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L-WAVE ENT 22/2564 

         13 พฤษภาคม 2564 
 
เรือ่ง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 3 เดอืนแรกของปี 2564 ซึง่เปลีย่นแปลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกวา่รอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 

บรษิัทฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม สําหรบังวด 3 เดอืนแรกของปี 
2564 ตามงบการเงนิรวมที่ได้รบัการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ดงัต่อไปนี้  

    ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 1/63 เปลี่ยนแปลง 
    ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 
รายไดร้วมจาํแนกตามสว่นงาน       
 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 80.70 63% 130.01 57% (49.31) -38% 

  ธุรกจิภตัตาคาร 47.18 37% 86.50 38% (39.32) -45% 
 ธุรกจิบนัเทงิ - 0% 11.13 5% (11.13) -100% 
         รวมรายได้ 127.88 100% 227.64 100% (99.76) -44% 
ตน้ทุนรวม 84.65 66% 130.61 57% (45.96) -35% 
กาํไรขัน้ตน้  43.23 34% 97.03 43% (53.80) -55% 
รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกาํไร 49.92 39% (31.34) -14% 81.26 259% 
คา่ใชจ้่าย (83.49) -65% (143.45) -63% (59.96) -42% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (8.76) -7% (12.28) -5% (3.52) -29% 
ภาษ ี 0.25 0% 0.25 0% 0.00 0% 
กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด 1.15 1% (89.79) -39% 90.94 101% 
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)       
  ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 1.15 1% (64.12) -28% 65.27 102% 

 สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม - 0% (25.67) -11% (25.67) -100% 
  รวมกาํไร(ขาดทุน)สทุธิ 1.15 1% (89.79) -39% 90.94 101% 

        
EBITDA 26.19  16.63  9.56 57% 

 

จากผลกระทบการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่เริม่ระบาดตัง้แต่ปลายปี 2562 ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีและส่งผลกระทบต่อเนื่องมายงัประเทศไทยในปี 2563 และต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ปี 
2564 นัน้ เป็นผลใหก้ลุ่มธุรกจิไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใชพ้ระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 จากการปิดใหบ้รกิารในธุรกจิทีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการแพร่ระบาดดงักล่าว มาตรการดงักล่าวยงัคงสง่ผลกระทบต่อภาคการใชจ้่ายของกลุ่มผูบ้รโิภคและผลประกอบการของ
กลุ่มบรษิทัในไตรมาส 1 ปี 2564 อกีทัง้การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่หลายฉบบั ซึ่งนํามาปรบัใช้เป็น
ครัง้แรกในปี 2563 นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมสีาระสําคญั โดยกลุ่มบรษิทัมรีายได้
รวม 127.88 ลา้นบาท ลดลง 99.76 ลา้นบาท หรอื 44% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดของรายได้
ในแต่ละธุรกจิต่างๆ ดงันี้ 
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- ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา ในไตรมาสนี้กลุ่มบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากการปิดใหบ้รกิารการเรยีนการสอนตาม
คําสัง่รฐับาลในเดอืนมกราคม ส่งผลให้มรีายได้ลดลง 49.31 ล้านบาท หรอื 38% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน  

- ธุรกจิภตัตาคาร แมว้่าจะไมไ่ดปิ้ดใหบ้รกิารในเดอืนมกราคมตามคาํสัง่รฐับาล หากแต่ความกงัวลของผูบ้รโิภค
ต่อการแพรร่ะบาดดงักล่าว มผีลต่อการจบัจ่ายใชส้อยทีน้่อยลง ทาํใหร้ายไดล้ดลง 39.32 ลา้นบาท หรอื 45% 
เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

ตน้ทุนรวม 84.65 ลา้นบาท ลดลง 45.96 ลา้นบาท หรอื 35% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นไปตาม
ทศิทางเดยีวกนักบัรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมกีําไรขัน้ต้น 43.23 ล้านบาท (34% ของรายได้รวม) ลดลง 53.80 
ล้านบาท หรอืลดลง 55% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องมาจากการลดลงของรายได้อย่างมนีัยสําคญั ในส่วน
ของค่าใชจ้่าย กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายรวม 83.49 ลา้นบาท ลดลง 59.96 ลา้นบาท หรอื 42% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน เนื่องมาจากการมาตรการการควบคุมค่าใชจ้่ายทีเ่ขม้งวดมากทีสุ่ด อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นและรบัรูส้่วน
แบ่งกําไรตามสดัส่วนจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมรวม 49.92 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 81.26 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัร่วมแห่งหนึ่งจากวธิสี่วนของผูถ้อืหุน้มาเป็นวธิกีารปรบัมูลค่าตามราคาตลาด ส่งผล
ใหร้ายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัมกีําไร 1.15 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 นี้ เพิม่ขึน้ 90.94 ลา้นบาท คดิเป็น 101% และม ี
EBITDA อยูท่ี ่26.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.56 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 57% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 1,874.76 ลา้นบาท ลดลง 54.21 ลา้นบาท เนื่องมาจากการ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มกีารทยอยตดัจําหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้
ดงักล่าวในแต่ละไตรมาสเพื่อใหส้ะทอ้นถงึมลูค่าปัจจุบนั หนี้สนิของกลุ่มบรษิทัในไตรมาส 1 ปีนี้ ลดลง 56.60 ลา้นบาท จาก 
1,109.82 ลา้นบาท เนื่องมาจากการคนืเงนิกู ้โดยในส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้เลก็น้อย เนื่องมาจากการ
รบัรูผ้ลกาํไรในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ   

  
 
 ขอแสดงความนับถอื   

 -นายแมทธิว  กิจโอธาน- 

  นายแมทธวิ กจิโอธาน   

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


