
 

ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปล่ียนแปลงเกนิกว่าร้อยละ 20 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562  มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 20.38 ล้านบาท ทัง้นีห้ากไม่รวมการรับรู้ส่วนต่าง
ค่าชดเชยจากการคืนใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์จ านวน 331.35 ล้านบาท ก าไร
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 180.36 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 43.63 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนจ านวน 447.70 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซึง่มีผลก าไรจ านวน 215.20 ล้านบาท ทัง้นีห้ากไม่รวมการกลบัรายการด้อย
ค่าของสินทรัพย์และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,184.53 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนในปี 2561 
จ านวน 969.33 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนลดลงร้อยละ 54 บริษัทขอชีแ้จงผลการด าเนินงาน
ของกลุม่บริษัทท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการส าหรับปี 2562 ลดลงร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ท าให้รายได้จากการจ าหน่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ ลดลงร้อยละ 24 และรายได้คา่โฆษณาลดลง ร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการจดั
กิจกรรมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 93  

2. ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ิมขึน้
จ านวน 331.35 ล้านบาท เน่ืองจากเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(“คสช.”) ออกค าสัง่ท่ี 4/2562 เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคม และเมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ส านกังาน กสทช. ได้ออกประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือ
ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล โดยผู้ รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะขอคืนใบอนญุาต ให้แจ้งความ
ประสงค์ดงักล่าวเป็นหนงัสือย่ืนต่อส านกังาน กสทช. ภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 โดยการขอ
คืนใบอนุญาตดงักล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินใน
ระบบดิจิตอลด้วย 

บริษัทย่อยได้ย่ืนความประสงค์ขอคืนใบอนญุาตแก่ส านกังาน กสทช. และได้รับอนมุตัิเห็นชอบการ
คืนช่องดงักลา่ว ในวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 โดยส านกังาน กสทช.มีมติให้ยตุิการออกอากาศในวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2562 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทได้บนัทึกส่วนต่างของเงินค่าชดเชยท่ีได้รับสทุธิจากมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ จ านวนเงิน 331.35 
ล้านบาท ตามท่ีได้มีหนงัสือแจ้งอนุมตัิการจ่ายค่าชดเชยอนัเน่ืองมาจากการคืนใบอนญุาต เม่ือวนัท่ี 
26 กรกฎาคม 2562 โดยได้อนุมตัิการจ่ายค่าชดเชยดงักล่าวให้แก่บริษัทย่อยจ านวน 890.83 ล้าน
บาท โดยหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างช าระงวดท่ี 4 จ านวน 215.07 ล้านบาท (รวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม) ดงันัน้คงเหลือคา่ชดเชยสทุธิท่ีบริษัทย่อยจะได้รับเป็นจ านวน 675.76 ล้านบาท  



 
3. ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้จ านวน 180.36 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้

จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วมแห่งหนึง่ในไตรมาส 3 ปี 2562  
 

4. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 144 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 
เหตผุลหลกัมาจาก  

 ต้นทนุขายและบริการ และคา่ใช้จ่ายในการขาย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 เหตผุลหลกัมาจาก คา่ใช้จ่าย
ด้านบคุลากร และคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมพิเศษท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 42 เน่ืองจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างการด าเนินงาน
และควบคมุคา่ใช้จ่ายของกลุม่บริษัทอย่างตอ่เน่ือง ท าให้คา่ใช้จ่ายบริหารลดลง 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 102 เน่ืองจากเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 
2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกค าสัง่ท่ี 4/2562 เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหา
การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
ส านักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอนั
เน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล  ท าให้
กลุ่มบริษัทพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 
1,130.36 ล้านบาท 

กล่าวโดยสรุป 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
จ านวน 20.38 ล้านบาท ทัง้นีห้ากไม่รวมการรับรู้ส่วนต่างค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน์จ านวน 331.35 ล้านบาท ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 
180.36 ล้านบาท และขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 43.63 ล้านบาท 
กลุ่มบริษัทจะมีผลขาดทุนจ านวน 447.70 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซึง่มีผลก าไรจ านวน 
215.20 ล้านบาท หากไม่รวมการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจ านวน 
1,184.53 ล้านบาท กลุม่บริษัทจะมีผลขาดทนุในปี 2561 จ านวน 969.33 ล้านบาท 

 


