
 
ที่  อพ.0019/63 

                           12 พฤศจิกายน 2563 
เร่ือง     ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาส 3  ปี 2563 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    

บริษัท  อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (บริษัทฯ) ขอน าสง่งบการเงินไตรมาส 3  
ปี 2563  สิน้สดุเพียงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563   ซึง่ได้ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั พร้อมขอชีแ้จงผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
                                                                                                                                       (หนว่ย : ล้านบาท) 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562  ไตรมาส 2/2563 
รายได้รวม 331.82 432.30  177.16 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 46.57 50.10  (62.93) 
งวด 9 เดือน  9 เดือน 2563 9 เดือน 2562  6 เดือนแรก 2563 
รายได้รวม 794.30 1,092.41  462.48 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (33.86) 58.15  (80.43) 

                                                                                     
 
งบการเงินรวม           
 
                                                                                                                                      (หนว่ย : ล้านบาท) 

งวด 3 เดือน ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562  ไตรมาส 2/2563 
รายได้รวม 777.87 828.69  486.42 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 103.14 57.87  (66.76) 
งวด 9 เดือน  9 เดือน 2563 9 เดือน 2562  6 เดือนแรก 2563 
รายได้รวม 1,964.16 2,214.80  1,186.29 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 15.61 38.18  (87.53) 

                                                                          
 
 
   
 
 
 



รายได้ 
ในไตรมาส 3 ปี 2563  บริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบตอ่เนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา่  (“COVID-19”) อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ก็ยงัมีรายได้รวม 777.87 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนเทา่กบั 50.82 ล้านบาท หรือลดลงเพียงร้อยละ 6.13 แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึน้
เทา่กบั 291.45 ล้านบาทหรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 59.92  เนื่องจากบริษัทสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจการจดังานอีเว้นท์และงาน
แสดงสนิค้าตา่งๆได้ ประกอบกบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจออนไลน์และการจ าหนา่ยสือ่สิง่พิมพ์ผา่นช่องทางออนไลน์
โดยมีการเติบโตจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณร้อยละ 11 รวมทัง้การเติบโตของธุรกิจสือ่ทีวดีิจิทลัของบริษัท อมรินทร์ 
เทเลวชิัน่ จ ากดั ที่มีอตัราการเตบิโตของรายได้ในชว่งไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ถึงร้อยละ 18.26 เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่ง
เดียวกนัของปี 2562 อนัเป็นผลมาจากอนัดบัความนิยม (Rating) ของช่องอมรินทร์ทวีี 34 เอชดี ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดย
ในไตรมาสที่ 3 ช่องอมรินทร์ทีวี 34 เอชดี มีอนัดบัความนิยมเฉลีย่เทา่กบั 0.696 เปรียบเทยีบช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่มี
อนัดบัความนิยมเฉลีย่เทา่กบั 0.580 หรือเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 20 จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ในไตรมาสที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัในไตรมาสที่ 2 สง่ผลให้ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 1,964.16 ล้านบาท ลงลงจากช่วง
เดียวกนัของปี 2562 เพียงร้อยละ 11.32    
  
ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ย 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงเน้นการบริหารจดัการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายและบริการในช่วงไตรมาสที ่ 3 ลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบั 40.84 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.19 ในขณะเดียวกนัคา่ใช้จา่ยในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลง 43.09 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 16.67 ส าหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบั 81.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.97  ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารก็ลดลง 131.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.77 เช่นเดียวกนั   

 
ก าไรสทุธิ   

ผลจากการเติบโตของรายได้ของสือ่ธุรกิจทีวีดจิิทลัของกลุม่บริษัท และบริษัทฯ สามารถกลบัด าเนินธุรกิจการจดั
งานอีเว้นท์และงานแสดงสนิค้าตา่งๆ ได้ในช่วงไตรมาสที ่ 3 รวมทัง้การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
สง่ผลให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิสงูถึง 103.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของ
ปีก่อนเทา่กบั 45.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 78.22 การเติบโตของก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 นี ้ท าให้จาก
เดิมในชว่ง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมขีาดทนุสทุธิ 87.53 ล้านบาท  สามารถพลกิกลบัมามีก าไรสทุธิ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิเทา่กบั 15.61 ล้านบาท 
               
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ          
                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                     (นางระริน  อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์) 
                                                                                              กรรมการผู้อ านวยการใหญ่                                                                  


