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เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝา่ยจดัการส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

 บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของ

ฝ่ายจดัการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี้ (เนื่องจากงบการเงนิรวมได้รวมบญัชขีองบรษิัท 

เอ็ม วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัย่อยยงัไม่มผีลการด าเนินงานที่มนีัยส าคญั ดงันัน้จงึ

น าส่งค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกจิการเท่านัน้) 
 

ภาพรวมท่ีส าคญั 

ปี 2562 เป็นปีทีบ่รษิทัมกี าไรจากการด าเนินงาน 30.6 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัๆ มาจากการจดังาน 

“Thailand Mobile EXPO 2019” มหกรรมโทรศพัท์มอืถอืที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยได้จดัที่สถานที่แห่งใหม่

เป็นปีแรก คอืที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มกีารใช้พื้นที่การจดังานใหญ่ที่สุดถึง 3 ฮอลล์ คอื 

EH98 - EH100 พรอ้มกบัการจดังาน “Thailand Game EXPO” งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมมิง่ที่ใหญ่

ทีสุ่ดในประเทศ และงาน “Idol EXPO” งานมหกรรมทีร่วมไอดอลในไทยไวม้ากทีสุ่ด บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุน

ทีด่จีากเหล่าบรรดาพนัธมติรแบรนดต่์าง ๆ ทีต่อบรบัเขา้ร่วมงานท าใหม้ยีอดเงนิสะพดัตลอดทุกวนัที่จดังาน

ทัง้ปี ตลอดจนบรษิัทได้จดัการแข่งขนักีฬาอีสปอร์ต งานแข่งขนักีฬาวิ่งจอมบึงมาราธอน 10K Thailand 

Championship งานท่องเทีย่วเชงิกฬีา เป็นตน้ 

นอกจากนี้ในปี 2562 บรษิทัมงีานสื่อประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น งาน

โครงการท่องเทีย่ว 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อเมซิง่ชายแดนใต้ ยะลา ปตัตานี นราธวิาส งานโครงการอาลี

บาบา 11:11 Thailand Performance Show เป็นต้น และโดยเฉพาะในปี 2562 งานโฆษณาเอเจนซี่ที่มกีาร

เตบิโตอยา่งกา้วกระโดดตามทศิทางของสื่อออนไลน์ และบรษิทัไดมุ้ง่เน้นจะใหบ้รกิารสื่อดจิติอลแบบครบวงจร  

และในปี 2562 เป็นปีที่บรษิัทมรีถคาราวานให้บรกิารมากที่สุดในประเทศไทยถึง  117 คนั เติบโต

เพิม่ขึน้ 179 % จากปีก่อน ส าหรบัใชใ้นงานเทศกาลดนตร ี งานกฬีา งานท่องเทีย่ว และงานอื่น ๆ ครอบคลุม

หลายพืน้ทีใ่นประเทศไทย 



 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงนิเฉพาะของกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ  2561 

มดีงันี้ 

 (ลา้นบาท) 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในงบการเงนิเฉพาะของกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 มดีงันี้ 

(ลา้นบาท) 

1. รายไดจ้ากการจดัแสดงงาน 

ปี 2562 และ 2561 บรษิทัมรีายได้จากการจดังานเท่ากบั 261.8 ล้านบาท และ 166.8 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 78 และ รอ้ยละ 37 ของรายได้รวมตามล าดบั และส าหรบังวดสาม

เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจดังานเท่ากบั 80.7 ลา้นบาท 

และ 9.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 72 และ รอ้ยละ 9 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดบ้รกิารจดังานเพิม่ขึน้เท่ากบั 95.0 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย

ละ 57 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยหลกัมาจากการจดั Thailand Mobile EXPO และ งาน Thailand 

รายได้ตามส่วนงาน 
รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 

2562 2561 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2562 2561 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2562 2561 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

1. การจดังาน    261.8 166.8 95.0 158.9 96.0 62.9 102.9 70.8 32.1 

2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่        51.9 60.3 (8.4) 47.3 33.6 13.7 4.6 26.7 (22.1) 

3. ธุรกจิพาณชิย ์        19.0 223.3 (204.3) 17.5 293.3 (275.8) 1.5 (70.0) 71.5 

รวม 332.7     450.4 (117.7) 223.7 422.9 (199.2) 109.0 27.5 81.5 

รายได้ตามส่วนงาน 
รายได้ ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น 

2562 2561 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2562 2561 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

2562 2561 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

1. การจดังาน      80.7 9.3 71.4 53.3 5.7 47.6 27.4 3.6 23.8 

2. งานโฆษณาและเอเจนซี ่ 28.6 8.8 19.8 27.4 5.7 21.7 1.2 3.1 (1.9) 

3. ธุรกจิพาณชิย ์ 2.4 91.1 (88.7) 2.2 94.5 (92.3) 0.2 (3.4) 3.6 

รวม 111.7      109.2  2.5    82.9 105.9 23.0 28.8 3.3 25.5 



 

Game EXPO มรีายไดร้วม 117.8 ลา้นบาท และงานท่องเทีย่วเชงิกฬีาจงัหวดัตาก งานแข่งขนักฬีา

วิง่จอมบงึมาราธอน งานวิง่ 10K Thailand Championship งานโครงการเปิดตวัสนิค้า งานสมัมนา 

งานประชุมเชงิปฏบิตัิการ เป็นต้น อีกทัง้บรษิัทได้ให้บรกิารรถคาราวานในงานตามสถานที่ต่าง ๆ 

เพิม่ขึน้ตามจ านวนรถคาราวานที่เพิม่ขึน้ และมผีู้สนใจตดิต่อบรษิทัเพื่อน ารถคาราวานไปใช้บรกิาร

เพิม่สูงขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากงานเทศกาลดนตรงีานหนึ่งในเดอืนธนัวาคม 2562 มกีารใช้รถคาราวาน

มากถงึ 95 คนั เมื่อเทยีบกบัปี 2561 มกีารใช้รถคาราวานในดงักล่าวเพยีง 58 คนั  เพิม่ขึน้คดิเป็น

รอ้ยละ 64   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมรีถคาราวานทัง้หมด 117 คนั  (31 ธนัวาคม 2561 : 

73 คนั) 

 

2. รายไดจ้ากงานโฆษณาและเอเจนซี ่

ปี 2562 และ 2561 บรษิทัมรีายได้จากการให้บรกิารงานโฆษณาและเอเจนซี่เท่ากบั 51.9 

ลา้นบาท และ 60.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16 และ รอ้ยละ 13 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากงานโฆษณา

และเอเจนซี่เท่ากบั 28.6 ล้านบาท และ 8.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 26 และ รอ้ยละ 8 

ของรายได้รวมตามล าดับ โดยในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา

ประชาสมัพนัธก์บัลกูคา้รายใหญ่จ านวน 27.7 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดง้านโฆษณาและเอเจนซี่ลดลงเท่ากบั 8.4 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิ

เป็นร้อยละ 14% เมื่อเทยีบกับปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 มงีานโครงการประชาสมัพนัธ์ที่ท า

รว่มกบัลกูคา้รายหน่ึง ซึง่มมีลูค่าโครงการ 14.4 ลา้นบาท ซึง่ในปี 2562 ไมม่งีานดงักล่าว 

 

3. รายไดธุ้รกจิพาณชิย ์

 ปี 2562 และ 2561 บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิพาณิชยแ์ละขายสนิค้าเทคโนโลยเีท่ากบั 19.0 

ลา้นบาท และ 223.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6 และ รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิพาณิชย์

และขายสนิคา้เทคโนโลย ีเท่ากบั 2.4 ลา้นบาท และ 91.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2 และ 

รอ้ยละ 83 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดธุ้รกจิพาณชิยล์ดลงเท่ากบั 204.3 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

91 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เนื่องจากสภาพการแข่งขนัปจัจุบนัในธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ค่อนขา้งสูง และ 

ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ าหน่ายโทรศพัทม์อืถอืโครงการพเิศษเป็นจ านวนมาก 



 

4. ตน้ทุนจากการจดังาน 

ปี 2562 และ 2561 บรษิทัมตีน้ทุนจากการจดังานเท่ากบั 158.9 ลา้นบาท และ 96.0 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71 และ รอ้ยละ 23 ของต้นทุนขายและบรกิารรวมตามล าดบั และส าหรบั

งวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บรษิทัมตี้นทุนจากการจดังานเท่ากบั 53.3 

ลา้นบาท และ 5.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 64 และ รอ้ยละ 5 ของต้นทุนขายและบรกิาร

รวมตามล าดบั 

ในปี 2562 บรษิทัมตี้นทุนจากการจดังานเพิม่ขึน้เท่ากบั 62.9 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึ้นคดิเป็น

รอ้ยละ 66 เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดบ้รกิารจดัแสดงงานทีเ่พิม่ขึน้  

 

5. ตน้ทุนบรกิารจากการใหบ้รกิารงานโฆษณาและเอเจนซี ่ 

ปี 2562 และ 2561 บรษิัทมีต้นทุนจากการให้บรกิารงานโฆษณาและเอเจนซี่เท่ากบั 47.3 

ลา้นบาท และ 33.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21 และ รอ้ยละ 8 ของตน้ทุนขายและบรกิาร

รวมตามล าดบั และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บรษิทัมตี้นทุน

จากการให้บรกิารงานโฆษณาและเอเจนซี่เท่ากับ 27.4 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 33 และ รอ้ยละ  5 ของตน้ทุนขายและบรกิารรวมตามล าดบั 

ในปี 2562 บรษิทัมตี้นทุนบรกิารจากการใหบ้รกิารงานโฆษณาและเอเจนซี ่เพิม่ขึน้เท่ากบั 

13.7 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 41 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 งานโครงการปี 2562 มตี้นทุนที่

สงูนี้จากการจา้งผูท้ีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นท างานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้  

 

6. ตน้ทุนขายสนิคา้ธุรกจิพาณชิย ์

ปี 2562 และ 2561 บรษิทัมตี้นทุนขายสนิค้าธุรกจิพาณิชยแ์ละขายสนิคา้เทคโนโลยเีท่ากบั 

17.5 ลา้นบาท และ 293.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8 และ รอ้ยละ 69 ของตน้ทุนขายและ

บรกิารรวมตามล าดบั และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บรษิทัมี

ต้นทุนจากธุรกจิพาณิชยแ์ละขายสนิคา้เทคโนโลย ีเท่ากบั 2.2 ลา้นบาท และ 94.5 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3 และ รอ้ยละ 90 ของตน้ทุนขายและบรกิารรวมตามล าดบั 

ในปี 2562 บรษิทัมตี้นทุนขายสนิคา้ลดลง เท่ากบั 275.8 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

94 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดก้ารขายสนิคา้ธุรกจิพาณชิยท์ีล่ดลง  

 

 



 

7. ค่าใชจ้า่ยในการจดัจ าหน่าย 

ส าหรบัปี 2562 และ 2561 บรษิทัมคี่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 11.7 ล้านบาท และ 20.5 

ลา้น ตามล าดบั  ซึง่ลดลง 8.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43  เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากบรษิทัมี

ค่าใชจ้า่ยส่งเสรมิการขาย และค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานลดลง  

 

8. ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ส าหรบัปี 2562 และ 2561 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 58.2 ลา้นบาท และ 68.1 

ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลง 9.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจาก

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จ านวนพนักงานของบรษิทัลดลง 

และค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเขา้ตลาดฯ ลดลง 

 

9. คดฟ้ีองรอ้ง 

ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิัทคู่กรณีกล่าวหาว่าบรษิัทไม่ปฏบิตัิตามข้อตกลงร่วมกนัที่ลง

นามในเดอืนสงิหาคม 2561 โดยขอเรยีกค่าเสยีหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 

2561 ทางบรษิัทได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดแีละฟ้องแย้งเรยีกค่าเสยีหายจากการผดิสญัญากบับรษิัท

คู่กรณ ีเป็นจ านวนเงนิ 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบีย้ ปจัจบุนัคดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาล 

ทนายความของบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมไิด้เป็นฝ่ายผดิขอ้ตกลงร่วมกนัข้างต้น อกีทัง้

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัจะไม่มผีลเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัต่อบรษิทั บรษิทัจงึไม่ได้ตัง้

ส ารองความเสยีหายจากคดทีีถู่กกล่าวหา 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  


