ที่ อพ.0019/63
12 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง ชี ้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริษัทฯ) ขอนาส่งงบการเงินไตรมาส 3
ปี 2563 สิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ ได้ ผา่ นการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด พร้ อมขอชี ้แจงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 3 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งวด 9 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562
331.82
432.30
46.57
50.10
9 เดือน 2563
9 เดือน 2562
794.30
1,092.41
(33.86)
58.15

(หน่วย : ล้ านบาท)
ไตรมาส 2/2563
177.16
(62.93)
6 เดือนแรก 2563
462.48
(80.43)

ไตรมาส 3/2563
ไตรมาส 3/2562
777.87
828.69
103.14
57.87
9 เดือน 2563
9 เดือน 2562
1,964.16
2,214.80
15.61
38.18

(หน่วย : ล้ านบาท)
ไตรมาส 2/2563
486.42
(66.76)
6 เดือนแรก 2563
1,186.29
(87.53)

งบการเงินรวม

งวด 3 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งวด 9 เดือน
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

รายได้
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษัทฯ ยังคงได้ รับผลกระทบต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรน่า (“COVID-19”) อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย ก็ยงั มีรายได้ รวม 777.87 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนเท่ากับ 50.82 ล้ านบาท หรื อลดลงเพียงร้ อยละ 6.13 แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
เท่ากับ 291.45 ล้ านบาทหรื อเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 59.92 เนื่องจากบริ ษัทสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจการจัดงานอีเว้ นท์และงาน
แสดงสินค้ าต่างๆได้ ประกอบกับการขยายตัวของการดาเนินธุรกิจออนไลน์และการจาหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ผา่ นช่องทางออนไลน์
โดยมีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณร้ อยละ 11 รวมทังการเติ
้
บโตของธุรกิจสือ่ ทีวดี ิจิทลั ของบริษัท อมริ นทร์
เทเลวิชนั่ จากัด ที่มีอตั ราการเติบโตของรายได้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ถึงร้ อยละ 18.26 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 อันเป็ นผลมาจากอันดับความนิยม (Rating) ของช่องอมริ นทร์ ทวี ี 34 เอชดี ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในไตรมาสที่ 3 ช่องอมริ นทร์ ทีวี 34 เอชดี มีอนั ดับความนิยมเฉลีย่ เท่ากับ 0.696 เปรี ยบเทียบช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่มี
อันดับความนิยมเฉลีย่ เท่ากับ 0.580 หรื อเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 20 จากผลการดาเนินงานทีด่ ีขึ ้นในไตรมาสที่ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 1,964.16 ล้ านบาท ลงลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2562 เพียงร้ อยละ 11.32
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จา่ ย
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษัทฯ ยังคงเน้ นการบริ หารจัดการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริ การในช่วงไตรมาสที่ 3 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับ 40.84
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 8.19 ในขณะเดียวกันค่าใช้ จา่ ยในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารก็ลดลง 43.09 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 16.67 สาหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริ การลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับ 81.92 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.97 ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารก็ลดลง 131.39 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.77 เช่นเดียวกัน
กาไรสุทธิ
ผลจากการเติบโตของรายได้ ของสือ่ ธุรกิจทีวีดจิ ิทลั ของกลุม่ บริ ษัท และบริ ษัทฯ สามารถกลับดาเนินธุรกิจการจัด
งานอีเว้ นท์และงานแสดงสินค้ าต่างๆ ได้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 รวมทังการควบคุ
้
มต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสงู ถึง 103.14 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนเท่ากับ 45.27 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 78.22 การเติบโตของกาไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 นี ้ ทาให้ จาก
เดิมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 87.53 ล้ านบาท สามารถพลิกกลับมามีกาไรสุทธิ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิเท่ากับ 15.61 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

