ที่ อพ.0006/64
25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง ชี ้แจงผลการดาเนินงานปี 2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯ) ขอนาส่งงบการเงิน ปี 2563
สิน้ สุด เพี ย งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ง ได้ ผ่า นการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต บริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภูมิ ไชย
สอบบัญชี จากัด พร้ อมขอชี ้แจงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

H1/2563
462.48
(77.91)

H1/2562
660.11
8.05

H2/2563
755.66
99.99

H2/2562
1,033.20
116.11

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
1,218.14
1,693.31
22.08
124.16

H2/2562
1,882.20
187.30

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
2,937.11
3,268.46
170.67
167.72

งบการเงินรวม
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

H1/2563
1,186.29
(85.01)

H1/2562
1,386.26
(19.59)

H2/2563
1,750.82
255.68

รายได้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า (“COVID-19”) ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2563 ได้ สง่ ผลกระทบ
ต่อการเติบโตของรายได้ ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563 เป็ นอย่างมาก ซึ่งรายได้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี บริ ษัทฯมีรายได้ รวม
1,186.29 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 14.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงครึ่งปี แรกของปี 2562 อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ ช่วงเดือนมิถนุ ายน
2563 เป็ นต้ นมา ทางภาครัฐได้ เริ่ มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดาเนินการได้
เป็ นปกติมากขึน้ ทาให้ บริ ษั ทฯ สามารถจัดงานอีเว้ นท์ และงานแสดงสินค้ าต่างๆ ได้ ประกอบกับ ธุรกิ จสื่อทีวีดิจิทัลของ
บริ ษั ท อมริ น ทร์ เทเลวิ ชั่น จ ากัด ที่ มี ก ารเติ บ โตของรายได้ เพิ่ ม มากขึ น้ อัน เป็ นผลมาจากอัน ดับ ความนิ ย ม (Rating)
ของช่องอมริ นทร์ ทีวี 34 เอชดี ที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอันดับความนิยมเฉลี่ย 0.355 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 ในปี 2562
เพิ่มขึ ้นเป็ น 0.584 มาอยู่ในอันดับที่ 6 ในปี 2563 หรื อค่าความนิยมเฉลี่ยมีอตั ราเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 64.6 ทาให้ รายได้ รวม
ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2563 เพิ่มขึ ้นจากช่วงครึ่ งปี แรกถึงร้ อยละ 47.6 โดยมีรายได้ รวม 1,750.82 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อย
เพียงร้ อยละ 7.0 เมื่อเปรี ยบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่งผลให้ ตลอดทังปี
้ 2563 บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 2,937.11 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 10.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562

ต้ นทุนขายและค่าใช้ จา่ ย
จากภาวะการหดตัวของเศรษฐกิ จโดยรวม ส่งผลต่ อ การหดตัว ของรายได้ ของบริ ษั ท เช่น กัน ท าให้ ในปี 2563
บริ ษัทฯต้ องเน้ นการบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ในปี 2563 บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและบริ การ
ลดลงเท่ากับ 121.94 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ในขณะเดียวกันค่าใช้ จ่ายในการขายและ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารก็ลดลง 186.92 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 17.2
กาไรสุทธิ
แม้ ว่าในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 บริ ษั ทมี ผลขาดทุนสุท ธิ ถึ ง 85.01 ล้ านบาท อย่างไรก็ ตามในช่วงครึ่ งปี หลัง
ของปี 2563 บริ ษัทฯ สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ เป็ นปกติมากขึ ้น สามารถจัดงานอีเว้ นท์ และงานแสดงสินค้ าต่าง ๆ ได้
ตามเป้ าหมาย ประกอบกับการเติบ โตของรายได้ และกาไรในสื่อธุรกิ จทีวีดิจิทัลชองกลุ่มบริ ษั ท ท าให้ ในช่วงครึ่ งปี หลัง
ของปี 2563 บริ ษั ท ฯ มีก าไรสุทธิ สูงถึง 255.68 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากช่ วงเดี ยวกัน ของปี 2562 ถึงร้ อยละ 36.5 ส่งผลให้
ในปี 2563 ซึง่ บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในครึ่งปี แรก พลิกกลับมามีกาไรสุทธิตลอดปี 2563 เท่ากับ 170.67 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้น
จากปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 1.8
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

