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L-WAVE ENT 4/2564                                                                               

              25 กมุภาพนัธ ์2564 

เรื่อง รายงานสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงกาํไร (ขาดทนุ) และบทวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิาร สาํหรบัปี 2563 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ ขอเรยีนชีแ้จงสาเหตุการเปล่ียนแปลงกาํไร (ขาดทนุ) ในงบการเงนิรวม สาํหรับ ปี 2563 ดงันี ้

 
ตามงบการเงินรวมท่ีไดร้บัการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า  
 
ผลการดาํเนินงาน 

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 ในประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจีนและส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายงัประเทศไทยเม่ือตน้ปี 2563 นัน้ เป็นผลใหก้ลุ่มธุรกิจไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก

การประกาศใชพ้ระราชกาํหนด (พ.ร.ก.) การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือควบคุมการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 

19 จากการปิดใหบ้ริการตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั อย่างไรก็

ตาม รฐับาลไดมี้การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในไตรมาส 3 นีใ้ห้ธุรกิจบางประเภทเริ่มประกอบการได้ตามปกติ หากแต่ต้องมีการ

ควบคุมและปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ท่ีภาครฐักาํหนด ซึ่งยงัคงส่งผลกระทบต่อภาคการใชจ่้ายของกลุ่มผูบ้รโิภคและผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่หลายฉบบั ซึ่งนาํมาปรบัใชเ้ป็นครัง้

แรกในปี 2563 นี ้ไดส้่งผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินของบรษิัทอย่างมีสาระสาํคญั ดงันี ้ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม 701.19 ลา้นบาท ลดลง 386.25 ลา้นบาท ตน้ทุน 383.48 ลา้นบาท ลดลง 209.26 ลา้นบาท 

เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกาํไรขั้นตน้ 317.71 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรากาํไรขัน้ตน้ 45% ของรายไดร้วม ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ลดลง 163.98 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินลดลงเล็กน้อย 2.91 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน และมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิกและอื่นๆ 101.62 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิสาํหรบัปีอยู่ท่ี 226.76 ลา้นบาท โดยเป็นผลขาดทุนส่วนของผู้

เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ ่201.09 ล้านบาท ในจาํนวนนีไ้ดร้วมค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซึ่งเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่เงินสด (non – cash items) จาํนวน 231.12 ลา้นบาท และหากไม่นบัรวมตน้ทนุทางการเงิน 40.10 ลา้นบาท และรายไดภ้าษีเงิน

ได้ 26.20 ลา้นบาท บริษัทจะมีกาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย รายได้ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

(EIBTDA) จาํนวน 18.26 ล้านบาท ในปี 2563   

 

• รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมจาํนวน 701.19 ลา้นบาท ลดลง 386.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลง 36% เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน สามารถจาํแนกรายไดต้ามส่วนงานไดด้งันี ้
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1. ธุรกิจให้บริการสอนภาษาอังกฤษ จาํนวน 435.03 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษภายใตช่ื้อ “วอลลส์ตรีท อิงลิช” โดยรบัรูร้ายไดก้ารใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ

ตามหลักมาตรฐานการบญัชีสากลปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการทยอยรบัรูร้ายไดต้ามระยะเวลาของสัญญาท่ีนักเรียนไดท้าํไวก้ับกลุ่มบริษัท 

ภาพรวมในปี 2563 สืบเน่ืองมาจากสถานการณ ์COVID-19 ส่งผลใหธุ้รกิจใหบ้รกิารสอนภาษาองักฤษของกลุ่มบรษิัทตอ้งปิดใหบ้รกิาร

ตามประกาศของรฐับาล ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่กระเตือ้งขึน้มาก ภาคเอกชน ค้าปลีกและผูบ้ริโภคยังคงมีความ

ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย ส่งผลใหย้อดขายเงินสดของกลุ่มธุรกิจใหบ้รกิารสอนภาษาองักฤษลดลง 20% อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัท

ไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบและเนน้การให้บริการเปิดคอรส์สอนออนไลนเ์พ่ิมมากขึน้ เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไดม้ีการเปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึน้ 1 แห่ง ในภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2563 และเพ่ือเป็นการ

ลดตน้ทุนและบริหารค่าใชจ้ายท่ีสงูใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบรษิัทยงัไดมี้การยา้ยสถานท่ีตัง้สาขาท่ีมี

ค่าเช่าราคาสูงต่อเน่ืองมายังสถานท่ีท่ีมีทาํเลท่ีดี ขนาดพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกว่า และมีค่าเช่าท่ีราคาสมเหตุสมผล นอกเหนือจากการยา้ย

สาขาเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ป่ินเกลา้มายงัเซ็นทรลัพลาซา ป่ินเกลา้ เม่ือตน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทไดท้าํการยา้ยสาขาสีลมอาคารกมลสโุกศลไป

ยงัอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ์เม่ือเดือนมกราคม ปี 2563 ท่ีผ่านมา โดย ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการรวมทั้งสิน้ 14 สาขา 

ภายใตก้ารบรหิารงานของกลุ่มบรษิัทเอง  

ตามท่ีกลุ่มบริษัทไดร้บัสิทธิในการเป็นมาสเตอรแ์ฟรนไชสธ์ุรกิจสอนภาษาองักฤษ ภายใตช่ื้อ “วอลลส์ตรีท อิงลิช” แต่เพียง      

ผูเ้ดียวในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกัมพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ไปแลว้นัน้ ปัจจบุนัมี

นักลงทุนท่ีให้ความสนใจในธุรกิจดงักล่าวจาํนวนมาก โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดตัวสาขาแรกท่ีเป็นแฟรนไชสอ์ย่างเป็นทางการไปแลว้ท่ี

จงัหวดัขอนแก่น เม่ือปลายปี 2562 และคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในโซนภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีก 1 สาขา ภายในปี 2564 นี ้นอกจากนี้

กลุ่มบริษัทยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับนักลงทุนสัญชาติกัมพูชา สาํหรับการเข้าเป็นแฟรนไชส์ธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ 

Wallstreet English ท่ีราชอาณาจกัรกัมพชูา เม่ือตน้ปี 2564 ภายใตส้ญัญาดงักล่าวจะเปิดใหบ้รกิารไดอ้ย่างเป็นทางการประมาณกลาง

ปี 2564 นี ้1 สาขา และอีก 2 สาขาภายใน 3 ปี  

2. ธุรกิจภัตตาคาร จาํนวน 246.21 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทได้ให้บริการรา้นอาหารภายใต้ช่ือ “เจฟเฟอร ์สเต๊กแอนดซี์ฟู้ด” ปัจจุบันมี 47 สาขาทั่วประเทศ ณ สิน้ปี 2563 

แบ่งเป็น 17 สาขา ในกรุงเทพฯ และอีก 30 สาขาในต่างจังหวัด จากผลกระทบเน่ืองมาจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจ

ภตัตาคารของกลุ่มบรษิัทตอ้งปิดใหบ้รกิารตามประกาศของรฐับาล ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ียงัไม่กระเตือ้งขึน้มากนกั ส่งผล

ต่อยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มบริษัทไดท้าํการปิดสาขาท่ีไม่ทาํกาํไรในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา จึงส่งผลต่อการรบัรูร้ายไดข้อง

กลุ่มบริษัทปี 2563 ท่ี 246.21 ลา้นบาท ลดลง 52% เม่ือเทียบกับปีก่อน นอกจากนี ้ตามท่ีกลุ่มบริษัทไดเ้ปิดขายแฟรนไชสร์า้นอาหาร

ภายใตช่ื้อ “เจฟเฟอร ์สเต๊กแอนดซี์ฟู้ด” ใหแ้ก่นกัลงทนุหรือผูท่ี้สนใจ ปัจจุบนักลุ่มบรษิัทอยู่ในระหว่างการขยายเปิดสาขาท่ีเป็นแฟรนไชส์

เพ่ิมเติม ซึ่งได้เปิดไปแลว้ 1 สาขาท่ีจังหวัดชุมพร เม่ือปลายปี 2562 และคาดว่าจะเปิดเพ่ิมอีกในปี 2564 นี ้ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศใกลเ้คียง  

3. ธุรกิจบันเทงิ จาํนวน 19.95 ล้านบาท 

ในปี 2653 บริษัทไดส้่งมอบการรบัจา้งผลิตละครทีวี 1 เรื่อง และไดมี้การทยอยรบัรูร้ายไดภ้ายในปี 19.95 ลา้นบาท เพ่ิมเติม

จากปี 2562 ท่ีรบัรูร้ายไดอ้ยู่ท่ี 31.13 ลา้นบาท  

 

• ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2653 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนรวมจาํนวน 383.48 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 209.26 ลา้นบาท หรือลดลง 35% เม่ือเทียบกับ       

ปีก่อน โดยเป็นผลจากความพยายามในการควบคุมตน้ทุนผลิตและการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้

กลุ่มบรษิัทมีกาํไรขัน้ตน้ 317.71 ลา้นบาท (45% ของรายไดร้วม) ลดลงจากปีก่อน เน่ืองมาจากรายไดท่ี้ลดลง 
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• ค่าใช้จ่ายโดยรวม  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมจาํนวน 440.37 ลา้นบาท ลดลง 163.98 ลา้นบาท หรือ 27% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจาก

ความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการควบคมุและลดค่าใชจ่้ายของทกุกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทตัง้เป้าท่ีจะควบคมุและลดค่าใชจ่้ายลงทุกปีเพ่ือ

ผลประกอบการท่ีดีขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยงัมีตน้ทุนทางการเงิน 40.10 ลา้นบาท ลดลง 2.91 ลา้นบาท ลดลง 7% เม่ือเทียบกับปีก่อน 

เน่ืองจากการจ่ายคืนชาํระหนีบ้างส่วนในปี 2563 

 

• ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานทีย่กเลิกและอื่นๆ 

กลุ่มบริษัทไดมี้การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดและ

บรษิัทรว่มแห่งหน่ึง ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทจดัประเภทรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจดงักล่าวในปี 2563 อยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือ

ไว้เพ่ือขาย และผลการดาํเนินงานของบริษัทดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นผลการดาํเนินงานท่ียกเลิก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนวิธีการบนัทึก

เงินลงทุนในบรษิัทร่วมเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทรบัรูข้าดทุนจากการดาํเนินงานในเงินลงทุนดงักล่าว

จาํนวน 2.34 ลา้นบาท นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทยงัไดต้ัง้สาํรองค่าเผื่อการดอ้ยค่าความนิยมในบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 100 ลา้นบาทในปี 

2563 นี ้ 

 
ฐานะการเงนิ 

• สินทรัพย ์ 

สืบเน่ืองจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่หลายฉบบั ซึ่งนาํมาปรบัใชเ้ป็นครัง้แรกในปี 2563 นี ้ส่งผลกระทบ

ต่อการรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีสาระสาํคัญ ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีสินทรพัยร์วม

จาํนวน 1,928.97 ล้านบาท ลดลง 1,440.86 ล้านบาท หรือ 43% เม่ือเทียบกับปีก่อน หากพิจารณารายการสินทรัพย์ท่ีสาํคัญใน

รายละเอียด เป็นดงันี ้

o เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้  

กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยใ์นรูปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน้ ซึ่งมีสภาพคล่องเหมือนเงินสด รวม

จาํนวนเงิน 14.09 ลา้นบาท คิดเป็น 1% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 55.98 ลา้นบาท  

o สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 

เป็นมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาดท่ีกลุ่มบรษิัทยงัไม่ได้

รบัอยู่ 65 ลา้นบาท และตราสารทนุอื่นๆ อีก จาํนวน 2 ลา้นบาท 

o ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ ณ สิน้ปี 2563 จาํนวน 27.09 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 1% ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากปีก่อน 

16.09 ลา้นบาท เน่ืองมาจากรายไดท่ี้ลดลงในปี 2563  

o สินคา้คงเหลือ 

กลุ่มบริษัทบริหารสินคา้คงเหลือไดเ้ป็นอย่างดี โดย ณ สิน้ปี 2563 มีสินคา้คงเหลือ 10.60 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 1% ของ

สินทรพัยร์วม ลดลงเมื่อเทียบปีก่อน 6.62 ลา้นบาท เน่ืองจากการสาํรองวตัถดิุบท่ีใชใ้นธุรกิจภตัตาคารลดลง 

o สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 

กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น ณ สิน้ปี 2563 อยู่ 23.83 ลา้นบาท ลดลง 13.60 ลา้นบาท ลดลง 36% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

เน่ืองจากการลดลงในภาษีซือ้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
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o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทไดม้ีการทยอยจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษัทรว่มและบรษิัทย่อย เป็นผลใหก้ลุ่มบรษิัทตอ้งจดัประเภทรายงาน

ทางการเงินของเงินลงทนุดงักล่าวในปี 2563 อยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 5 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก โดย ณ สิน้ปี 2563 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

295.73 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,213.09 ลา้นบาท เน่ืองจากไม่รวมรายงานทางการเงินของบรษิัทย่อยดงักล่าวในปี 2563 นี ้ 

o เงินลงทนุในบรษิทัรว่ม 

จาํนวน 283.28 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 15% ของสินทรพัย์รวม ลดลงจากปีก่อน 226.15 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการจัด

ประเภทรายงานทางการเงินในบรษิัทรว่มแห่งหน่ึงไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

o ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์

จาํนวน 71.47 ลา้นบาท คิดเป็น 4% ของสินทรพัยร์วม เทียบกับปีก่อนท่ี 117.98 ลา้นบาท ลดลง 46.51 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

เป็นการลดลงในเคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 34.44 ลา้นบาท และงานระหว่างก่อสรา้งและอื่นๆ อีก 12.07 ลา้นบาท  

o สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

จาํนวน 160.27 ลา้นบาท คิดเป็น 8% ของสินทรพัยร์วม เป็นการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งบงัคบัใชปี้ 2563 นี ้ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัย ์157.62 ลา้นบาท และยานพาหนะ 2.65 ลา้นบาท 

o สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

จาํนวน 155.22 ลา้นบาท คิดเป็น 8% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 12.37 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละปี 

ในลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และเครื่องหมายการคา้ 

o ค่าความนิยม 

เป็นมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทได้เข้าซือ้กิจการ ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม 698.14       

ลา้นบาท ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ 389.55 ลา้นบาท และธุรกิจภตัตาคาร 308.59 ลา้นบาท คิดเป็น 36% ของสินทรพัย์

รวม ลดลงเน่ืองมาจากการตัง้สาํรองการดอ้ยค่าในธุรกิจภตัตาคาร 100 ลา้นบาท ในปีนี ้ 

o สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 

จาํนวน 67.93 ลา้นบาท คิดเป็น 4% ของสินทรพัยร์วม ลดลง 15.60 ลา้นบาท เป็นการลดลงในเงินประกนัการเช่าพืน้ท่ี  

 

• หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีหนีส้ินรวมจาํนวน 1,109.82 ลา้นบาท ลดลง 729.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีหนีส้ิน

หมนุเวียนจาํนวน 763.70 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 749.16 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการลดลงในเงินกูยื้มระยะสัน้และหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกับสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายในกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาด ในส่วนของ

หนีส้ินไม่หมนุเวียนจาํนวน 346.13 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 19.44 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้จากการบนัทึกบญัชีในหนีส้ิน

ตามสญัญาเช่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

• ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของเจา้ของ 819.15 ลา้นบาท ลดลง 711.13 ลา้นบาท จากปีก่อน เป็นการลดลงในส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุจากกลุ่มธุรกิจใหบ้รกิารสรา้งสรรคแ์ละบริหารงานดา้นสื่อสารทางการตลาด เน่ืองจากการไม่รวมงบการเงินใน

กลุ่มธุรกิจดงักล่าว นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทไดมี้การเพ่ิมทุนใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมเม่ือปลายปี 2563 ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1.5 หุน้ใหม่ ท่ี

ราคา 0.70 บาทต่อหุน้ โดยผูท่ี้จองซือ้หุน้เพ่ิมทุนดังกล่าว 2 หุน้ใหม่ จะไดร้บัใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ (WAVE-W2) 1 ใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ ในราคา 0 บาท เพ่ือท่ีจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในราคา 0.70 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีกาํหนดการใชส้ิทธิทกุๆ ไตรมาส

จนถึงสิน้ปี 2566   
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โดยมีโครงสรา้งเงินทนุของกลุ่มบรษิัท เป็นดงันี ้

• ส่วนของเจา้ของ 819.15 ลา้นบาท คิดเป็น 42% ของสินทรพัยร์วม 

• หนีส้ินรวม 1,109.82 ลา้นบาท คิดเป็น 58% ของสินทรพัยร์วม   

โดยมีอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัดงันี ้ 

• อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของอยู่ท่ี 1.35 เท่า เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี 1.20 เท่า  

• อตัราส่วนหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.77 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ท่ี 0.87 เท่า   

• มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิ 1.04 บาท/หุน้ ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ท่ี 3.27 บาท/หุน้  

• ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.43 บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนซึ่งมีขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานจากการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอยู่ท่ี 0.34 บาทต่อหุน้  

 

กระแสเงินสด 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ 14.09 ลา้นบาท ลดลง 55.98 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ    

ปีก่อน ซึ่งสามารถชีแ้จงรายละเอียดของการใชไ้ปของเงินสดในแต่ละกิจกรรมไดด้งันี ้

o ดา้นกิจกรรมดาํเนินงาน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 229.28 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 31.46   

ลา้นบาท เน่ืองมาจากเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้ 

o ดา้นกิจกรรมลงทุน กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 376.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 258.15 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการลงทนุในบรษิัทรว่มแห่งหน่ึงในธุรกิจพลงังาน  

o ดา้นกิจกรรมจดัหาเงิน กลุ่มบรษิัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 91.82 ลา้นบาท โดยเป็นเงินจากการเพ่ิมทนุ การขาย

เงินลงทนุบางส่วน และการจ่ายชาํระเงินกูยื้มท่ีถึงกาํหนดชาํระในปี 2563 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 – นายแมทธิว  กิจโอธาน – 

 นายแมทธิว  กิจโอธาน 

 ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
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