ที่ อพ.0017/64
10 สิงหาคม 2564
เรือ่ ง ชีแ้ จงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท อมริ น ทร์พ ริ น้ ติ ง้ แอนด์ พับ ลิ ช ชิ่ ง จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (บริ ษั ท ฯ) ขอน าส่ ง งบการเงิ น
ไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้ สุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ ได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด พร้อมขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 3 เดือน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งวด 6 เดือน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ไตรมาส 2/2564
196.36
(38.20)
6 เดือน 2564
457.33
(27.31)

ไตรมาส 2/2563
177.16
(62.93)
6 เดือน 2563
462.48
(77.91)

ผลต่าง
19.20
24.73
ผลต่าง
(5.15)
50.60

(หน่วย: ล้านบาท)
%เปลี่ยนแปลง
10.84%
39.30%
%เปลี่ยนแปลง
(1.11%)
64.95%

ผลต่าง
193.63
123.26
ผลต่าง
205.99
248.38

(หน่วย :ล้านบาท )
%เปลี่ยนแปลง
39.81%
184.63%
%เปลี่ยนแปลง
17.36%
292.18%

งบการเงินรวม
งวด 3 เดือน
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
งวด 6 เดือน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ไตรมาส 2/2564
680.05
56.50
6 เดือน 2564
1,392.28
163.37

ไตรมาส 2/2563
486.42
(66.76)
6 เดือน 2563
1,186.29
(85.01)

รายได้
ในช่ วง 6 เดื อ นแรกของปี 2564 บริษัท อมริน ทร์พ ริน้ ติ ง้ แอนด์ พับ ลิช ชิ่ ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย
มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 1,392.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 205.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 17.36 เป็ น ผลมาจากการเติ บ โตของรายได้จ ากสื่ อ ที วี ดิ จิ ทัล และการเพิ่ ม ขึ น้ ของรายได้จ ากธุ ร กิ จ
การจัดจาหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ผา่ นหน้าร้านและสือ่ สิง่ พิมพ์อิเลคทรอนิคส์ผา่ นช่องทางออนไลน์ที่มีอตั ราการขยายตัวอย่างเป็ น
นัยสาคัญ โดยรายได้จากสื่อทีวีดิจิทลั มีอตั ราการเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 74.72 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ส่งผลให้มี
การเติบโตในอัตราร้อยละ 42.24 ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 ในขณะเดียวกันรายได้จากธุรกิจการจัดจาหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์
ผ่านหน้าร้านและสือ่ สิง่ พิมพ์อิเลคทรอนิคส์ผา่ นช่องทางออนไลน์มีอตั ราการเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 37.41 ในช่วงไตรมาส 2 ของ
ปี 2564 และมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 13.75 ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายและบริการ เท่ากับ 791.08 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 5.03 ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 เท่ากับ
442.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 1.31 แม้รายได้ของบริษัทฯ มีการขยายตัว
แต่บริษัทยังเน้นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ค่าใช้จ่ายมีการขยายตัวไม่มากนัก ส่งผลให้
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 56.82 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
เท่ากับ ร้อยละ 31.75 ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2564 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีอัต ราส่ว น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 70.22 และร้อยละ 36.78 ตามลาดับ
กาไรสุทธิ
จากการขยายตัวของรายได้ ในขณะที่การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ในช่วง
6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีกาไรสุทธิสงู ถึง 163.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้วที่มีผลขาดทุน 85.01 ล้านบาท หรือมีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ ถึง 248.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 292.18 ซึ่งในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 นี ้ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิใกล้เคียงกับผลการดาเนินงานทัง้ ปี 2563
ที่บริษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 170.67 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุง่ โรจน์)
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

