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L-WAVE ENT 26/2564 
         13 สงิหาคม 2564 
 
เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 ซึง่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บรษิทัฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม สําหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 
ตามงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี 

 
ไตรมาส 2 ปี 2564 

    ไตรมาส 2/64   ไตรมาส 2/63   เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท %   ล้านบาท %   ล้านบาท % 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน         
 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 77.90 71%  113.99 81%  (36.09) -32% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 31.45 29%  23.34 16%  8.11 35% 
  ธุรกจิบนัเทงิ - 0%  3.93 3%  (3.93) -100% 

         รวมรายได้ 109.35 100%  141.26 100%  (31.91) -23% 
ตน้ทุนรวม 69.80 64%  69.88 49%  (0.08) 0% 

กําไรขัน้ตน้  39.55 36%  71.38 51%  (31.83) -45% 
รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 37.55 34%  60.62 43%  (23.07) -38% 
ค่าใชจ่้าย (78.72) -72%  (92.01) -65%  (13.29) -14% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (8.28) -8%  (9.22) -7%  (0.94) -10% 
ภาษี 0.25 0%  0.23 0%  0.02 9% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (9.65) -9%  31.00 22%  (40.65) -131% 

 

งวด 6 เดือนปี 2564 

    มค.-มิย. 64   มค.-มิย. 63   เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท %   ล้านบาท %   ล้านบาท % 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน         
 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 158.60 67%  244.00 66%  (85.40) -35% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 78.63 33%  109.84 30%  (31.21) -28% 
  ธุรกจิบนัเทงิ - 0%  15.07 4%  (15.07) -100% 

         รวมรายได้ 237.23 100%  368.91 100%  (131.68) -36% 
ตน้ทุนรวม 154.45 65%  200.49 54%  (46.04) -23% 

กําไรขัน้ตน้  82.78 35%  168.41 46%  (85.63) -51% 
รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 87.48 37%  29.28 8%  58.20 199% 
ค่าใชจ่้าย (162.22) -68%  (235.46) -64%  (73.24) -31% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (17.05) -7%  (21.50) -6%  (4.45) -21% 
ภาษี 0.51 0%  0.49 0%  0.02 4% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (8.50) -4%  (58.78) -16%  (50.28) -86% 
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จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริม่ระบาดตัง้แต่ปลายปี 2562 ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายังประเทศไทยจนถึงปัจจุบนันัน้ เป็นผลให้กลุ่มธุรกิจได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใชพ้ระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 จากการปิดให้บรกิารในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตัง้แต่เดอืนเมษายนจนถึง
ปัจจุบนัเดอืนสงิหาคม 2564 ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งอย่างมนัียสําคญัต่อภาคการใชจ่้ายของกลุ่มผูบ้รโิภคและผู้ประกอบการ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการศกึษาและธุรกิจร้านอาหาร โดยกลุ่มบรษิัทมรีายไดร้วมไนไตรมาส 2 อยู่ที่ 109.35 
ล้านบาท ลดลง 31.91 ล้านบาท หรอื 23% และงวด 6 เดอืนของปี 2564 อยู่ที่ 237.23 ล้านบาท ลดลง 131.68 ล้านบาท หรอื 
36% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายละเอยีดของรายไดใ้นแต่ละธุรกจิต่างๆ ดงัน้ี  

- ธุรกิจสถาบนัสอนภาษา รบัรู้รายไดไ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 77.90 ล้านบาท ลดลง 36.09 ล้านบาท หรอื 32% และ
งวด 6 เดือน อยู่ที่ 158.60 ล้านบาท ลดลง 85.40 ล้านบาท หรือ 35% เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
สบืเน่ืองจากการปิดใหบ้รกิารตามประกาศของรฐับาล กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนรปูแบบการใหบ้รกิารโดย
เน้นการเรยีนแบบออนไลน์ในช่วงการปิดใหบ้รกิารจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19   

- ธุรกิจภตัตาคาร ไตรมาส 2 มรีายได ้31.45 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 8.11 ล้านบาท หรอื 35% และงวด 6 เดอืน อยู่ที่ 
78.63 ลา้นบาท ลดลง 31.21 ลา้นบาท หรอื 28% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการปิดใหบ้รกิาร
ตามประกาศของรฐับาล ประกอบกบักลุ่มบรษิทัไดปิ้ดบางสาขาทีไ่ม่ทํากําไร โดยกลุ่มบรษิทัไดเ้น้นการใหบ้รกิาร
แบบเดลเิวอรีใ่นสถานการณ์เช่นน้ี 

ในส่วนของตน้ทุนรวมไตรมาส 2 อยู่ที ่69.80 ลา้นบาท และงวด 6 เดอืน อยู่ที ่154.45 ลา้นบาท ลดลง 46.04 ลา้นบาท 
หรอื 23% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงในทศิทางเดยีวกบัรายได ้บวกกบัการบรหิารจดัการโครงสรา้ง
ตน้ทุนทีใ่หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกํีาไรขัน้ตน้ในไตรมาส 2 ที ่39.55 ลา้นบาท (36% ของรายได้
รวม) ลดลง 31.83 ล้านบาท คดิเป็นการลดลง 45% และมกํีาไรขัน้ต้นสําหรบังวด 6 เดอืน อยู่ที่ 82.78 ล้านบาท ลดลง 85.63 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 51% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดอ้ื่น กําไรจากการดําเนินงานที่
ยกเลกิ และส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในไตรมาส 2 รวม 37.55 ลา้นบาท ลดลง 23.07 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจาก
กลุ่มบรษิทัมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในธุรกจิกจิกรรมทางการตลาด 38.72 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่2 ของปี 2563 ในขณะ
ทีง่วด 6 เดอืน ปี 2564 มรีายได ้87.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 58.20 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูกํ้าไรสาํหรบังวด
จากการดําเนินการทีย่กเลกิ 32.44 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม 14.13 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกของปีน้ี  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารอยู่ที่ 78.72 ล้านบาท ลดลง 13.29 ล้านบาท หรอื 14% ในขณะที่งวด 6 เดอืน อยู่ที่ 
162.22 ล้านบาท ลดลง 73.24 ล้านบาท หรอื 31% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการควบคุมและบรหิาร
ค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอย่างด ีในจํานวนน้ีเป็นค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
อยู ่41.80 ลา้นบาท และ 88.16 ลา้นบาท สาํหรบังวดไตรมาส 2 และครึง่ปีแรกของปี ตามลําดบั นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทัยงัมตีน้ทนุ
ทางการเงนิ 8.28 ล้านบาท สําหรบัไตรมาส 2 ลดลงเล็กน้อย 0.94 ล้านบาท และ 17.05 ล้านบาท สําหรบังวด 6 เดอืน ลดลง 
4.45 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกํีาไรก่อนหกัดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
สทิธกิารใช้ และค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน หรอื EBITDA สําหรบัไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2564 อยู่ที่ 2.63 
ล้านบาท และ 8.73 ล้านบาท ตามลําดบั และมผีลขาดทุนสุทธสิําหรบัไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2564 อยู่ที ่9.65 ล้าน
บาท และ 8.50 ลา้นบาท ตามลําดบั  

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์รวมจํานวน 1,787.80 ล้านบาท ลดลง 141.17 ล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็นการลดลงในสนิทรพัย์ที่ถอืไว้เพื่อขาย เน่ืองจากการทยอยลดสดัส่วนการถือครองสนิทรพัย์ดงักล่าวลดลง หน้ีสนิรวม 
973.21 ล้านบาท ลดลง 136.61 ล้านบาท ส่วนหน่ึงเกดิจากการจ่ายคนืหน้ีระยะยาวบางส่วน ส่วนของเจา้ของ 814.58 ล้านบาท 
ลดลง 4.56 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2563 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

 ขอแสดงความนับถอื   

 -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

 นายแมทธวิ กจิโอธาน 

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


