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วันที่ 8 สิงหาคม 2556

เรื่อง

แจ้งผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สาเนารายงานและงบการเงินรวม จานวน 1 ชุด
2) สรุปผลการดาเนินเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย
ประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2556 (F45-3)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอนาส่งสาเนารายงานและงบการเงิน
ประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556
และผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 พร้อม
ทั้งขอชี้แจงผลการดาเนินงานและแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 /2556
1.1 รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมประจาไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 381.42 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 391.64 ล้านบาท ลดลง 10.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.61 เนื่องจาก ไตรมาส 2 ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้พิเศษจากธุรกิจผลิตภาพยนตร์
สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จานวน 781.65 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 747.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 33.87 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53
1.2 กาไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA ประจาไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 178.41 ล้านบาท คิดเป็น
EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 46.78 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ที่มี EBITDA จานวน
170.36 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA Margin จะอยู่ที่ร้อยละ 43.50
สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA จานวน 390.82 ล้านบาท
คิดเป็น EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 50 และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555 ที่มี EBITDA
จานวน 353.55 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA Margin จะอยู่ที่ร้อยละ 47.28 เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้
ของโฆษณาออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.3 กาไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิประจาไตรมาส 2 ปี 2556 จานวน 152.49 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2555 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 148.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 4.03 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71
สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 332.69 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีกาไรสุทธิรวม 306.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 26.53 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67
2. การจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทมีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 161 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.115 บาท
รวมการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 322 ล้านบาท จากกาไรสุทธิ 345 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล
(Dividend Payout Ratio) ร้อยละ 93 โดยแยกออกเป็นดังนี้
หุ้นละ
1. จ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในไตรมาส 2/2556
ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของ
บริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)

รวม

จานวนเงิน

0.046 บาท/หุ้น

65 ล้านบาท

0.069 บาท/หุ้น

96 ล้านบาท

0.115 บาท/หุ้น 161 ล้านบาท

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม
2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 และกาหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

