
 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั  
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ 
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล
ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 499,501,291 159,520,297 340,931,539 5,855,224

เงินลงทุนชัว่คราว 6 4,548,273 19,329,446 4,548,273 4,329,446

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 447,545,853 424,589,255 806,352 32,695,008

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 ง) 3,333,150 3,333,150 - -

สินคา้คงเหลือ 29,694,998 29,103,659 - -

รายการโทรทศัน์และคอนเสิร์ตระหวา่งผลิต 48,549,566 35,236,919 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 93,782,792 101,685,800 21,891,657 21,743,476

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,126,955,923 772,798,526 368,177,821 64,623,154

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 1,934,000 1,684,000 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 - - 1,263,018,871 1,263,018,871

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.2 861,340,879 831,484,731 427,050,000 427,050,000

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.3 15,683,482 15,540,411 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 680,255,437 680,548,920 7,847,348 8,164,363

ค่าความนิยม 10 1,295,536,051 1,295,536,051 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 203,004,050 205,228,753 - -

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 3,675,009 3,815,723 3,675,008 3,815,723

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17,750,404 17,575,902 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 178,928,781 159,216,614 1,372,894 1,466,352

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,258,108,093 3,210,631,105 1,702,964,121 1,703,515,309

รวมสินทรัพย์ 4,385,064,016 3,983,429,631 2,071,141,942 1,768,138,463

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 46,721,881 41,210,084 29,860,823 -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11.2 102,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 256,496,334 230,120,704 9,792,852 23,917,304

เจา้หน้ีเงินลงทุน 223,052,900 - - -

รายไดรั้บล่วงหนา้ 276,553,657 255,764,407 1,399 1,399

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 143,262,237 125,133,077 11,985,295 17,452,384

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 จ) 44,460,000 14,500,000 138,000,000 128,000,000

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.1 10,816,655 10,822,650 1,673,484 1,673,484

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.3 588,212,861 584,557,367 551,601,039 550,334,375

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,232,455 10,340,008 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                       64,331,277 64,988,338 16,181,744 16,027,309

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                  1,771,140,257 1,407,436,635 829,096,636 807,406,255

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11.1 25,772,735 28,536,923 3,068,040 3,486,411

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 964,442,852 1,049,662,500 561,054,760 604,863,863

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,929,971 48,859,622 6,729,543 6,600,845

เจา้หน้ีเงินลงทุนระยะยาว - 223,052,900 - -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 29,175,692 29,429,393 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                       16,233,886 15,945,159 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                  1,086,555,136 1,395,486,497 570,852,343 614,951,119

รวมหนีสิ้น 2,857,695,393 2,802,923,132 1,399,948,979 1,422,357,374

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้                                

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 13 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 324,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 421,200,000 324,000,000 421,200,000 324,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 315,564,680 72,564,680 315,564,680 72,564,680

ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,063,239) (1,063,239) - -

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 319,663,897 323,647,897 (65,571,717) (50,783,591)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,873,529 4,897,205 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,064,238,867 724,046,543 671,192,963 345,781,089

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 463,129,756 456,459,956 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,527,368,623 1,180,506,499 671,192,963 345,781,089

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,385,064,016 3,983,429,631 2,071,141,942 1,768,138,463

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 180,989,507 175,840,380 43,980 12,256
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 486,315,894 309,477,117 581,940 67,827,553

รวมรายได้ 667,305,401 485,317,497 625,920 67,839,809

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (63,237,605) (71,667,329) (11,260) (2,885)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (363,583,267) (198,621,445) (324,143) (32,509,358)

รวมต้นทุน (426,820,872) (270,288,774) (335,403) (32,512,243)

กําไรขั้นต้น 240,484,529 215,028,723 290,517 35,327,566
รายไดอ่ื้น 6,482,830 1,992,936 10,989,150 8,619,011
ค่าใชจ่้ายในการขาย (117,772,010) (114,147,473) (1,648,851) (20,909,837)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (123,356,704) (64,655,534) (10,244,857) (13,840,496)
ตน้ทุนทางการเงิน (21,468,234) (16,319,576) (14,174,085) (10,495,726)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 26,022,895 28,086,613 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 10,393,306 49,985,689 (14,788,126) (1,299,482)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (5,707,506) (5,890,078) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 4,685,800 44,095,611 (14,788,126) (1,299,482)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั :
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - 6,412 - 5,629
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั :
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 3,976,324 - - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,662,124 44,102,023 (14,788,126) (1,293,853)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,984,000) 44,095,611 (14,788,126) (1,299,482)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,669,800 - - -

4,685,800 44,095,611 (14,788,126) (1,299,482)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็จเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,676) 44,102,023 (14,788,126) (1,293,853)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,669,800 - - -

8,662,124 44,102,023 (14,788,126) (1,293,853)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 14
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.01) 0.14 (0.04) (0.00)

5

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงนิรวม 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนผู้ถือหุ้น

ส่วนลดจากการเพิม่ ส่วนแบ่งกําไร ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน จัดสรรแล้ว - สํารอง กําไร เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ ไม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย (ขาดทุน)สะสม บริษัทร่วม บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 (1,063,239) - 323,647,897 4,897,205 724,046,543 456,459,956 1,180,506,499

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - (2,000,000) (2,000,000)

การออกหุน้ใหม่ 13 97,200,000 243,000,000 - - - - 340,200,000 - 340,200,000

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (3,984,000) 3,976,324 (7,676) 8,669,800 8,662,124

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 (1,063,239) - 319,663,897 8,873,529 1,064,238,867 463,129,756 1,527,368,623

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 (1,063,239) 16,726,352 (171,962,000) - 538,474,848 (16) 538,474,832

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 44,102,023 - 44,102,023 - 44,102,023

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 (1,063,239) 16,726,352 (127,859,977) - 582,576,871 (16) 582,576,855

6

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไรสะสม 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 - (50,783,591) 345,781,089

การออกหุน้ใหม่ 13 97,200,000 243,000,000 - - 340,200,000

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (14,788,126) (14,788,126)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 - (65,571,717) 671,192,963

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 16,726,352 (314,935,407) 396,564,680

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (1,293,853) (1,293,853)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 16,726,352 (316,229,260) 395,270,827

7

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไรสะสม



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,393,306 49,985,689 (14,788,126) (1,299,482)

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 9 45,724,325 12,910,060 346,145 350,193

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 6,706,852 5,113,535 - -

ดอกเบ้ียรับ (98,756) (247,429) (8,718) (140,877)

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 6 (218,827) (1,179,500) (218,827) (1,179,500)

กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,216,225) (479,828) - -

กลบัรายการค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (6,780) (1,626) (6,780) (1,626)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,648,112 35,971 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 28,747 - -

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,070,349 626,377 128,698 588,662

ตน้ทุนทางการเงิน 21,468,234 16,319,576 14,174,085 10,495,726

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 (26,022,895) (28,086,613) - -

60,447,695 55,024,959 (373,523) 8,813,096

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (21,821,245) (52,075,644) 41,661,127 (15,326,900)

- สินคา้คงเหลือ (584,559) 3,948,872 6,780 1,626

- รายการโทรทศัน์ และคอนเสิร์ตระหวา่งผลิต (13,312,647) 23,048,246 - 12,762,898

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,949,627) (11,059,387) 705,066 112,233

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 140,715 272,180 140,715 272,180

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (19,712,167) (2,809,647) 93,458 (186,916)

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,375,630 16,599,150 (14,124,452) 9,981,741

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 20,789,250 (14,200,416) - (11,922,101)

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,287,347 19,211,328 (6,017,271) 1,219,415

- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (657,061) 6,568,980 154,435 (2,731,130)

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 288,727 (2,830,047) - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 68,292,058 41,698,574 22,246,335 2,996,142

ดอกเบ้ียจ่าย (21,626,421) (17,627,110) (13,623,905) (9,954,767)

จ่ายภาษีเงินได้ 8,609,372 (1,281,520) (853,246) (667,937)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 55,275,009 22,789,944 7,769,184 (7,626,562)

8

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 179,628 247,429 21,400 173,513

เงินปันผลรับ - - (9,785,152) -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 15,000,000 - - -

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั (250,000) - - -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,500 44,860 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ 9 (47,080,454) (1,495,478) (29,130) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (4,482,149) (56,000) - -

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (36,631,475) (1,259,189) (9,792,882) 173,513

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5,511,797 - 29,860,823 -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 32,000,000 - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 จ) 29,960,000 - 10,000,000 20,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 (81,564,154) (31,330,366) (42,542,439) (23,930,366)

เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 13 340,200,000 - 340,200,000 -

เงินปันผลจ่าย (2,000,000) - - -

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,770,183) (487,039) (418,371) (278,914)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 321,337,460 (31,817,405) 337,100,013 (4,209,280)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 339,980,994 (10,286,650) 335,076,315 (11,662,329)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 159,520,297 151,235,392 5,855,224 40,829,132

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 499,501,291 140,948,742 340,931,539 29,166,803

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั

9

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงินรวม 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

10 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน การผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ จาํหน่ายละครโทรทศัน์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดี
พร้อมลิขสิทธ์ิ ให้บริการเช่าช่วงพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ จดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว ์ใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ ให้บริการและจดัทาํกิจการทางการตลาด 
และจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปใน 
ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ 
งบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทํา 
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะได ้



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางบัญชี
สําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน การปรับปรุงดังกล่าว 
ให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และ
เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ี
ให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ี
กิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผย
ดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลาํดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย 
เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการควร
พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไข
การรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภาระผูกพนัท่ี
กิจการตอ้งจ่ายชาํระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของ
เจา้ของตามคาํนิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 
หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดั
ประเภทเป็นส่วนของเจา้ของดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีสําหรับการจดัตั้งการร่วม
คา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกับ
สินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของ
กิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง มูลค่ายติุธรรม ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ใน
เร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มใหป้ฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 
    ขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ 
    เกิดข้ึน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
   (ปรับปรุง 2558)    หรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
   (ปรับปรุง 2558) และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
   (ปรับปรุง 2558)  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข)   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 
   (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558)    (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน 
   (ปรับปรุง 2558)    ขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐาน  
    การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
3 ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างการ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี
มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
     
 สถาบันสอนภาษา ภัตตาคาร ธุรกิจบันเทงิ ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559     
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 176,489,997 180,945,527 310,402,554 667,838,078 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (532,677) (532,677) 

รวมรายได ้ 176,489,997 180,945,527 309,869,877 667,305,401 

     
ผลการดาํเนินงาน    4,619,475 
รายไดอ้ื่น    6,482,830 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้    (5,263,660) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (21,468,234) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    26,022,895 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    10,393,306 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (5,707,506) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด    4,685,800 
 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 
     
 สถาบันสอนภาษา ภัตตาคาร ธุรกิจบันเทงิ ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559     
สินคา้คงเหลือ 4,109,874 17,567,448 8,017,676 29,694,998 
สินทรัพยถ์าวร 64,591,581 102,399,524 513,264,332 680,255,437 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,912,245 148,947,919 3,143,886 203,004,050 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    861,340,879 
เงินลงทุนในการร่วมคา้    15,683,482 
ค่าความนิยม    1,295,536,051 

สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน    1,299,549,119 

สินทรัพยท์ั้งสิ้นในขอ้มูลทางการเงินรวม    4,385,064,016 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 
     
 สถาบันสอนภาษา ภัตตาคาร ธุรกิจบันเทงิ ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558     
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 179,005,211 175,828,123 131,142,612 485,975,946 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (658,449) (658,449) 
รวมรายได ้ 179,005,211 175,828,123 130,484,163 485,317,497 
     
ผลการดาํเนินงาน    45,297,673 
รายไดอ้ื่น    1,992,936 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้    (9,071,957) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (16,319,576) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    28,086,613 
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    49,985,689 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (5,890,078) 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด    44,095,611 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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4 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 
 
     
 สถาบันสอนภาษา ภัตตาคาร ธุรกิจบันเทงิ ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
สินคา้คงเหลือ 4,509,692 17,963,514 6,630,453 29,103,659 
สินทรัพยถ์าวร 63,246,800 89,329,864 527,972,256 680,548,920 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 53,664,421 148,199,310 3,365,022 205,228,753 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    831,484,731 
เงินลงทุนในการร่วมคา้    15,540,411 
ค่าความนิยม    1,295,536,051 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน    925,987,106 
สินทรัพยท์ั้งสิ้นในขอ้มูลทางการเงินรวม    3,983,429,631 

 
 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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5 มูลค่ายุติธรรม 
 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่

ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

   ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ข้อมูลระดบัท่ี 1 

   บาท 
    

สินทรัพย์    

   เงินลงทุนเพ่ือคา้   4,548,273 

 
6 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      

1. หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 14,911,700 4,548,273 14,911,700 4,329,446 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด - - 15,000,000 15,000,000 

รวม 14,911,700 4,548,273 29,911,700 19,329,446 

หกั  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (10,363,427) - (10,582,254) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 4,548,273 4,548,273 19,329,446 19,329,446 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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6 เงินลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย     
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 14,911,700 4,548,273 14,911,700 4,329,446 

หกั  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (10,363,427) - (10,582,254) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 4,548,273 4,548,273 4,329,446 4,329,446 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

   ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   4,329,446 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม   218,827 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ   4,548,273 

 
7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 261,998,663 209,705,690 - 5,546,448 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17ค) 21,079,911 26,367,826 - - 

รวม 283,078,574 236,073,516 - 5,546,448 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,434,481) (16,933,250) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 266,644,093 219,140,266 - 5,546,448 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 99,172,550 29,436,443 167,837 241,521 
ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดัจ่าย 686,391 590,566 602,684 484,691 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 144,015 22,156,572 - 12,680 

ลูกหน้ีอ่ืน 24,890,792 125,319,144 1,582 - 

รายไดค้า้งรับ 37,628,023 22,402,740 - 16,600,000 
เงินทดรองจ่าย 18,379,989 5,543,524 34,249 24,500 
เงินปันผลคา้งรับ - - - 9,785,168 

 447,545,853 424,589,255 806,352 32,695,008 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 173,446,373 108,990,896 - 12,000 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 17,500,782 44,137,402 - 3,347,448 
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 12,268,080 36,539,248 - 2,187,000 
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 11,727,156 13,947,091 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 68,136,183 32,458,879 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 283,078,574 236,073,516 - 5,546,448 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,434,481) (16,933,250) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 266,644,093 219,140,266 - 5,546,448 

 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,024,822 - - - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,842,620 16,168,359 - - 
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,874,457 7,271,167 - - 
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,122,600 2,928,300 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 11,215,412 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,079,911 26,367,826 - - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

 21,079,911 26,367,826 - - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 
 
8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

 บาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,263,018,871 
เงินลงทุนเพิม่ระหวา่งงวด - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,263,018,871 

 
8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 831,484,731 427,050,000 
ส่วนแบ่งกาํไร 25,879,824 - 
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 3,976,324 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 861,340,879 427,050,000 

 
8.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 15,540,411 - 
ส่วนแบ่งกาํไร 143,071 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 15,683,482 - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดงัต่อไปนี ้ 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อย     
บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จาํกดั  หยดุดาํเนินงาน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  การลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ซีวดีี ออแกไนเซอร์ จาํกดั หยดุดาํเนินงาน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วสิเซส จาํกดั สถาบนัสอนภาษา ไทย 99.99 99.99 
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั  จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
     

บริษัทย่อยภายใต้บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกัด     
บริษทั  เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั ภตัตาคาร ไทย 99.99 99.99 
     

บริษัทย่อยภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด 
บริษทั อีเวน้ท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เทรเบียง จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 99.99 99.99 
บริษทั มีเดีย วชิัน่ (1994) จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.99 50.99 
บริษทั อินสปาย อิมเมจ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 60.00 60.00 
บริษทั ไอธ้ิงแอด็ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 40.00 40.00 
บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 70.00 70.00 
บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์เอม็ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์วี จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
บริษทั บ๊ิก อีเวนท ์จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
บริษทั ไอ ซี ว ีเอก็ซ์ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 89.39 89.39 
บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 60.00 60.00 
     

บริษัทร่วม     
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

   เพื่อจาํหน่ายให้ภาครัฐและเอกชน    
ไทย 

 
20.00 

 
20.00 

 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทร่วมภายใต้บริษทั อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกัด 
บริษทั แมก็ซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
บริษทั แฮปปีโอ ้จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 33.33 33.33 
บริษทั ทาวน์ แบรนดดิ์้ง จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 20.00 20.00 
     
กิจการร่วมค้าภายใต้บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด 
กิจการร่วมคา้ ไอดีทู จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 67.00 67.00 
กิจการร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ซิต้ี นีออน  จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
กิจการร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 103 มาโก ้ จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 70.00 70.00 
กิจการร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี63  จดักิจกรรมทางการตลาด ไทย 63.30 63.30 

 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 680,548,920 205,228,753 8,164,363 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 47,080,454 4,482,149 29,130 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (1,649,612) - - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (45,724,325) (6,706,852) (346,145) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 680,255,437 203,004,050 7,847,348 - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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10 ค่าความนิยม 

  
ข้อมูลทาง 

การเงินรวม 

  บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559   

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  1,295,536,051 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  1,295,536,051 
 

11 เงินกู้ยืม 
 

11.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 10,816,655 10,822,650 1,673,484 1,673,484 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 25,772,735 28,536,923 3,068,040 3,486,411 

 36,589,390 39,359,573 4,741,524 5,159,895 
 

11.2 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืจากธนาคาร 102,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 

 102,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

26 

11 เงินกู้ยืม 
 

11.3 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี 588,212,861 584,557,367 551,601,039 550,334,375 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 911,142,852 970,862,500 561,054,760 604,863,863 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระเกินกวา่ 5 ปี 53,300,000 78,800,000 - - 

 1,552,655,713 1,634,219,867 1,112,655,799 1,155,198,238 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารคํ้ าประกนัโดยหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั หุ้นทั้งหมดของบริษทั  
เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั หุ้นจาํนวน 86 ลา้นหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) และหุ้นจาํนวน 101.18 ลา้นหุ้น 
ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,634,219,867 1,155,198,238 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (81,564,154) (42,542,439) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,552,655,713 1,112,655,799 
 

11.4 อัตราดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เงินกูย้มืประเภทอ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 4.00 - 5.53 4.00 - 6.50 4.00 - 4.90 4.00 - 5.53 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.37 - 5.06 4.37 - 5.06 4.37 4.37 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

11.5 วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 90,000,000 90,000,000 40,000,000 40,000,000 
 
วงเงินกูย้มืท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารไดรั้บมาเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
12 ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินระหว่างกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณของฝ่ายบริหารในอตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 
54.55 ต่อปี  

 
13 ทุนเรือนหุ้น 
 

  จํานวน    
 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ  ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ท่ีออกจําหน่าย หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 32,400,000 32,400,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 

การออกหุน้ - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 32,400,000 32,400,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม      

   หุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 291,600,000 291,600,000 - - - 
 324,000,000 324,000,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 97,200,000 - - - - 
การหกักลบขาดทุนสะสมกบั      

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (หมายเหตุ 24) - - - (298,209,055) (298,209,055) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 421,200,000 324,000,000 324,000,000 72,564,680 396,564,680 
การออกและรับชาํระค่าหุน้ - 97,200,000 97,200,000 243,000,000 340,200,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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13 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจํานวน 421,200,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ .ศ. 2558 : 421,200,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 421,000,000 หุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
324,000,000 หุน้)  
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับชําระค่าหุ้นจาํนวน 97,200,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรับชําระท่ีมูลค่าหุ้นละ  
3.50 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน  340.20 ล้านบาท ทําให้จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว มีจํานวน 421,200,000 หุ้น  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุ้นดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น  
1 บาทต่อหุ้น โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลงบริษทัมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจาก 32,400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 324,000,000 หุ้น  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมยงัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 97,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
โดยภายหลงัการเพ่ิมทุน บริษทัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจาก 324,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 421,200,000 หุ้น บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

14 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั     
   (บาท) (3,984,000) 44,095,611 (14,788,126) (1,299,482) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุ้น) 331,476,923 324,000,000 331,476,923 324,000,000 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.01) 0.14 (0.04) (0.00) 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
(หมายเหตุ 13) เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสาํหรับงวดส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดถู้กปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นในงวดปัจจุบนั เสมือนว่าการแยกหุ้นนั้นไดเ้กิดข้ึน
ตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 
 
บริษทัไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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15 คดีความท่ียงัไม่ทราบผล 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขอ้พิพาทกบัอดีตผูบ้ริหารรายหน่ึง อดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแรงงานกลางใหบ้ริษทัจ่ายดอกเบ้ีย เงินเพ่ิม
ในเงินค่าจา้งคา้งจ่าย ค่าชดเชย สินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ และค่าจา้งสาํหรับวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี จากตน้เงินประมาณ 9.40 ลา้นบาท 
และให้จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจา้งอนัไม่เป็นธรรมจาํนวนเงินรวมประมาณ 13.75 ลา้นบาท เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม และ
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ จาํนวนเงินรวมประมาณ 3.63 ลา้นบาท คดีความดงักล่าวศาลไดย้กฟ้องแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 อดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาศาลแรงงานกลางต่อศาลฏีกา เพือ่ใหศ้าลฏีกามีคาํพิพากษาให้ศาลแรงงาน
กลางพิจารณาพิพากษาคดีน้ีใหม่ โดยมิไดอุ้ทธรณ์ในเร่ืองเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดงักล่าว ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฏีกา 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับการฟ้องร้องในคดีน้ี และคาดว่าจะไม่มีหน้ีสินท่ีเป็นสาระสาํคญัเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากท่ีได้
รับรู้ไปแลว้ 

 
16 ภาระผูกพนั 

 

ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับพ้ืนท่ีภายในศูนยก์ารคา้และสญัญาเช่าอาคารหลายฉบบัโดยมีระยะเวลาส้ินสุดสญัญาต่าง ๆ กนั  
 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 154,772,262 177,319,364 4,211,070 5,255,579 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 133,305,427 143,955,820 617,765 844,152 

เกินกวา่ 5 ปี 1,627,555 3,708,520 268,923 311,940 

 289,705,244 324,983,704 5,097,758 6,411,671 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมาลีนนท ์และบริษทั บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษทัจาํนวน 
ร้อยละ 21.12 และร้อยละ 17.98 ตามลาํดบั หุ้นท่ีเหลือร้อยละ 60.90 ถือโดยบุคคลทัว่ไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ
การร่วมคา้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 8 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ - 48,750,000 - - 
   บริษทัยอ่ย - - 532,676 488,498 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,870,699 9,720,000 - - 

 2,870,699 58,470,000 532,676 488,498 

     
รายได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 10,761,479 7,275,279 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,918,845 - - - 

 5,918,845 - 10,761,479 7,275,279 

     
ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - - - 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,393 - - - 

 58,393 - - - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินค้า     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,480 9,721,259 4,480 1,259 
     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
   บริษทัยอ่ย - - 3,728 19,226 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,466,811 3,660,693 1,466,811 3,385,693 

 1,466,811 3,660,693 1,470,539 3,404,919 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บริษทัยอ่ย - - 700,527 - 

 
ค) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 7)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21,079,911 26,367,826 - - 
     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น      
   บริษทัยอ่ย - - 5,929,570 6,513,282 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,077,811 572,690 5,039 459,428 

 1,077,811 572,690 5,934,609 6,972,710 
     

เงินรับล่วงหน้าสําหรับค่าผลิต     
   รายการโทรทัศน์     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,205,607 20,205,607 - - 
     

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - - 2,990,504 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 573,403 459,703 573,403 459,703 

 573,403 459,703 573,403 3,450,207 

     
ดอกเบีย้จ่ายค้างจ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - 3,687,336 - 

     
     
รายได้ค้างรับ     

   บริษทัยอ่ย - - - 9,785,167 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 960,589 849,931 - - 

 960,589 849,931 - 9,785,167 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,333,150 3,333,150 - - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
  รวม เฉพาะบริษัท 

  บาท บาท 
    

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  3,333,150 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  3,333,150 - 

 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 6.75 ถึง 7.50 ต่อปี และไม่ได้กําหนด 
วนัจ่ายชาํระคืน 

 
จ) เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 138,000,000 128,000,000 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,460,000 14,500,000 - - 

 44,460,000 14,500,000 138,000,000 128,000,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
  รวม เฉพาะบริษัท 

  บาท บาท 
    

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  14,500,000 128,000,000 
เงินกูเ้พ่ิมในระหวา่งงวด  29,960,000 10,000,000 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  44,460,000 138,000,000 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี  
และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนอยู่ในสกุลเงินบาทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี  
และไม่ไดก้าํหนดวนัจ่ายชาํระคืน 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,336,817 13,139,670 9,318,673 9,113,625 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 417,357 484,030 380,395 471,369 

 18,754,174 13,623,700 9,699,068 9,584,994 
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