
 

เลขที ่ MVP055/2563 

13 สงิหาคม 2563 

เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุ

วนัที ่30 มถุินายน 2563 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 

           บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าสง่ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่าย
จดัการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 ดงัน้ี (เน่ืองจากงบการเงนิรวมไดร้วม
บญัชขีองบรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่บรษิทัยอ่ยยงัไมม่ผีลการด าเนินงานทีม่นียัส าคญั 
ดงันัน้จงึน าสง่ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่านัน้) 

 

ภาพรวมท่ีส าคญั 

ช่วงตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นตน้มา สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร

น่า (COVID-19) ส่งผลกระทบเชงิลบต่อบรษิทัโดยตรงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เน่ืองจากบรษิทัประกอบธุรกจิ

หลกัเกี่ยวกบัการจดังานและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบรษิทัได้มกีารวางแผนรบัมอือย่างรวดเรว็และ

รดักุมเพื่อรองรบัผลกระทบดงักล่าวหลายแนวทาง อาทเิช่น การปรบัรถคาราวานเป็นรถใหบ้รกิารซ่อมจอ

โทรศพัทม์อืถอืเคลื่อนที ่มุง่การใหบ้รกิารรถคาราวานทางรมิทะเล ภูเขา  ตลอดจนการใหบ้รกิารมเีดยีและเอ

เจนซีอ่อนไลน์เพิม่ขึน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-

19) 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงนิเฉพาะของกจิการของบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและหก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และ 2562 มดีงัน้ี 

 

 



 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

จะเหน็วา่รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

2563 ลดลงอยา่งมนียัส าคญั เน่ืองจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

โดยตรงซึง่หลกัๆ มาจากการจดังาน Thailand Mobile EXPO ไดถู้กเลื่อนออกไปในจดัในไตรมาส 3 ของปี 

2563 แทน 

 

คดีฟ้องร้อง 

ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัคูก่รณีกล่าวหาวา่บรษิทัไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงรว่มกนัทีล่งนามในเดอืน

สงิหาคม 2561 โดยขอเรยีกคา่เสยีหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2561 ทางบรษิทัได้

ยืน่ค าใหก้ารต่อสูค้ดแีละฟ้องแยง้เรยีกคา่เสยีหายจากการผดิสญัญากบับรษิทัคูก่รณีเป็นจ านวนเงนิ 106.3 ลา้น

บาท รวมดอกเบีย้ ปัจจุบนัคดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล 

ส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 2562 เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 2.9 63.9 (61.0) 8.5 35.1 (26.6) (5.6) 28.8 (34.4) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 6.7 2.4       4.3 5.7 1.8 3.9       1.0 0.6 (0.4) 
3. ธุรกจิพาณชิยแ์ละอื่น ๆ 0.1 13.9 (13.8) 0.1 12.3 (12.2)        - 1.6 (1.6) 

รวม 9.7 80.2 (70.5) 14.3 49.2 (34.9) (4.6) 31.0 (36.4) 

ส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบังวดหกเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 2562 เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 67.7 138.0 (70.3) 54.7 86.3 (31.6) 13.0 51.7 (38.7) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 11.0 22.0 (11.0) 6.9 19.7 (12.8) 4.1 2.4       1.7 
3. ธุรกจิพาณชิยแ์ละอื่น ๆ 0.9 16.6 (15.7) 1.0 14.9 (13.9) (0.1) 1.7 (1.8) 

รวม 79.6 176.6 (97.0) 62.6 120.9 (58.3) 17.0 55.8 (38.8) 



 

ทนายความของบรษิทัมคีวามเหน็วา่ บรษิทัมไิดเ้ป็นฝ่ายผดิขอ้ตกลงรว่มกนัขา้งตน้ อกีทัง้ฝ่ายบรหิาร

ของบรษิทัเหน็วา่บรษิทัจะไมม่ผีลเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อบรษิทั บรษิทัจงึไมไ่ดต้ัง้ส ารองความเสยีหาย

จากคดทีีถู่กกล่าวหา 

 

มมุมองของผูบ้ริหารส าหรบัแนวโน้มของธรุกิจในปี 2563 

ผูบ้รหิารของบรษิทัเหน็ว่า แนวทางการด าเนินงานในอนาคตของบรษิทัในช่วงครึง่ปีหลงั 2563 จะ

เน้นไปทางธุรกจิรถคาราวาน บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะมรีถคาราวานจ านวน 200 คนัในอนาคต ซึง่ในปัจจุบนัมี

รถให้บรกิาร 127 คนั ครอบคลุมพื้นที่หลายพื้นที่ เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงคาน ราชบุร ีนครราชสมีา 

ฉะเชงิเทรา ระยอง พทัยา หวัหนิ กระบี ่เป็นตน้ และมอีตัราการจองเขา้ใชบ้รกิารคอ่นขา้งสงู ดงันัน้บรษิทัจงึ

มเีป้าหมายในอนาคตที่จะสรรหาพืน้ที่เพิม่เติมส าหรบัการใหบ้รกิารรถคาราวานใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 

เช่น ในจงัหวดัทีต่ดิทะเลหรอืตดิสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ พรอ้มการรว่มจดัท ากจิกรรมต่าง ๆ อาทเิช่น พาย

เรอื และสนัทนาการ เป็นตน้ 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  


