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L-WAVE ENT 32/2564    
 
         11 พฤศจกิายน 2564 
 
เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 9 เดอืนของปี 2564 ซึง่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก     

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บรษิัทฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม สําหรบังวดไตรมาส 3 และ 9 เดอืน          
ของปี 2564 ตามงบการเงนิรวมทีไ่ด้รบัการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ดงัต่อไปน้ี 

ไตรมาส 3 ปี 2564 

             ไตรมาส 3/2564           ไตรมาส 3/2563         เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน       
 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 72.44 87% 102.37 57% (29.93) -29% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 10.87 13% 70.55 40% (59.68) -85% 

 ธุรกจิบนัเทงิ - 0% 4.88 3% (4.88) -100% 

         รวมรายได้ 83.31 100% 177.80 100% (94.49) -53% 
ตน้ทุนรวม 47.65 57% 95.94 54% (48.29) -50% 

กําไรขัน้ตน้  35.66 43% 81.86 46% (46.20) -56% 
รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 13.13 16% 6.83 4% 6.30 92% 
ค่าใชจ่้าย (62.97) -76% (104.87) -59% (41.90) -40% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (7.48) -9% (10.03) -6% (2.55) -25% 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (21.66) -26% (26.21) -15% (4.55) -17% 
 

ธุรกิจกลุ่มบริษัทยงัคงได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการประกาศใช้พระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 จากการปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ือง
จนถงึไตรมาส 3 ปี 2564 น้ี แมว่้ารฐับาลไดม้กีารผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในไตรมาส 3 น้ีใหธุ้รกจิบางประเภทเริม่ประกอบการ
ไดต้ามปกต ิหากแต่ตอ้งมกีารควบคุมและปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ ทีภ่าครฐักําหนด ซึง่ยงัคงส่งผลกระทบต่อภาคการใชจ้่ายของ
กลุ่มผูบ้รโิภค ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2564 น้ีอยู่ที ่83.31 ลา้นบาท ลดลง 94.49 ลา้นบาท หรอื 53% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายไดจ้ากธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 72.44 ล้านบาท ลดลง 29.93 ล้านบาท หรอื 29% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ธุรกจิภตัตาคารมรีายได้ 10.87 ล้านบาท ลดลง 59.68 ล้านบาท หรอื 85% เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน  

ตน้ทุนรวม 47.65 ลา้นบาท ลดลงเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายได ้หากแต่เป็นความพยายามในการบรหิารจดัการต้นทุน
ที่มปีระสทิธภิาพมาก โดยลดลง 48.29 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 50% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหก้ลุ่ม
บรษิทัมกํีาไรขัน้ตน้ 35.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้ 43% ของรายไดร้วม ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 ซึง่อยู่ที ่46% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารอยู่ที ่62.97 ล้านบาท ลดลง 41.90 ล้านบาท หรอืลดลง 40% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการควบคุมค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพและเขม้งวด สาํหรบัรายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วมจํานวน 13.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.30 ล้านบาท หรอื 92% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากรายได้
ส่วนลดค่าเช่าจากการหยุดใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั ต้นทุนทางการเงนิ 7.48 ล้านบาท ลดลง 2.55 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายคนื
เงนิกูย้มืในระหว่างงวด แมว่้ารฐับาลไดม้มีาตรการผ่อนปรนกฎระเบยีบต่างๆ และพยายามกระตุ้นเศรษฐกจิใหธุ้รกจิกลบัมาเป็น
ปกต ิแต่กย็งัไม่สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในดา้นความปลอดภยัใหก้บัภาคเอกชนหรอืผูบ้รโิภคได ้ภาคการจบัจ่ายใชส้อยของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคดงักล่าวยงัคงชะลอตวัไม่กระเตื้องเตม็ที ่ส่งผลใหร้ายไดร้วมของทัง้กลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนัียสําคญั อย่างไรกด็ ีแมว่้า
กลุ่มบรษิทัจะมกีารควบคุมต้นทุนและค่าใชจ่้ายอย่างดแีล้ว แต่กย็งัคงส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมผีลขาดทุนสุทธริวมในไตรมาสที ่3 ปี 
2564 อยู่ที ่21.66 ลา้นบาท หากแต่ขาดทุนลดลง 4.55 ลา้นบาท หรอื 17% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
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งวด 9 เดือนปี 2564 

    มค. - กย. 2564 มค. - กย. 2563 เปล่ียนแปลง 
    ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดร้วมจําแนกตามส่วนงาน       
 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 231.04 72% 346.37 63% (115.33) -33% 

 ธุรกจิภตัตาคาร 89.50 28% 180.39 33% (90.89) -50% 
  ธุรกจิบนัเทงิ - 0% 19.95 4% (19.95) -100% 
         รวมรายได้ 320.54 100% 546.71 100% (226.17) -41% 
ตน้ทุนรวม 202.10 63% 296.44 54% (94.34) -32% 
กําไรขัน้ตน้  118.44 37% 250.27 46% (131.83) -53% 
รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 101.10 32% 36.60 7% 64.50 176% 
ค่าใชจ้า่ย (225.18) -70% (340.33) -62% (115.15) -34% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (24.52) -8% (31.54) -6% (7.02) -22% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (30.16) -9% (85.00) -16% (54.84) -65% 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)       
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (30.16) -9% (59.33) -11% (29.17) -49% 

 ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - 0% (25.67) -5% (25.67) -100% 
  รวมกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (30.16) -9% (85.00) -16% (54.84) -65% 

ในงวด 9 เดอืนของปี 2564 กลุ่มบรษิัทมรีายได้รวม 320.54 ล้านบาท ลดลง 226.17 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 
41% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 โดยส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมี
รายได้ในธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 231.04 ล้านบาท ลดลง 33% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ธุรกิจภตัตาคารมรีายได้ 
89.50 ลา้นบาท ลดลง 50% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

ตน้ทุนรวม 202.10 ลา้นบาท ลดลง 94.34 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลง 32% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดย
จากการดําเนินการดงักล่าวสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมกํีาไรขัน้ตน้ 118.44 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้ 37% ของรายไดร้วม ลดลง
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที ่46%  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารอยูท่ี ่225.18 ลา้นบาท ลดลง 115.15 ลา้นบาท หรอืลดลง 34% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน เน่ืองมาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ อย่างเขม้งวด รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจํานวน 
101.10 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 64.50 ล้านบาท หรอื 176% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แบ่งเป็นรายไดส้่วนลดค่าเช่าจากการ
หยุดให้บรกิารของกลุ่มบรษิัท 44.73 ล้านบาท กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลกิ 24.30 ล้านบาท ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม 
16.44 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่น 15.63 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงนิ 24.52 ลา้นบาท ลดลง 7.02 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายคนืเงนิ
กูย้มืในระหว่างงวด จากผลประกอบการขา้งตน้ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมผีลขาดทุนสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ในงวด 9 เดอืนของปี 
2564 อยู่ที ่30.16 ลา้นบาท ลดลง 29.17 ลา้นบาท หรอื 49% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัเมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 มสีนิทรพัย์รวม จํานวน 1,674.71 ล้าน
บาท ลดลง 254.27 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงในสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขายเน่ืองจากการทยอยลดสดัส่วนการถอืครองสนิทรพัย์
ดงักล่าว การตดัจําหน่ายสนิทรพัย์และสทิธกิารใช้สนิทรพัย์ หน้ีสนิรวม 882.09 ล้านบาท ลดลง 227.74 ล้านบาท เน่ืองจากการ
จ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และรายได้รบัล่วงหน้าที่ลดลงจากกลุ่มธุรกิจสถาบนัสอนภาษา ส่วนของเจ้าของ 
792.62 ลา้นบาท ลดลง 26.53 ลา้นบาท เน่ืองจากผลขาดทุนในรอบบญัชน้ีี     
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 
 ขอแสดงความนับถอื 

           -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

 นายแมทธวิ กจิโอธาน   

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


