ชีแ้ จงผลการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่ าร้ อยละ 20
งบการเงินรวมของบริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยสาหรับงวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แสดงผลกาไรจานวน 444.48 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนซึง่ มีผลขาดทุนจานวน 68.10 ล้ านบาท คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงกาไรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 753 ทังนี
้ ้
หากไม่รวมการกลับรายการด้ อยค่าของสินทรั พย์ จานวน 486.70 ล้ านบาท กลุ่มบริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จานวน 42.22 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทขอชี ้แจงผลการ
ดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้


รายได้ จากการขายและการให้ บริ การสาหรั บ งวดหกเดือนของปี 2562 จานวน 201.46 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ โฆษณาจากธุรกิจ
โทรทัศน์เพิ่มขึ ้น เนื่องจาก กลุม่ บริ ษัทมีการปรับปรุ งรู ปแบบการนาเสนอข่าวและปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
ของรายการเพื่อเพิ่มจานวนผู้ชมรายการและรายได้ คา่ โฆษณา



ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายสาหรับงวดหกเดือนของปี 2562 จานวน 262.15 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการขายและการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้น



เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกคาสัง่ ที่ 4/2562 เรื่ อง
มาตรการแก้ ไ ขปั ญหาการประกอบกิ จการโทรทัศน์ แ ละกิ จการโทรคมนาคม ทัง้ นี ค้ าสั่งสาคัญ ที่
เกี่ ย วข้ องกับ กลุ่มบริ ษัท ได้ แ ก่ การที่ บริ ษัทย่ อยได้ รับ ยกเว้ น ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตให้ ใช้ คลื่ น
ความถี่ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเช่าใช้ โครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ ใช้ คลื่นความถี่
ภาคพื น้ ดิน ในระบบดิจิ ตอลตลอดระยะเวลาการได้ รั บ อนุญ าตการให้ บริ ก ารโทรทัศน์ ดิจิ ตอลที่
เหลืออยู่โดยให้ เริ่ มมีผลภายหลังการสิน้ สุดมาตรการบรรเทาผลกระทบตามข้ อ 8 วรรคหนึ่ง ของ
คาสัง่ คสช. ที่ 9/2561 เป็ นต้ น
ในการนี ้ บริ ษัทย่อยได้ บันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของค่าใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบ
กิ จ การโทรทั ศ น์ ค้ างจ่ า ยและลดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องใบอนุ ญ าต จ านวน 429.91 ล้ า นบาท
(ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายจานวน 447.20 ล้ านบาท หักด้ วย
ดอกเบี ย้ รอตัดบัญชี จานวน 17.29 ล้ านบาท) และตัดจาหน่ายใบอนุญาตคงเหลือสุทธิ อย่างเป็ น
ระบบตลอดอายุก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องใบอนุญ าตที่ เหลื ออยู่ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัท จึงพิ จ ารณากลับ
รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของใบอนุญาตในงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2562 เป็ นจานวนเงิน 486.70 ล้ านบาท

กล่ าวโดยสรุ ป ผลการดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกลุ่มบริ ษัท
มีผลกาไรจานวน 444.48 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมี ผลขาดทุนจานวน 68.10
ล้ านบาท ทังนี
้ ้หากไม่รวมการกลับรายการด้ อยค่าของสินทรัพย์จานวน 486.70 ล้ านบาท กลุ่มบริ ษัทมี
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 จานวน 42.22 ล้ านบาท

