เลขที่ MONO 012/56
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง

แจ้งผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สาเนารายงานและงบการเงินรวม จานวน 1 ชุด
2) สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย
ประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2556 (F45-3)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนาส่งสาเนารายงานและงบการเงินประจา
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการ
สอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และผ่านการ
อนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 พร้อมทั้งขอชีแ้ จงผลการ
ดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกิน 20% และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3/2556
1.1 รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมประจาไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 355.54 ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 397.99 ล้านบาท ลดลง 42.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.67
หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3/2556

ไตรมาส 3/2555

249.53

333.13

(83.60)

(25.10)

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา

57.13

41.21

15.92

38.63

รายได้อื่นๆ

48.88

23.65

25.23

106.68

รวม รายได้

355.54

397.99

(42.45)

(10.67)

รายได้จากการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จานวน 1,137.19 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555
ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,145.77 ล้านบาท ลดลงจานวน 8.58 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.75 เนื่องจากรายได้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปัญหา
ทางด้านเทคนิคจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงไตรมาส 3 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 54.46 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท
งวด 9 เดือน
ปี 2556
860.56

งวด 9 เดือน
ปี 2555
967.03

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา

158.48

รายได้อื่นๆ
รวม รายได้

รายได้จากการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

(106.47)

(11.01)

102.60

55.88

54.46

118.15

76.14

42.01

55.17

1,137.19

1,145.77

(8.58)

(0.75)

1.2 กาไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิประจาไตรมาส 3 ปี 2556 จานวน 104.31 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2555 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 151.96 ล้านบาท ลดลงจานวน 47.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
31.36
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 437.00 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีกาไรสุทธิรวม 458.12 ล้านบาท ลดลงจานวน 21.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
4.61 เนื่องจากรายได้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง และมีต้นทุนการซื้อคอนเทนต์รวมถึงการผลิต
รายการที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจทีวีดิจิตอลในช่วงไตรมาส 3
2. การจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทมีมติในทีป่ ระชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ให้จ่าย เงิน
ปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 100.80 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น 0.072 บาท รวม
การจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 423.50 ล้านบาท จากกาไรสุทธิ 457.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล
(Dividend Payout Ratio) ร้อยละ 93 โดยแยกออกเป็นดังนี้
หุ้นละ
จานวนเงิน
1. จ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในไตรมาส 3/2556
ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของ
บริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)
รวม

0.015 บาท/หุ้น 21.60 ล้านบาท

0.057 บาท/หุ้น 79.20 ล้านบาท
0.072 บาท/หุ้น 100.80 ล้านบาท

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน
2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และกาหนดจ่ายในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

