คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำรสำหรั บผลกำรดำเนินงำนรวมไตรมำสที่ 3 ปี 2563
งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่ อยสาหรั บ
งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงผลขาดทุน ส่วนที่ เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จานวน 5.73
ล้ านบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2562 ซึ่ ง มี ผ ลก าไรจ านวน 432.57 ล้ านบาท คิ ด เป็ น
การเปลี่ยนแปลงขาดทุนเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 101 ทัง้ นี ้ ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทมีการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 462.86 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นขาดทุนสุทธิ สาหรั บงวดเก้ าเดือน
สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 จ านวน 30.29 ล้ านบาท คิ ดเป็ นการเปลี่ ย นแปลงขาดทุน ลดลงจาก
ปี 2562 ร้ อยละ 81 บริ ษัทขอชี ้แจงผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัท ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. รายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริ ก ารส าหรั บ งวดเก้ าเดือนของปี 2563 จานวน 653.66 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 105 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักมาจาก
 รายได้ จ ากการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 296.62 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 100
เนื่องจาก รายได้ จากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั และสื่อ
ออนไลน์ของบริ ษัทย่อยทางอ้ อมที่เพิ่มขึ ้น
 รายได้ จากการให้ บ ริ การน าเที่ ยว เพิ่ มขึน้ จานวน 22.63 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 100 เนื่ องจาก
รายได้ จากการให้ บริ การนาเที่ยวของบริ ษัทย่อยทางอ้ อมที่เพิ่มขึ ้น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายสาหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2563 จานวน 703.01 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 87
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากต้ นทุนขายและบริ การของบริ ษัทย่อยทางอ้ อม
ที่เพิ่มขึ ้น
3. ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์สาหรับงวดเก้ าเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 462.86 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการกลับรายการขาดทุน
จากการด้ อยค่าใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
กล่ ำวโดยสรุ ป ผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกลุ่มบริ ษัท
มีผ ลขาดทุน ส่วนที่ เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จานวน 5.73 ล้ านบาท เมื่อเที ยบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562
ซึง่ มีผลกาไรจานวน 432.57 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทมีการกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 462.86 ล้ านบาท คงเหลือเป็ นขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 จานวน 30.29 ล้ านบาท

