
 

เลขท่ี 256111001 

14 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

บริษัท เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันี ้

ภาพรวมที่ส าคัญ 

รายได้จากการจดังาน Thailand Mobile Expo ครัง้ท่ี 3/2561 สูงสุดตัง้แต่ก่อตัง้กิจการ โดยมีรายได้ 42 ล้านบาท เป็นผลให้

รายได้ในธรุกิจการจดังานซึง่เป็นธุรกิจหลกัเพิ่มขึน้ 15.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 44.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

อีกทัง้ยอดผู้ เข้าชมงานท่ีเพิ่มขึน้ 10% และยอดเงินสะพดัแตะ 2,000 ล้านบาท ซึง่ผู้ เข้าชมงานส่วนใหญ่มีความสนใจอปุกรณ์

และเทคโนโลยีไอทีท่ีเปิดตวัและวางจ าหน่ายครัง้แรกในงาน ไปจนถงึเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ  

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้

หน่วย (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

รายได้จากการขาย 110.7 40.0 70.7 177% 131.7 79.3 52.4 66% 

รายได้จากการให้บริการ 57.6 48.2 9.4 19% 209.6 161.0 48.6 30% 

     รวมรายได้ 168.3 88.2 80.1 91% 341.3 240.3 101.0 42% 

ต้นทนุขาย 110.9 37.0 73.9 200% 131.0 71.4 59.6 84% 

คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่สนิค้า 68.7 0.1 68.6 69,961% 68.8 0.2 68.6 38,676% 

ต้นทนุการให้บริการ 33.0 23.0 10.0 44% 117.2 80.9 36.3 45% 

     รวมต้นทุน 212.6 60.1 152.5 254% 317.0 152.5 164.5 108% 

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น (44.3) 28.1 (72.4) (257%) 24.3 87.8 (63.5) (72%) 

รายได้อ่ืน 0.2 0.4 (0.2) (58%) 0.3 0.5 (0.2) (27%) 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 6.6 8.0 (1.4) (18%) 14.1 16.6 (2.5) (15%) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 16.9 13.2 3.7 28% 48.8 37.7 11.1 30% 

ต้นทนุทางการเงิน 0.6 0.4 0.2 76% 1.5 0.9 0.6 63% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (68.2) 6.9 (75.1) (1,069%) (39.8) 33.1 (72.9) (219%) 

 



 

หน่วย (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้ 13.6 (1.3) 14.9 1,153% 7.9 (6.4) 14.3 223% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (54.6) 5.6 (60.2) (1,069%) (31.9) 26.7 (58.6) (219%) 

 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทมีรายได้จากการขายในส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 เพิ่มขึน้ 70.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 177 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัมาจากโครงการจดัจ าหน่าย

โทรศพัท์มือถือพเิศษโครงการหนึ่งให้แก่ลกูค้ารายหนึ่ง ซึง่เป็นโครงการใหม่ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561ท่ีมียอดขายในไตรมาสนี ้

ประมาณ 82 ล้านบาท  

 

2. รายได้จากการให้บริการ 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึน้ 9.4 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้มาจากธุรกิจหลกัของบริษัท คือ รายได้จากการจดั

งาน Thailand Mobile Expo ในครัง้นีบ้ริษทัสามารถขายพืน้ท่ีจดัแสดงงานได้ทกุส่วนและขายสื่อโฆษณาในบริเวณงานได้ทกุ

จุด ซึง่เป็นการจัดงานครัง้สุดท้ายท่ีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ในปีนี ้โดยมีรายได้ประมาณ 42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดสามเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึง่มีรายได้ 28 ล้านบาท  โดยรายได้จากการจัดงานครัง้นีเ้ป็นรายได้ท่ีสงูสดุตัง้แต่กอ่ตัง้กิจการ 

 

3. ต้นทนุขาย 

บริษัทมีต้นทนุขายในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เพิ่มขึน้ 142.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 เม่ือ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เพิ่มขึน้ตามยอดขายของโครงการจดัจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือพิเศษตามท่ีได้กล่าวไว้

ข้างต้น  

 

4. ค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้า 

ในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทได้บนัทกึการปรับลดมลูค่าราคาทนุของสินค้าคงเหลือของให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจ านวน 68.3 ล้านบาท เน่ืองจากลูกค้าโครงการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือพิเศษไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลง ไม่ซือ้สินค้าตามจ านวนท่ีได้ตกลงกันไว้ เป็นผลให้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือของ

โทรศัพท์มือถือส าหรับโครงการพิเศษนีเ้ป็นจ านวน 145.7 ล้านบาท ซึ่งสินค้าโทรศัพท์มือถือในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการ

แข่งขนัท่ีสูง และราคาได้ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้บริษัทต้องบนัทึกค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าดงักล่าว เพื่อให้

สอดคล้องกบัราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ของโทรศพัท์มือถือพิเศษดงักล่าว 



 

5. ต้นทนุการให้บริการ 

บริษัทมีต้นทุนการให้บริการส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึน้ประมาณ 10 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 44 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากต้นทนุค่าจดังานท่ีสงูขึน้สอดคล้องกบัรายได้ท่ีมากขึน้ และ

ค่าเส่ือมราคารถคาราวานจากจ านวนรถคาราวานท่ีเพิ่มมากขึน้  

 

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ลดลง 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการปรับอตัราการจ่ายค่าคอมมิชชั่น นอกจากนีส้ดัส่วนของ

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมีสัดส่วนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้รวม โดยในในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม ร้อยละ 3.9 ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ซึง่มีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 9.05 

 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึน้ 3.7 ล้านบาท หรือ

เพิม่ขึน้ร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  

 

8. ขาดทนุสทุธิ 

บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิในงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 54.6 ล้านบาท และ 

31.9 ล้านบาทตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากการบนัทึกค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าของสินค้าจ านวน 68.3 ล้านบาท 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหวัข้อ 4 

 

9. คดีฟ้องร้อง 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทอยู่ระหว่างย่ืนค าให้การ และฟ้องแย้งบริษัทแห่งหนึ่งท่ีมีข้อตกลงร่วมกันใน

โครงการจดัจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือพิเศษ ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่า บริษทัมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกนัข้างต้น 

อีกทัง้ฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าบริษัทจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั บริษัทจงึไม่ได้ตัง้ส ารองความเสียหาย

จากคดีท่ีถกูกล่าวหาวา่ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงร่วมกนัข้างต้นท่ีถกูเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ล้านบาท 

  



 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  


