
 

ที่  อพ.0003/63 
                                                                                                      26 กมุภาพนัธ์ 2563 
เร่ือง    ชีแ้จงผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท  อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (บริษัทฯ)ขอน าสง่งบการเงินปี 2562
เพียงสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตบริษัท เคพีเอ็มจีภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั พร้อมขอชีแ้จงผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                                 (หนว่ย : ล้านบาท) 
งวด 12 เดือน 2562 2561 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 
รายได้ 1,693.31 1,748.30 (54.99) (3.15%) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 124.16 169.08 (44.92) (26.57%) 

 
งบการเงินรวม                                                                                                                               (หนว่ย :ล้านบาท) 
งวด 12 เดือน 2562 2561 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 
รายได้ 3,268.46 2,998.24 270.22 9.01% 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ ก่อนการบนัทกึก าไรท่ี
รับรู้ของสว่นได้เสยีฯ 

167.72 115.82 51.90 44.81% 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 167.72 173.90 (6.18) (3.55%) 
หมายเหต ุ ในงบการเงินรวมปี 2561 มีการบนัทกึก าไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสยีในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่ถือก่อนการเปลีย่น
สถานะเป็นบริษัทยอ่ย จ านวน 58.08 ล้านบาทดงันัน้ ในกรณีที่ไมร่วมผลก าไรจากรายการดงักลา่ว ในปี 2562 บริษัทและ
บริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 51.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 44.81 
 
รายได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้  3,268.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  270.22 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.01 สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการจ าหนา่ยหนงัสอืที่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 46.53 
เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เต็มปีจากบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ที่บริษัทฯ ได้เข้าถือ หุ้นในบริษัทดงักลา่วเป็นร้อย
ละ 100 ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ประกอบกบัรายได้ในสว่นธุรกิจออนไลน์ ท่ีเป็นการโฆษณาผา่นสือ่ดิจิทลัของกลุม่
บริษัท มีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 49.49 

นอกจากนี ้รายได้จากธุรกิจทีวดีิจิทลัที่ด าเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั ซึง่เป็น บริษัทยอ่ย ยงัคงมี
รายได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แม้วา่ภาวะอตุสาหกรรมการใช้สือ่โฆษณาทีวีจะมีอตัราการขยายตวัที่คอ่นข้างจะคงที่ โดย
รายได้จากธุรกิจทีวีดิจิทลัของบริษัทฯ มีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 3.15 ซึง่เป็นผลมาจากความส าเร็จใน



การสร้างช่วงเวลาละคร ในวนัเสาร์และอาทิตย์ ระหวา่งเวลา 22.00- 23.00 น. ในช่ือวา่ “สดุสปัดาห์ช่อง 34 ละครดีสีทุ่ม่”
ละครเร่ืองแรกที่ออกอากาศ คือ “สามีสทีอง” ในช่วงเดือนกรกฎาคม– ตลุาคม 2562 สามารถสร้างระดบัความนิยม 
(Rating) เฉลีย่เทา่กบั 1.13และมีผู้ติดตามชมละครย้อนหลงัในสือ่ออนไลน์โดยมียอดวิวในแพลทฟอร์มยทูปูมากกวา่ 400 
ล้านวิว ซึง่ สง่ผลเนื่องไปยงัละครเร่ืองที่สองคือ “รองเท้านารี” ที่ออกอากาศในช่วงเดือนตลุาคม 2562 – มกราคม 2563 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีรายกา รถ่ายทอดสดการชกมวยไทยในทกุสปัดาห์ ในวนัศกุร์ ถึง วนัอาทิต ย์ ระหวา่งเวลา 18.00– 
20.00 น. เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยงัตา่งจงัหวดัมากขึน้ สง่ผลตอ่ภาพรวมระดบัความนิยม (Rating) เฉลีย่ของช่องรายการ
อมรินทร์ทีวี เอชดี ในปี 2562 ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจาก 0.304 ในเดือนมกราคม 2562 เป็น 0.419 ในเดือนธนัวาคม 
2562 
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ในงบการเงินรวมปี  2562  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขา ยและคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 311.47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.32 ทัง้นี ้ เป็นผลจากการรับรู้คา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเต็มปีของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั ที่เข้าเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 
2561 ในขณะทีด่อกเบีย้จ่ายของกลุม่บริษัทลดลง 23.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.50 ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย ได้ทะยอยจา่ยช าระคืนหุ้นกู้  และเงินกู้ที่มีกบัสถาบนัการเงินทัง้หมด นอกจากนี ้ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชัน่ 
จ ากดั ได้ท าการช าระคา่ใบอนญุาตที่คงเหลอืทัง้หมดกบัส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ในช่วงเดือนสงิหาคม 2562 จึงท าให้ภาระหนีห้นงัสอืค า้ประกนัจากสถาบนัการเงินที่
มีตอ่ กสทช . สิน้สดุลง สง่ผลให้ต้นทนุทางการเงินลดลง โดยปัจจบุนั บริษัทฯ  ไมม่ีภาระหนีเ้งินกู้คงค้างกบัสถาบนัการเงิน
ใดๆ 
 
ก าไรสุทธิ   

ในงบการเงินรวมปี  2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิจ านวน 167.72 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่มีก าไรสทุธิ 173.90 ล้านบาทโดยลดลงเลก็น้อยคิดเป็นร้อยละ 3.55 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ
มีรายได้พิเศษจ านวน 58.08 ล้านบาท ทัง้นี ้ ในกรณีไมร่วมรายการพิเศษดงักลา่ว ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีก าไรสทุธิจ าก
การด าเนินงานปกติ จ านวน 115.82 ล้านบาท ซึง่เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิในปี 2562  มีอตัราการขยายตวัของก าไรสทุธิในปี 
2562 ถึงร้อยละ 44.81 ทัง้นี ้สาเหตสุ าคญัมาจากผลการด าเนินการของบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั 
ที่มีผลก าไรจากการด าเนินงานแล้วในปี 2562  
 
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                                        
                                                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                                                            (นางระรินอทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์) 
                                                                                                  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 


