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เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

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

ฝ่ายจดัการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ (เนื่องจากงบการเงนิรวมได้รวมบญัชขีองบรษิัท 

เอ็ม วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัย่อยยงัไม่มผีลการด าเนินงานที่มนีัยส าคญั ดงันัน้จงึ

น าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่านัน้) 
 

ภาพรวมท่ีส าคญัของปี 2563 

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 าเนินงานในงบการเงนิเฉพาะของกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ  2562 

มดีงันี้ 

 (ลา้นบาท) 

รายได้ตามส่วนงาน 
รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2563 2562 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 138.6    261.8 (123.2) 131.5 158.9 (27.4) 7.1  102.9 (95.8) 

2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 65.8        51.9 13.9 44.3 47.3 (3.0) 21.5 4.6 16.9 

3. ธุรกจิพาณชิย ์ 1.7        19.0 (17.3) 2.6 17.5 (14.9) (0.9) 1.5 (2.4) 

รวม 206.1 332.7 (126.6) 178.4 223.7 (45.3) 27.7 109.0 (81.3) 



 

รายได้ส าหรับปี 2563 ลดลง 126.6 ล้านบาท คิดเป็น 38.1 % เมื่อเทียบกับปี 2562 หลัก ๆ 

เนื่องจากบริษัทได้รบัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 

(COVID-19) การจดังานต่าง ๆ ถูกเลื่อนออกไป เช่น งานวิง่ งานกีฬา งานเทศกาลดนตร ีแต่ถึงแม้การ

ระบาดจะกระทบกบัการท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก รายไดบ้รกิารรถคาราวานในปี 2563 ยงัสามารถเพิม่ขึน้ 2.5 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็น  23.1 % เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยใชจ้ านวนรถ 148 คนั ยงัไม่ได้เพิม่ขึน้ถงึ 200 คนั

จากทีต่ ัง้ใจไว ้เนื่องดว้ยสถานกาณณ์ดงักล่าว ทีพ่กัรถคาราวานสามารถตอบสนองวถิชีวีติ new normal ได้

เป็นอย่างด ีบรกิารทัง้แนวภูเขา แม่น ้า ทะเล โดยแต่ละสถานที่ที่มกีารเว้นระยะห่างสร้างความมัน่ใจด้าน

สุขอนามยั และความปลอดภยัผู้เข้าพกัอาศัย รวมถึงงานคอนเสริ์ตที่มกีารปรบัให้มขีนาดเล็กลงและลด

จ านวนคนเขา้ชมเพื่อลดความแออดั รถคาราวานจงึตอบโจทยใ์นการได้เป็นที่พกัในงานคอนเสริต์เพิม่ขึ้น

เรือ่ย ๆ  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้รกิารส าหรบัปี 2563 ลดลง 45.3 ลา้นบาท คดิเป็น  20.3 % เมือ่เทยีบกบั

ปี 2562 ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่ของต้นทุนขายและต้นทุนให้บรกิารเป็นต้นทุนคงที่ เช่น ต้นทุนค่าสถานที่ 

ต้นทุนการจดังาน ค่าเสื่อมราคา และรวมถงึต้นทุนในการเตรยีมงานล่วงหน้าทีท่างบรษิทัไดจ้่ายไปแลว้ แต่

งานถูกยกเลกิหรอืเลื่อนออกไป ดงันัน้ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากปี 2562 ด้วย

เช่นกนั 

ค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบรหิารส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ลดลง 0.5 ลา้นบาท คดิเป็น 0.7% เมือ่เทยีบกบัปี 2562 ตามล าดบั เนื่องจากบรษิทัไดม้กีารคุมค่าใชจ้่ายมาก

ขึน้ พรอ้มทัง้คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนร่วมกนัลดเงนิเดอืนลงบางส่วน เพื่อลดภาระของ

บรษิทัในช่วงทีเ่กดิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

คดีฟ้องร้อง 

ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัคู่กรณีกล่าวหาว่าบรษิทัไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงร่วมกนัที่ลงนามใน

เดอืนสงิหาคม 2561 โดยขอเรยีกค่าเสยีหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 ทาง

บรษิทัได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดแีละฟ้องแยง้เรยีกค่าเสยีหายจากการผดิสญัญากบับรษิทัคู่กรณี เป็นจ านวน

เงนิ 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบี้ย ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาล ซึ่งจะทราบผลในไตรมาส 1 

ของปี 2564 

ทนายความของบรษิัทมคีวามเห็นว่า บรษิัทมไิด้เป็นฝ่ายผดิข้อตกลงร่วมกนัข้างต้น  อีกทัง้ฝ่าย

บรหิารของบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัจะไม่มผีลเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อบรษิทั บรษิทัจงึไม่ไดต้ัง้ส ารองความ

เสยีหายจากคดทีีถู่กกล่าวหา 

 



 

มมุมองของผูบ้ริหารส าหรบัแนวโน้มของธรุกิจในปี 2564 

 ดว้ยความเชื่อมัน่ว่า การเตมิประสบการณ์ใหม่ใหช้วีติ ยงัเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดข้องคนยุคนี้ และประเทศ

ไทยเป็นอนัดบัต้นๆ ทีค่นทัง้โลกอยากมาเกบ็เกีย่วประสบการณ์ รวมถงึคนไทยเองกย็งัมคีวามต้องการเรื่องนี้

อยู่อกีมาก และหลงัจากทีบ่รษิทัไดล้งทุนท าเรื่องทีพ่กัเคลื่อนทีแ่นวใหม่ กจิกรรมรปูแบบใหม่ๆ ตลอดจนการ

เดนิทางใหม่ๆ มาต่อเนื่องหลายปี จนมัน่ใจว่า เทรนดน์ี้ยงัไปไดอ้กีมาก แมใ้นยคุ new normal จะมผีลกระทบ

บา้ง แต่กแ็สดงใหเ้หน็ว่าหลงัจากนี้ จะสามารถท าใหเ้ตบิโตไดอ้กีหลายเท่า 

โดยในปี 2564 นี้ เรามุ่งมัน่พลกิโฉมธุรกจิ ดว้ยการน าประสบการณ์การใหบ้รกิารรปูแบบใหม่ขา้งต้น 

ประกอบกบั การที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยมีานานหลายปีพฒันา แพลตฟอรม์เพื่อเน้นการขายประสบการณ์

ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ทีพ่กั กจิกรรม การเดนิทาง ในรปูแบบทีย่งัไม่มแีพลตฟอรม์ไหนใหใ้นเรื่องนี้ได ้โดยยงัเขา้

ไปช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เติบโตไปพร้อมกนัอย่างยัง่ยนืด้วย ซึ่งมัน่ใจว่าหลงัจากสถานการณ์นี้

คลีค่ลาย ธุรกจินี้จะไดผ้ลตอบรบัทีด่จีากทัง้ไทยและต่างประเทศอยา่งแน่นอน 

โดยทัง้นี้ การจดังานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน Thailand Mobile EXPO งานกฬีาต่าง ๆ ทีเ่คยจดัอยู่ ที่

ถูกห้ามจดัในช่วงแพร่ระบาด จะกลบัมาจดัอีกครัง้ตามปกติเช่นเดิม เมื่อสถานการณ์เหมาะสม และได้รบั

อนุญาตอยา่งเป็นทางการแลว้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  


