
 

เลขท่ี  MVP035/2564 

16 สิงหาคม 2564 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ไทย  

            
บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการส าหรบั

งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ดงันี ้ 
 

ภาพรวมในไตรมาส 2/2564 

โดยปัจจบุนับริษัทมีธุรกิจใหม่ส  าหรบัรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย  หลงัจากการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไ วรสัโคโรน่า (COVID-19) ทั่วโลก บรษัิทไดป้รบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยในไตรมาสนีบ้รษัิท

ยอ่ย (บรษัิท มลัติ เทคโนโลยี เอก็ซเ์พิรต์  จ  ากดั) ไดอ้อกจ าหน่ายคปูองอิเลก็ทรอนิกส ์รูปแบบโทเคนดิจิทลัเพ่ือการใชป้ระโยชน ์

(Utility Token) บนระบบบลอ็กเซน โดยอาศยัเทคโนโลยีบลอ็กเซน และความสามารถของสญัญาอจัฉริยะ (Smart Contract) 

เพ่ือใหส้ิทธิแก่ผูถื้อเหรียญส าหรบัใชป้ระโยชนซื์อ้สินคา้และบริการของกลุ่มบริษัทอันเก่ียวเน่ืองกับกิจกรรรมการท่องเท่ียว 

จ านวน 1,000 ลา้นเหรยีญเอม็วีพี 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทบันทึกรายการจ าหน่ายและจัดสรรเหรียญเอ็มวีพีเป็นรายไดร้บัล่วงหนา้

จ านวน 91.8 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนีส้ินหมนุเวียน และจะรบัรูเ้ป็นรายไดบ้ริการเม่ือไดใ้หบ้ริการหรือสิทธิ

ประโยชนห์มดอาย ุ

การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของกิจการของบริษัทส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุด

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม เพิ่มขึน้

(ลดลง) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 43.9 9.7 34.2 42.6 9.7 32.9 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 18.5  (4.6)  23.1 17.2  (4.6)  21.8 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3.6) (19.7) 16.1 0.2 (19.6) 19.8 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 42.1% (47.6)% 89.7% 40.4% (47.6)% 88.0% 
อตัราก าไรสทุธิ (8.2)% (160.0)% 151.8% 0.4% (160.1)% 160.5% 

 

รายไดข้องงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบรษัิทส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 34.2 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 352.9) และ 32.9 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 339.7) ตามล าดบั บรษัิท
มีก าไรขัน้ตน้งบการเงินรวมและและงบการเงินเฉพาะส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เพิ่มขึน้จากงวดเดียว
ของปีก่อน 23.1 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 501.2)  และ 21.8 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 473.4) ตามล าดบั เน่ืองจากบรษัิทมีงาน
จัดอบรมสมัมนาทางออนไลน ์งานบริการพฒันาระบบ งานสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ เป็นตน้  ตลอดจนรายไดค้่าบริการรถ
คาราวานยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  

 
           ค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรบังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ ส าหรบังวดสาม

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้สิน้เท่ากบั 14.5 ลา้นบาท (ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 2.2 ลา้นบาท) และ  11.3 

ลา้นบาท (ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 5.5 ลา้นบาท) ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทไดมี้การคมุค่าใชจ้่ายมากขึน้ พรอ้มทัง้

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนร่วมกนัลดเงินเดือนลงบางส่วน เพ่ือลดภาระของบริษัทในช่วงท่ีเกิดผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

 

คดฟ้ีองร้อง 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ศาลชัน้ตน้พิพากษาให ้1) บรษัิทรบัมอบสินคา้กลบัคืน และบรษัิทจ่ายช าระค่าสินคา้ใหแ้ก่
โจทก ์จ านวนเงิน 6.17 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง และ 2) โจทกจ์่ายช าระเงินค่าขายสินคา้
แก่บรษัิทจ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนัท่ีฟอ้งแยง้  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2564 โจทกไ์ดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาศาลชัน้ตน้ และขอใหศ้าลอทุธรณพ์ิพากษาแกค้  า
พิพากษาศาลชัน้ตน้จากเดิมท่ีพิพากษาใหบ้รษัิทคืนเงินจ านวน 6.71 ลา้นบาท เป็นใหบ้รษัิทคืนเงินแก่โจทกเ์พิ่มอีกจ านวน 3.08 
ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 9.25 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2564 บริษัทไดย่ื้นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาศาลชัน้ตน้ และขอใหศ้าลอทุธรณพ์ิพากษากลบั
และแกค้  าพิพากษาของศาลชัน้ตน้ โดยขอใหพ้ิพากษาใหโ้จทกร์บัผิดชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่บริษัทตามฟ้องแยง้ของบริษัท และ
พิพากษายกฟอ้งโจทก ์

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  บริษัทตัง้ประมาณการหนีส้ินจากผลเสียหายของคดีความฟ้องรอ้ง จ านวนเงิน 5.87 ลา้น
บาท ซึง่ทางฝ่ายบรหิารเหน็ควรวา่เพียงพอส าหรบัคดีความนี ้



 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับแนวโน้มของธุรกจิในช่วงคร่ึงหลังปี 2564 

            หลงัจากท่ีกลุม่บริษัทประสบความส าเรจ็ในการออกสินทรพัยด์ิจิทลั “MVP COIN” ช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 บรษัิทจึง

มีเปา้หมายท่ีจะกา้วสูโ่ลกธุรกิจบลอ็กเชนอยา่งเตม็ตวั กลุม่บรษัิทมีทีมงานมืออาชีพพรอ้มดว้ยประสบการณท่ี์หลากหลาย และมี

ความเขา้ใจเรื่องสนิทรพัยด์ิจิทลัเป็นอยา่งดี  

บรษัิทจงึพรอ้มเปิดธุรกิจใหม ่เพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิท ในหมวดหมูต่า่ง ๆ ดงันี ้ 

1. รบัปรกึษา พรอ้มใหค้  าแนะน าในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเขา้สูโ่ลกบลอ็กเชน   

2. อบรมการเขียนโปรแกรมเพ่ือสรา้งเวป็ส าหรบัการขายสนิคา้ในโลกครปิโต 

3. ท าการตลาดเพ่ือหาลกูคา้ใหมใ่นกลุม่ครปิโตแบบครบวงจร  

นอกจากนีธุ้รกิจการจดังาน Thailand Mobile EXPO และงาน Kancha EXPO รวมไปถงึงานกีฬาตา่ง ๆ บรษัิทยงัมีความ

คาดหวงัวา่จะสามารถจดังานไดใ้นไตรมาส 4 ของปีนี ้ หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

คลี่คลายลง พรอ้มเช่ือมั่นวา่ธุรกิจการทอ่งเท่ียวจะกลบัยิ่งใหญ่อีกครัง้ 

 

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
 บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  


