
 

 

เลขที่ MONO 034/63  

               วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

 

เร่ือง       แจ้งผลการด าเนินงานและการน าส่งรายงานและงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1) ส าเนารายงานและงบการเงินรวม จ านวน 1 ชุด 

        2) สรปุผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนและรวมของบริษัทย่อยประจ าไตรมาสที่ 3         

        ปี 2563 (F45) 

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอน าส่งส าเนารายงานและงบการเงินประจ า    

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการ      

สอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และผ่านการ

อนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งขอช้ีแจง      

ผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 

ผลการด าเนินงาน 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

 3Q63 2Q63 3Q62 

QoQ YOY 

เพิม่(ลด) รอ้ยละ เพิม่(ลด) รอ้ยละ 

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา 324.7  208.2  405.3 116.5 56.0 (80.6) (19.9) 

รายได้จากการให้บริการคอนเท้นต ์

- MVAS 

- MONOMAX 

76.6 

9.8 
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15.5 
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51.3 

124.6 
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รายได้ขายสนิค้า (โฮมช้อปป้ิง) 10.3 14.6 5.3 (4.3) (29.5) 5.0 94.3 

รายได้อื่นๆ 31.1 38.0 82.1 (6.9) (18.2) (51.0) (62.1) 

รวมรายได ้ 442.7 333.2 526.8 109.5 32.9 (84.1) (16.0) 

ตน้ทุนขายและบริการ 411.5 407.4 486.9 4.1 1.0 (75.4) (15.5) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 137.1 89.8 191.2 47.3 52.7 (54.1) (28.3) 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (112.1) (167.9) (177.4) 55.8 33.2 65.3 36.8 

EBITDA 243.3 181.0 192.5 62.3 34.4 50.8 26.4 
 
 



 

   ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขาดทุนสุทธิ 112.1       

ล้านบาท ขาดทุนลดลง 65.3 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และขาดทุนลดลง 55.8 ล้านบาท 

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 2/2563 โดยมีสาเหตุหลักเกดิจาก 

 
 

รายไดร้วม 

 รายได้รวมลดลง 84.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

แต่เพ่ิมขึ้น 109.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.9 เมื่อเทยีบกับไตรมาสที่ 2/2563 โดยหลักเกิด

จากรายได้โฆษณาลดลง 80.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของ      

ปีก่อน แต่เพ่ิมขึ้น 116.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.0 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 2/2563 สาเหตุ

มาจากในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      

COVID-19 ส่งผลให้เมด็เงินโฆษณาปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2563 

 

ในไตรมาสที่ 3/2563 จากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีข้ึนตามล าดับ 

ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นยอดซ้ือโฆษณาได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ  

ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึน แต่เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลก            

ยังมีความไม่แน่นอนท าให้การใช้งบโฆษณายังไม่สามารถปรับตัวขึ้ นไปได้เท่ากบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน 

 

 รายได้การใช้บริการ Monomax เติบโตขึ้ นกว่าร้อยละ 300 ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงกักตัวรักษา

ระยะห่างเพ่ือป้องกันโควิด19 ประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากการให้บริการ Monomax ร่วมกับ 

3BB และ HBO Go ภายใต้ช่ือ package 3BB Gigatainment อีกด้วย โดยรายได้จากการให้    

บริการนี้ เกดิขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา 
 

 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

 ต้นทุนขายและบริการลดลง 75.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 4.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 2/2563  

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 54.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.3 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 47.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.7 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 2/2563  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจาก

การปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท าให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุน

ขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธิภาพมากขึ้ น อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพ่ิมข้ึนเมื่อ

เทยีบกับไตรมาสที่ 2/2563  โดยหลักเป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมการขาย  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

  

 

 

 

  (นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์)  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


