
 

เลขท่ี  MVP015/2562 

8 สิงหาคม 2562 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการส าหรับส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการส าหรับ

งวดหกเดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดังนี ้

ภาพรวมท่ีส าคัญ 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 นี้ งาน “Thailand Mobile EXPO 2019” มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศได้จัดที่สถานท่ีแห่งใหม่ ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และเป็นครั้งแรกของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่

มีการใช้พื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดถึง 3 ฮอลล์ คือ EH98 EH99 และ EH100 พร้อมกับการจัดงาน Thailand Game EXPO งาน

มหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและงาน Idol EXPO#2 งานมหกรรมที่รวมไอดอลในไทยไว้มากท่ีสุด บริษัท

ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเหล่าบรรดาพันธมิตรแบรนด์ต่างๆที่ตอบรับเข้าร่วมงานท าให้มียอดเงินสะพัดตลอด 4 วันที่จัดงานกว่า 

2.5 พันล้านบาท นอกจากน้ีในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมรีายได้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครั้งยิ่งใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก โดยมี

นักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมมากถึง 26 ทีมจากท่ัวเอเชียแปซิฟิก และมีมูลค่าเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านบาท  

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดังนี ้

 

 

รายได้ตามส่วนงาน 

รายได้ ต้นทุน ก าไรขั้นต้น 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 
2562 2561 เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
2562 2561 เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
2562 2561 เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
1. การจัดแสดงงาน 138.0 106.4 31.6 86.3 62.0 24.2 51.7 44.4 7.3 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 22.0 44.9 (22.9) 19.7 22.7 (3.1) 2.4 22.2 (19.9) 
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และขายสินค้าเทคโนโลย ี

16.6 21.8 (5.2) 14.9 19.8 (4.9) 1.7 2.0 (0.3) 

รวม 176.6 173.1 3.5 120.9 104.5 16.2 55.7 68.6 (12.9) 



 

 

1. รายได้จากการจัดแสดงงาน 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทมีรายได้จากการจัดแสดงงานเท่ากับ 

138.0 ล้านบาท และ 106.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.8 และ ร้อยละ 61.4 ของรายได้รวมตามล าดับ 

บริษัทมีรายได้บริการจัดแสดงงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 31.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบกับ

งวด 6 เดือนแรกของปีก่อน โดยหลักเพิ่มมาจากการร่วมมือในการจัดงานแข่งขันกีฬา E-Sport ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

และ งาน Thailand Game EXPO ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทมีการให้บริการรถคาราวานตามสถานที่

ต่างๆเพิ่มขึ้นตามจ านวนรถคาราวานท่ีเพิ่มขึ้น และมีผู้สนใจติดต่อบริษัทเพ่ือน ารถคาราวานไปใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น โดยใน

ปัจจุบันบริษัทมีรถคาราวานท้ังหมด 73 คัน และบริษัทมีรายได้จากการจัดงานด้านอื่นๆที่หลากหลายมากข้ึน เช่น งานวิ่ง

จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 งานโครงการเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงเพื่อขอบคุณตัวแทนจ าหน่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เป็นต้น 

 

2. รายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่ 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทมีรายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่

เท่ากับ 22.0 ล้านบาท  และ 44.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.4 และ ร้อยละ 25.9 ของรายได้รวม

ตามล าดับ 

บริษัทมีรายได้งานโฆษณาและเอเจนซี่ลดลงเท่ากับ 22.9 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 50.9 เมื่อเทียบ

กับงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 มีงานโครงการที่ท าร่วมกับลูกค้าราย

หนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

 

3. รายได้ธุรกิจพาณิชย์และขายสินค้าเทคโนโลยี 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชยแ์ละขายสินค้า

เทคโนโลยี เท่ากับ 16.6 ล้านบาท และ 21.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 และ ร้อยละ 12.6 ของรายได้รวม

ตามล าดับ 

บริษัทมีรายได้ธุรกิจพาณิชย์และขายสินค้าเทคโนโลยี ลดลงเท่ากับ 5.2 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.7 

เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เนื่องจากสภาพแข่งขันในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รุนแรง อย่างไรก็ตาม 

บริษัทมีการขายสินค้าเทคโนโลยีประเภทสายไฟเบอร์ออพติค มูลค่าประมาณ 11.0 ล้านบาท  

  



 

4. ต้นทุนจากการจัดแสดงงาน 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนจากการจัดแสดงงานเท่ากับ 

86.3 ล้านบาท และ 62.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.4 และ ร้อยละ 59.4 ของต้นทุนขายและบริการรวม

ตามล าดับ 

บริษัทมตี้นทุนจากการจัดแสดงงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 24.2 ล้านบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 39.2 เมื่อเทียบกับ

งวด 6 เดือนแรกของปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นการจัดงาน Thailand Mobile EXPO เนื่องจากมีการย้าย

สถานที่จัดงานมายังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จึงท าให้บริษัทมีต้นทุนในด้านการตลาดเพื่อโปรโมทมากขึ้น 

นอกจากนี้ต้นทุนการจัดงานแข่งขันกีฬา E-Sport ค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังการจัดแสดงงานด้าน

อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริษัทมีความเช่ียวชาญสามารถบริหารจัดการ

ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีจ านวนรถคาราวานที่มากขึ้นกว่า 40 คันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนส่งผลให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ 

 

5. ต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่  

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนจากการบริการจากการ

ให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ 19.7 ล้านบาท และ 22.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.3 และ ร้อยละ 

21.7 ของต้นทุนขายและบริการรวมตามล าดับ 

บริษัทมตี้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ ลดลงเท่ากับ 3.1 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปีก่อนสอดคล้องกับรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ทีล่ดลง 

ประกอบกับการจัดท าการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีความยากและหลากหลาย

กว่าปีก่อน จึงท าใหแ้ต่ละโครงการมีต้นทุนท่ีค่อนข้างสูง สัดส่วนของต้นทุนทีล่ดลงจึงน้อยกว่าสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง 

 

6. ต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์และขายสินค้าเทคโนโลยี 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์และ

ขายสินค้าเทคโนโลยี 14.9 ล้านบาท และ 19.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.4 และ ร้อยละ 18.9 ของ

ต้นทุนขายและบริการรวมตามล าดับ 

บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์และขายสินค้าเทคโนโลยีลดลง เท่ากับ 4.8 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับรายได้การขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

(E-Commerce) ที่ลดลง ทั้งนี้อัตราก าไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม 

 

 

 



 

7. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 1.3 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 

 

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 4.1 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 

 

9. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทคู่กรณีกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 

2561 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดี

และฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทคู่กรณี เป็นจ านวนเงิน 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบี้ย ปัจจุบันคดี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันข้างต้น อีกทั้งฝ่ายบริหารของบริษัท

เห็นว่าบริษัทจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส าคัญต่อบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ตั้งส ารองความเสียหายจากคดีที่ถูกกล่าวหา 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

 


