
 

เลขที่  MVP065/2564 

15 พฤศจิกายน 2564 

เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ไทย  

            
บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส

ที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงันี ้ 
 

ภาพรวมในไตรมาส 3/2564 

โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีธุรกิจใหมส่  าหรบัรองรบักบัการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมากมาย  หลงัจากการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) ทั่วโลก บริษัทฯ ไดป้รบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั บริษัทฯ ไดด้  าเนินงาน

เก่ียวกบัธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลั นอกจากนีใ้นไตรมาสนีบ้ริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มลัติ เทคโนโลยี เอ็กซเ์พิรต์ จ ากดั 

(บรษัิทยอ่ย) จ านวนรอ้ยละ 34 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบรษัิทดงักลา่ว ใหแ้ก่บรษัิทอื่น เพื่อเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ

และสรา้งโอกาสในการขยายไปสูต่า่งประเทศ ซึ่งมลูคา่ขายเป็นจ านวนเงิน 10.2 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีก าไรจากการขาย

เงินลงทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8.4 ลา้นบาท และในงบการเงินรวมจ านวน 35.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ทางบริษัทฯ จึงจัดท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ บริษัท มลัติ เทคโนโลยี เอ็กซเ์พิรต์ จ ากัด จนสิน้สดุการ

ควบคมุบรษัิทยอ่ย  

 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของกิจการของบรษัิทส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้

                                                                                                                                                 (หนว่ย: ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม เพิ่มขึน้

(ลดลง) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 44.7 62.0 (17.3) 120.5 62.0  58.5 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (14.7)  15.0  (44.7) 61.6  15.0  46.6 
ก าไรสทุธิ 1.8 0.2        1.6 35.7 0.3 35.4 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (33.4%) 24.2% (59.6%) 51.1% 24.2%   26.9% 
อตัราก าไรสทุธิ 4.1% 0.4%      3.7% 29.6% 0.5%   29.1% 



 

รายได้จากการขายและบริการ 
- รายไดข้องงบการเงินเฉพาะของกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

58.5 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 94.5) หลกั ๆ เนื่องจากบรษัิทฯ รบัรูร้ายไดจ้ากการโอนสทิธิบรกิารตามสญัญากบั บรษัิท มลัติ

เทคโนโลยี เอ็กซเ์พิรต์ จ ากดั จ านวน 82.7 ลา้นบาท 

-    รายไดข้องงบการเงินรวมส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 17.3 ลา้นบาท 

(คิดเป็นรอ้ยละ 27.9) หลกั ๆ เนื่องจากสถานการณร์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) ที่แพรร่ะบาดเพิ่ม

มากขึน้ ท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถจดังาน Thailand Expo Mobile งานกีฬา รวมถึงการจดังานตา่ง ๆ ได ้ 

 

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิส าหรบังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ทัง้สิน้

เทา่กบั 1.8 ลา้นบาท (เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.6 ลา้นบาท) และ  35.7 ลา้นบาท (เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

35.4 ลา้นบาท) ตามล าดบั หลกั ๆ เนื่องจากมีรายไดจ้ากกลุม่งานธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่โดยเฉพาะงานออนไลนเ์พิ่มขึน้ บรษัิท

มีการบริหาร ตน้ทนุ และควบคมุค่าใชจ้่ายขายและบริหารมากขึน้ พรอ้มทัง้ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนรว่มกันลดเงินเดือนลง

บางสว่น เพื่อลดภาระของบริษัทในช่วงที่เกิดผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

ตลอดจนมีก าไรจากการขายและเปลีย่นประเภทเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยอีกดว้ย 

 
คดีฟ้องร้อง 

เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2564 ศาลชัน้ตน้พิพากษาให ้1) บริษัทฯ รบัมอบสินคา้กลบัคืน และบริษัทฯ จ่ายช าระค่าสินคา้

ใหแ้ก่โจทก ์จ านวนเงิน 6.17 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง และ 2) โจทกจ์่ายช าระเงินค่าขาย

สนิคา้แก่บรษัิทฯ จ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนัท่ีฟอ้งแยง้  

เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2564 โจทกไ์ดย้ื่นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาศาลชัน้ต้น และขอใหศ้าลอทุธรณพ์ิพากษาแกค้ า

พิพากษาศาลชัน้ตน้จากเดิมที่พิพากษาใหบ้ริษัทฯ คืนเงินจ านวน 6.71 ลา้นบาท เป็นใหบ้ริษัทฯ คืนเงินแก่โจทกเ์พิ่มอีกจ านวน 

3.08 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 9.25 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้ง 

เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ ไดย้ื่นอทุธรณค์ดัคา้นค าพิพากษาศาลชัน้ตน้ และขอใหศ้าลอทุธรณพ์ิพากษากลบั

และแกค้ าพิพากษาของศาลชัน้ตน้ โดยขอใหพ้ิพากษาใหโ้จทกร์บัผิดชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่บรษัิทฯ ตามฟอ้งแยง้ของบรษัิทฯ และ

พิพากษายกฟอ้งโจทก ์

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564  บริษัทฯ ตัง้ประมาณการหนีส้ินจากผลเสียหายของคดีความฟ้องรอ้ง จ านวนเงิน 7.2 ลา้น

บาท ซึง่ทางฝ่ายบรหิารและทีมกฎหมายเห็นวา่เพียงพอส าหรบัคดีความนี ้

 

 



 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับทศิทางของธุรกิจในไตรมาส 4/2564 

หลงัจากที่กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส าเร็จและไดร้บัผลการตอบรบัจากการออกสินทรพัยด์ิจิทลั “MVP COIN” เป็น

อย่างดี ดงันัน้บริษัท ฯ จึงมีเป้าหมายที่จะกา้วสู่โลกธุรกิจบล็อกเชน คริปโทเคอรเ์รนซี อีกทัง้การรบับริหารจัดการ Metaverse 

Thailand สง่ผลใหธุ้รกิจมีการเติบโตขึน้สงู และอย่างต่อเนื่องไปไดอ้ีกมากในระยะถดั ๆ ไป ซึ่งทัง้นีท้างทีมผูบ้ริหารและพนกังาน

ของบริษัท ฯ  ไดม้ีการปรบัตวัเพื่อรองรบัธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ จนสามารถด าเนินธุรกิจใหมน่ีไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อ

เป็นการสรา้งรายไดใ้หมท่ดแทนธุรกิจเดิม และในช่วงที่การจดังานหรอื mass participation อื่น ๆ ยงัคงไมส่ามารถจดังานไดอ้ยา่ง

เดิม 

ทัง้นีภ้ายหลงัสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) เริ่มคลี่คลายลงแลว้ บริษัทฯ พรอ้มจัด

งานในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานวิ่ง งานประชุมสมันา workshop โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน Thailand Mobile EXPO และ 

Thailand International Kancha EXPO ในช่วงตน้ปี 2565 ทีศ่นูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค และศนูยก์ารประชมุแห่งชาติ

สริกิิติท์ี่ก าลงัจะเปิดในปีหนา้ดว้ย 

โดยการจัดงานจากนีต้่อๆ ไป  บริษัทฯ จะไดม้ีการพัฒนาทางธุรกิจระหว่างการจัดงานแบบเดิม รถคาราวาน และ

กิจกรรมการท่องเที่ยว กับ เทคโนโลยีบล๊อคเชน และ Metaverse ที่เรามีความเช่ียวชาญในทัง้ 2 เรื่องมาต่อยอดกัน เพื่อสรา้ง

รายไดใ้นรูปแบบใหม่ๆ  ในการจดังานปีหนา้ 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  


