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L-WAVE ENT 34/2563 
         7 สงิหาคม 2563 
 
เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 ซึง่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บรษิทัฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลีย่นแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม สําหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 
ตามงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี 

 
ไตรมาส 2 ปี 2563 

    ไตรมาส 2/63   ไตรมาส 2/62   เปล่ียนแปลง 

    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน         

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 113.99 81%  144.53 49%  (30.54) -21% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 23.34 16%  137.73 47%  (114.39) -83% 

  ธุรกจิบนัเทงิ 3.93 3%  11.91 4%  (7.98) -67% 

         รวมรายได้ 141.26 100%  294.17 100%  (152.91) -52% 

ตน้ทุนรวม 69.88 49%  165.31 56%  (95.43) -58% 

กําไรขัน้ตน้  71.38 51%  128.86 44%  (57.48) -45% 

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 60.44 43%  31.57 11%  28.87 91% 

ค่าใชจ่้าย (91.83) -65%  (152.14) -52%  (60.31) -40% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (9.22) -7%  (12.21) -4%  (2.99) -24% 

ภาษี 0.23 0%  (2.92) -1%  3.15 108% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด 31.00 22%  (6.84) -2%  37.84 553% 

          
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)         
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31.00 22%  (10.21) -3%  41.21 404% 

 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม - 0%  3.37 1%  (3.37) -100% 

  รวมกาํไรสุทธิ 31.00 22%  (6.84) -2%  37.84 553% 

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริม่ระบาดตัง้แต่ปลายปี 2562 และ
ส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายงัประเทศไทยต้นปี 2563 นัน้ เป็นผลใหก้ลุ่มธุรกจิไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใชพ้ระราช
กําหนด (พ.ร.ก.) การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 จากการ
ปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม 2563 ต่อเน่ืองจนถงึเดอืนพฤษภาคม 2563 ในไตรมาส 2 ปี 2563 น้ี กลุ่มบรษิทัมรีายได้
รวม 141.26 ล้านบาท ลดลง 152.91 ล้านบาท หรอื 52% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดของรายไดใ้น
แต่ละธุรกจิต่างๆ ดงัน้ี  

- ธุรกิจสถาบันสอนภาษา รบัรู้รายได้ 113.99 ล้านบาท ลดลง 30.54 ล้านบาท หรือ 21% เมื่อเทียบกับงวด
เดยีวกนัของปีก่อน สบืเน่ืองจากการปิดใหบ้รกิารตามประกาศของรฐับาล กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนรปูแบบ
การใหบ้รกิารโดยเน้นการเรยีนแบบออนไลน์ในช่วงการปิดใหบ้รกิารจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 
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- ธุรกจิภตัตาคารมรีายได ้23.34 ลา้นบาท ลดลง 114.39 ลา้นบาท หรอื 83% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากการปิดใหบ้รกิารตามประกาศของรฐับาล ประกอบกบักลุ่มบรษิทัไดปิ้ดบางสาขาทีไ่ม่ทํากําไร โดยกลุ่ม
บรษิทัไดเ้น้นการใหบ้รกิารแบบเดลเิวอรีใ่นไตรมาสน้ี 

- ธุรกจิบนัเทงิมรีายไดล้ดลง 7.98 ลา้นบาท จาก 11.91 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการรบัรู้
รายไดก้ารรบัจา้งผลติละครเรื่องความทรงจําสจีางในไตรมาสน้ีเพยีง 3.93 ล้านบาท โดยกลุ่มบรษิทัจําเป็นต้อง
เลื่อนการออกอากาศออกไปจากเดมิภายในไตรมาส 2 เป็นในไตรมาส 3 ปีน้ี เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ดงักล่าว  

 

ในส่วนของตน้ทุนรวม 69.88 ล้านบาท ลดลง 95.43 ลา้นบาท หรอื 58% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็น
การลดลงในทิศทางเดียวกับรายได้ ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมกํีาไรขัน้ต้น 71.38 ล้านบาท (51% ของรายได้รวม) ลดลง 57.48      
ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 45% เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิัทมีกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในธุรกิจ
กจิกรรมทางการตลาด 38.72 ล้านบาทในไตรมาสน้ี เน่ืองจากการทยอยการจําหน่ายเงนิลงทุนในธุรกจิดงักล่าวจน ณ ปัจจุบนั
คงเหลอืรอ้ยละ 6.91 และยกเลกิการควบรวมผลการดําเนินงานในกลุ่มธุรกจิดงักล่าวตัง้แต่ไตรมาสน้ีเป็นต้นไป นอกจากน้ีกลุ่ม
บรษิทัไดร้บัรูส้่วนแบ่งกําไรสุทธจิากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 18.05 ล้านบาท ในไตรมาสน้ี ลดลงเลก็น้อย 3.37 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยู่ที ่91.83 ล้านบาท ลดลง 60.31 ลา้นบาท หรอื 40% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ  
ปีก่อน เน่ืองมาจากการควบคุมและบรหิารค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดใีนไตรมาสน้ี ในจํานวนน้ีเป็นค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจําหน่าย
สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอยู่ 64.97 ล้านบาท นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัมตี้นทุนทางการเงนิ 
9.22 ลา้นบาท ลดลง 2.99 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกํีาไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา ค่า
ตดัจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน หรอื EBITDA อยู่ที ่47.54 ลา้นบาท และมกํีาไรสุทธ ิ31 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 37.84 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

งวด 6 เดือนปี 2563 

    มค.-มิย. 63   มค.-มิย. 62   เปล่ียนแปลง 

    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน         

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 244.00 66%  287.23 50%  (43.23) -15% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 109.84 30%  271.46 48%  (161.62) -60% 

  ธุรกจิบนัเทงิ 15.07 4%  11.91 2%  3.16 27% 

         รวมรายได้ 368.91 100%  570.60 100%  (201.69) -35% 

ตน้ทุนรวม 200.49 54%  323.99 57%  (123.50) -38% 

กําไรขัน้ตน้  168.41 46%  246.61 43%  (78.20) -32% 

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 30.28 8%  55.06 10%  (24.78) -45% 

ค่าใชจ่้าย (236.46) -64%  (313.23) -55%  (76.77) -25% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (21.50) -6%  (23.78) -4%  (2.28) -10% 

ภาษี 0.49 0%  (2.69) 0%  3.18 118% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (58.78) -16%  (38.03) -7%  20.75 55% 

          
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)         
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (33.11) -9%  (47.91) -8%  (14.80) -31% 

 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (25.67) -7%  9.88 1%  (35.55) -360% 

  รวมกาํไรสุทธิ (58.78) -16%  (38.03) -7%  20.75 55% 
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ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายได้รวม 368.91 ล้านบาท ลดลง 201.69 ล้านบาท หรอื 35% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายไดจ้ากธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 244 ลา้นบาท ธุรกจิรา้นอาหาร 109.84 ลา้นบาท และ
ธุรกจิบนัเทงิ 15.07 ลา้นบาท การลดลงอย่างมนัียสาํคญัดงักล่าวเป็นผลจากการหยุดใหบ้รกิารในช่วงไตรมาสที ่2 น้ี ประกอบกบั
การทยอยปิดในสาขาทีไ่มท่ํากําไรตัง้แต่ปี 2561 ส่งผลต่อรายไดท้ีล่ดลงในปี 2562 ของธุรกจิรา้นอาหาร  

ในส่วนของตน้ทุนรวม 200.49 ลา้นบาท ลดลง 123.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 38% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงทศิทางเดยีวกบัรายได ้หากแต่รายไดท้ีล่ดลงมากกว่าต้นทุนทีล่ดลง ดงันัน้จงึส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมี
กําไรขัน้ตน้ 168.41 ลา้นบาท (46% ของรายไดร้วม) ลดลง 78.20 ลา้นบาท หรอื 32% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยู่ที ่236.46 ลา้นบาท ลดลง 76.77 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ใน
จํานวนน้ีเป็นค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และค่าตัดจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอยู่ 125.42 ล้านบาท 
ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมกํีาไรก่อนหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และค่าตัดจําหน่าย
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน หรอื EBITDA อยู่ที ่63.00 ลา้นบาท 

กลุ่มบรษิทัไดม้กีารทยอยจําหน่ายเงนิลงทุนในธุรกจิกจิกรรมทางการตลาด ณ ปัจจุบนัคงเหลอืรอ้ยละ 6.91 เป็นผลให้
กลุ่มบรษิทัไดย้กเลกิการควบรวมผลการดําเนินงานในกลุ่มธุรกจิดงักล่าวตัง้แต่ไตรมาสน้ีเป็นต้นไป และไดม้กีารรบัรูกํ้าไรจาก
การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว 38.72 ล้านบาทในไตรมาสน้ี นอกจากน้ียงัไดร้บัรูส้่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
การร่วมค้าจํานวน 18.89 ล้านบาท ลดลง 17.15 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากผลต่างของอตัรา
แลกเปลีย่นจากการแปลงค่าเงนิ  

จากการทีร่ฐับาลประกาศใหทุ้กกลุ่มธุรกจิหยุดการใหบ้รกิารในไตรมาสน้ี ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบรษิทัอย่าง
หลกีเลีย่งมไิดแ้ละมนัียสําคญั หากแต่กลุ่มบรษิทัยงัมตีน้ทุนและค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นตอ้งควบคุมและบรหิารใหอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมผีลขาดทุนในครึ่งปีแรกน้ี 58.78 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ 33.11   
ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 14.80 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 31% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 จากการทีก่ลุ่มบรษิทัไดย้กเลกิการควบรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิกจิกรรมทาง
การตลาด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสินทรพัย์รวมจํานวน 2,069.60 ล้านบาท ลดลง 1,310.81 ล้านบาท หน้ีสินรวม 1,311.36      
ล้านบาท ลดลง 538.78 ล้านบาท ส่วนหน่ึงเกิดจากการจ่ายคืนหน้ีระยะยาวบางส่วน ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ 
758.25 ลา้นบาท ลดลง 77.37 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562  
 
 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 
 
 ขอแสดงความนับถอื   
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