
 
 
ที่  อพ.0017/63 

                           14    สงิหาคม   2563 
เร่ือง     ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาส 2  ปี 2563 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    

บริษัท  อมรินทร์พริ ้นติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (บริษัทฯ) ขอน าสง่งบการเงินไตรมาส 2  
ปี 2563  สิน้สดุเพียงวนัท่ี  30  มิถนุายน  2563   ซึง่ได้ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั พร้อมขอชีแ้จงผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                (หนว่ย : ล้านบาท) 
                         

งวด 3 เดือน ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 
รายได้รวม 177.16 296.26 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (62.93) (2.34) 
งวด 6 เดือน  6 เดือน 2563 6 เดือน 2562 
รายได้รวม 462.48 660.11 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (80.43) 8.05 

 
 

งบการเงินรวม                                                                                               (หนว่ย :ล้านบาท) 
 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 
รายได้รวม 486.42 690.23 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (66.76) 9.47 
งวด 6 เดือน  6 เดือน 2563 6 เดือน 2562 
รายได้รวม 1,186.29 1,386.11 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (87.53) (19.69) 

         
 
 
 
 



รายได้ 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  มีรายได้รวมทัง้สิน้  486.42 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน 203.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  29.53  เนื่องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา่  (“COVID-19”)  โดยภาครัฐได้มีนโยบายงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง  ๆ   เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ    
โรค COVID-19 มาตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 ท าให้ธุรกิจและช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าหลกัของบริษัทต้องหยดุชะงกั 
ได้แก่ ร้านหนงัสอืต้องปิดด าเนินการชัว่คราว ตามนโยบายของภาครัฐ รวมทัง้ต้องงดการจดังานอีเว้นต์และงานแสดงสนิค้า
ตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ ก็ได้เน้นจดัจ าหนา่ย สือ่สิง่พิมพ์ผา่นช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้ ซึง่ได้รับผล
การตอบรับท่ีดี ท าให้ยอดขาย ของสือ่สิง่พิมพ์ทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึน้ร้อยละ 64.63  แตก็่ไมส่ามารถชดเชยยอดขาย   
ทางหน้าร้านและยอดขายทางช่องทางอื่นๆ ที่ลดลงได้  ทัง้นี ้ ภายหลงัจากนโยบายผอ่นคลายของภาครัฐ ตัง้แตว่นัท่ี 17 
พฤษภาคม 2563 ท าให้บริษัทฯ สามารถกลบัมาเปิดด าเนินการร้านหนงัสอื ซึง่เป็น ช่องทางการจดัจ าหนา่ยหนงัสอืและ
สิง่พิมพ์หลกัได้ จึงสง่ผลให้รายได้ในสว่นของสือ่สิง่พิมพ์มีแนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้มาอยา่งตอ่เนื่อง   
        

ทัง้นีก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีลกัษณะเป็น OMNI Media และ OMNI Channel รายได้ของบริษัทฯ มีการ
กระจายตวัในสือ่ธุรกิจที่หลากหลาย แม้วา่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาตัง้แตป่ลาย         
ไตรมาสที่ 1 ซึง่สง่ผลให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมทัง้สิน้  1,186.29  ล้านบาท  
ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเพียง 199.82  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  14.42 โดยสว่นหนึง่เป็นเพราะมีรายได้ชดเชย
มาจากรายได้ของธุรกิจสือ่ทีวีของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั ที่มีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 14.42 ซึง่เป็นผลมาจากอนัดบัความนิยม (Rating) ของช่องอมรินทร์ทีวี 34 เอชดี ท่ีเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยในเดือนมิถนุายน 2563 มีอนัดบัความนิยม (Rating) เทา่กบั 0.711 เป็นอนัดบั 4 ของผู้ประกอบการธุรกิจทีวี
ดิจิทลั ซึง่เป็นอนัดบัความนิยมที่สงูที่สดุตัง้แตเ่ปิดด าเนิน การ เปรียบเทียบกบัในเดือนธนัวาคม 2562 ที่มีอนัดบัความนิยม 
(Rating) เทา่กบั 0.419 เป็นอนัดบัท่ี 7 หรือมีอนัดบัความนิยม (Rating) เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 69.69    
  
ต้นทนุขายและคา่ใช้จ่าย 

งบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี  2563  สิน้สดุวนัท่ี  30  มิถนุายน   2563  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและ
บริการลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  54.27  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.18 ในขณะเดียวกนัคา่ใช้จ่ายในการ
ขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลง 73.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  27.58  ซึง่เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้ พยายาม
บริหารจดัการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งตอ่เนื่อง มีการงดจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายของภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19   
          

ส าหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขายและบริการลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน 41.09  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.70  ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลง 88.29  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  16.83 เช่นเดียวกนั   
 
 



ก าไรสทุธิ   
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ท าให้ภาครัฐมีการระงบักิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ มาตัง้แต่

ปลายไตรมาสที่ 1 แม้วา่ภาครัฐจะมีมาตรการผอ่นคลายมาเป็นระยะๆ ตัง้แตป่ลายไตรมาสที่ 2 ท าให้บริษัทฯ เร่ิมกลบัมาเปิด
ร้านหนงัสอื และเร่ิมการจดังานอีเว้นต์และงานแสดงสนิค้าได้อีกครัง้ แตเ่ป็นระยะเร่ิมต้นจึงสง่ผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ดงันัน้ในไตรมาส 2 ปี  2563 บริษัทและบริษัทยอ่ย จึงมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน  66.76 ล้านบาท 
โดยมีผลขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 76.23 ล้านบาท  ส าหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทและ
บริษัทยอ่ย มีผลขาดทนุสทุธิ 87.53  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน จะมีผลขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 67.84  
ล้านบาท   
               
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                                    
                                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                     (นางระริน  อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์) 
                                                                                              กรรมการผู้อ านวยการใหญ่                                                                  


