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L-WAVE ENT 19/2562 
         14 สงิหาคม 2562 
 
เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 ซึง่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกวา่รอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บรษิทัฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลีย่นแปลงก าไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม ส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 
ตามงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปนี้ 

 
ไตรมาส 2 ปี 2562 

(ล้านบาท) เมย.-มิย. 62   เมย.-มิย. 61   เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 
รายไดร้วมจ าแนกตามส่วนงาน         
 ธรุกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด 318.97 53%  181.82 39%  137.15 75% 

 ธรุกจิรา้นอาหาร 137.73 23%  155.32 33%  (17.59) (11%) 
  ธรุกจิสถาบนัสอนภาษา 144.53 24%  127.70 28%  16.83 13% 
         รวมรายได้ 601.23 100%  464.84 100%  136.39 29% 
ตน้ทุนรวม 390.68 65% 

 
312.62 67% 

 
78.06 25% 

ก าไรขัน้ต้น  210.55 35%  152.21 33%  58.34 38% 
คา่ใชจ้า่ย (217.63) (36%)  (213.32) (46%)  4.31 2% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (13.10) (2%)  (12.66) (3%)  0.44 3% 
ภาษ ี (7.57) (1%)  (6.23) (1%)  1.34 22% 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 20.93 3% 

 
9.10 2%  11.83 130% 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรบังวด (6.84) (1%) 
 

(70.91) (15%) 
 

(64.07) (90%) 

          
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)         
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10.21) (2%) 

 
(60.72) (13%) 

 
(50.51) (83%) 

 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3.37 1%  (10.19) (2%)  13.56 133% 
  รวมก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (6.84) (1%) 

 
(70.91) (15%) 

 
(64.07) (90%) 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมรีายได้รวม 601.23 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 136.39 ล้านบาท คดิเป็นการเพิม่ขึ้น 29% 
เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเปลีย่นแปลงของรายไดใ้นแต่ละธุรกจิดงัน้ี 

- ธุรกิจบนัเทิงและกิจกรรมทางการตลาดเพิม่ขึ้น 137.15 ล้านบาท คดิเป็นการเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการทยอยการรบัรู้รายได้ในกลุ่มธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายรายการทาง
โทรทศัน์จากการรบัจ้างผลติละคร 1 เรื่อง ซึ่งจะมกีารออกอากาศประมาณปลายปีน้ี และจากการรบัรูร้ายได้ใน
กลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิารสรา้งสรรคแ์ละบรหิารงานดา้นการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรทัง้จากภาครฐับาล
และเอกชนทีเ่พิม่มากขึน้ในไตรมาสน้ี เช่น การใหบ้รกิารเช่าอุปกรณ์แสงสเีสยีงส าหรบัการจดังานคอนเสริต์ต่างๆ 
และการทยอยรบัรูร้ายไดต้ามบญัชตีัง้แต่ไตรมาสน้ีเป็นตน้ไปจากการรบัจา้งจดังานเวลิด์ เอก็ซ์โป ณ เมอืงดูไบ 
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ทีจ่ะเกดิขึน้ปลายปี 2563 น้ี  
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- ธุรกจิรา้นอาหารลดลง 17.59 ลา้นบาท คดิเป็นการลดลง 11% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็น
การลดลงของรายไดจ้าก 14 สาขาทีไ่ม่ท าก าไรและไดม้กีารทยอยปิดใหบ้รกิารไปแลว้ในปี 2561 ประกอบกบัการ
ใชจ้่ายภาคครวัเรอืนทีย่งัไม่กระเตือ้งขึน้มากนกัจงึสง่ผลต่อรายได ้อยา่งไรกต็าม ผลจากการปิดสาขาทีไ่ม่ท าก าไร
ดงักล่าวสง่ผลใหก้ลุ่มธุรกจิรา้นอาหารมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้ กล่าวคอื มผีลขาดทุนลดลงอยา่งมนียัส าคญั 

- ธุรกจิสถาบนัสอนภาษาเพิม่ขึน้ 16.83 ลา้นบาท หรอื 13% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการ
เปิดสาขาใหม่เพิม่ขึ้น 1 สาขา คอื สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ในเดอืนตุลาคมของปีที่แล้ว ส่งผลให้กลุ่มบรษิัท
ทยอยการรบัรูร้ายไดใ้นงวดบญัชไีตรมาสน้ีทีเ่พิม่มากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน นอกจากน้ี
กลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเพิม่อกี 1 สาขาทีเ่ซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ เมือ่ตน้เดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมานี้   

ในส่วนของต้นทุนรวม 390.68 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 78.06 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึ้น 25% เมื่อเทียบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในตน้ทุนธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบั
การเพิม่ขึน้ของรายได ้สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ 210.55 ลา้นบาท (35% ของรายไดร้วมในปีน้ี ซึง่เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ที่
สงูกวา่ปีก่อนซึง่อยูท่ี ่33%) เพิม่ขึน้ 58.34 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 38% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารอยู่ที่ 217.63 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเล็กน้อย 4.31 ล้านบาท หรอื 2% เมื่อเทยีบกับงวด
เดยีวกนัของปีก่อน ในจ านวนน้ีเป็นค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอยู่ 49.51 ลา้นบาท นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทั
ยงัมตีน้ทุนทางการเงนิและภาษจี่ายทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 0.44 ลา้นบาท และ 1.34 ลา้นบาท ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส่งผล
ให้กลุ่มบรษิทัมกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน หรอื EBITDA อยู่ที่ 42.43 
ลา้นบาท  

กลุ่มบรษิทัได้รบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จ านวน 20.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.83 
ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรเพิม่มากขึน้ในไตรมาสนี้ในบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง 

จากการเพิม่ขึน้ของรายได้ ตน้ทุนรวม และค่าใชจ้่ายขา้งตน้ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมผีลขาดทุนสุทธริวมในไตรมาสที่ 2    
ปี 2562 อยู่ที่ 6.84 ล้านบาท ในจ านวนน้ีเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่อยู่ 10.21 ล้านบาท ขาดทุนสุทธลิดลง 50.51 
ลา้นบาท หรอืลดลง 83% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่2 ของปี 2561  
งวด 6 เดือนปี 2562 

(ล้านบาท) มค.-มิย. 62   มค.-มิย. 61   เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 
รายไดร้วมจ าแนกตามส่วนงาน         
 ธรุกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด 618.67 53%  489.02 48%  129.65 27% 

 ธรุกจิรา้นอาหาร 271.46 23%  301.72 29%  (30.26) (10%) 
  ธรุกจิสถาบนัสอนภาษา 287.23 24% 

 
238.18 23% 

 
49.05 21% 

         รวมรายได้ 1,177.36 100% 
 

1,028.92 100% 
 

148.44 14% 
ตน้ทุนรวม 780.44 66% 

 
674.91 66% 

 
105.53 16% 

ก าไรขัน้ต้น  396.92 34%  354.01 34%  42.91 12% 
คา่ใชจ้า่ย (432.30) (37%)  (420.05) (41%)  12.25 3% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (26.52) (2%)  (26.24) (3%)  0.28 1% 
ภาษ ี (11.57) (1%)  (13.37) (1%)  (1.80) (13%) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน 35.44 3%  21.73 2%  13.71 63% 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิส าหรบังวด (38.03) (3%) 

 
(83.92) (8%) 

 
(45.89) (55%) 

          
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)         
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (47.91) (4%) 

 
(114.53) (11%) 

 
(66.62) (58%) 

 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 9.88 1%  30.61 3%  (20.73) (68%) 
  รวมก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (38.03) (3%) 

 
(83.92) (8%) 

 
(45.89) (55%) 
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ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 กลุ่มบรษิัทมรีายได้รวม 1,177.36 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 148.44 ล้านบาท คดิเป็นการ
เพิม่ขึน้ 14% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ีเน่ืองจากการรบัรูร้ายไดใ้นธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด และ
ธุรกจิสถาบนัสอนภาษาเพิม่ขึน้ 129.65 ลา้นบาท และ 49.05 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 27% และ 21% ตามล าดบั เมือ่เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีร่ายไดข้องธุรกจิรา้นอาหารในครึง่ปีแรกน้ีลดลง 30.26 ลา้นบาท คดิเป็นการลดลง 10% เมือ่
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการทยอยปิดในสาขาทีไ่ม่ท าก าไรเมือ่ปี 2561  

ในส่วนของต้นทุนรวม 780.44 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 105.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึ้น 16% เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในตน้ทุนด าเนินการของธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมทางการตลาด ซึง่เป็นไปตามการ
เพิม่ขึน้ของรายได ้ดงันัน้จงึส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ 396.92 ลา้นบาท (34% ของรายไดร้วม) เพิม่ขึน้ 42.91 ลา้นบาท 
หรอื 12% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยู่ที่ 432.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.25 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
ในจ านวนน้ีเป็นคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอยู ่98.85 ลา้นบาท  

กลุ่มบรษิทัได้รบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกจิการร่วมคา้จ านวน 35.44 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.71 
ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการรบัรูส้ว่นแบ่งก าไรเพิม่มากขึน้ในไตรมาสนี้ในบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง 

จากการเพิม่ขึ้นของรายได้ หากแต่ยงัคงมีต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายที่เพิม่มากขึ้นเช่นกนั ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผล
ขาดทุนสุทธริวมในครึ่งปีแรกของปี 2562 อยู่ที่ 38.03 ล้านบาท ในจ านวนน้ีเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่อยู่ 47.91    
ลา้นบาท ขาดทุนสทุธลิดลง 66.62 ลา้นบาท หรอืลดลง 58% เมือ่เทยีบกบัครึง่ปีแรกของปี 2561  

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2561 มีสินทรพัย์รวมจ านวน 3,278.28      
ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย 7.14 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 0.2% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน หน้ีสนิรวมลดลง 59.82 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก
การคนืหนี้ระยะยาวบางสว่น สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 16.59 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2561 
 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ   
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื   

 -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

 นายแมทธวิ กจิโอธาน 
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