
 

เลขที ่ MVP038/2563 

15 พฤษภาคม 2563 

เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝา่ยจดัการส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

2563 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของ

ฝา่ยจดัการส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 ดงันี้ (เนื่องจากงบการเงนิรวมไดร้วมบญัชขีอง

บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่บรษิทัยอ่ยยงัไมม่ผีลการด าเนินงานทีม่นียัส าคญั ดงันัน้

จงึน าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่านัน้) 

 

ภาพรวมท่ีส าคญั 

           ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัไดจ้ดังาน  “Thailand Mobile EXPO 2020” ครัง้ที ่35 ในวนัที ่ 7 -10 

กุมภาพนัธ ์2563 ถงึแมว้่าขณะจดังานจะอยู่ในช่วงเริม่ของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) และสถานการณ์ฝุน่ละออง PM2.5 แต่กไ็มส่ามารถหยดุความตัง้ใจของผูเ้ขา้รว่มงานในการ

เดนิทางมาแต่อย่างใด โดยระหว่างการจดังานบรษิทัไดม้กีารรว่มก าหนดมาตรการป้องกนัระวงัเชือ้ไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) ใหก้บัทัง้ผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้รว่มชมงานกบัศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 

อยา่งเครง่ครดั ซึง่การจดังานในครัง้นี้ตวัเลขยอดเงนิ และจ านวนผูเ้ขา้ชมงานอยูใ่นระดบัทีด่กีว่าทีค่าดการณ์

ไวม้าก พรอ้มกนันี้บรษิทัยงัไดจ้ดังาน “Thailand Game EXPO by AIS ESports” ครัง้ที ่2 งานมหกรรมเกม

และอุปกรณ์เกมมิง่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ ตอบรบักระแสอสีปอรต์ในประเทศไทยทีย่งัคงความแรงอยูใ่นขณะน้ี 

นอกจากนี้ยงัมงีาน “Idol EXPO” มหกรรมงานรวมไอดอลของเมอืงไทยทีม่ากทีสุ่ดในวงการ ครัง้ที ่3  และการ

จดังานแสดงรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า “EV EXPO ”  พรอ้มการจดังานแสดงรถบา้น “MV Caravan” ซึง่ทุก ๆ  งาน

มผีลตอบรบัเป็นอย่างด ี

 



 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงนิเฉพาะของกจิการของบรษิทัส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่

31 มนีาคม 2563 และ 2562 มดีงันี้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

1. ส่วนงานจดังาน 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจดัแสดงงาน

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 92.7 และ รอ้ยละ 76.9 ของรายได้รวมตามล าดบั และก าไรขัน้ต้นในส่วนงานจดั

งาน คดิเป็นรอ้ยละ 86.1 และ 92.5 ของก าไรขัน้ตน้รวมตามล าดบั  

บรษิทัมรีายไดบ้รกิารจดัแสดงงานลดลง 9.4 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 12.7  เมือ่เทยีบกบั

ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และมกี าไรขัน้ตน้ลดลง 4.3 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 18.6 เมือ่เทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกั ๆ ทีล่ดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกวา้งท าใหเ้กดิการชะลอตวัขอเศรษฐกจิ และมผีลกระทบ

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดังาน จงึส่งผลต่อรายได้ธุรกิจหลกัของ

บรษิทั โดยรายได้จากงาน Thailand Mobile EXPO  ไตรมาส 1 ของปีนี้ประมาณ 27.0 ล้านบาท (ไตร

มาส 1 ปี 2562: 36.2 ลา้นบาท)  
 

2. ส่วนงานโฆษณาและเอเจนซี ่

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากงานโฆษณาและ

เอเจนซีค่ดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.2 และรอ้ยละ 20.3 ของรายไดร้วมตามล าดบั และก าไรขัน้ตน้ในส่วนงาน

โฆษณาและเอเจนซีค่ดิเป็นรอ้ยละ 14.5 และ 7.0 ของก าไรขัน้ตน้รวมตามล าดบั  

ส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบังวด 3 เดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรบังวด 3 เดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรบังวด 3 เดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 64.7 74.1 (9.4) 46.1 51.2 (5.1) 18.6 22.9 (4.3) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 4.3 19.6 (15.3) 1.2 17.9 (16.7) 3.1 1.7 1.4 
3. ธุรกจิพาณชิยแ์ละอื่น ๆ 0.8 2.7 (1.9) 0.9 2.6 (1.7) (0.1) 0.1 (0.2) 

รวม 69.8 96.4 (26.6) 48.2 71.7 (23.5) 21.6 24.7 (3.1) 



 

บรษิทัมรีายไดง้านโฆษณาและเอเจนซี่ลดลงเท่ากบั 15.3 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 78.0 

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่มกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 1.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย

ละ 82.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกั ๆ มาจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บรษิทั

รบัจ้างท างานโครงการประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด มูลค่า 19.1 ล้านบาทซึ่งมอีตัราก าไรต ่ากว่างาน

โฆษณาและเอเจนซีใ่นปีนี้ 

 

3. ส่วนงานธุรกจิพาณชิยแ์ละอื่น ๆ 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิพาณิชย์ 

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.1 และ รอ้ยละ 2.8 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

บรษิทัมรีายไดธุ้รกจิพาณิชย ์ลดลงเท่ากบั 1.9 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 71.6 เมื่อเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากสภาพแข่งขนัในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รุนแรงมากขึ้น 

บรษิทัจงึลดบทบาทในส่วนงานน้ีลง 

 

4. ก าไรส าหรบังวด 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมกี าไรส าหรบังวดเท่ากบั 

2.0 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม

ตามล าดบั 

บรษิทัมกี าไรส าหรบังวดลดลงเท่ากบั 1.9 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 49.2 และมคี่าใชจ้า่ยในการ

จดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายบรหิารลดลงเท่ากบั 1.1 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส

เดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลท าให้

รายไดแ้ละก าไรจากส่วนของการจดังานลดลง  
 

5. คดฟ้ีองรอ้ง 

ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัคู่กรณกีล่าวหาว่าบรษิทัไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงรว่มกนัทีล่งนามใน

เดอืนสงิหาคม 2561 โดยขอเรยีกค่าเสยีหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 

ทางบรษิทัได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดแีละฟ้องแยง้เรยีกค่าเสยีหายจากการผดิสญัญากบับรษิทัคู่กรณี เป็น

จ านวนเงนิ 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบีย้ ปจัจบุนัคดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาล 



 

ทนายความของบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมไิดเ้ป็นฝ่ายผดิขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งต้น อกีทัง้ฝ่าย

บรหิารของบรษิัทเห็นว่าบรษิัทจะไม่มผีลเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัต่อบรษิัท บรษิทัจงึไม่ได้ตัง้ส ารอง

ความเสยีหายจากคดทีีถู่กกล่าวหา 

 

มมุมองของผูบ้ริหารส าหรบัแนวโน้มของธรุกิจในปี 2563 

 ผูบ้รหิารของบรษิทัเลง็เหน็ว่า ดว้ยสภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVOD-19)  

และเศรษฐกจิขณะนี้ ผูบ้รโิภคที่มปีญัหาหน้าจอมอืถอืแตกส่วนมากจงึยงัไม่คดิจะเปลี่ยนมอืถอืใหม่ เพราะ

ต้องการประหยดัภาระค่าใช้จ่าย แม้จะใชง้านล าบาก ซึง่บรษิทัเองได้ด าเนินธุรกจิในวงการโทรศพัท์มอืถอื

และอุปกรณ์เทคโนโลยปีระกอบกบัมรีถ caravan ทีพ่รอ้มใชง้านอยูแ่ลว้ จงึไดเ้ปิดใหบ้รกิาร “ MVP Service 

Express ”  ขึน้มาดว้ยจดุเด่น 3 เรือ่ง คอื 1. ราคาถูก  2. ซ่อมวนัเดยีวเสรจ็  3. บรกิารรบัส่งถงึที ่ โดยทาง

บรษิทัได้ทดลองเปิดให้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ตัง้แต่ช่วงต้นเดอืนเมษายนที่ผ่านมา (ในช่วงแรกเริม่

ด้วยบรกิารซ่อมหน้าจอแตกก่อน) ซึ่งได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีบรษิทัจงึมแีผนการขยายไปยงัช่องทาง

ออฟไลน์ ตัง้เป้าเปิดจุดใหบ้รกิารภายในสิ้นปี 2563 ไม่ต ่ากว่า 100 จุด และตัง้เป้าเฉลีย่การใหบ้รกิารไม่ต ่า

กว่าเดอืนละ 5 พนัเครื่อง พรอ้มจะมกีารเพิม่บรกิารต่าง ๆ เขา้มาเสรมิอกีมากมาย ให้เป็นการบรกิารหลงั

การขายพรเีมีย่มแบบใหมค่รบวงจร 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  


