เลขที่ MONO 044/57
เรื่อง
เรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
แจ้ งผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปี 2557
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) สําเนารายงานและงบการเงินรวม จํานวน 1 ชุด
2) สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย
ประจําไตรมาส 3 ปี 2557 (F45-3)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอนําส่งสําเนารายงานและงบการเงินประจํา
ไตรมาส 3 ปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่านการ
สอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และผ่านการ
อนุ มัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 พร้ อมทั้งขอชี้แจง
ผลการดําเนินงานดังนี้
1. รายได้รวม
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวด 3 เดือน
เปรียบเทียบ Q2/57 กับ Q3/57

สําหรับงวด 3 เดือน
เปรียบเทียบ Q3/56 กับ Q3/57
Q3/56
รายได้ จากการให้ บริการผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

Q3/57

เพิม่ (ลด)

ร้อยละ

Q2/57

Q3/57

เพิม่ (ลด) ร้อยละ

249.53

300.47

50.94

20.41

265.26

300.47

35.21

13.27

รายได้ จากการให้ บริการสื่อโฆษณา

57.13

80.98

23.85

41.75

58.77

80.98

22.21

37.79

รายได้ อ่นื ๆ

48.88

45.63

(3.25)

(6.65)

47.92

45.63

(2.29)

(4.78)

รวมรายได้

355.54

427.08

71.54

20.12

371.95

427.08

55.13

14.82

บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมประจําไตรมาส 3 ปี 2557 งวด 3 เดือน จํานวน 427.08 ล้ าน
บาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 งวด 3 เดือน ซึ่งมีรายได้ รวมอยู่ ท่ี 355.54 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
71.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.12

รายได้ รวมประจําไตรมาส 3 ปี 2557 งวด 3 เดือน จํานวน 427.08 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับรายได้ รวม
ประจําไตรมาส 2 ปี 2557 จํานวน 371.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 55.13 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.82
เนื่องจากรายได้ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2557 งวด 3 เดือน เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 งวด 3 เดือน จํานวน 35.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.27 ซึ่งเกิดจากปั ญหาทางด้ าน
เทคนิคจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว ทําให้ รายได้ บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพิ่มขึ้นตามลําดับ
ในขณะที่รายได้ จากการให้ บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2557 งวด 3 เดือน เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 งวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจํานวน 22.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.79 เป็ นเพราะปัญหา
ทางด้ านการเมืองเริ่มคลี่คลาย ทําให้ สภาพตลาดสื่อโฆษณาโดยรวมกลับมาดีข้ ึน และรายได้ ส่อื โฆษณาของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอลเริ่มรับรู้รายได้
2. กําไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2557 งวด 3 เดือน จํานวน 18.52 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2556 งวด 3 เดือน ซึ่งมีกาํ ไรสุทธิรวม จํานวน 104.31 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 85.79
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 82.25 เนื่องจากเริ่มบันทึกต้ นทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับทีวีดิจิตอล เช่น ค่า License
ค่าให้ บริการโครงข่าย ค่า Content และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

