ที่ อพ.0011/65
12 พฤษภาคม 2565
เรื่อง
เรียน

ชีแ้ จงผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอนาส่งงบการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2565 เพียงสิ้น สุด วันที่ 31 มีน าคม 2565 ซึ่ง ได้ผ่ านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด พร้อมชีแ้ จงผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 3 เดือน
รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2565
305.16
12.13

2564
260.96
10.89

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลต่าง
%เปลี่ยนแปลง
44.20
16.9%
1.24
11.4%

2564
712.24
106.87

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลต่าง
%เปลี่ยนแปลง
286.40
40.2%
7.10
6.7%

งบการเงินรวม
งวด 3 เดือน
รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2565
998.64
113.97

รายได้
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้
รวมทัง้ สิน้ 998.64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 40.2 ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
1. รายได้จากธุรกิจผลิตงานพิมพ์และจาหน่ ายหนังสือที่เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 78.2 มาจากการเติบโตของธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และการเติบโตของธุรกิจการจัดจาหน่ ายหนังสือทีร่ า้ นหนังสือต่างๆ ทัง้ ร้านนายอินทร์และร้านค้าพันธมิตร
สามารถกลับมาเปิ ดบริการได้ตามปกติ รวมทัง้ การเติบโตจากการจัดจาหน่ ายหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษทั ฯ
ทัง้ ในรูปแบบหนังสือ และ E - Contents และการจัดจาหน่ายผ่านทางร้านค้าออนไลน์ทเ่ี ป็ นพันธมิตรกับบริษทั ฯ

2. รายได้จ ากธุ ร กิจ มีเ ดีย และอีเ วนต์ ทัง้ การให้บ ริก ารโฆษณาผ่ า นสื่อ สิ่ง พิม พ์แ ละสื่อ ออนไลน์ รวมทัง้
การจัด งานแสดงสิน ค้า และอีเ วนต์ต่ างๆ ซึ่ง มีอ ัต ราการเพิ่ม ขึ้น ถึง ร้อ ยละ 62.7 โดยเฉพาะรายได้จ ากการจัด งาน
แสดงสินค้าทีเ่ ติบโตถึงร้อยละ 91.2 อันเนื่องมาจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทาให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานอีเวนต์ต่าง ๆ ได้ตามแผนงาน
3. รายได้จากธุรกิจสื่อทีวดี ิจทิ ลั ที่ยงั สามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของ
รายได้รอ้ ยละ 5.4
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัท ฯ มีต้ น ทุ น ขายและบริก ารเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 69.0 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับ การเติบโตของรายได้ ต้นทุนขายและบริการที่เพิม่ ขึ้นอย่างเป็ นนัย สาคัญคือ
ต้นทุนในการจัดงานแสดงสินค้าและอีเวนต์ต่างๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 64.6 และต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ในสื่อทีวี
ดิจิทลั เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20.2 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้มีการลงทุนผลิตคอนเทนต์ตอนใหม่ ๆ หลังจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้คลี่คลายลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีการบริหารค่าใช้จ่ายต่ างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึน้ เล็กน้ อยเพียง 12.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
กาไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ในระดับทีส่ ูง ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการ
ก็เ พิ่ม ขึ้น ตามทิศ ทางการเติบโตของรายได้ โดยบริษัทฯ ยัง สามารถควบคุ มต้นทุ น การผลิตได้ดีแ ละมีก ารบริห าร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษทั มีกาไรสุทธิ 113.97 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุง่ โรจน์)
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

