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L-WAVE ENT 59/2565 
 
       10 พฤศจกิายน 2565 
 
 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืนแรกของปี 2565 
 
เรยีน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

บรษิัทฯ ขอเรยีนชีแ้จงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงก าไร (ขาดทุน) ในงบการเงนิรวม ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 
2565 ตามงบการเงนิรวมที่ได้รบัการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชขีองบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ดงัต่อไปนี้ 

 
ไตรมาส 3 ปี 2565 

 

  ไตรมาส 3/65 ไตรมาส 3/64 เปล่ียนแปลง 
  ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดจ้ากการและจากการใหบ้รกิาร 77.79 100% 72.45 100% 5.34 7% 
ตน้ทุนรวม 64.16 82% 42.74 59% 21.42 50% 
ก าไรขัน้ตน้ 13.63 18% 29.71 41% (16.08) -54% 
รายไดอ้ื่นและสว่นแบง่ก าไร 0.69 1% (13.18) -18% 13.87  -105% 
ค่าใชจ้่าย (35.56) -46% (32.51) -45% (3.05) 9% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (3.90) -5% (5.68) -8% 1.78  -31% 
ภาษ ี (0.03) 0% (0.00) 0% (0.03) 21585% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด (25.17) -32% (21.66) -30% (3.51) 16% 

 

งวด 9 เดือนปี 2565 

 
  ม.ค.-ก.ย. 65  ม.ค.-ก.ย. 64 เปล่ียนแปลง 
  ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

รายไดจ้ากการและจากการใหบ้รกิาร 195.06 251% 231.04 319% -35.98 -16% 
ตน้ทุนรวม 179.31 231% 167.00 231% 12.31 7% 
ก าไรขัน้ตน้ 15.75 20% 64.0 88% (48.29) -75% 
รายไดอ้ื่นและสว่นแบง่ก าไร 147.02 189% 28.11 39% 118.91  423% 
ค่าใชจ้่าย (174.94) -225% (104.59) -144% (70.36) 67% 
ตน้ทุนทางการเงนิ (12.09) -16% (17.72) -24% 5.62  -32% 
ภาษ ี (0.05) 0% (0.00) 0% (0.05) 1907% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด (24.31) -31% (30.16) -42% 5.84  -19% 
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กลุ่มลูกค้าสถาบันสอนภาษาของบริษัทกลับมาใช้บริการมากขึ้นในไตรมาส 3 เนื่องจากการผ่อนคลายของ

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในไตรมาส 3 กลุ่มบรษิทัมรีายได้ 77.79 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 5.34 ลา้นบาท หรอื 7% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรกต็ามงวด 9 เดอืน มรีายได ้195.06 ลา้น
บาท ลดลง  35.98 ล้านบาท หรือ 16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เนื่ องจากรัฐบาลมีมาตราการให้
สถาบนัการศกึษาสอนในรปูแบบออนไลน์ และจากการปิดการใหบ้รกิารของบางสาขา สง่ผลใหย้อดขายลดลงในช่วงตน้ปี 

ต้นทุนรวมในไตรมาส 3 เพิม่ขึน้ 21.42 ล้านบาท หรอื 50% เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ เนื่องจากต้นทุนบางส่วนทีเ่คย
ได้รบัส่วนลดในภาวะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพิ่งมาปรบัราคา
ตามปกต ิแต่หากพจิารณาของงวด 9 เดอืน ตน้ทุนเพิม่ขึน้เลก็น้อย 12.31 ลา้นบาท หรอื 7% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน ส่งผลใหใ้นไตรมาสที ่3 กลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ต้นเพยีง 13.63 ลา้นบาท ลดลง 16.08 ลา้นบาท หรอืลดลง 54% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน และมกี าไรขัน้ต้น 15.75 ลา้นบาท ในงวด 9 เดอืนของปี 2565 ลดลง 75% เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในไตรมาสที ่3 กลุ่มบรษิัทมคี่าใชจ้่ายรวม 35.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.05 ล้านบาท หรอื 9% เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีง่วด 9 เดอืน มคี่าใชจ้่ายรวมอยู่ 174.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 70.36 ลา้นบาท หรอื 
67% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัย์รวม 676.26 ล้านบาท ลดลง 200.97 ล้านบาท หนี้สนิรวม 
567.37 ลา้นบาท ลดลง 179.59 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงเนื่องจากการตดัจ าหน่ายเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย สว่นของเจา้ของ 108.88 ลา้นบาท ลดลง 21.39 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจากบรษิทัรบัรูผ้ลขาดทุน
ทีเ่พิม่ขึน้ในงวด 9 เดอืน  

เพื่อเป็นการแก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย C sign (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต ่ากว่า 50% ของทุนช าระแล้ว) บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเพิม่ทุนจ านวน 784.41 ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2565 โดยจะสามารถแกไ้ขเครื่องหมายได้
เมื่อบรษิทัฯ ออกงบการเงนิส าหรบังวดปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2565 และสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มากกว่า 50% ของทุน
ช าระแลว้  
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื   

-นายเจมส ์แอนดรวิ มอร-์ 
นายเจมส ์แอนดรวิ มอร ์

  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


