
1/2 

 

  
 

 

L-WAVE ENT 33/2565 
         11 สงิหาคม 2565 
 
เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2565 ซึง่เพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บรษิทัฯ ขอเรยีนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม สําหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2565 
ตามงบการเงนิรวมทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) ดงัต่อไปน้ี 

 
ไตรมาส 2 ปี 2565 

  ไตรมาส 2/65  ไตรมาส 2/64  เปล่ียนแปลง 

  ล้านบาท สดัส่วน  ล้านบาท สดัส่วน  ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 61.20 100%  77.90 100%  (16.70) -21% 

ตน้ทุนรวม 60.83 99%  57.42 74%  3.41 6% 

กําไรขัน้ตน้ 0.37 1%  20.48 26%  (20.11) -98% 

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 28.94 47%  10.88 14%  18.06 166% 

ค่าใชจ่้าย (31.15) -51%  (34.97) -45%  (3.82) -11% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (3.97) -6%  (6.04) -8%  (2.07) -34% 

ภาษี (0.02) 0%  (0.00) 0%  0.02 n.a. 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด (5.83) -10%  (9.65) -12%  (3.82) -40% 

 

งวด 6 เดือนปี 2565 

  มค.-มิย. 65  มค.-มิย. 64  เปล่ียนแปลง 

  ล้านบาท สดัส่วน  ล้านบาท สดัส่วน  ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 117.27 100%  158.60 100%  (41.33) -26% 

ตน้ทุนรวม 115.16 98%  124.27 78%  (9.11) -7% 

กําไรขัน้ตน้ 2.11 2%  34.33 22%  (32.22) -94% 

รายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไร 146.33 125%  41.28 26%  105.05 254% 

ค่าใชจ่้าย (139.38) -119%  (72.07) -45%  67.31 93% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (8.19) -7%  (12.04) -8%  (3.85) -32% 

ภาษี (0.02) 0%  (0.00) 0%  0.02 n.a. 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรบังวด 0.85 1%  (8.50) -5%  9.35 110% 
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การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพนัธุใ์หม่ยงัคงส่งผลกระทบต่อภาคการใชจ้่ายของ
กลุ่มผู้บริโภคและผลประกอบการของกลุ่มบรษิัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มบริษัทได้ตัดสนิใจปิดการให้บริการสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษทีส่าขาลาดพรา้ว ในเดอืนพฤศจกิายน 2564 และสาขาเมญ่า ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ในเดอืนมกราคม 2565 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบรษิทั โดยในไตรมาส 2 กลุ่มบรษิทัมรีายได ้61.20 ล้านบาท ลดลง 16.70 ล้านบาท หรอื 21% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีง่วด 6 เดอืน มรีายได ้117.27 ล้านบาท ลดลง 41.33 ล้านบาท หรอื 26% เมื่อเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดท้ีล่ดลงจากผลกระทบของยอดขายทีน้่อยลง และจากการปิดการใหบ้รกิาร
ของบางสาขา ต้นทุนรวมในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.41 ล้านบาท หรือ 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เน่ืองจากต้นทุนจ่าย
บางส่วนที่ปรบัเขา้สู่สภาวะปกตติัง้แต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมา ในขณะทีง่วด 6 เดอืน ต้นทุนลดลง 9.11 ล้านบาท หรอื 7% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลใหใ้นไตรมาสที ่2 กลุ่มบรษิทัมกํีาไรขัน้ต้นเพยีง 0.37 ล้านบาท ลดลง 20.11 ล้านบาท 
หรอืลดลง 98% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน และมกํีาไรขัน้ต้น 2.11 ล้านบาท ในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2565 ลดลง 
94% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองมาจากการลดลงของการรบัรูร้ายไดอ้ย่างมนัียสําคญั ในส่วนของค่าใช้จ่าย ใน    
ไตรมาส 2 กลุ่มบรษิัทมค่ีาใช้จ่ายรวม 31.15 ล้านบาท ลดลง 3.82 ล้านบาท หรอื 11% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ในขณะทีง่วด 6 เดอืน มค่ีาใชจ่้ายรวมอยู่ 139.38 ล้านบาท ในจํานวนน้ีเป็นค่าใชจ้่ายตดัจ่ายจากหน้ีทีไ่ม่อาจไดร้บัคนืจากบรษิทั
ย่อยแห่งหน่ึง ซึง่ไดม้กีารจําหน่ายออกไปในระหว่างงวด จํานวน 72.12 ลา้นบาท และค่าเสื่อมราคา 31.66 ลา้นบาท 

เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2565 บรษิัทไดล้ดสดัส่วนการลงทุนในบรษิัทร่วมทุนของบรษิทัแห่งหน่ึงต่ํากว่า 20% ส่งผลให้
บรษิทัตอ้งจดัประเภทการลงทุนในบรษิทัร่วมทุนดงักล่าวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ไม่สามารถรบัรู้
ผลการดําเนินการของบรษิทัดงักล่าวได ้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
โดยรายไดอ้ื่นและส่วนแบ่งกําไรในไตรมาส 2 น้ี ส่วนใหญ่เป็นรายไดท้างบญัชทีีไ่ดม้กีารกลบัรายการรายจ่ายต่างๆ ทีค่าดว่าจะ
ไม่ต้องชําระคนืในอนาคตจํานวน 28.94 ล้านบาท และในงวด 6 เดอืน จํานวน 146.33 ล้านบาท ในจํานวนน้ีส่วนใหญ่เป็นกําไร
สาํหรบังวดจากการดําเนินงานทีย่กเลกิในบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงจํานวน 125.26 ลา้นบาท   

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัย์รวม 671.53 ล้านบาท ลดลง 205.70 ล้านบาท หน้ีสนิรวม 532.28 
ล้านบาท ลดลง 214.68 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงเน่ืองจากการตดัจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อย ส่วนของเจา้ของ 139.25 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8.98 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูผ้ลกําไรทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย
ในงวด 6 เดอืนและผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของทีล่ดลง เน่ืองมาจากการจําหน่ายออกของเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อยในไตรมาสที ่1 ปี 2565  

เพื่อเป็นการแก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย C sign (ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีต่ํ่ากว่า 50% ของทุนชําระแล้ว) บนหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ ใหห้มดไป เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2565 ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ควรอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนในจํานวน
ไม่เกนิ 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 6,406,026,518 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวนไม่เกนิ 11,868,136,281 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
จํานวนไม่เกนิ 7,852,617,010 หุน้ ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุน้ อตัราส่วนการจดัสรรจะอยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุน้เดมิต่อ 10 
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ (2) รองรบัการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่3 (WAVE-W3) 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) จํานวนไม่เกนิ 2,617,539,003 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหม่ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ WAVE-W3 โดยไม่คดิมลูค่าเสนอ
ขาย โดยใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ WAVE-W3 มรีาคาใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัทีร่าคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุน้ และ (3) รองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) จํานวน      
ไม่เกนิ 1,397,980,268 หุน้ โดยมวีตัถุประสงค์นําเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนดงักล่าวมาลงทุนในธุรกจิทีเ่กี่ยวเน่ืองกบังานด้าน
สิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ชําระหน้ีบางส่วน และเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในอนาคต ซึง่จะไดนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่13 กนัยายน 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป  

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

 ขอแสดงความนับถอื   

 -นายแมทธวิ  กจิโอธาน- 

 นายแมทธวิ กจิโอธาน 

 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


