
 

เลขที่  MVP021/2564 

13 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

            
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรับ

งวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้(เนื่องจากงบการเงินรวมได้รวมบญัชีของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทยอ่ย ซึง่บริษัทยอ่ยยงัไมม่ผีลการด าเนินงานท่ีมีนยัส าคญั ดงันัน้จงึน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของงบ
การเงินเฉพาะกิจการเทา่นัน้) 

 

ภาพรวมในไตรมาส 1/2564 

บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ในไตรมาส 1/2564 จ านวน 32.1 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 2.5 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันของปีก่อนจ านวน 0.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.6  ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและรัดกุมเพื่อ

รองรับผลกระทบดงักล่าวหลายแนวทาง อาทิเช่น มุ่งการให้บริการรถคาราวานทางริมทะเล ภูเขา  แบบการพกัระยะยาว

ตลอดจนการให้บริการมีเดียและเอเจนซี่ทางออนไลน์เพิ่มขึน้  และลดต้นทุนโดยรวมลงเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด (COVID-19) 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะของกิจการของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 2563 มีดงันี ้

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

ส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 

31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 

2564 2563 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2564 2563 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2564 2563 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

1. การจดังาน 8.7 63.8 (55.1) 11.1 45.2 (34.1) (2.4) 18.6 (21.0) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ 21.4 5.3       16.1 3.5 2.1 3.9       17.9 3.2 14.7 
3. ธุรกิจพาณิชย์และอื่น ๆ 1.9 0.8         1.1 0.3 0.9 (0.6)        1.6 (0.1) 1.7 

รวม 32.0 69.9 (37.9) 14.9 48.2 (30.8) 17.1 21.7 (4.6) 



 

จะเห็นว่ารายได้และก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ลดลงจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน 37.9 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 54.2) และ 4.6 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.2)  ตามล าดบั เนื่องจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลให้การจดังาน Thailand Mobile EXPO และงานอื่น ๆ ของ
บริษัทได้ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมแผนรับมือตลอดเวลาเพื่อกลบัมาจัดงานอีกครัง้หลงัจากสถานการณ์
คลีค่ลาย 

 
           คา่ใช้จ่ายในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใช้จ่ายในการบริหารบริษัทในไตรมาส 1/2564 ทัง้สิน้ 11.8 ล้านบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของปีก่อน 6.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 เนื่องจากบริษัทได้มีการคุมค่าใช้จ่ายมากขึน้ พร้อมทัง้คณะกรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังานทกุคนร่วมกนัลดเงินเดือนลงบางสว่น เพื่อลดภาระของบริษัทในช่วงที่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) 

 

คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษัทคู่กรณีกลา่วหาว่าบริษัทไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงร่วมกนัที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 2561 

โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้ง

เรียกคา่เสยีหายจากการผิดสญัญากบับริษัทคูก่รณีเป็นจ านวนเงิน 106.3 ล้านบาท รวมดอกเบีย้  

เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2564 ศาลชัน้ต้นได้พิจารณาให้บริษัทรับมอบสินค้าพร้อมทัง้จ่ายช าระค่าสินค้า และให้บริษัท

คู่กรณีจ่ายช าระค่าขายสินค้า ซึ่งทางบริษัทยงัไม่ได้รับหนงัสือค าพิพากษาฉบบัรับรองดงักลา่ว บริษัทได้ยื่นค าร้องขอขยายเวลา

อทุธรณ์ และศาลมีค าสัง่อนญุาตให้ขยายเวลายื่นอทุธรณ์ได้ถึง วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2564  

ทางฝ่ายบริหารและทีมกฎหมายมีความเห็นวา่บริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกนัข้างต้น และบริษัทจะเป็นฝ่ายชนะ

คดีความฟ้องร้อง ดงันัน้บริษัทจึงไมไ่ด้ประมาณการหนีส้นิผลเสยีหายจากคดีความฟ้องร้องที่ถกูกลา่วหา 

 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2564 

           นอกจากมุง่เน้นการสร้างก าไรขัน้ต้นเพิม่จากธุรกิจในสว่นที่ไมไ่ด้รับผลกระทบ และลดต้นทนุโดยรวมทัง้หมดลง เพื่อให้

สอดคล้องกบัรายได้ที่ลดลง 

1. บริษัทเตรียมพร้อมในการจดังานไมว่า่จะเป็น งาน Kancha EXPO หรือ Thailand Mobile EXPO ในรูปแบบ Flexible 

EXPO คือจะมี 3 ช่วงเวลาในการจดังานหลายช่วงให้ลกูค้าเลือก และ เป็นการจดังานอีเว้นท์แรกในประเทศที่รองรับ

การจ่ายเงินด้วยคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งงาน Thailand Mobile EXPO และ Kancha EXPO จะเป็นกลุ่มคนที่ รับรู้

เทคโนโลยีใหม่ๆ  อยูแ่ล้ว ดงันัน้คาดวา่จะมีลกูค้ามาใช้เงิน สกลุดิจิตอลในการจบัจ่ายใช้สอยเป็นจ านวนมาก  



 

2. บริษัทได้ท ารถบ้านให้เป็นการพกัแบบระยะยาว หรือ Wellness ซึง่รถบ้านนีไ้ด้ออกแบบมาให้รองรับการพกัแบบระยะ

ยาว ข้อดีของรถบ้านสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้เวลานาน ปัจจุบนับริษัทมีโครงการกญัชา Farm Stay กลา่วคือ 

น ารถคาราวานไปให้บริการในไร่กญัชา ณ วิสาหกิจชมุชนรักจงัฟาร์ม อ าเภอวงัน า้เขียว จงัหวดันครราชสีมา ซึ่งได้รับ

อนญุาตถกูต้องกบัทางส านกังานอาหารและยา ที่สามารถปลกูกญัชาทางการแพทย์ได้  บริษัทได้น ารถคาราวานเข้า

ไปให้บริการแบบการพกัแบบระยะยาว ซึง่ยงัเป็นการสร้างอาชีพได้อีกด้วย โดยโครงการนี ้บริษัทได้ทดลองเปิดไปรอบ

แรกแล้ว และได้รับผลตอบรับที่ดี ในโครงการจะมีการสอนสร้างอาชีพ พาดโูรงเรือน การขอใบอนญุาตจากส านกังาน

อาหารและยา การลงทนุกญัชา สอนการท าสกินแคร์ ยารักษาโรค การท าเบเกอร่ี  ใน 2 วนั 1 คืน เป็นการให้เพิ่มเติม

ความรู้ จากการนอนพกัธรรมดา จากกิจกรรมที่มีเป็นการเพิ่มความรู้ จึงสามารถเพิ่มราคาได้ และบริษัทสามารถเพิ่ม

สถานท่ีไปหลายจดุ สร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นจ านวนมาก 

นอกจากนีบ้ริษัทมีแผน Camper Van Project  เนื่องจากบริษัทท าธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมา 

ในวงการรถตู้ประสบปัญหา ท าให้มีรถตู้จอดทิง้ บริษัทจึงไปน ารถตู้ธรรมดามารือ้ท าเป็นที่พักสามารถนอนได้ มี

ห้องน า้ ซึง่สามารถเที่ยวแบบครอบครัว ปลอดภยั ไมต้่องเข้าห้องน า้ตามสถานีเติมน า้มนั รวมทัง้รับประทานอาหารใน

รถได้ และสามารถน า Camper Van มาเที่ยวคูก่บัรถบ้าน ตามสถานท่ีที่บริษัทตัง้รถบ้านอยู่ทัว่ประเทศใน 20 จดุ โดย

บริษัทอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

 นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  


