
 

ที่  อพ.0003/63 
26 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง ชี้แจงผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท  อมรินทร์พริน้ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ขอน าส่งงบการเงินปี 2562
เพียงส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั พร้อมขอชี้แจงผลการด าเนินงานดงัต่อไปนี ้
 
งบการเงินเฉพาะกจิการ(หน่วย : ล้านบาท) 
งวด 12 เดือน 2562 2561 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 
รายได ้ 1,693.31 1,748.30 (54.99) (3.15%) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 124.16 169.08 (44.92) (26.57%) 

 
งบการเงินรวม(หน่วย :ล้านบาท) 
งวด 12 เดือน 2562 2561 ผลต่าง %เปลี่ยนแปลง 
รายได ้ 3,268.46 2,998.24 270.22 9.01% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนการบันทึกก าไรท่ี
รับรู้ของส่วนได้เสียฯ 

167.72 115.82 51.90 44.81% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 167.72 173.90 (6.18) (3.55%) 
หมายเหตุ ในงบการเงินรวมป2ี561มีการบันทึกก าไรที่รับรู้ของส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงถือก่อนการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย 
จ านวน 58.08ล้านบาทดังนั้น ในกรณทีี่ไม่รวมผลก าไรจากรายการดังกล่าว ในปี 2562บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 51.90ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ 44.81 

 
รายได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งส้ิน3,268.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน270.22 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ9.01ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายหนังสือที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.53 
เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เต็มปีจากบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด ท่ีบริษัทฯได้เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นร้อยละ 
100ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561ประกอบกับรายได้ในส่วนธุรกิจออนไลน์ ที่เป็นการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของกลุ่มบริษัท 
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 49.49 

นอกจากนีร้ายไดจ้ากธุรกิจทวีีดจิทิัลที่ด าเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อย ยังคงมี
รายได้เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่องแม้วา่ภาวะอุตสาหกรรมการใช้สื่อโฆษณาทีวีจะมีอัตราการขยายตวัที่คอ่นข้างจะคงที่ โดย
รายได้จากธุรกจิทีวดีิจิทัลของบรษิัทฯมีอัตราการขยายตวัเพิม่ขึ้นจากปกี่อน ร้อยละ 3.15 ซึ่งเปน็ผลมาจากความส าเร็จใน



การสร้างช่วงเวลาละคร ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 22.00- 23.00 น. ในชื่อว่า “สุดสัปดาห์ช่อง 34 ละครดีสี่ทุ่ม”
ละครเรื่องแรกที่ออกอากาศคือ “สามีสีทอง” ในชว่งเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม 2562 สามารถสร้างระดับความนิยม (Rating) 
เฉล่ียเท่ากับ 1.13และมีผู้ติดตามชมละครย้อนหลังในส่ือออนไลน์โดยมียอดววิในแพลทฟอร์มยูทูปมากกวา่ 400 ล้านววิ ซึ่ง
ส่งผลดีต่อเนื่องไปยงัละครเรื่องทีส่องคือ “รองเทา้นาร”ี ที่ออกอากาศในช่วงเดอืนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัมีรายการถา่ยทอดสดการชกมวยไทยในทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ ถงึ วันอาทิดย์ ระหว่างเวลา 18.00–
20.00 น. เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังตา่งจังหวัดมากขึ้น ส่งผลต่อภาพรวมระดับความนิยม (Rating) เฉล่ียของช่องรายการ
อมรินทร์ทีวี เอชดี ในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องจาก 0.304 ในเดือนมกราคม 2562 เป็น 0.419 ในเดือนธันวาคม 
2562 
 
ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

ในงบการเงินรวมปี  2562  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 311.47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 ทั้งนี้ เป็นผลจากการรับรู้ค่าใช้จา่ยในการขาย
และบริหารเต็มปีของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด ที่เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทลดลง 23.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.50 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้ทะยอยจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงินท้ังหมด นอกจากนี้บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จ ากัด 
ได้ท าการช าระค่าใบอนุญาตที่คงเหลือทั้งหมดกับส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 จึงท าให้ภาระหนี้หนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินที่มีต่อ 
กสทช. ส้ินสุดลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้ีเงินกู้คงค้างกับสถาบันการเงินใดๆ 
 
ก าไรสุทธิ   

ในงบการเงินรวมปี 2562 ส้ินสุดวันที่31ธันวาคม2562บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน167.72ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีก าไรสุทธิ 173.90 ล้านบาทโดยลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.55 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ
มีก าไรจากรายการพิเศษจ านวน 58.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรจากการรับรู้ส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีไม่
รวมรายการพิเศษดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ จ านวน 115.82 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 จะมีอัตราการขยายตัวของก าไรสุทธิในปี 2562 สูงถึงร้อยละ 44.81 ทั้งนี้สาเหตุส าคัญมาจากผล
ด าเนินการของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด ท่ีมีผลก าไรจากการด าเนินงานแล้วในปี 2562 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  (นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน)์ 
               กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่


