เลขที่ MONO 042/59
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง

แจ้ งผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ปี 2559

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 1) สํา เนารายงานและงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํา กั ด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยประจําไตรมาส 3 ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2) สรุ ป ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบี ย นและรวมของบริ ษัท ย่ อ ย ประจํา ไตรมาส 3
ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (F45-3)
บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษั ทฯ” ขอนําส่งสํา เนารายงานและงบการเงิน
ประจํา ไตรมาส 3 ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่าน
การสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และผ่านการ
อนุ มัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 พร้ อมทั้งขอชี้แจงผล
การดําเนินงานดังนี้
1. รายได้รวม
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวด 3 เดือน
เปรียบเทียบ 3Q2558 กับ 3Q2559
3Q2558 3Q2559 เพิม่ (ลด)

ร้อยละ

สําหรับงวด 9 เดือนแรก
เปรียบเทียบ ปี 2558 กับ ปี 2559
9M2558

9M2559 เพิม่ (ลด) ร้อยละ

รายได้ จากการให้ บริการผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

222.18

217.68

(4.50)

(2.03)

731.00

673.06

(57.94)

(7.93)

รายได้ จากการให้ บริการสื่อ
โฆษณา
รายได้ อ่นื ๆ

190.08

353.73

163.65

86.10

535.09

915.22

380.13

71.04

52.31

44.05

(8.26)

(15.79)

152.26

118.10

(34.16) (22.44)

รวมรายได้

464.57

615.46

150.89

32.48

1,418.35 1,706.38

288.03

20.31

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยมีรายได้ รวมประจําไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 3 เดือน จํานวน 615.46
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 งวด 3 เดือน ซึ่งมีรายได้ รวมอยู่ท่ี 464.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 150.89
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 32.48
ในช่ วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 1,706.38 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 จํานวน 1,418.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 288.03 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.31
รายได้ จากการให้ บริการสื่อโฆษณาในไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 3 เดือน จํานวน 353.73 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 งวด 3 เดือน จํานวน 190.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 163.65 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.10
บริษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริการสื่อโฆษณาในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 จํานวน 915.22 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 จํานวน 535.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 380.13 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
71.04
เนื่องจากการเติบโตของรายได้ ธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง Mono29 ที่เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้ อนมา
จากเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเดือนกันยายน 2559 มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.700 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 114.72 เมื่อเทียบ
กับ เดือนกันยายน 2558 ที่มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.326 และปั จจุ บันช่อง Mono29 มีเรตติ้งเฉลี่ยเป็ นลําดับที่ 4 จาก
จํานวนช่องฟรีทวี ีท้งั หมด (ข้ อมูลจาก AGB Nielsen, Rating All 4+)
2. กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจํ าหน่าย (EBITDA) และ กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวด 3 เดือน
เปรียบเทียบ 3Q2558 กับ 3Q2559
3Q2558 3Q2559 เพิม่ (ลด)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้อยละ

สําหรับงวด 9 เดือนแรก
เปรียบเทียบ ปี 2558 กับ ปี 2559
9M2558 9M2559 เพิม่ (ลด)

ร้อยละ

72.21

281.33

209.12

289.60

177.94

694.51

516.57

290.31

(111.82)

10.12

121.94

109.05

(410.81)

(56.99)

353.82

86.13

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย (EBITDA)
ในไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 3 เดือน จํานวน 281.33 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 งวด 3 เดือน
ซึ่งมีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จํานวน 72.21 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ้น
209.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 289.60
ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ มีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) จํา นวน 694.51 ล้ า นบาท เมื่อ เทียบกับ ช่ ว ง 9 เดือ นแรกปี 2558 ซึ่ งมี ก ํา ไรก่อ นดอกเบี้ ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จํานวน 177.94 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ้น 516.57 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 290.31
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 3 เดือน จํานวน 10.12 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 งวด 3 เดือน ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจาํ นวน 111.82 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ้น 121.94
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 109.05
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจาํ นวน 56.99 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วง 9
เดือนแรกของปี 2558 ซึ่ งมีขาดทุ น สุทธิจํา นวน 410.81 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ขาดทุ นลดลง 353.82 ล้ า นบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 86.13
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

