
 

 

 

เลขที่ MONO 009/64                                                             วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

 

เรื่อง       แจ้งผลการด าเนินงานและการน าส่งรายงานและงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1) ส าเนารายงานและงบการเงินรวม จ านวน 1 ชุด 

        2) สรปุผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนและรวมของบริษัทย่อยประจ าไตรมาสที่ 1      

ปี 2564 (F45)  

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

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบ

ทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และผ่านการอนุมัติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งขอชี้ แจงผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้  

 
ผลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดือน 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

 1Q64 4Q63 1Q63 
QoQ YOY 

เพิม่(ลด) ร้อยละ เพิม่(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการให้บริการส่ือโฆษณา MONO29 409.2  387.9  293.9 21.3 5.5 115.3 39.2 

รายไดจ้ากการให้บริการคอนเทนต ์MONOMAX/GIGATV 115.0 97.8 24.6        17.2 17.6 90.4 367.5 
รายไดข้ายสินคา้ (โฮมชอ้ปป้ิง) 8.5 8.8 7.9 (0.3) (3.4) 0.6 7.6 
รายไดธุ้รกิจอื่นๆ 30.8 49.1 46.5 (18.3) (37.3) (15.7) (33.8) 
รวมรายได้ 563.5 543.6 372.9 19.9 3.7 190.6 51.1 
ต้นทุนขายและบริการ 424.4 441.5 468.8 (17.1) (3.9) (44.4) (9.5) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 91.6 93.5 232.1 (1.9) (2.0) (140.5) (60.5) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 13.1 8.8 (390.3) 4.3 48.9 403.4 103.4 

EBITDA 397.0 367.6 104.0 29.4 8.0 293.0 281.7 
 
 

    

 



 

                                                                                   
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก าไรสุทธิ 13.1 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึ้ น 

403.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และก าไรเพิ่มขึ้ น 4.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส     

ที่ 4/2563   

 
 

 

จากกราฟข้างต้นแสดงก าไร(ขาดทุน)สุทธิในแต่ละไตรมาสกรณีไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

แสดงให้เหน็ภาพกลุ่มบริษัทกลับมามีผลก าไรจากการด าเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2563 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส

ที่ 1/2564 ที่มีก าไรจ านวนเงิน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 4 ล้านบาท คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนการ

กลับมามีผลก าไรจากการด าเนินงาน เป็นผลมาจาก 1) การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก       

2) ผลส าเรจ็จากธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX และ GIGATV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแส New 

Normal  3) นโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เริ่มขึ้ นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้การควบคุม

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และ 4) การเริ่มฟ้ืนตัวของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โรคระบาด COVID-19 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้จะยังไม่ฟ้ืนตัวสู่ระดับเดิมในช่วงก่อนการ

ระบาด  อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ยังคงต้องเฝ้าระวังความไม่แน่นอนจากการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มในช่วงปลายปี 

2563  เพื่อปรับแผนธุรกจิตลอดช่วงสถานการณ์ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 



 

วิเคราะห์เปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1/2564 มีสาเหตุเกดิจาก 

 
 

รายไดร้วม 

• รายได้รวมไตรมาสที่ 1/2564 เพิ่มขึ้ น 190.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.1 เมื่อเทียบกับ     

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 19.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อน โดยหลักเกดิจาก 

1) รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้น 115.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 21.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  สาเหตุมา

จากธุรกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวจากความคลี่คลายของสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ประกอบกับ

นโยบายส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้ อโฆษณาได้รับการตอบรับอย่างดี  ส่งผลให้แนวโน้ม

รายได้ค่าโฆษณาปรับตัวในทศิทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

2) รายได้การให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV เพิ่มขึ้ น 90.4 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 367.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้ น 17.2 ล้านบาท      

คิดเป็นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล และตลาดอินเทอร์เน็ต จากพฤติกรรมการด าเนินชีวิต

แบบ New Normal ประกอบกบัการท าโปรโมชั่นและจับมือกบัพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้า  

 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

• ต้นทุนขายและบริการไตรมาสที่ 1/2564 ลดลง 44.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 เมื่อเทยีบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 17.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อน   

• ค่าใช้จ่ายขายและบริหารไตรมาสที่ 1/2564 ลดลง 140.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.5 เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน   
 

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท าให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุน

ขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธภิาพมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 



 

แผนธุรกิจปี 2564 

ไตรมาสที่ 1/2564 แม้ธุรกิจจะเริ่มฟ้ืนตัวภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี 

2563 และยังคงมีความไม่แน่นอนจากการระบาดระลอกใหม่ของ  COVID-19 ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ซึ่ง

บริษัทฯ ยังคงต้องให้ความส าคัญเฝ้าระวังเพื่อปรับแผนธุรกิจในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนดังกล่าว  ส่งผลให้

ธุรกิจยังคงไม่ฟ้ืนตัวสู่ระดับเดิมในช่วงก่อนการระบาด ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งการใช้     

กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักโดยให้บริการ

คอนเท้นต์ที่มีคุณภาพ การเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร นโยบายส่งเสริม

การขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

และขยายการเติบโตของธุรกจิ 

• การเติบโตของบริการดูหนงัออนไลนแ์บบบอกรบัสมาชิก MONOMAX มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในทุก

กลุ่มเป้าหมาย  มุ่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า  ให้บริการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ  การท าโปรโมชัน

เพื่อส่งเสริมการขาย  โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายแบรนด์เพื่อน าเสนอบริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่ง

นอกจากจะเพิ่มฐานลูกค้าแล้ว  บริษัทฯ และพันธมิตรยังได้รับประโยชน์ร่วมกนัในด้าน Media Support อกีด้วย 

• การใหบ้ริการคอนเทนตบ์นแพลตฟอรม์ 3BB GIGATV มุ่งเน้นขยายฐานรายได้และเพิ่มช่องทางรายได้จาก

การให้บริการบนแพลตฟอร์ม  อาทเิช่น รายได้บริการโฆษณา  รายได้จาก Home Shopping  เป็นต้น ซึ่ง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อให้บริการดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเกดิขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564    

• การเติบโตของช่องทีวีดิจิทลั MONO29  มุ่งเน้นการฟ้ืนตัวของรายได้โฆษณาให้กลับมาอยู่ในระดับเดิมก่อน

การระบาดของ  COVID-19 และให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนปรับผังรายการ ปรับแผนการผลิต

และซ้ือคอนเท้นต์ ที่ให้บริการบนช่องให้มีความหลากหลาย ประกอบกบัการสร้างสนิค้าและบริการใหม่เพื่อเพิ่ม

ช่องทางรายได้ 

• มุ่งเนน้สรรหา และผลิต Highlight Content  มุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ภาพยนตร์ไทยและละครซีรีส ์เพื่อเพิ่ม

ฐานกลุ่มผู้ บริโภค ในการรองรับการให้บริการ MONOMAX บริการคอนเทนต์ทางแพลตฟอร์ม 3BB 

GIGATV และช่อง MONO29  โดยบริษัทฯ ได้มีผู้มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการมาเสริมทัพเพื่อ

ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภคมากย่ิงขึ้ น  และมีแผนการปรับลดสัดส่วนงบประมาณการซื้ อ

ลิขสิทธิ์และมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์เองเพื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีคอนเทนต์ที่

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ไม่จ ากัด และสามารถน าคอนเท้นต์จัดจ าหน่ายได้หลายช่องทางการจ าหน่ายเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

 

 

 

 



 

• การเติบโตของธุรกิจ Online/offline activation  มุ่งเน้นการปรับกระบวนการท างานให้ทันสมัยและตอบโจทย์

ลูกค้า ตั้งหน่วย digital marketing solution ขึ้นมาท างานผสานกับหน่วย online/offline activation รวมถึงสื่อ

ในเครือทั้งทีวีช่อง MONO29 ที่มีฐานคนดูเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และสื่อที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ ใช้

ออนไลน์อย่าง MTHAI กลายเป็นบริการ online/offline ที่ครบวงจรตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

  

 

 

 

  (นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์)  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


