ที่ อพ.0003/63
26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง ชี ้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯ)ขอนาส่งงบการเงินปี 2562
เพียงสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริ ษัท เคพีเอ็มจีภมู ิไชย สอบ
บัญชี จากัด พร้ อมขอชี ้แจงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 12 เดือน
รายได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

2562
1,693.31
124.16

2561
1,748.30
169.08

ผลต่ าง
(54.99)
(44.92)

(หน่วย : ล้ านบาท)
%เปลี่ยนแปลง
(3.15%)
(26.57%)

งบการเงินรวม
(หน่วย :ล้ านบาท)
งวด 12 เดือน
2562
2561
ผลต่ าง
%เปลี่ยนแปลง
รายได้
3,268.46
2,998.24
270.22
9.01%
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนการบันทึกกาไรที่
167.72
115.82
51.90
44.81%
รับรู้ของส่วนได้ เสียฯ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
167.72
173.90
(6.18)
(3.55%)
หมายเหตุ ในงบการเงินรวมปี 2561 มีการบันทึกกาไรที่รับรู้ของส่วนได้ เสียในกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ ถือก่อนการเปลีย่ น
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อย จานวน 58.08 ล้ านบาทดังนัน้ ในกรณีที่ไม่รวมผลกาไรจากรายการดังกล่าว ในปี 2562 บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 51.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 44.81
รายได้
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 3,268.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 270.22 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.01 ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายหนังสือที่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 46.53
เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ เต็มปี จากบริ ษัท อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด ที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าถือ หุ้นในบริ ษัทดังกล่าวเป็ นร้ อย
ละ 100 ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ประกอบกับรายได้ ในส่วนธุรกิจออนไลน์ ที่เป็ นการโฆษณาผ่านสือ่ ดิจิทลั ของกลุม่
บริ ษัท มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 49.49
นอกจากนี ้ รายได้ จากธุรกิจทีวดี ิจิทลั ที่ดาเนินการโดยบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จากัด ซึง่ เป็ น บริ ษัทย่อย ยังคงมี
รายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ ภาวะอุตสาหกรรมการใช้ สอื่ โฆษณาทีวีจะมีอตั ราการขยายตัวที่คอ่ นข้ างจะคงที่ โดย
รายได้ จากธุรกิจทีวีดิจิทลั ของบริ ษัทฯ มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ร้ อยละ 3.15 ซึง่ เป็ นผลมาจากความสาเร็ จใน

การสร้ างช่วงเวลาละคร ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 22.00- 23.00 น. ในชื่อว่า “สุดสัปดาห์ช่อง 34 ละครดีสที่ มุ่ ”
ละครเรื่ องแรกที่ออกอากาศ คือ “สามีสที อง” ในช่วงเดือนกรกฎาคม– ตุลาคม 2562 สามารถสร้ างระดับความนิยม
(Rating) เฉลีย่ เท่ากับ 1.13และมีผ้ ตู ิดตามชมละครย้ อนหลังในสือ่ ออนไลน์โดยมียอดวิวในแพลทฟอร์ มยูทปู มากกว่า 400
ล้ านวิว ซึง่ ส่งผลเนื่องไปยังละครเรื่ องที่สองคือ “รองเท้ านารี” ที่ออกอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีรายกา รถ่ายทอดสดการชกมวยไทยในทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ ถึง วันอาทิต ย์ ระหว่างเวลา 18.00–
20.00 น. เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังต่างจังหวัดมากขึ ้น ส่งผลต่อภาพรวมระดับความนิยม (Rating) เฉลีย่ ของช่องรายการ
อมริ นทร์ ทีวี เอชดี ในปี 2562 ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.304 ในเดือนมกราคม 2562 เป็ น 0.419 ในเดือนธันวาคม
2562
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ในงบการเงินรวมปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขา ยและค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน 311.47 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.32 ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากการรับรู้คา่ ใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารเต็มปี ของบริ ษัท อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด ที่เข้ าเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทตังแต่
้ ไตรมาสที่
3 ของปี
2561 ในขณะทีด่ อกเบี ้ยจ่ายของกลุม่ บริ ษัทลดลง 23.48 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 72.50 ซึง่ เป็ นผลจากการทีบ่ ริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ได้ ทะยอยจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ที่มีกบั สถาบันการเงินทังหมด
้
นอกจากนี ้ บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั่
จากัด ได้ ทาการชาระค่าใบอนุญาตที่คงเหลือทังหมดกั
้
บสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 จึงทาให้ ภาระหนี ้หนังสือค ้าประกันจากสถาบันการเงินที่
มีตอ่ กสทช. สิ ้นสุดลง ส่งผลให้ ต้นทุนทางการเงินลดลง โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีภาระหนี ้เงินกู้คงค้ างกับสถาบันการเงิน
ใดๆ
กาไรสุทธิ
ในงบการเงินรวมปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิจานวน 167.72 ล้ านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 173.90 ล้ านบาทโดยลดลงเล็กน้ อยคิดเป็ นร้ อยละ 3.55 เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทฯ
มีรายได้ พิเศษจานวน 58.08 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในกรณีไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ในปี 2561 บริ ษัทฯ จะมีกาไรสุทธิจ าก
การดาเนินงานปกติ จานวน 115.82 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิในปี 2562 มีอตั ราการขยายตัวของกาไรสุทธิในปี
2562 ถึงร้ อยละ 44.81 ทังนี
้ ้ สาเหตุสาคัญมาจากผลการดาเนินการของบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จากัด
ที่มีผลกาไรจากการดาเนินงานแล้ วในปี 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางระริ นอุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

