ที่ อพ.0017/63
14 สิงหาคม 2563
เรื่ อง ชี ้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ ้นติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯ) ขอนาส่งงบการเงินไตรมาส 2
ปี 2563 สิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ ได้ ผา่ นการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด พร้ อมขอชี ้แจงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้ านบาท)
งวด 3 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งวด 6 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ไตรมาส 2/2563
177.16
(62.93)
6 เดือน 2563
462.48
(80.43)

งบการเงินรวม

ไตรมาส 2/2562
296.26
(2.34)
6 เดือน 2562
660.11
8.05

(หน่วย :ล้ านบาท)
งวด 3 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งวด 6 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ไตรมาส 2/2563
486.42
(66.76)
6 เดือน 2563
1,186.29
(87.53)

ไตรมาส 2/2562
690.23
9.47
6 เดือน 2562
1,386.11
(19.69)

รายได้
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 486.42 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 203.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29.53 เนื่องได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรน่า (“COVID-19”) โดยภาครัฐได้ มีนโยบายงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 มาตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 ทาให้ ธุรกิจและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าหลักของบริ ษัทต้ องหยุดชะงัก
ได้ แก่ ร้ านหนังสือต้ องปิ ดดาเนินการชัว่ คราว ตามนโยบายของภาครัฐ รวมทังต้
้ องงดการจัดงานอีเว้ นต์และงานแสดงสินค้ า
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ ก็ได้ เน้ นจัดจาหน่าย สือ่ สิง่ พิมพ์ผา่ นช่องทางออนไลน์เพิม่ ขึ ้น ซึง่ ได้ รับผล
การตอบรับที่ดี ทาให้ ยอดขาย ของสือ่ สิง่ พิมพ์ทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.63 แต่ก็ไม่สามารถชดเชยยอดขาย
ทางหน้ าร้ านและยอดขายทางช่องทางอื่นๆ ที่ลดลงได้ ทังนี
้ ้ ภายหลังจากนโยบายผ่อนคลายของภาครัฐ ตังแต่
้ วนั ที่ 17
พฤษภาคม 2563 ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถกลับมาเปิ ดดาเนินการร้ านหนังสือ ซึง่ เป็ น ช่องทางการจัดจาหน่ายหนังสือและ
สิง่ พิมพ์หลักได้ จึงส่งผลให้ รายได้ ในส่วนของสือ่ สิง่ พิมพ์มีแนวโน้ มทีเ่ พิ่มขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีลกั ษณะเป็ น OMNI Media และ OMNI Channel รายได้ ของบริ ษัทฯ มีการ
กระจายตัวในสือ่ ธุรกิจที่หลากหลาย แม้ วา่ จะได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 มาตังแต่
้ ปลาย
ไตรมาสที่ 1 ซึง่ ส่งผลให้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,186.29 ล้ านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเพียง 199.82 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.42 โดยส่วนหนึง่ เป็ นเพราะมีรายได้ ชดเชย
มาจากรายได้ ของธุรกิจสือ่ ทีวีของบริ ษัท อมริ นทร์ เทเลวิชนั่ จากัด ที่มีรายได้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 14.42 ซึง่ เป็ นผลมาจากอันดับความนิยม (Rating) ของช่องอมริ นทร์ ทีวี 34 เอชดี ที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถนุ ายน 2563 มีอนั ดับความนิยม (Rating) เท่ากับ 0.711 เป็ นอันดับ 4 ของผู้ประกอบการธุรกิจทีวี
ดิจิทลั ซึง่ เป็ นอันดับความนิยมที่สงู ที่สดุ ตังแต่
้ เปิ ดดาเนิน การ เปรี ยบเทียบกับในเดือนธันวาคม 2562 ที่มีอนั ดับความนิยม
(Rating) เท่ากับ 0.419 เป็ นอันดับที่ 7 หรื อมีอนั ดับความนิยม (Rating) เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 69.69
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่าย
งบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายและ
บริ การลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน 54.27 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 13.18 ในขณะเดียวกันค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารก็ลดลง 73.86 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 27.58 ซึง่ เป็ นผลมาจากบริ ษัทฯ ได้ พยายาม
บริ หารจัดการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนื่อง มีการงดจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตาม
นโยบายของภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
สาหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริ การลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน 41.09 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4.70 ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารก็ลดลง 88.29
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.83 เช่นเดียวกัน

กาไรสุทธิ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ ทาให้ ภาครัฐมีการระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มาตังแต่
้
ปลายไตรมาสที่ 1 แม้ วา่ ภาครัฐจะมีมาตรการผ่อนคลายมาเป็ นระยะๆ ตังแต่
้ ปลายไตรมาสที่ 2 ทาให้ บริ ษัทฯ เริ่ มกลับมาเปิ ด
ร้ านหนังสือ และเริ่ มการจัดงานอีเว้ นต์ และงานแสดงสินค้ าได้ อีกครัง้ แต่เป็ นระยะเริ่ มต้ นจึงส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ลดลง
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563 ดังนันในไตรมาส
้
2 ปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จึงมีผลขาดทุนสุทธิจานวน 66.76 ล้ านบาท
โดยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 76.23 ล้ านบาท สาหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 87.53 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จะมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ ้น 67.84
ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

