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L-WAVE ENT 44/2563    
 
 
         11 พฤศจกิายน 2563 
 
เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 9 เดอืนของปี 2563 ซึง่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก          

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บริษัทฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงินรวม สําหรบังวดไตรมาส 3 และ 9 เดือน          
ของปี 2563 ตามงบการเงินรวมที่ได้รบัการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
ดงัต่อไปน้ี 

ไตรมาส 3 ปี 2563 

  ไตรมาส 3/63  ไตรมาส 3/62  เปล่ียนแปลง 

  ล้านบาท สดัส่วน  ล้านบาท สดัส่วน  ล้านบาท สดัส่วน 

รายได้รวมจาํแนกตามส่วนงาน         

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 102.37 57%  148.19 53%  (45.82) -31% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 70.55 40%  123.27 44%  (52.72) -43% 

 ธุรกจิบนัเทงิ 4.88 3%  6.73 3%  (1.85) -27% 

 รวมรายได้ 177.80 100%  278.19 100%  (100.39) -36% 

ตน้ทุนรวม 92.62 52%  155.45 56%  (62.83) -40% 

กําไรขัน้ตน้ 85.19 48%  122.74 44%  (37.55) -31% 

รายไดอ้ื่นและสว่นแบ่งกําไร 6.65 4%  23.70 9%  (17.05) -72% 

ค่าใชจ่้าย (104.95) -59%  (148.00) -53%  (43.05) -29% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (13.36) -8%  (11.12) -4%  2.24 20% 

ภาษ ี 0.26 0%  (4.06) -1%  4.32 106% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (26.21) -15%  (16.74) -6%  9.47 57% 

          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)         

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (26.21) -15%  (16.44) -6%  9.77 59% 

 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม - 0%  (0.30) 0%  (0.30) -100% 

 รวมกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (26.21) -15%  (16.74) -6%  9.47 57% 
          

EBITDA 37.00   32.07   4.93 15% 
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จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริม่ระบาดตัง้แต่ปลายปี 2562 และส่งผล
กระทบต่อเน่ืองมายงัประเทศไทยต้นปี 2563 นัน้ เป็นผลให้กลุ่มธุรกิจได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใช้พระราชกําหนด 
(พ.ร.ก.) การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 จากการปิดให้บรกิาร
ตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ืองจนถงึไตรมาส 2 ปี 2563 น้ี อย่างไรกต็าม รฐับาลไดม้กีารผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในไตรมาส 3 น้ีให้
ธุรกจิบางประเภทเริม่ประกอบการไดต้ามปกต ิหากแต่ตอ้งมกีารควบคุมและปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ ทีภ่าครฐักําหนด ซึง่ยงัคงส่งผล
กระทบต่อภาคการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บรโิภค ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมรีายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2563 น้ีอยู่ที่ 177.80 ล้านบาท ลดลง 
100.39 ล้านบาท หรอื 36% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายไดจ้ากธุรกิจสถาบนัสอนภาษา 102.37 ล้านบาท ลดลง 
45.82 ลา้นบาท หรอื 31% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ธุรกจิภตัตาคารมรีายได ้70.55 ลา้นบาท ลดลง 52.72 ล้านบาท หรอื 
43% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากไดปิ้ดบางสาขาทีไ่ม่ทํากําไรในไตรมาสน้ีจํานวน 5 สาขา และธุรกจิบนัเทงิมรีายได ้
4.88 ลา้นบาท จาก 6.73 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการรบัรูร้ายไดก้ารส่งมอบและออกอากาศรบัจา้งผลติละคร
เรื่องความทรงจําสจีางในไตรมาสน้ี   

ตน้ทุนรวม 92.62 ล้านบาท ลดลงเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายได ้หากแต่เป็นการบรหิารจดัการตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพมาก 
โดยลดลง 62.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 40% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน มากกว่าสดัสว่นการลดลงของรายไดซ้ึง่อยู่
ที่ 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมกํีาไรขัน้ต้น 85.19 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น 48% ของรายได้รวม 
มากกว่าอตัรากําไรขัน้ตน้ของปี 2562 ซึง่อยู่ที ่44% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยู่ที ่104.95 ล้านบาท ลดลง 43.05 ลา้นบาท หรอืลดลง 29% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ สําหรบัส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมจํานวน 6.65 ล้านบาท 
ลดลง 17.05 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการรบัรูร้ายไดต้ามสดัส่วนของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแห่งหน่ึง
ทีล่ดลง อย่างไรกต็าม แมว่้ารฐับาลจะมมีาตรการผ่อนปรนกฎระเบยีบต่างๆ และพยายามกระตุน้เศรษฐกจิใหธุ้รกจิกลบัมาเป็นปกต ิแต่
กย็งัไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ในด้านความปลอดภยัให้กบัภาคเอกชนหรอืผู้บรโิภคได ้ภาคการจบัจ่ายใช้สอยของกลุ่มผู้บรโิภค
ดงักล่าวยงัคงชะลอตวัไม่กระเตื้องเตม็ที ่ส่งผลใหร้ายไดร้วมของทัง้กลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนัียสาํคญั แมว่้ากลุ่มบรษิทัจะมกีารควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างดแีล้ว แต่ก็ยงัคงส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมีผลขาดทุนสุทธริวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อยู่ที่ 26.21 ล้านบาท 
ขาดทุนเพิม่ขึน้ 9.47 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน    

งวด 9 เดือนปี 2563 
    มค.-กย. 63  มค.-กย. 62  เปล่ียนแปลง 

    ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน   ล้านบาท สดัส่วน 

รายได้รวมจาํแนกตามส่วนงาน         

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 346.37 63%  435.42 51%  (89.05) -20% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 180.39 33%  394.73 47%  (214.34) -54% 

  ธุรกจิบนัเทงิ 19.95 4%  18.64 2%  1.31 7% 

  รวมรายได้ 546.71 100%  848.79 100%  (302.08) -36% 

ตน้ทุนรวม 293.11 54%  479.44 56%  (186.33) -39% 

กําไรขัน้ตน้  253.60 46%  369.35 44%  (115.75) -31% 

รายไดอ้ื่นและสว่นแบ่งกําไร 36.93 7%  78.76 9%  (41.83) -53% 

ค่าใชจ่้าย (341.41) -62%  (461.23) -54%  (119.82) -26% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (34.86) -6%  (34.90) -4%  (0.04) 0% 

ภาษ ี 0.74 0%  (6.75) -1%  7.49 111% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (85.00) -16%  (54.77) -6%  30.23 55% 
          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)         
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (59.33) -11%  (64.35) -7%  (5.02) -8% 

 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม (25.67) -5%  9.58 1%  (35.25) -368% 

  รวมกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (85.00) -16%  (54.77) -6%  30.23 55% 
          

EBITDA 100.00   69.73   30.27 43% 
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ในงวด 9 เดอืนของปี 2563 กลุ่มบรษิัทมรีายไดร้วม 546.71 ล้านบาท ลดลง 302.08 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 36% 
เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมรีายไดโ้ดยมี
รายละเอยีดของรายไดใ้นแต่ละธุรกจิต่างๆ ดงัน้ี 

- ธุรกิจสถาบนัสอนภาษา 346.37 ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกลุ่มบรษิัทได้มกีาร
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้รกิารโดยเน้นการเรยีนแบบออนไลน์ในช่วงการปิดใหบ้รกิารจากผลกระทบการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควดิ 19  

- ธุรกจิภตัตาคารมรีายได ้180.39 ลา้นบาท ลดลง 54% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยกลุ่มบรษิทัไดเ้น้นการ
ใหบ้รกิารแบบเดลเิวอรีเ่พิม่มากขึน้  

- ธุรกจิบนัเทงิมรีายได ้19.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย 7% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ต้นทุนรวม 293.11 ล้านบาท ลดลง 186.33 ล้านบาท หรอืคิดเป็นการลดลง 39% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
มากกว่าสัดส่วนการลดลงของรายได้ซึ่งลดลงอยู่ที่ 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลสืบเน่ืองจากการควบคุมคุณภาพต้นทุนที่มี
ประสทิธภิาพ โดยจากการดําเนินการดงักล่าวส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกํีาไรขัน้ต้น 253.60 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น 46% ของ
รายไดร้วม ดขีึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อนที ่44%   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยูท่ี ่341.41 ลา้นบาท ลดลง 119.82 ลา้นบาท หรอืลดลง 26% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจํานวน 36.93 ล้านบาท ลดลง 41.83 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
เน่ืองมาจากการรบัรูร้ายไดต้ามสดัส่วนของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแห่งหน่ึงทีล่ดลง อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัยงัคงมผีลขาดทุนสุทธริวม
ในงวด 9 เดอืนของปี 2563 อยู่ที่ 85 ล้านบาท ในจาํนวนน้ีเป็นขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่อยู่ 59.33 ล้านบาท ขาดทุน
ลดลงเลก็น้อย 5.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัเมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2562 มสีนิทรพัยร์วม จํานวน 2,036.97 ลา้นบาท 
ลดลง 1,343.44 ล้านบาท หน้ีสนิรวม 1,287.97 ล้านบาท ลดลง 562.17 ล้านบาท และส่วนของเจา้ของ 749 ล้านบาท ลดลง 781.28 
ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองมาจากการแสดงขอ้มลูทางการเงนิทีไ่ม่รวมบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่5 เรื่อง “สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลกิ” ตัง้แต่ไตรมาส 2 
ปี 2563 เป็นตน้ไป 
 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 
 
 ขอแสดงความนับถอื 

           -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

 นายแมทธวิ กจิโอธาน   

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


