
 

 

 

เลขที่  MVP097/2565 

            15 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

            
บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการไตรมาส 2 

สิน้สดุวนัที่  30 มิถุนายน 2565 ดงันี ้(เนื่องจากงบการเงินรวมไดร้วมบญัชีของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
บริษัทย่อยไม่มีผลการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะ
กิจการเท่านัน้) 

 
ภาพรวมในไตรมาส 2/2565 

ภายหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ทั่วโลก ในปี 2565 บริษัทไดก้า้วเขา้สู่ธุรกิจงาน

เทคโนโลยี Blockchain มากยิ่งขึน้ เพื่อปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเรว็  ตลอดจนเนน้สรา้งพนัธมิตร

ทางธุรกิจและสรา้งโอกาสในการด าเนินธุรกิจ โดยในไตรมาส 2 นีบ้ริษัทมีก าไรส าหรบังวดจ านวน 1.614 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี

ก่อนถึง 1,015% ซึ่งหลกัๆ มาจากส่วนงานเทคโนโลยีและการจดังาน ซึ่งบริษัทไดจ้ดังาน Thailand Mobile EXPO  มหกรรมมือ

ถือที่ใหญ่ที่สดุครัง้ที่ 38 และ งาน Thailand Crypto Expo มหกรรมสินทรพัยด์ิจิทลัที่ใหญ่ที่สดุครัง้แรกในประเทศในช่วงวนัท่ี 12-

15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี  

 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะของบรษิัทส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 มีดงันี ้

                                                                                                                                                                                                               (หน่วย: ลา้นบาท) 

ส่วนงาน  
รายได้ ต้นทนุ ก าไรขั้นตน้ เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 
1. ธุรกิจงานเทคโนโลยีและบรกิารจดังาน 55.18 13.03 45.44 15.47 9.74 -2.44   12.18 
2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี ่ 11.37 27.42 0.01 5.90 11.36 21.53 -10.17 
3. ธุรกิจงานพาณิชย ์ 0.61 3.32 0.39 4.03 0.22 -0.71 -0.93 

รวม 67.17 43.77 45.85 25.40 21.32 18.38 -2.94 

เพิ่มขึน้ (%) 153%  181%  116%   



รายได้และก าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2565 รายไดเ้พิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 23.40 ลา้นบาท (คดิเป็น

รอ้ยละ 153)  ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 2.94 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 181) หลกั ๆ เนื่องจากบรษิัทรบัรูร้ายได้

จากการจดังาน Thailand Mobile EXPO, Thailand Crypto Expo, รายไดจ้ากกลุ่มงานธุรกจิเทคโนโลยีเพิ่มขึน้อนัเก่ียวกบัสินทรพัย์

ดิจิทลั และการพฒันาแพลตฟอรม์ออนไลนต์่าง ๆ เป็นตน้  นอกจากนีบ้รษิัทมีการบรหิารจดัการตน้ทนุดีขึน้ จึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้เพิม่

สงูขึน้ดว้ย 

เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 บรษิัทเขา้ท าสญัญาลงทนุในธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัเหมืองขดุบติคอยน ์ (Bitcoin Mining) ใน
รฐัปากเซ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยบรษิัทเริม่ขดุเหรียญตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ส าหรบังวดหกเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 เหรียญดิจิตอล (BITCOIN) มีรายการเคลื่อนไหว ดงันี ้

 เหรียญบิตคอยน ์  จ านวนเงิน 

 จ านวน  (หน่วย : พนับาท) 

ยอดยกมา -  - 

ไดร้บัมาระหวา่งงวด 2.45376761  2,466 

จ าหน่ายเหรียญดิจิทลั (0.01927456)  (19) 

ยอดคงเหลือ 2.43449305  2,447 

หกั ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง -  (394) 

สทุธิ 2.43449305  2,053 

 

ก าไรสุทธิ 
 

ก าไรสทุธิส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ทัง้สิน้เท่ากบั 1.614 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน 1.455 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 1,015% หลกั ๆ เนื่องจากมีก าไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้ตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัมีการบรหิาร 

ตน้ทุน และควบคุมค่าใชจ้่ายขายและบริหารมากขึน้ พรอ้มทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนร่วมกันลดเงินเดือนลงบางส่วน เพื่อลด

ภาระของบรษิัทในช่วงที่เกิดผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  

 
คดีฟ้องร้อง 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บรษิัทตัง้ประมาณการหนีสิ้นจากผลเสียหายของคดีความฟ้องรอ้ง จ านวนเงิน 7.54 ลา้นบาท 

(แสดงภายใตห้นีสิ้นหมนุเวียน) ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเพียงพอส าหรบัผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ 

ฝ่ายบรหิารและทีมกฎหมายมีความเห็นว่าการวินิจฉยัขอ้เท็จจรงิยงัมีความคลาดเคลื่อนในประเด็นระหว่างสญัญาซือ้ขาย

สินคา้กับสญัญาฝากขายสินคา้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารและทีมกฎหมายประเมินว่าบริษัทมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกันและบริษัทจะ

เป็นฝ่ายชนะคดีความฟ้องรอ้งและบรษิัทจะไดร้บัเงินค่าสินคา้และค่าเสียหายตามฟ้องแยง้ 



ศาลอทุธรณม์ีก าหนดนดัฟังค าพพิากษาล่วงหนา้ใหมใ่นวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 (เดิมวนัท่ี 21 มิถนุายน 2565) 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับทศิทางของธุรกิจในคร่ึงหลังปี 2565 

หลังจากมีการปลดล็อกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะเป็นแรงหนุนที่ส  าคัญให้

นกัท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึน้ในช่วงที่เหลือของปีนี ้และเป็นกา้วส าคญัในการช่วยใหภ้าค

ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาขบัเคล่ือนไดอ้ีกครัง้  ส่งผลใหบ้ริษัทไดม้ีการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี Blockchain ใหก้า้วสู่การเป็น Mass 

Adoption เพื่อเพิ่มสามารถในการสรา้งรายไดด้า้นการท่องเที่ยว การจัดงานคอนเสิรต์ ในรูปแบบการจองผ่านการขาย voucher 

เพื่อความคล่องตวัในเรื่องการเปล่ียนมือ ขายบางส่วน เปล่ียนสินคา้ และใหค้นส่วนมากเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ โดยนอกจากการจดังาน

ต่างๆของบริษัทเองแลว้ ยงัไดเ้รง่ร่วมมือกบัทัง้ผูป้ระกอบการโรงแรม เรือยอรช์ รา้นอาหาร มุ่งเนน้ไปที่เมืองท่องเที่ยวหลกัก่อน เช่น 

พทัยา ภเูก็ต และแหล่งท่องเที่ยวส าคญัต่างๆ   

ฉนัน้แนวโนม้ส าคญัในปีนี ้คือ บรษิัทไดก้ลบัมาจดังาน Thailand Mobile EXPO และ Thailand Crypto EXPO ในวนัท่ี 6-

9 ตลุาคมนีอ้ีกครัง้ ที่ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิติ์ ซึ่งเป็นเดือนแรกหลงัจากศนูยสิ์รกิิติปิ์ดไปเกือบ 4 ปี บรษิัทมีความมั่นใจว่าจาก

ประสบการณท์ี่เราจดังานในใจกลางเมืองมาโดยตลอดกว่า 10 ปี และสามารถสรา้งรายได ้new hi จากการจดังานมาอย่างต่อเนื่อง

ก่อนศูนยสิ์ริกิติ์ปิด ดงันัน้บริษัทเชื่อว่าการกลบัมาจดัในครัง้นี ้จะส่งผลดียิ่งขึน้ในภาพรวม รวมถึงงานวิ่ง งานกีฬาต่างๆ อาทิ เช่น  

10K Thailand Open วิ่ง 10 กิโล ชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน นี ้ที่สนามศุภชลาสัย ก็ไดข้ออนุญาติจัดผ่านเป็นที่

เรียบรอ้ย หลงัจากไม่สามารถจดัไดม้าหลายปีเช่นกนั 

ดงัจะเห็นไดว้่า งานหลกัเก่าที่บรษิัทมีประสบการณส์งู ไดท้ยอยกลบัมาจดัใหม่ได ้รวมถึงประสบการณก์ารสรา้งธุรกิจใหม่

เก่ียวกับเทคโนโลยีบล๊อกเชน ก็ยงัมีเพิ่มเรื่อยๆ บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถน า 2 ประสบการณท์ี่กล่าวมานี ้สรา้งรายไดใ้หเ้ติบโต

ไดม้ากขึน้ ในครึง่ปีหลงันี ้

  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  


