
 

 

เลขที่  MVP135/2565 

            14 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการไตรมาสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

            
บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการไตรมาส 3 

สิน้สดุวนัท่ี  30 กนัยายน 2565 (เนื่องจากงบการเงินรวมไดร้วมบญัชีของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ซึ่งบรษิัท
ย่อยไม่มีผลการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่านัน้) ดงันี ้ 

 
ภาพรวมในไตรมาส 3/2565 

ภายหลงัจากการที่รฐับาลเปิดประเทศใหธุ้รกิจต่างๆ ไดด้  าเนินกิจการไดต้ามปกติ ภาคธุรกิจไดเ้ริ่มกลบัมาคกึคกัมากขึน้ 

โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว กีฬาและการจัดงาน จะเห็นไดจ้ากที่เริ่มมีการประกาศจัดงานมากขึน้ จนสามารถเรียกไดว้่าเกือบ

เทียบเท่ากบัก่อนเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ท าใหธุ้รกิจของบรษิัทฯ ที่เนน้ใหบ้ริการดา้น

การจดังาน การท่องเที่ยวและกีฬา ของบรษิัทฯ เริ่มกลบัมา และสอดคลอ้งกบักระแสความตอ้งการของตลาดมากขึน้  

 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มี

รายไดข้ายและบรกิารรวม 51 ลา้นบาท หลกั ๆ มาจากการจดังานกีฬาต่างๆ และการขดุและขายบิตคอยน ์ 

อย่างไรก็ตามผลประกอบการในไตรมาส 3 นี ้ขาดทนุ 18.2 ลา้นบาท หลกั ๆ มาจากการตัง้ผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ของ

ลกูหนีต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 19.6 ลา้นบาท อนัเนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 ท าใหล้กูหนีร้าย

ใหญ่ของบรษิัทฯ ไม่สามารถด าเนินกิจการและช าระเงินไดต้ามปกติ โดยขณะนีบ้รษิัทฯ ไดด้  าเนินการหารือเจรจากบัลกูหนีเ้ก่ียวกับ

แนวทางการช าระหนีด้งักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งบรษิทัฯ คาดว่าจะเกบ็ไดเ้ต็มจ านวนในปีหนา้นี ้เนื่องจากลกูหนีด้งักล่าวมคีวาม

เชี่ยวชาญในการจดังานใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายงาน และไดเ้ริ่มทยอยกลบัมาจดังานไดต้ามเดิมในปีหนา้ อีกทัง้ยงัสามารถรว่มมือกบั

บรษิัทฯ ในการจดังานใหม่ที่สรา้งรายไดส้งูใหบ้รษิัท ฯ ไดใ้นอนาคต ส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถกลบัผลขาดทนุดงักล่าวได ้

 



คดีฟ้องร้อง 

เมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทถูกฟ้องรอ้งเรียกทรพัยค์ืนและเรียกค่าเสียหายฐานไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงร่วมกันทุน

ทรพัย ์จ านวนเงิน 9.2 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ศาลชัน้ตน้พิพากษาให ้1) บริษัทรบัมอบสินคา้กลบัคืน และบริษัทจ่าย

ช าระค่าสินคา้ใหแ้ก่โจทก ์จ านวนเงิน 6.2 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง และ 2) โจทกจ์่ายช าระ

เงินค่าขายสินคา้แกบ่รษิัทจ านวนเงนิ 0.3 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีฟ้องแยง้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2565 บริษัทตัง้ประมาณการหนีสิ้นจากผลเสียหายของคดีความฟ้องรอ้งจ านวนเงิน 7.5 ลา้นบาท (แสดงภายใตห้นีสิ้นหมนุเวียน) 

ซึ่งผูบ้รหิารเชื่อว่าเพียงพอส าหรบัผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ 

ณ วันที่  25 สิงหาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ได้อ่านค าพิพากษา โดยพิพากษาแก้เป็นให้โจทก์ช าระเงินให้แก่บริษัท 

จ านวน 97.9 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นบัถัดจากวนัฟ้องแยง้ (วนัที่ 13 ธันวาคม 2561) 

เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 และอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสรจ็แก่ 

บรษิัทฯ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอว่าศาลฎีกาจะอนุญาตใหฎี้กาหรือไม่  ตามความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัท ผูบ้รหิารของ

บรษิัทจึงไดโ้อนกลบัรายการประมาณการหนีสิ้นจากผลเสียหายของคดคีวามฟ้องรอ้งที่ไดเ้คยตัง้ไว ้จ านวนเงิน 7.6 ลา้นบาท (แสดง

ภายใตห้นีสิ้นหมุนเวียน) โดยแสดงเป็นรายการรายไดอ้ื่นในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 

กนัยายน 2565 

 

มุมมองของผู้บริหารส าหรับทศิทางของธุรกิจ 

ในไตรมาส 4/2565 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการกลบัมาจดังาน Thailand Mobile EXPO  มหกรรมมือ

ถือที่ใหญ่ที่สดุครัง้ที่ 39 ในช่วงวนัที่ 6 – 9 ตุลาคม 2565 ท่ีศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครัง้แรกหลงัจากห่างหายไป 3 ปี ซึ่งถือ

เป็นผลดีต่อบรษิัทฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากงาน Thailand Mobile EXPO จะไดก้ลบัมาจดัในสถานท่ีที่เคยสรา้งรายไดส้งูสดุมาโดย

ตลอด โดยจดัเต็มพืน้ท่ีทัง้ศนูยฯ์สิรกิิติ์ก่อนปิดปรบัปรุง ซึ่งการกลบัมาเปิดใหมค่รัง้นีใ้หญ่กวา่เดิมเกือบ 4 เท่า อีกทัง้ธุรกิจการจดังาน

ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) เป็นที่ตอ้งการเป็นอย่างมาก ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายการ

สรา้งรายไดจ้ากจดุสงูสดุไดเ้พิ่มอีกหลายเท่า 

ทิศทางบรษิัทฯ ในอนาคตจะมุ่งมั่นเป็นผูใ้หบ้รกิารการจดังานแบบครบวงจร ทัง้งาน indoor และ outdoor ต่าง ๆ เช่น งาน

เทศกาลดนตรี งานกีฬา งานสมัมนาอบรมต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รมิทะเล ชะอ า พทัยาและภเูก็ต ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว สามารถ

รองรบันกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  เพื่อเป็นจดุศูนยก์ลางใหบ้ริการงานเทศกาลใหญ่ๆ อ านวยความสะดวก 

ในการจัดเตรียมงาน อุปกรณ์ กิจกรรม และสถานที่ต่างๆ โดยบริษัทฯ จะใช้ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณท์ี่เป็นจดุแข็งประกอบกบัการมีรถคาราวานพรอ้มใหบ้รกิารกว่า 160 คนั พรอ้มกิจกรรมทางน า้ต่างๆ อาทิเช่น ล่องเรือ

ยอรช์ พายเรือ จุดจอด RV มาใหบ้ริการแก่ลกูคา้ จึงท าใหม้ั่นใจไดว้่าธุรกิจดา้นจดังาน การกีฬา และการท่องเที่ยวจะเติบโตเป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว ้หลงัจากที่การท่องเที่ยวกลบัมาเติบโตอย่างกา้วกระโดดหลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั



โคโรน่า (COVID-19) คล่ีคลาย และสอดคลอ้งกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ตัง้เป้าเนน้พลิกฟ้ืนอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

  

  

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  


