เเลขที่ MONO 027/60
วันทีท่ 8 พฤษภาคม 2560
เรื่ือง

แจ้จ้ งผลการดําเนินินงานประจําไตรมาส
ไ
1 ปี 2560

เรีียน

กรรรมการและผู้ จัดการ
ตลลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) สําเนารายงานและงบกการเงินรวม จํานวน
า 1 ชุด
2) สรุปผลกการดําเนินงานนของบริษัทจดทะเบียนและรรวมของบริษัทย่
ท อย
ประจําไตตรมาส 1 ปี 2560 (F45-33)

บริษัท โมโน เทคคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ
“ ษัทฯ” ขออนําส่งสําเนารายงานและงบบการเงินประจําไตรมาส 1
ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 311 มีนาคม 25660 ที่ผ่านการรสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และผ่านกการสอบทานของที่ประชุม
ค
คณะกรรมการ
รตรวจสอบ ครัรั้งที่ 3/25600 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
พ
25560 และผ่านการอนุ
น
มัติขอองที่ประชุมคณ
ณะกรรมการ
บ ษัท ครั้งที่ 3/2560
บริ
3
เมื่อวันที่ 8 พฤษภภาคม 2560 พร้
พ อมทั้งขอชี้แจงผลการดํ
แ
าเนิ
เ นงาน ดังนี้
1 รายได้รวม
1.
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดด 3 เดือน
เปรียบเที
ย ยบ Q1//59 กับ Q1//60
Q1/59

Q1/60

เพิม่ (ลด)

ร้อยละ

รายได้ จากกการให้ บริการรผ่านโทรศัพท์ทเคลื่อนที่

232.56

213.32

(19.24)

(8.27)

รายได้ จากกการให้ บริการรสื่อโฆษณา

223.66

376.24

152.58

68.22

รายได้ อ่นื ๆ

40.46

57.69

17.23

42.599

รวมรายไดด้

496.68

647.25

150.57

30.32

บริ ษัษัทฯ และบริ ษัษั ทย่ อยมีร ายไได้ รวมประจําไตรมาส
า
1 ปี 2560 งวดด 3 เดือ น จําานวน 647.25 ล้ านบาท
เมมื่อเทียบกับไตตรมาส 1 ปี 2559
2
งวด 3 เดือน ซึ่งมีรายได้ รวมอยู่ท่ี 496.68 ล้ านบาท
น เพิ่มขึ้นจจํานวน 150.557 ล้ านบาท
คิดเป็ น ร้ อยละะ 30.32

รายได้ จากการให้ บริการสื่อโฆษณาในไตรมาส 1 ปี 2560 งวด 3 เดือน จํานวน 376.24 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2559 งวด 3 เดือน จํานวน 223.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 152.58 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 68.22
เนื่องจากการเติบโตของรายได้ ธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง MONO29 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้ อนมาจากเรตติ้ง
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเดือนมีนาคม 2560 มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.822 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 28 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559
ที่มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.642 และปัจจุบันช่อง Mono29 มีเรตติ้งเฉลี่ยเป็ นลําดับที่ 4 จากจํานวนช่องฟรีทวี ีท้งั หมด โดยเรตติ้ง
เฉลี่ยประจําเดือนเมษายน 2560 มีค่าเท่ากับ 0.897 (ข้ อมูลจาก AGB Nielsen, Rating All 15+)
2. กําไรก่อนดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจํ าหน่าย (EBITDA) และ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวด 3 เดือน
เปรียบเทียบ Q1/59 กับ Q1/60

กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

Q1/59 Q1/60 เพิม่ (ลด) ร้อยละ
156.24
309.10 152.86 97.84
(80.18)

23.15

103.33 128.87

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย(EBITDA) ในไตรมาส 1
ปี 2560 งวด 3 เดือน จํานวน 309.10 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 งวด 3 เดือน ซึ่งมีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย(EBITDA) จํานวน 156.24 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ้นจํานวน 152.86 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 97.84
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํ ไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2560 งวด 3 เดือน จํานวน 23.15 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2559 งวด 3 เดือน ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจาํ นวน 80.18 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ้น จํานวน 103.33 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 128.87
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

