
 

 

 

เลขที่  MVP051/2565 

            17 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ไทย  

            
บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 

1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ดงันี ้(เนื่องจากงบการเงินรวมไดร้วมบญัชีของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
บรษิัทย่อยไม่มีผลการด าเนินงานท่ีมีนยัส าคญั ดงันัน้จึงน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด านินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่านัน้) 

 
ภาพรวมในไตรมาส 1/2565 

ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั่วโลก ในปี 2565 บริษัทไดก้้าวเข้าสู่ธุรกิจ

เทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ เพื่อปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเรว็  ตลอดจนเนน้สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจและ

สรา้งโอกาสในการด าเนินธรุกิจ โดยในไตรมาส 1 ปีนีบ้รษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 5.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนถึง 118% ซึ่งหลกัๆ 

มาจากส่วนงานเทคโนโลยี 

 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะของบรษิัทส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงันี ้

                                                                                                                                                                                                               (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 
 
 

ส่วนงาน  
รายได้ ต้นทนุ ก าไรขั้นตน้ เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
1. ธุรกิจงานเทคโนโลย ี 64.65 8.70 31.80 11.09 32.76 -2.39   35.15 
2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี ่ 5.71 21.40 2.13 3.51 3.53 17.87 -14.29 
3. ธุรกิจงานพาณิชย ์ 1.19 1.92 0.99 0.25 0.25 1.63 -1.47 

รวม 71.46 32.02 34.92 14.87 36.55 17.16 19.39 

เพิ่มขึน้ (%) 123%  135%  113%   



รายได้และก าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 รายไดเ้พิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 39.44 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ย

ละ 123)  และก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 19.39 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 113) หลกั ๆ  เนื่องจากบรษิัทรบัรูร้ายได้

จากการโอนสิทธิบรกิารตามสญัญากบับรษิัท มลัติเทคโนโลยี เอก็ซเ์พิรต์ จ ากดั จ านวน 30.32 ลา้นบาท และรายไดจ้ากกลุ่มงาน

ธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มขึน้อนัเก่ียวกบัสินทรพัยด์ิจิทลั การพฒันาแพลตฟอรม์ออนไลนต์่างๆ เป็นตน้  นอกจากนีบ้รษิัทมกีารบรหิาร

จดัการตน้ทนุดีขึน้ จงึท าใหก้ าไรขัน้ตน้เพิ่มสงูขึน้ดว้ย 

 

ก าไรสุทธิ 
 

ก าไรสทุธิส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ทัง้สิน้เท่ากับ 5.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี

ก่อน 2.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 118% หลกั ๆ เนื่องจากมีก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัมีการบริหาร ตน้ทนุ 

และควบคุมค่าใชจ้่ายขายและบริหารมากขึน้ พรอ้มทั้งผูบ้ริหารลดเงินเดือนลงบางส่วน เพื่อลดภาระของบริษัทในช่วงที่เกิดผล

กระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  

 
คดีฟ้องร้อง 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทตัง้ประมาณการหนีสิ้นจากผลเสียหายของคดีความฟ้องรอ้ง จ านวนเงิน 7.54 ลา้นบาท 

(แสดงภายใตห้นีสิ้นหมนุเวียน) ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเพียงพอส าหรบัผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ 

ฝ่ายบรหิารและทีมกฎหมายมีความเห็นว่าการวินิจฉยัขอ้เท็จจรงิยงัมีความคลาดเคลื่อนในประเด็นระหว่างสญัญาซือ้ขาย

สินคา้กับสญัญาฝากขายสินคา้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารและทีมกฎหมายประเมินว่าบริษัทมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกันและบริษัทจะ

เป็นฝ่ายชนะคดีความฟ้องรอ้งและบรษิัทจะไดร้บัเงินค่าสินคา้และค่าเสียหายตามฟ้องแยง้ 

ศาลอทุธรณม์ีก าหนดนดัฟังค าพิพากษาล่วงหนา้ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2565 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับทศิทางของธุรกิจในปี 2565 

หลังจากที่กลุ่มบริษัทไดก้า้วสู่โลกธุรกิจบล็อกเชน คริปโทเคอรเ์รนซี อีกทั้งการรบับริหารจัดการ Metaverse Thailand 

รวมทัง้ผลการตอบรบัจากการออกสินทรพัยด์ิจิทลั “MVP COIN” เป็นอย่างดี  ส่งผลใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน

ในไตรมาส 1/2565  ทั้งนีไ้ดม้ีการปรบัตัวเพื่อรองรบัธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังบริหารจัดการโดยเนน้ความ

ยืดหยุ่นเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจเพื่อรบักบัปัจจยัเชิงบวกที่ภาครฐัมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 และเปิดประเทศตอ้นรบั

นกัท่องเที่ยว ซึ่งจะท าใหอ้ตัราการใช้ส่ือทางการตลาดและการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศมีทิศทางปรบัตวัดีขึน้  

ดงันัน้บริษัทจึงมีความพรอ้มในการจดังาน Thailand Mobile EXPO  มหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สดุและ งาน Thailand Crypto Expo 

มหกรรมสินทรพัยด์ิจิทลัที่ใหญ่ที่สดุครัง้แรกในประเทศในช่วงวนัท่ี 12-15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี 

ส่วนแนวโนม้การด าเนินงานในชว่งที่เหลือของปีนี ้บรษิัทมุ่งมั่นวา่จะสามารถผลกัดนัการเติบโตใหด้ียิ่งๆ ขึน้  เห็นไดจ้าก

สญัญาณภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศที่มีแนวโนม้ฟ้ืนตวั หลงัสถานการณโ์ควิด-19 ภายในประเทศคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดี  

การจดังานจากนีแ้ละต่อๆ ไป  บรษิัทเนน้การพฒันาปรบัรูปแบบการจดังานใหม ่ งานทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโลก



ธุรกิจในปัจจบุนั  ไม่ว่าจะเป็นงานใหบ้รกิารและงานดา้นอื่นๆ ของกิจการ อนัจะสนบัสนนุเป้าหมายทัง้ปีใหเ้ติบโตไดต้ามแผนท่ีวาง

ไว ้ 

 

  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  


