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L-WAVE ENT 15/2562 

         15 พฤษภาคม 2562 
 
เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 3 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่เปลีย่นแปลงจากงวด

เดยีวกนัของปีก่อนเกนิกวา่รอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 
 บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงสาเหตุการเปลีย่นแปลงก าไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม ส าหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2562 
ตามงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปนี้  

    ไตรมาส 1/62   ไตรมาส 1/61   เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 
รายไดร้วมจ าแนกตามสว่นงาน         
 ธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด      299.70 52%       307.20 54%        (7.50) -2% 

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา      142.70 25%       110.48 20%        32.22 29% 
  ธุรกจิรา้นอาหาร      133.73 23%        146.40 26%       (12.67) -9% 
         รวมรายได้      576.13 100%        564.08 100%         12.05 2% 
ตน้ทุนรวม      389.76 68%        362.28 64%         27.48 8% 
ก าไรขัน้ตน้       186.37 32%       201.80 36%      (15.43) -8% 
รายไดอ้ื่นและสว่นแบ่งก าไร        19.71 3%         35.08 6%      (15.37) -44% 
คา่ใชจ้่าย    (219.87) -38%     (229.18) -41%        (9.31) -4% 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (13.42) -2%        (13.57) -2%        (0.15) -1% 
ภาษ ี         (3.99) -1%          (7.14) -1%        (3.15) -44% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด      (31.19) -6%        (13.01) -2%       18.18 140% 

          
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)         
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      (37.70) -7%        (53.81) -10%         (16.11) -30% 

 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ          6.51 1%         40.80 7%      (34.29) -84% 
  รวมก าไร(ขาดทุน)สทุธิ      (31.19) -6%        (13.01) -2%       18.18 140% 

 

ในงวด 3 เดอืนแรกของปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายได้รวม 576.13 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 12.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการ
เพิม่ขึน้ 2% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดของรายไดใ้นแต่ละธุรกจิต่างๆ ดงันี้ 

- ธุรกจิสถาบนัสอนภาษาเพิม่ขึน้ 32.22 ลา้นบาท หรอื 29% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องมาจากการ
เปิดสาขาใหม่เพิม่ขึ้น 1 สาขา คอื สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ในเดอืนตุลาคมของปีที่แล้ว ส่งผลให้กลุ่มบรษิัท
ทยอยการรบัรูร้ายได้ในงวดบญัชไีตรมาสนี้ทีเ่พิม่มากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน นอกจากนี้
กลุม่บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเพิม่อกี 1 สาขาทีเ่ซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ เมือ่ตน้เดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมานี้  

- ธุรกจิรา้นอาหารลดลง 12.67 ลา้นบาท หรอื 9% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการลดลงของ
รายไดจ้าก 14 สาขาทีไ่ดท้ยอยปิดใหบ้รกิารไปแลว้ในปี 2561  

- ธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาดลดลงเล็กน้อย 7.50 ล้านบาท หรอื 2% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ      
ปีก่อน  
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ในส่วนของตน้ทุนรวม 389.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27.48 ลา้นบาท หรอื 8% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่วน
ใหญ่เป็นการเพิม่ขึ้นในส่วนของธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด ในขณะทีธุ่รกจิอื่นๆ สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทมกี าไรขัน้ตน้ 186.37 ลา้นบาท (32% ของรายไดร้วม) ลดลง 15.43 ลา้นบาท หรอืลดลง 8% 
เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยูท่ี ่219.87 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย 9.31 ลา้นบาท  

นอกจากนี้ รายไดอ้ื่นและการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จ านวน 19.71 ลา้นบาท 
ลดลง 15.37 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที ่1 ปีทีแ่ลว้กลุ่มบรษิทัมหีนี้สูญทีไ่ดร้บัคนืมา 
14.02 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานขา้งต้นส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมขีาดทุนในส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ในงวด 3 เดอืนแรกของ      
ปี 2562 อยูท่ี ่37.70 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง 16.11 ลา้นบาท หรอื ลดลง 30% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 สนิทรพัย์หมุนเวยีนในส่วนของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นลดลง 112.84 ลา้นบาท รวมทัง้
การลดลงในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 39.34 ล้านบาท จากการตดัค่าเสื่อมราคาประจ าปีและการจ าหน่ายสนิทรพัย์
บางส่วน ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์รวมจ านวน 3,199.56 ล้านบาท ลดลง 71.58 ล้านบาท หรอืลดลง 2% เมื่อเทยีบกบั      
ปีก่อน นอกจากนี้ผลจากการทีก่ลุ่มบรษิทัได้ทยอยช าระหนี้ท าให้กลุ่มบรษิัทมหีนี้สนิรวมลดลง 34.75 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั     
ปีก่อน 

 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ   

  
 
 ขอแสดงความนบัถอื   

 -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

  นายแมทธวิ กจิโอธาน   

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


