
 

 

 

เลขที่ 256108003 

6 สงิหาคม 2561 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

 บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

รายได้ 

 บริษัทมีรายได้รวมในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และ รายได้รวม 6 เดือนแรก

ของปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 เทา่กบั 152.29 ล้านบาท 173.19 ล้านบาท ตามล าดบั แบง่เป็นรายได้จากการ

จดังานเทา่กบั 94.40 ล้านบาท และ 106.37 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่ เทา่กบั 15.16 ล้าน

บาท และ 44.87 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) เทา่กบั 42.63 ล้านบาท 

และ 21.77 ล้านบาท ตามล าดบั และ รายได้อื่น เทา่กบั 0.11 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามล าดบั 

 รายได้จากการบริการจดังาน 

 ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้บริการจดังานเพิม่ขึน้เทา่กบั 11.97 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็น

ละ 12.68  เมื่อเทียบกบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการจดังานเพิ่มขึน้ในทกุกิจกรรม โดย

เป็นการเพิ่มขึน้จากรายได้ในสว่นของการจดังาน Thailand Mobile Expo เป็นหลกั เนื่องจากในคร่ึงปีแรกของปี 2561 ทาง

บริษัทมีการท าสญัญาเชา่พืน้ท่ีกบัทางศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์เพ่ิมขึน้ท าให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพืน้ท่ี

เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทมีรายได้จากการจดังานกีฬาด้านสขุภาพ และบริษัทมีการขยายการจดังานด้านอื่นๆ ให้

ครอบคลมุหลากหลายมากขึน้ เชน่ โครงการเปิดตวัสนิค้า งานเลีย้งเพื่อขอบคณุตวัแทนจ าหนา่ย การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

เป็นต้น  

 รายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่เพิม่ขึน้เทา่กบั 29.71 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 195.98  เมื่อเทยีบกบังวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เนื่องจากในคร่ึงปีแรกของปี 2561 

บริษัทมีงานรับจ้างประชาสมัพนัธ์โครงการใหญ่ 2 โครงการ รวมมลูคา่ 30.80 ล้านบาท 

 



 

 

 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้ธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)ลดลงเทา่กบั 20.86 

ล้านบาทหรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 48.93  เมื่อเทยีบกบังวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เนื่องจากในคร่ึงปีแรกของปี 2561 

สนิค้าประเภทโทรศพัท์มือถือที่ออกใหมใ่นปี 2561 ไมไ่ด้รับความนิยมเทา่รุ่นท่ีวางขายในปี 2560 

ต้นทนุการให้บริการจดังาน 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุบริการจากการให้บริการจดังานทัง้หมดเทา่กบั 

49.05 ล้านบาท และ 62.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.06 และร้อยละ 59.38 ของต้นทนุขายและให้บริการรวม โดย

จากอตัราสว่นต้นทนุบริการจากการให้บริการจดังานตอ่รายได้จากการขายและให้บริการรวมเทา่กบั ร้อยละ 32.23และ

ร้อยละ 35.85 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามล าดบั  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีต้นทนุบริการจากการให้บริการจดังานเพิ่มขึน้เทา่กบั 12.98 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 26.48 เมื่อเทียบกบั 6 เดือนแรกของปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีต้นทนุการจดังานเก่ียวกบักีฬา 

นอกจากนีต้้นทนุการให้บริการรถคาราวานสงูขึน้เนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมต้น  

ต้นทนุบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ 

เทา่กบั 10.29 ล้านบาทและ 22.68 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.13 และร้อยละ 21.71 ของต้นทนุขายและให้บริการ

รวม โดยอตัราสว่นต้นทนุบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ตอ่รายได้จากการขายและให้บริการรวมเทา่กบั

ร้อยละ 6.76 และร้อยละ 13.11 ของรายได้ขายและให้บริการรวมตามล าดบั 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีต้นทนุบริการในสว่นของงานโฆษณาและเอเจนซี่เพิ่มขึน้ 12.39 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 120.41 เมื่อเทียบกบั 6 เดือนแรกของปี 2560 สอดคล้องกบัรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจน

ซี่ที่เพิ่มขึน้ 

ต้นทนุขายสนิค้าธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายสนิค้าธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เทา่กบั 33.12 

ล้านบาทและ 19.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.82 และร้อยละ 18.91 ของต้นทนุขายและให้บริการรวม โดย

อตัราสว่นต้นทนุขายสนิค้าธุรกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ตอ่รายได้จากการขายและให้บริการรวมเทา่กบัร้อยละ 21.76 และ

ร้อยละ 11.42 ของรายได้ขายและให้บริการรวมตามล าดบั  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายสนิค้าธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ลดลง 13.36 ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ 40.34 จากงวดเดียวกนัของปี 2560 โดยลดลงตามยอดขายที่ลดลง 

 

 



 

 

 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขาย เทา่กบั 8.63 ล้านบาทและ 7.54 ล้าน

บาท ตามล าดบั ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561บริษัทมคีา่ใช้จา่ยในการขายลดลงจากในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 

เทา่กบั 1.09 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.63 เนื่องจากมกีารปรับอตัราการจา่ยคา่คอมมชิชัน่ลดลง 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร เทา่กบั 24.49 ล้านบาทและ 31.90 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 เทา่กบั 7.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.26 สว่นใหญ่ เป็นการ

เพิ่มจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 

ต้นทนุทางการเงิน 
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน เทา่กบั 0.52 ล้านบาทและ 0.80 ล้าน

บาทตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 0.28 ล้านบาท จากในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.85 เนื่องจาก

ดอกเบีย้เชา่ซือ้จากรถคาราวานท่ีเพิ่มขึน้ 
อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิ 
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั  59.74 ล้านบาท และ 68.54 ล้านบาท 

ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 และ ร้อยละ 39.62 ของรายได้จากการขายและให้บริการตามล าดบั  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จ านวน 8.80 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 14.73 เมื่อ

เทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ก าไรขัน้ต้นสว่นงานการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซีด่ขีึน้เนื่องจากมีการบริหาร

ต้นทนุท่ีดีขึน้ แตก่ าไรขัน้ต้นของสว่นงานพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ลดลงประมาณ 7.50 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 78.78 เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีนี ้ยอดขายจากการขายสง่เพิ่มสงูขึน้ ซึง่มีอตัรา

ก าไรคอ่นข้างต า่  

เมื่อพิจารณาในสว่นก าไรสทุธิพบวา่ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ เทา่กบั  

21.07 ล้านบาทและ 22.78 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 13.84 และร้อยละ 13.15 ตามล าดบั  

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 จ านวน 1.71 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.12 เป็นการเพิ่มขึน้จากการบริหารต้นทนุงานเอเจนซี่ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้ และ 

ประกอบกบับริษัทมกีารบริหารคา่ใช้จ่ายได้ดีอยา่งตอ่เนื่อง  

 

 

 



 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

 


