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L-WAVE ENT 20/2563 

         15 พฤษภาคม 2563 
 
เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 3 เดอืนแรกของปี 2563 ซึง่เปลีย่นแปลงจากงวด

เดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
 

บรษิทัฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 2563 
ตามงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี  

    ไตรมาส 1/63   ไตรมาส 1/62   เปล่ียนแปลง 

    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน         

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 130.01 57%  142.70 52%  (12.69) -9% 

  ธุรกจิภตัตาคาร 86.50 38%  133.73 48%  (47.23) -35% 

 ธุรกจิบนัเทงิ 11.13 5%  - -  11.13 n.a. 

         รวมรายได้ 227.64 100%  276.43 100%  (48.79) -18% 

ตน้ทุนรวม 130.61 57%  158.68 57%  (28.07) -18% 

กําไรขัน้ตน้  97.03 43%  117.75 43%  (20.72) -18% 

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร (4.50) -2%  16.98 6%  (21.48) -127% 

ค่าใชจ่้าย (144.63) -64%  (161.09) -58%  (16.46) -10% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (12.28) -5%  (11.57) -4%  0.71 6% 

ภาษี 0.25 0%  0.23 0%  0.03 13% 

ขาดทุนสุทธิสาํหรบังวด 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ (64.12) -28%  (37.70) -7%  26.42 70% 

 

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริม่ระบาดตัง้แต่ปลายปี 2562 และ
ส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายงัประเทศไทยตน้ปี 2563 น้ี โดยกลุ่มธุรกจิไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใชพ้ระราชกําหนด 
(พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 จากการปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่26 มนีาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องทัง้กลุ่มบรษิทั โดยกลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วม 227.64 ลา้นบาท 
ลดลง 48.79 ลา้นบาท หรอื 18% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดของรายไดใ้นแต่ละธุรกจิต่างๆ ดงัน้ี 

- ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา ในไตรมาสน้ีกลุ่มบรษิทัไดม้กีารเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง คอื ทีส่าขาสลีม ซึ่งไดปิ้ดทําการ
สาขาเดมิไปเมื่อกลางปี 2562 โดยไดม้กีารยา้ยสาขาทีท่ําการมายงัอาคารยไูนเตด็และไดเ้ปิดทําการไปเมื่อเดอืน
มกราคม 2563 รวมทัง้การเปิดสาขาใหม่ทีจ่งัหวดัระยอง เมื่อเดอืนมนีาคม 2563 น้ี อย่างไรกต็าม จากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมรีายไดล้ดลง 12.69 ลา้นบาท หรอื 9% เมื่อเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

- ธุรกจิภตัตาคาร ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ดงักล่าว ประกอบกบัการปิดบาง
สาขาทีไ่ม่ทํากําไร ส่งผลใหม้รีายไดล้ดลง 47.23 ลา้นบาท หรอื 35% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

- ธุรกจิบนัเทงิมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 11.13 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการรบัรูร้ายไดก้ารรบัจา้ง
ผลติละครเรื่องความทรงจําสจีาง ซึง่คาดว่าจะออกอากาศไดภ้ายในไตรมาส 2 น้ี 
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ต้นทุนรวม 130.61 ล้านบาท ลดลง 28.07 ล้านบาท หรอื 18% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
ทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกําไรขัน้ต้น 97.03 ล้านบาท (43% ของรายได้รวม) ลดลง 20.72        
ล้านบาท หรอืลดลง 18% เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ในส่วนของรายได้อื่น การรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม และขาดทุนจากธุรกจิกจิกรรมทางการตลาด กลุ่มบรษิทัรบัรูผ้ลขาดทุนรวมจํานวน 4.50 ล้านบาทในไตรมาสน้ี ลดลง 
21.48 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากทัง้บรษิทัร่วมและธุรกจิกจิกรรมทางการตลาดนัน้ไดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ดงักล่าวเช่นกนั 

ในส่วนของค่าใชจ้่าย กลุ่มบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายรวม 144.63 ล้านบาท ลดลง 16.46 ลา้นบาท หรอื 10% เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เขม้งวด ส่งผลให้มขีาดทุนสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทใหญ่
สาํหรบัไตรมาสที ่1 อยู่ที ่64.12 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ 26.42 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัย์รวม 3,660.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 279.61 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิม่ขึน้เน่ืองมาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มาใชใ้นไตรมาสน้ี ส่งผลต่อ
การบนัทึกบัญชีสินทรพัย์สิทธิการใช้สุทธทิัง้จํานวน 302.01 ล้านบาท และจะมีการทยอยตัดจําหน่ายสินทรพัย์สิทธิการใช้
ดงักล่าวในแต่ละไตรมาสเพื่อใหส้ะทอ้นถงึมูลค่าปัจจุบนั หน้ีสนิของกลุ่มบรษิทัในไตรมาส 1 ปีน้ี เพิม่ขึน้ 353.21 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ในหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 294.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 มาใชเ้ช่นกนั โดยในส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ลดลงเน่ืองมาจากการรบัรูผ้ลขาดทุนในไตรมาส 1 ปีน้ี 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ   

  
 
 ขอแสดงความนับถอื   

 -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

  นายแมทธวิ กจิโอธาน   

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


