
บรษิทั เอ็ม วชิ ัน่ จ ำกดั (มหำชน)

M Vision PLC
SET Opportunity Day | Q4 2021

April 7, 2022



บรษิทั เอ็ม วชิ ัน่ จ ำกดั (มหำชน)

Company Overview01

Financial Performance

02 Business Updates

03

Q&A04



บรษิทั เอ็ม วชิ ัน่ จ ำกดั (มหำชน)

Company Overview



บรษิทั เอ็ม วชิ ัน่ จ ำกดั (มหำชน)

4

MISSION

VISION

มุ่งมั่นสรำ้งรปูแบบใหม่ในกำรจดังำนตำ่งๆ 

โดยใชค้วำมเชีย่วชำญทำงดำ้นกำรจดังำน 
เทคโนโลยบีลอ๊คเชน และ สนิทรพัยด์จิติอล 

เขำ้มำพฒันำรว่มกนัใหเ้ป็นรปูแบบ event 2.0

เป็นสือ่กลำงในกำรเชือ่มธรุกจิแบบเดมิ และ
โลกดจิทิลัยคุใหม่  หรอื Metaverse 
ใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว และใชง้ำนไดจ้รงิ
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Business Units

Event →Technology
(Mobile Expo)
(Crypto Expo
Blockchain
(Metaverse)

(Mining)

Media & 
Agency

Commerce
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รายได้จ าแนกตามส่วนงานส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้นตามส่วนงานส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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ก ำไรสทุธแิละอตัรำก ำไรสุทธิ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: ลำ้นบำท
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กำรออกเหรยีญ MVP COIN

- Utility token

- เปรยีบเสมอืนเป็นคปูองอเิล็กทรอนิกส ์ลว่งหนำ้บนระบบบล็อกเชน

สทิธกิารใหบ้รกิาร มูลคา่สทิธ ิ(ลา้นบาท)

ม.ิย.-64 42.5                       

ก.ค.-64 24.8                       

ส.ค.-64 24.8                       

ก.ย.-64 24.0                       

ต.ค.-64 24.8                       

พ.ย.-64 25.1                       

ธ.ค.-64 25.9                       

รวม 192.0                     

รับรูร้ายไดปี้ 2564 139.5                     

คงเหลอื 52.5                       

สทิธกิารใหบ้รกิาร มลูคา่สทิธ ิ(ลา้นบาท)

ไตรมาส 1 ปี 2565 14.7                       

ไตรมาส 2 ปี 2565 15.0                       

รวม 29.7                       
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Disclaimers

Some information, shown in the presentation, was obtained from publicly sources which have not been independently 

justified. They are used only for business outlook and forward trends. The forward looking in this presentation has been 

prepared with the basis of the assumption numbers which might be proved to be incorrect. This presentation should not be 

solely relied upon as a recommendation or forecast by M Vision PLC.
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