เลขที่ MONO 015/64

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

แจ้ งผลการดาเนินงานและการนาส่งรายงานและงบการเงินประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2564

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) สาเนารายงานและงบการเงินรวม จานวน 1 ชุด
2) สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อยประจาไตรมาสที่ 3
ปี 2564 (F45)
บริษัท โมโน เน็กซ์ จากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอนาส่งสาเนารายงานและงบการเงินประจา
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่านการสอบ
ทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และผ่านการอนุมัติ
ของที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 พร้ อมทั้งขอชี้แจงผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ผลการดาเนินงาน สาหรับงวด 3 เดือน
หน่วย : ล้ านบาท

QoQ

YOY

3Q64 2Q64 3Q63
รายได้ จากการให้ บริการสื่อโฆษณา MONO29

313.6

422.2

รายได้ จากการให้ บริการคอนเท้ นต์
MONOMAX/GIGATV
รายได้ ขายสินค้ า (โฮมช้ อปปิ้ ง)
รายได้ ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
EBITDA

125.4

117.6

11.0
5.7
455.7
424.2
115.6
(56.7)
262.0

7.6
20.7
568.1
424.9
98.6
14.7
396.4

เพิม่
เพิม่
ร้อยละ
ร้อยละ
(ลด)
(ลด)
324.7 (108.6) (25.7) (11.1) (3.4)
76.6

7.8

10.3
3.4
31.1 (15.0)
442.7 (112.4)
411.5 (0.7)
137.1 17.0
(112.1) (71.4)
243.3 (134.4)

6.6

48.8

63.7

44.7
0.7
6.8
(72.5) (25.4) (81.7)
(19.8) 13.0
2.9
(0.2) 12.7
3.1
17.2 (21.5) (15.7)
(485.7) 55.4 49.4
(33.9) 18.7
7.7

วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 3/2564 มีสาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้รวม
•

รายได้ รวมไตรมาสที่ 3/2564 เพิ่ ม ขึ้ น 13.0 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.9 เมื่ อ เที ย บกั บ
ไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อ น และลดลง 112.4 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.8 เมื่ อ เทียบกั บ
ไตรมาสก่อน โดยหลักเกิดจาก
1) รายได้ โฆษณาที่ลดลง 11.1 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน และลดลง 108.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2564 เป็ น
ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ โดยปั จจุบันสถานการณ์ได้ เริ่ม
คลี่คลายส่งผลให้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 จะมีเม็ดเงินสื่อและโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการทาการตลาด
และกิจกรรมทางการตลาด
2) รายได้ การให้ บริการคอนเท้ นต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV เพิ่มขึ้น 48.8 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 63.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 7.8 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ธุรกิจยังคงเติบโตอย่ างต่ อเนื่องสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับการเติบโตของสื่อดิจิทลั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
• ต้ นทุนขายและบริการไตรมาสที่ 3/2564 เพิ่มขึ้น 12.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน แต่ลดลง 0.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน
• ค่ าใช้ จ่ ายขายและบริ ห ารไตรมาสที่ 3/2564 ลดลง 21.5 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.7 เมื่ อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน แต่เพิ่มขึ้น 17.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน
•

ต้ นทุนขายและบริการโดยส่วนใหญ่ อยู่ในอัตราคงที่จากการบริหารควบคุมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยการขายและบริ ห ารที่ เพิ่ ม ขึ้ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลจากค่ า เงิ น บาทที่อ่ อ นค่ า ลงเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากได้ ทาสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า ครอบคลุมเพียงบางส่วนของค่าใช้ จ่ายการ
ลงทุ น ทั้ ง นี้ ในไตรมาสที่ 4/2564 บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ เพิ่ ม นโยบายลดความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนโดยทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อให้ ครอบคลุมส่วนใหญ่ของค่าใช้ จ่ายการลงทุน

ผลการดาเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขาดทุนสุทธิ 28.9 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 503.9
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน

จากกราฟขาดทุนสุทธิสาหรับงวด 9 เดือน กรณีไม่รวมรายการค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แสดงให้ เห็นภาพ
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนที่ลดลง ผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลขาดทุน
ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จาก 1) การปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
2) ผลสาเร็จจากธุรกิจให้ บริการคอนเท้ นต์ MONOMAX และ GIGATV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3) มาตรการ
ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานเกิด
จากปั จจัยลบจากความยืดเยื้อของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ ท่เี ชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้ ามี
ความรุนแรงส่งผลกระทบให้ จานวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ช่วงต้ นไตรมาสที่ 3/2564
ช่วงปลายไตรมาสที่ 3/2564 สถานการณ์ได้ เริ่มกลับมาคลี่คลายมีทิศทางที่ดีข้ ึน ยอดผู้ติดเชื้อลดลงจากปริมาณ
วัคซีนที่เริ่มมีเพียงพอต่อความต้ องการทาให้ ภาครัฐได้ เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ การจากัดการเคลื่อนที่และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปิ ดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ได้ เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ
เชื่ อ มั่ น ว่ า สถานการณ์ ร ะบาดที่ ไ ด้ เ ริ่ ม คลี่ ค ลายลงจะส่ ง ผลให้ เศรษฐกิจ กลั บ มาสู่ภ าวะการณ์ ป กติ ไ ด้ โ ดยเร็ว
การทาการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดจะทาให้ เกิดการฟื้ นตัวของธุรกิจสื่อและโฆษณาในช่ วงไตรมาสที่ 4
ประกอบกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่ได้ เริ่มปรับอย่างต่อเนื่องนับ แต่ปี 2563 จะส่งผลให้ ผลการดาเนินงานมี
แนวโน้ มการเติบโตที่ย่งั ยืนต่อไป

แนวโน้มสถานการณ์และแผนธุรกิจปี 2564
ผลกระทบวงกว้ างที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาด COVID-19 ที่ลากยาวต่ อเนื่องมานับแต่ ช่ ว งต้ น ปี
2563 และกลับมาใหม่หลายระลอกในประเทศไทย ส่งผลให้ ธุรกิจสื่อและโฆษณาได้ รับผลกระทบอย่างมากจาก
เม็ดเงินโฆษณาที่ปรับตัวลดลงตลอดช่ วงของการแพร่ ระบาด โดยช่ วงปลายไตรมาสที่ 3/2564 สถานการณ์การ
แพร่ ระบาดเริ่มคลี่คลายประกอบกับมาตรการผลักดันเศรษฐกิจเอื้อต่อภาคธุรกิจ ที่เริ่มทาการตลาดและกิจกรรม
ทางการตลาดได้ มากขึ้นในไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งจะเป็ นปัจจัยหลักในการเติบโตของธุรกิจสื่อและโฆษณาให้ กลับมา
ฟื้ นตัวอีกครั้ง โดยในช่วงต้ นการคลายล็อกดาวน์ยังมีความไม่แน่นอนของความเชื่อมั่นและกาลังซื้อของผู้บริโภค
ภาวะการแข่ งขันในตลาดยังคงอยู่ ในระดับสูงที่บริษัทฯ ยังคงต้ องใช้ กลยุ ทธ์ด้านราคาและบริการตลอดจนการ
ส่งเสริมการขายเพื่อ รักษาระดับการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด นอกจากแผนกลยุทธ์ท่ีได้ ดาเนินการ
ตามเป้ าหมายแล้ วในปี ที่ผ่านมา แผนกลยุทธ์ท่บี ริษัทฯ จะมุ่งเน้ นลาดับถัดไป กล่าวคือ 1) การบริหารจัดการคอน
เท้ นต์โดยปรับสัดส่วนต้ นทุนการซื้อและผลิตคอนเท้ นต์ สร้ างความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ ต้นทุนที่เหมาะสม โดยจะส่งผลให้ ต้นทุนการตัดจาหน่ายในอนาคต
ปรับลดลงไปสู่ระดับที่เหมาะสม ประกอบกับการมุ่งเน้ นผลิตคอนเท้ นต์เองจะช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ ท่เี พิ่มขึ้นใน
อนาคต 2) ปรับพัฒนาธุรกิจเข้ าสู่เทคโนโลยี Web3.0 เพื่อส่งเสริมธุรกิจโฆษณา โฮมช้ อปปิ้ ง และสร้ างธุรกิจที่
เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้ างความแข็งแกร่ งและเติบโตในธุรกิจหลัก ได้ แก่ ธุรกิจ บริการดูหนังออนไลน์
แบบบอกรับสมาชิก MONOMAX, ธุรกิจให้ บริการคอนเท้ นต์บนแพลตฟอร์ม ที่หลากหลาย และธุรกิจทีวีดิจิทัล
MONO29 โดยมุ่งเน้ นการให้ บริการคอนเท้ นต์ท่มี ีคุณภาพ การเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และขยายการเติบโตของธุรกิจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

