
 

เลขที ่ MVP067/2563 

16 พฤศจกิายน 2563 

เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝา่ยจดัการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

           บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของ
ฝา่ยจดัการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 ดงันี้ (เนื่องจากงบการเงนิรวม
ไดร้วมบญัชขีองบรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่บรษิทัยอ่ยยงัไมม่ผีลการด าเนินงานทีม่ ี
นยัส าคญั ดงันัน้จงึน าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่านัน้) 

 

ภาพรวมท่ีส าคญั 

ช่วงตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นตน้มา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร

น่า (COVID-19) ส่งผลกระทบเชงิลบต่อบรษิทัโดยตรงอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้เนื่องจากบรษิทัประกอบธุรกิจ

หลกัเกี่ยวกบัการจดังานและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบรษิัทได้มกีารวางแผนรบัมอือย่างรวดเรว็และ

รดักุมเพื่อรองรบัผลกระทบดงักล่าวหลายแนวทาง อาทเิช่น การปรบัรถคาราวานเป็นรถใหบ้รกิารซ่อมจอ

โทรศพัทม์อืถอืเคลื่อนที ่มุ่งการใหบ้รกิารรถคาราวานทางรมิทะเล ภูเขา ตลอดจนการใหบ้รกิารมเีดยีและเอ

เจนซีอ่อนไลน์เพิม่ขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-

19) 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงนิเฉพาะของกจิการของบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 มดีงันี้ 

 

 



 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

จะเหน็ว่ารายไดข้องบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เพิม่ขึน้ 

เมื่อเทยีบกบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 ตามล าดบั เนื่องจากบรษิทัไดม้กีาร

จดังาน Thailand Mobile EXPO ครัง้ที่ 2 ของปี 2563 ในช่วงวนัที่ 4 -7  กรกฎาคม 2563 และได้มกีารส่ง

มอบงานประชาสมัพนัธผ์่านสื่อโฆษณาเสรจ็สิน้  

 

คดีฟ้องร้อง 

ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัคู่กรณีกล่าวหาว่าบรษิัทไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงร่วมกนัที่ลงนามใน

เดอืนสงิหาคม 2561 โดยขอเรยีกค่าเสยีหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 ทาง

บรษิทัไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดแีละฟ้องแยง้เรยีกค่าเสยีหายจากการผดิสญัญากบับรษิทัคู่กรณีเป็นจ านวนเงนิ 

106.3 ลา้นบาท รวมดอกเบีย้ ปจัจบุนัคดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาล 

ส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 27.5 23.3 4.2 27.0 18.6 8.4 0.5 4.7 (4.2) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 33.8 21.3 12.5 19.6 1.7 17.9 14.2 19.6 (5.4) 
3. ธุรกจิพาณชิยแ์ละอื่น ๆ 0.7 - 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 (0.3)       0.6 

รวม 62.0 44.6 17.4 47.0 20.6 26.4 15.0 24.0 (9.0) 

ส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรบังวดเก้าเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 95.2 23.3 71.9 81.7 18.6  63.1 13.5 4.7       8.8 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 44.8 21.3 23.5 26.5 1.7 24.8 18.3 19.6  (1.3) 
3. ธุรกจิพาณชิยแ์ละอื่น ๆ 1.6 - 1.6 1.4 0.3 1.1 0.2 (0.3)       0.5 

รวม 141.6 44.6 97.0 109.6 20.6 89.0 32.0 24.0        8.0 



 

ทนายความของบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมไิดเ้ป็นฝ่ายผดิขอ้ตกลงรว่มกนัขา้งตน้ อกีทัง้ฝา่ยบรหิาร

ของบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัจะไมม่ผีลเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อบรษิทั บรษิทัจงึไมไ่ดต้ัง้ส ารองความเสยีหาย

จากคดทีีถู่กกล่าวหา 

 

มมุมองของผูบ้ริหารส าหรบัแนวโน้มของธรุกิจในปี 2563 

ผู้บรหิารของบรษิทัเหน็ว่า แนวทางการด าเนินงานในอนาคตอนัใกล้ของบรษิทัในช่วงที่เหลอืของปี 

2563 จะเน้นไปทางธุรกจิรถคาราวานและงานราชการ บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะมรีถคาราวานจ านวน 200 คนัใน

อนาคตอันใกล้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรฐับาลที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การท่ องเที่ยว

ภายในประเทศมากขึ้นรวมถึงการขยายตวัในธุรกิจท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ ดงันัน้บรษิัทจงึมี

เป้าหมายในอนาคตที่จะสรรหาพื้นที่และพนัธมติรรายใหม่เพิ่มเติมส าหรบัการให้บรกิารรถคาราวานให้

ครอบคลุมทัว่ประเทศ เช่น ในจงัหวดัที่ตดิทะเล ภูเขา หรอืตดิสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พรอ้มการร่วมจดัท า

กจิกรรมต่าง ๆ อาทเิช่น กจิกรรมทางน ้า เมาเทนไบค ์วิง่เทรล เป็นต้น และอกีทัง้บรษิทัยงัคงยดึมัน่เรื่องการ

ด าเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนือยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากการใหบ้รกิารรถคาราวานของบรษิทัเน้นการจา้งงานตามพื้นที ่

ซึง่ปจัจบุนับรษิทัมอีตัราการเขา้ใชบ้รกิารรถคาราวานที่ค่อนขา้งสงู จงึเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่แหล่งชุมชน

ดว้ย 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  


