
 

 

 

เลขที่ MONO 004/64                                                             วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 

 

เรื่อง       แจ้งผลการด าเนินงานและการน าส่งรายงานและงบการเงินประจ าปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1) ส าเนารายงานและงบการเงินรวม จ านวน 1 ชุด 

        2) สรปุผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนและรวมของบริษัทย่อยประจ าปี 2563 (F45)  

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

สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานของที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการอนุมัติของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 พร้อมทั้งขอชี้แจงผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 

ผลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดือน 

                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

 4Q63 3Q63 4Q62 

QoQ YOY 

เพิม่

(ลด) 
รอ้ยละ 

เพิม่

(ลด) 
รอ้ยละ 

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา MONO29 387.9  324.7  368.5 63.2 19.5 19.4 5.3 

รายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX 97.8 76.6 34.6 21.2 27.7 63.2 182.7 

รายได้ขายสนิค้า (โฮมช้อปป้ิง) 8.8 10.3 6.5 (1.5) (14.6) 2.3 35.4 

รายได้อื่นๆ 49.1 31.1 63.9 18.0 57.9 (14.8) (23.2) 

รวมรายได ้ 543.6 442.7 473.5 100.9 22.8 70.1 14.8 

ตน้ทุนขายและบริการ 441.5 411.5 499.3 30.0 7.3 (57.8) (11.6) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 93.5 137.1 229.0 (43.6) (31.8) (135.5) (59.2) 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 8.8 (112.1) (231.2) 120.9 107.9 240.0 103.8 

EBITDA 367.6 243.3 87.1 124.3 51.1 280.5 322.0 
 

 

    

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงาน ส าหรบัประจ าปี 

                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 Y63 Y62 

YoY 

เพิม่(ลด) รอ้ยละ 

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา MONO29 1,214.7 1,783.7 (569.0) (31.9) 

รายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX 271.4 135.7 135.7 100.0 

รายได้ขายสนิค้า (โฮมช้อปป้ิง) 41.6 22.8 18.8 82.5 

รายได้อื่นๆ 164.6 241.6 (77.0) (31.9) 

รวมรายได ้ 1,692.3 2,183.8 (491.5) (22.5) 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,729.2 1,963.1 (233.9) (11.9) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 552.5 780.7 (228.2) (29.2) 

ขาดทุนสุทธิ (661.5) (616.2) (45.3) (7.4) 

EBITDA 895.8 806.9 88.9 11.0 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 45.3 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 

 

                   ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4/2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก าไรสุทธิ 8.8 ล้านบาท      

ก าไรเพิ่มขึ้ น 240.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และก าไรเพิ่มขึ้ น 120.9 ล้านบาท       

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 3/2563   

 

 

 



 

 
 

 

   จากกราฟข้างต้นแสดงก าไร(ขาดทุน)สุทธิในแต่ละไตรมาสกรณีไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้ นเพียงครั้งเดียว  แสดงให้เห็นภาพกลุ่มบริษัทกลับมามีผลก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4/2563 

จ านวนเงิน 9 ล้านบาท  เป็นไตรมาสแรกภายหลังจากมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 

9 ไตรมาสที่ผ่านมา  และผลการด าเนินงานรายไตรมาสในปี 2563 ผลขาดทุนลดลงอย่างต่อเนื่องจนกลับมามีผล

ก าไรแม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์  COVID-19  ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายใน

กลุ่มโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ประกอบกับนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เริ่มขึ้ นตั้งแต่ช่วงต้นปี

ส่งผลให้การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น     

 

                   วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 และส าหรับไตรมาสที่ 

4/2563 มีสาเหตุเกดิจาก 

 

รายไดร้วม 

• รายได้รวมปี 2563 ลดลง 491.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลัก

เกิดจากรายได้โฆษณาที่ลดลง 569.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.9 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ           

มีรายได้การให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV เพิ่มขึ้ น 135.7 ล้านบาท     

คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

 



 

• รายได้รวมไตรมาสที่ 4/2563 เพิ่มขึ้น 70.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้ น 100.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 

3/2563 โดยหลักเกดิจาก   

1) รายได้โฆษณาไตรมาสที่ 4/2563 เพิ่มขึ้ น 19.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้ น 63.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสที่ 3/2563   

2) รายได้การให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX และการให้บริการบนแพลตฟอร์ม 3BB 

GIGATV ไตรมาสที่ 4/2563 เพิ่มขึ้ น 63.2 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 182.7 ซึ่งเป็น

ผลมาจากการเติบโตของสื่อดิจิตัล และความต้องการบริโภคคอนเทนต์ออนไลน์ช่วงกักตัว

รักษาระยะห่างและกระแสการท างานที่บ้านเพื่อป้องกนั COVID-19 ประกอบกบัได้รับปัจจัย

บวกจากความร่วมมือกับพันธมิตร 3BB เพื่อให้บริการ MONOMAX และให้บริการคอน

เทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV โดยเริ่ มใ ห้บริการภายใต้ชื่ อ  package 3BB 

Gigatainment ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และเริ่มเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม 

3BB GIGATV เมื่อปลายไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา 
 

• รายได้โฆษณาที่ลดลงในปี 2563 ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19  โดย

สถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบกบันโยบายส่งเสริมการ

ขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ค่าโฆษณา

ปรับตัวในทศิทางที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4/2563 

 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

• ต้นทุนขายและบริการปี 2563 ลดลง 233.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

• ค่าใช้จ่ายขายและบริหารปี 2563 ลดลง 228.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.2 เมื่อเทียบกับปี

ก่อน 
 

• ต้นทุนขายและบริการไตรมาสที่ 4/2563 ลดลง 57.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 30.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับไตร

มาสที่ 3/2563 

• ค่าใช้จ่ายขายและบริหารไตรมาสที่ 4/2563 ลดลง 135.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.2 เมื่อ

เทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 43.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 เมื่อเทยีบกับ

ไตรมาสที่ 3/2563 
 

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายใน

กลุ่มโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท าให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายได้                

มีประสิทธิภาพมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายและบริการไตรมาสที่ 4/2563 ที่เพิ่มขึ้ น            

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้ นของต้นทุนที่การเพิ่มขึ้ นสัมพันธ์กับ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น  



 

แผนธุรกิจปี 2564 

• มุ่งเน้นสรรหา และผลิต Highlight Content ในปี 2564 โดยมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ภาพยนตร์

ไทยและละครซีรีส์ เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มผู้บริโภค ในการรองรับการให้บริการ MONOMAX, บริการ

คอนเทนต์ทางแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV และช่อง MONO29  โดยบริษัทฯ ได้มีผู้มีความ

เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการมาเสริมทัพเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและตรงใจ

ผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น  และมีแผนการปรับลดสัดส่วนงบประมาณการซ้ือลิขสิทธิ์และมุ่งเน้นการผลิต

คอนเทนต์เองเพื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีคอนเทนต์ที่ระยะเวลาการใช้

สิทธิ์ไม่จ ากัด และสามารถน าคอนเทนต์จัดจ าหน่ายได้หลายช่องทางการจ าหน่ายเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

• ขยายฐานรายได้และเพิ่มช่องทางรายได้จากการให้บริการบนแพลตฟอร์ม  3BB GIGATV  อาทิ

เช่น รายได้บริการโฆษณา รายได้จาก Home Shopping เป็นต้น ซึ่ งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

เตรียมการเพื่อให้บริการดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเกดิขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564    

• มุ่งด าเนินธุรกิจที่ท าก าไร ได้แก่ช่อง  MONO29 บริการวีดีโอออนดีมานต์ (MONOMAX) 

ตลอดจนปรับกระบวนการท างานให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้า ตั้งหน่วย digital marketing 

solution ขึ้ นมาท างานผสานกับหน่วย online/offline activation รวมถึงสื่อในเครือทั้งทีวีช่อง 

MONO29 ที่มีฐานคนดูเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และสื่อที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ออนไลน์

อย่าง MTHAI กลายเป็นบริการ online/offline ที่ครบวงจรตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

  

 

 

 

  (นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์)  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


