471.59 (39.30) (8.33%) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 50.10 57.16 (7.06) (12.35%) 
งวด 9 เดือน 9 เดือน 2562 9 เดือน 2561 ผลตา่ง %เปลีย่นแปลง 
รายได้ 1,092.41 1,115.67 (23.26) (2.08%) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 58.15 87.21 (29.06) (33.32%) 

 
งบการเงินรวม                                                                                                                        (หนว่ย :ล้านบาท ) 
 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561 ผลตา่ง %เปลีย่นแปลง 
รายได้ 828.69 918.91 (90.22) (9.82%) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 57.87 104.40 (46.53) (44.57%) 
งวด 9 เดือน 9 เดือน 2562 9 เดือน 2561 ผลตา่ง %เปลีย่นแปลง 
รายได้ 2,214.80 1,972.19 242.61 12.30% 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 38.18 79.55 (41.37) (52.00%) 

 หมายเหต ุ ในงบการเงินรวม ไตรมาส 3/2561 มีการบนัทกึก าไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสยีในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่ถือ
ก่อนการเปลีย่นสถานะเป็นบริษัทยอ่ย จ านวน 47.65 ล้านบาท ดงันัน้ ในกรณีที่ไมร่วมผลก าไรจากรายการดงักลา่ว 
ในช่วงเวลาไตรมาสที่ 3 บริษัทและบริษัทยอ่ย มี ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 1.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 1.97 และ
ในช่วงเวลา 9 เดือน บริษัทและบริษัทยอ่ยมกี าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 6.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 19.67 

 
รายได้ 
         ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562  บริษัทฯ  มีรายได้รวมทัง้สิน้  828.69  ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  90.22 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  9.82  เนื่องด้วยในชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2561 ก่อนบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัท อมรินทร์ 
บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั  จากเดิมถือหุ้นร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 100 จึงมีรายได้พิเศษจากการรับรู้ของสว่นได้เสยี ซึง่ถือก่อนการ
เปลีย่นแปลงสถานะเป็นบริษัทยอ่ย 47.65 ล้านบาท   ในขณะเดียวกนัในไตรมาส 3 ปี 2562 รายได้จากกลุม่นิตยสารและ
งานรับจ้างพิมพ์ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ  จึงสง่ผลให้รายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที่แล้ว 



 
          ในช่วง 9 เดือนของปี 2562  บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้  2,214.80  ล้านบาท  เพิ่มขึ ้ นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
242.61  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  12.30  โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากธุรกิจจดัหนา่ยสิง่พิมพ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 92.74  ธุรกิจ
ดิจิทลั ซึง่ด าเนินการโฆษณาและรับจ้างผลติงานประเภทดิจิทลัเพิ่มขึน้ร้อยละ  21.14 และธุรกิจงานแฟร์เพิ่มขึน้ร้อยละ  5.95 
จากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีกอ่น 
         รายได้ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้นอกเหนือจากการรวมรายได้ของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั แล้ว เป็นผลจาก
รายได้จากธุรกิจทีวีดิจิทลั ซึง่ด าเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี จากการสร้าง
ช่วงเวลาละครในช่วงเวลา 22.00 น.-23.00 น. ในช่วงวนัเสาร์และอาทิตย์ โดยใช้ช่ือช่วงวา่ “สดุสปัดาห์ช่อง 34 ละครดีสีทุ่ม่“ 
โดยละครเร่ืองแรกที่ออกอากาศ คือ “สามีสทีอง” ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตลุาคม 2562 สามารถสร้างระดบัความนิยม 
(Rating) เฉลีย่เทา่กบั 1.13 นอกจากนี ้ในภาพรวมระดบัความนิยม (Rating) ของช่องรายการอมรินทร์ทวีี เอชดี ยงัคงเพิ่มขึน้ 
โดยในเดือนตลุาคม 2562 เทา่กบั 0.417  จึงสง่ผลให้รายได้ในสว่นของธุรกิจทีวีดิจิทลัเพิ่มขึน้เป็นล าดบั  
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
         ในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี  2562  สิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน   2562  บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการลดลงเเมื่อ
เทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 22.12 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.25  และมีคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารลดลง 18.36 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ  6.62 เนื่องด้วยดอกเบีย้จ่ายของกลุม่บริษัทลดลง 5.83 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 86.99 ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ ได้ทยอยจ่ ายและช าระคืนหุ้นกู้จ านวน 100 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 
2561 จึงสง่ผลให้มีดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง   
         ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 5.70  ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.42   ในขณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน  285.27  ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 56.35 เป็นผลจากการรวมธุรกิจจดัจ าหนา่ยสิง่พิมพ์ของบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวมแล้วท าให้คา่ใช้จ่ายใน
การขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีดอกเบีย้จ่ายลดลงร้อยละ 67.54 ตามที่ได้อธิบายไว้ในไตรมาส 3 
ก าไรสุทธิ   
         ในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี  2562  สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  บริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน  57.87 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบัร้อยละ 44.57 เนื่องจากปีทีแ่ล้วบริษัทมีการบนัทกึผลก าไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสยีใน
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัก่อนเปลีย่นแปลงสถานะเป็นบริษัทยอ่ย จากการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั 
จ านวน 47.65 ล้านบาท  
         ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562  บริษัทและบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิ    38.18  ล้านบาท โดยมผีลประกอบการท่ีลดลง
เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว  41.37 ล้านบาท เทา่กบัร้อยละ  52.00 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน   
          ทัง้นี ้ผลก าไรสทุธิที่ลดลงสบืเนื่องมาจากในงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการบนัทกึผลก าไรท่ีรับรู้ของสว่นได้
เสยีในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 47.65  ล้านบาท     ซึง่เป็นรายการอนัเนื่องมาจากการซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท  อมรินทร์  บุ๊ค 
 เซ็นเตอร์ จ ากดั ดงันัน้ ในกรณีที่ไมร่วมผลก าไรจาก รายการดงักลา่ว ในช่วงเวลาไตรมาสที่ 3 บริษัทและบริษัทยอ่ย มี ก าไร
สทุธิเพิ่มขึน้ 1.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 1.97 และในช่วงเวลา 9 เดือน บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 
6.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 19.67  
    
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                     (นางระริน  อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์) 
                                                                                              กรรมการผู้อ านวยการใหญ่                                                                  


