
 

 

 

เลขที่ MONO 008/65                                                             วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง       แจ้งผลการด าเนินงานและการน าส่งรายงานและงบการเงินประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1) ส าเนารายงานและงบการเงินรวม จ านวน 1 ชุด 

        2) สรปุผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบยีนและรวมของบริษัทย่อยประจ าไตรมาสที่ 1      

ปี 2565 (F45)  

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

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบ

ทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และผ่านการอนุมัติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งขอช้ีแจงผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้  

 

ผลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดือน 

                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

 1Q65 4Q64 1Q64 
QoQ YOY 

เพิม่(ลด) รอ้ยละ เพิม่(ลด) รอ้ยละ 

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา 376.7  460.0  409.2 (83.3) (18.1) (32.5) (7.9) 

รายได้จากการให้บริการคอนเท้นต ์

MONOMAX/GIGATV 

125.7 124.7 107.8        1.0 0.8 17.9 16.6 

รายได้ขายสนิค้า (โฮมช้อปป้ิง) 6.7 6.8 8.5 (0.1) (1.5) (1.8) (21.2) 

รายได้ธรุกจิอื่นๆ 4.3 12.6 38.0 (8.3) (65.9) (33.7) (88.7) 

รวมรายได ้ 513.4 604.1 563.5 (90.7) (15.0) (50.1) (8.9) 

ตน้ทุนขายและบริการ 394.5 450.4 426.5 (55.9) (12.4) (32.0) (7.5) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 86.2 90.4 89.6 (4.2) (4.6) (3.4) (3.8) 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 11.2 74.1 13.1 (62.9) (84.9) (1.9) (14.5) 

EBITDA 350.8 409.6 397.0 (58.8) (14.4) (46.2) (11.6) 
 
 

    

 



 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ก าไรสุทธิ 11.2 ล้านบาท ก าไรลดลง 1.9

ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และก าไรลดลง 62.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 

4/2564 

 

 
 

จากกราฟข้างต้นแสดงก าไร(ขาดทุน)สทุธิในแต่ละงวดบัญชีกรณีไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว 

แสดงให้เห็นภาพกลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรต่อเน่ืองนับแต่ไตรมาสที่ 4/2564 แม้ภายใต้สถานการณ์ที่

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิดหลายระลอกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้  ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่ยืดเย้ือจากการแพร่ระบาด ภาวะสงคราม และอัตราเงินเฟ้อที่เร่ิมเกิดข้ึนในช่วงต้นปีส่งผลต่อความ

เช่ือมั่นของผู้บริโภค บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์  ประกอบกับปัจจัยบวกจากผลส าเร็จธุรกิจให้บริการคอนเท้นต์ MONOMAX และ GIGATV ที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมาตรการควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ที่เร่ิมส่งผลให้

ต้นทุนลดลงในปีนี้ประมาณ 150-200 ล้านบาท จะช่วยเสริมให้ผลการด าเนินงานเติบโตอย่างย่ังยืน 

 

วิเคราะห์เปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1/2565 มีสาเหตุหลักเกดิจาก 

 

รายไดร้วม 

 รายได้รวมไตรมาสที่ 1/2565 ลดลง 50.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และลดลง 90.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

โดยหลักเกดิจาก 

 

 



 

1) รายได้โฆษณาที่ลดลง 32.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน สาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอไมครอน โดยปัจจุบันสถานการณ์ได้เร่ิม

คล่ีคลายส่งผลให้ไตรมาสที่ 2/2565 ตลาดเร่ิมฟ้ืนตัวท าให้มีเมด็เงินโฆษณาเพ่ิมขึ้นจากการ

ท าการตลาดและกจิกรรมทางการตลาด  

2) รายได้การให้บริการคอนเท้นต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV เพ่ิมขึ้ น 17.9 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้ น 1 ล้านบาท คิด

เป็น ร้อยละ 0.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน  

 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

 ต้นทุนขายและบริการไตรมาสที่ 1/2565 ลดลง 32.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 เมื่อเทยีบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 55.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 เมื่ อเทียบกับ         

ไตรมาสก่อน   

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารไตรมาสที่ 1/2565 ลดลง 3.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 เมื่อ        

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับ           

ไตรมาสก่อน   

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง สาเหตุหลักเกิดจากการปรับลดของต้นทุน            

ตัดจ าหน่ายซึ่งเป็นผลจากนโยบายการบริหารลิขสทิธิ์ รวมทั้งการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย   

ที่มีประสทิธภิาพ  

 

แผนธุรกิจปี 2565 

ในปี 2565 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่เกิดข้ึนในช่วงต้นปี  ปัจจุบันได้เร่ิม

คล่ีคลายลง  แต่แนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจมหภาพยังชะลอตัวจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อท าให้ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับต ่า ภาวะการแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับสงู  

บริษัทฯ ยังคงต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาและนโยบายส่งเสริมการขายเพ่ือรักษาระดับการเติบโตและเพ่ิมส่วนแบ่ง         

ทางการตลาด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตแต่ละธุรกจิ ดังนี้  

 

1) ธุรกิจทีวีดิจิทลั MONO29  

มุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด  โดยปรับรูปแบบรายการและผังรายการให้

เหมาะสม  

2) ธุรกิจใหบ้ริการดูหนงัออนไลนแ์บบบอกรบัสมาชิก MONOMAX 

มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยเพ่ิมช่องทางการรับรู้บริการให้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งร่วมมือ

กบัพันธมิตรเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ร่วมกนัในด้าน Media Support 

 



 

3) การบริหารคอนเทน้ต ์

มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาคอนเท้นต์ภาพยนตร์และละครไทยด้วยทีมงานคุณภาพ ตลอดจนสร้างความ

ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือผลิตคอนเท้นต์ที่ตอบโจทย์และตรงใจผู้บริโภคทั้ง      

ในประเทศและระดับสากล และสร้างรายได้จากการจ าหน่ายสทิธิ์ 

4) การพฒันาธุรกิจใหม่ 

เตรียมแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ เทคโนโลยี Web 3.0 และ Virtual Experience 

รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ  

  

 

 

 

 

  (นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์)  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  


