
 

 
 
 
เลขที่ MVP023/2565                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2565 
 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งไทย  

            
บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดร้บัอนมุติัโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์
2565  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564  

แม้ว่าปี 2564 เป็นอีกปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) โดยตรง อย่างไรก็ตามบริษัทไดม้ีการปรบัตัวเขา้สู่ธุรกิจใหม่เพื่อรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในยุคปัจจุบัน โดยบริษัทไดด้ าเนินงานธุรกิจเก่ียวขอ้งกับโครงข่ายกระจายศูนยก์ลางของการท ารายการ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบบล็อกเชน และ สินทรพัยดิ์จิทลั ส่งผลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรบัปีในงบ

การเงินรวมจ านวน 5.6 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 43.3 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
                                                                                                                                                                                               หน่วย:ลา้นบาท 

งบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุด 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
วันที ่31 ธันวาคม 2564 วันที ่31 ธันวาคม 2563 %                               

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

รายได ้ ตน้ทนุ ก าไร (ขาดทนุ) 
ขัน้ตน้ 

รายได ้ ตน้ทนุ ก าไร (ขาดทนุ) 
ขัน้ตน้ 

1. ธุรกิจจดังาน 117.7 100.2 17.5 138.8 132.6 6.2 182.3% 
2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ 104.6 40.4 64.2 65.7 44.2 21.5 198.6% 
3. ธุรกิจพาณิชย ์ 18.7 19.9 (1.2) 1.7 2.6 (0.9) 233.3% 
รวม 241.0 160.5 80.5 206.2 179.4 26.8 200.4% 

 
 



หน่วย:ลา้นบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สุด 

 
ส่วนงานธุรกิจ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 วันที ่31 ธันวาคม 2563 %                               
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

รายได้ ต้นทุน ก าไร (ขาดทุน) 
ข้ันต้น 

รายได้ ต้นทุน ก าไร (ขาดทุน) 
ข้ันต้น 

1. ธุรกิจจดังาน 192.3 99.8 92.5 138.7 131.6 7.1 1,202.8% 
2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ 104.6 40.4 64.2 65.7 44.2 21.5 198.6% 
3. ธุรกิจพาณิชย ์ 18.7 19.9 (1.2) 1.7 2.6 (0.9) 233.3% 
รวม 315.6 160.1 155.5 206.1 178.4 27.7 461.4% 

 

รายได้จากการขายและบริการ 
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบ

การเงินรวมเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 34.8 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 16.9) และในงบการเงินเฉพาะ

กิจการเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 109.8 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 52.5) หลกั ๆ เนื่องจาก 

-   รายไดก้ารโอนสิทธิบริการตามสญัญากับ บริษัท มลัติเทคโนโลยี เอ็กซเ์พิรต์ จ ากดั ในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 56.8 ลา้นบาทและ 137.7 ลา้นบาทตามล าดบั 

-  รายไดง้านธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

39.0 และ 39.0 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน มาจากการท ารบับริการดแูล พฒันา สื่อ

ประชาสมัพนัธ ์และเอเจนซี่ในรูปแบบออนไลนต่์างๆ  
 

ก าไรส าหรับปี 
ก าไรส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 5.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 49.3 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 112.8) และงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 43.3 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 85.8 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 201.8) หลกัๆ เนื่องจากมีรายไดจ้ากการโอน

สิทธิบริการตามสญัญาและงานธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่โดยเฉพาะงานออนไลนเ์พิ่มขึน้ อีกทัง้บริษัทมีการ

บริหาร ตน้ทุน และควบคุมค่าใชจ้่ายขายและบริหารมากขึน้ พรอ้มทัง้ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนร่วมกันลด

เงินเดือนลงบางส่วน เพื่อลดภาระของบริษัทในช่วงที่เกิดผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ตลอดจนมีก าไรจากการขายและเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบ

การเงินรวมจ านวน 49.6 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8.4 ลา้นบาท 

 

 

 

 



คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทตัง้ประมาณการหนีส้ินจากผลเสียหายของคดีความฟ้องรอ้งจ านวน

เงิน 7.3 ลา้นบาท ซึ่งทางฝ่ายบริหารเชื่อว่าเพียงพอส าหรบัผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ โดยฝ่ายบริหารและทีม

กฎหมายมีความเห็นว่าการวินิจฉัยขอ้เท็จจริงยงัมีความคลาดเคลื่อนในประเด็นระหว่างสญัญาซือ้ขาย สินคา้

กบัสญัญาฝากขายสินคา้ และประเมินว่าบริษัทมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกันและบริษัทจะเป็นฝ่ายชนะคดี

ความฟ้องรอ้ง ศาลอทุธรณม์ีก าหนดนดัฟังค าพิพากษาลว่งหนา้ในวนัที่ 21 มิถนุายน 2565 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับทศิทางของธุรกิจในอนาคต 

ในปี 2565 บรษิัทมุ่งมั่นสูธุ่รกิจดา้นเทคโนโลยี เพื่อสรา้งรายไดใ้หม่ๆ โดยบริษัทมีแผนที่จะไปลงทนุใน

ธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency 

Mining) (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน)์ ตลอดจนธุรกิจบล็อกเชน และ สินทรพัยดิ์จิทัล อาทิเช่น การประยกุตใ์ชก้บั

ธุรกิจในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น อตุสาหกรรมบรกิาร การแพทย ์การเงิน อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนยกระดบัธุรกิจ

การจดังาน งานโฆษณาและเอเจนซี่ สื่อออนไลน ์และ Influencer 

นอกจากนี ้Metaverse  ที่ไดม้ีการเปิดพืน้ที่ในประเทศไทยและดไูบไปแลว้นัน้ บริษัทมีแผนจะรว่มเปิด

พืน้ที่ใหม่เพิ่มอีก 5 ประเทศ ภายใตโ้ปรเจค  Metaverse Global โดยบริษัทไดเ้ขา้ไปร่วมเป็นผูบ้ริหารพืน้ที่ รวมถึง

ท าการตลาด และการจดักิจกรรมต่างๆ โดยรายไดจ้ะมาจากสว่นแบ่งจากการท าธุรกรรม และ ค่าจา้งในการ

บรหิารพืน้ที่ และจดักิจกรรมทางการตลาดต่างๆ 

โดยในวันที่  12-15 พฤษภาคม 2565 นี ้ บริษัทได้เริ่มใช้เทคโนโลยีบล๊อกเชน และ decentralize 

platform ที่พัฒนาขึน้มาใหม่เพื่อยกระดับการจัดงาน “Thailand Mobile EXPO” และงาน “Thailand Crypto 

EXPO” ที่ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค ซึ่งลกูคา้ใหก้ารตอบรบัเป็นอย่างดีในทัง้ 2 งาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  


