
 

 

เลขที่ MONO 024/63  

               วันที่ 13 สงิหาคม 2563 

 

เร่ือง       แจ้งผลการด าเนินงานและการน าส่งรายงานและงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1) ส าเนารายงานและงบการเงินรวม จ านวน 1 ชุด 

        2) แบบสรปุผลการด าเนินงาน (F45)  

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอน าส่งส าเนารายงานและงบการเงิน

ประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการ

สอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2563 และผ่านการอนุมัติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  7/2563 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งขอช้ีแจงผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้  

 

ผลการด าเนินงาน 
                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2Q63 1Q63 2Q62 

QoQ YOY 

เพิม่(ลด) รอ้ยละ เพิม่(ลด) รอ้ยละ 

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา 208.2  293.9 528.3 (85.7) (29.2) (320.1) (60.6) 

รายได้จากการให้บริการคอนเท้นต ์

- MVAS 

- MONOMAX 

72.4 

10.4 

62.0 

24.6 
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10.4 

34.7 

22.9 

11.8 

47.8 

(3.8) 

51.6 

194.3 

(26.8) 

496.2 

37.7 

(12.5) 

50.2 

108.6 

(54.6) 

425.4 

รายได้ขายสนิค้า (โฮมช้อปป้ิง) 14.6 7.9 3.7 6.7 84.8 10.9 294.6 

รายได้อื่นๆ 38.0 46.5 47.0 (8.5) (18.3) (9.0) (19.1) 

รวมรายได ้ 333.2 372.9 613.7 (39.7) (10.6) (280.5) (45.7) 

ตน้ทุนขายและบริการ 407.4 468.8 495.5 (61.4) (13.1) (88.1) (17.8) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 89.8 232.1 188.5 (142.3) (61.3) (98.7) (52.4) 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (167.9) (390.3) (95.2) (222.4) (57.0) 72.7 76.4 

EBITDA 181.0 104.0 278.3 77.0 74.0 (97.3) (35.0) 
 
 



 

   ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขาดทุนสุทธิ (167.9) 

ล้านบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 72.7 ล้านบาท เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนลดลง 222.4 ล้าน

บาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 1/2563 โดยมีสาเหตุหลักเกดิจาก 

 

รายไดร้วม 

 รายได้รวมลดลง 280.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.7 เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และลดลง 39.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 1/2563 โดยหลักเกดิจาก

รายได้โฆษณาลดลง 320.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน และลดลง 85.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.2 เมื่อเทยีบกับไตรมาสที่ 1/2563 สาเหตุมา

จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เมด็เงิน

โฆษณาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากสถานการณด์ังกล่าว 

  อย่างไรกต็าม ในไตรมาสที่ 3/2563 จากสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศไทยที่มี

แนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ ประกอบกบันโยบายส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาได้รับการ

ตอบรับเป็นที่น่าพอใจ  ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาปรับตัวในทศิทางที่ดีข้ึน 
 

 รายได้การใช้บริการ Monomax ช่วงกักตัวรักษาระยะห่างเพ่ือป้องกันโควิด19 เติบโตขึ้ นกว่า       

ร้อยละ 400 โดยการเติบโตอย่างมากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวกจากการให้บริการ Monomax ร่วมกับ 

3BB และ HBO Go ภายใต้ช่ือ package 3BB Gigatainment อกีด้วย โดยรายได้จากการให้บริการ

นี้ เกดิขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 

 รายได้ขายสินค้า (โฮมช้อปป้ิง) เพ่ิมขึ้ น 10.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 294.6 เมื่อเทียบกับ       

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 6.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส

ที่ 1/2563 โดยรายได้ดังกล่าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

 ต้นทุนขายและบริการลดลง 88.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และลดลง 61.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 1/2563  

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 98.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.4 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และลดลง 142.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.3 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 1/2563  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 การลดลงของต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายขายและบริหาร สาเหตุหลักเกิดจาก (1) การ

ปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม มุ่งเน้นธุรกิจหลัก หยุดธุรกิจที่ไม่ท าก าไร ซึ่งเป็นผลจากสภาพ

เศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษัทได้หยุดด าเนินธุรกจิบริษัทในเครือ 

8 บริษัท ในไตรมาสที่ 1/2563 (2) การปรับโครงสร้างภายในองค์กรโดยการบริหารจัดการ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสทิธภิาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายคงที่และควบคุมค่าใช้จ่าย อาทเิช่น ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนที่โดยย้ายส านักงานไปอยู่ที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

ควบคุมการซื้อและการผลิต Content ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

  

 

 

 

 

  (นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์)  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


