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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นน้ี ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

  

 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์

ระบุวา่กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจาก

การรวมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 สาํหรับงบการเงินรวม

ของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค่าความนิยม กลุ่มกิจการ

รับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

(CGU) ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา (จาํนวน 390 

ลา้นบาท) ส่วนงานธุรกิจภตัตาคาร (จาํนวน 409 ลา้นบาท) และ

ส่วนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จาํนวน 125 ลา้นบาท) 
 

ผูบ้ริหารของกิจการสรุปว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม

ภายหลงัการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าแสดงไวอ้ยา่งเหมาะสม ขา้พเจา้

ให้ความสําคญักับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมีสาระสําคญัต่องบ

การเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่า

ความนิยมนั้นข้ึนอยูก่บัประมาณการ และดุลยพินิจของผูบ้ริหาร

ในการประเมินผลประกอบการของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสดนั้ นๆ และการประมาณอัตราคิดลดท่ีใช้ในการจัดทํา

ประมาณการกระแสเงินสด ซ่ึงการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน

ต่างๆเพียงเลก็นอ้ย อาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าท่ี

คาดวา่จะรับคืนและการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีท่ีผู ้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ

กระแสเงินสดของแต่ละ CGU เพื่อประเมินมูลค่าจากการใช้

รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณ นอกจากน้ี

ขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกบังบประมาณ

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้

พบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน  และคณะกรรมการได้สอบทาน 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้ลว้ 
 

ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) 

กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดท่ีจัดทําในปีก่อน  

(พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาว่าการจดัทาํประมาณการในอดีตได้

จดัทาํข้ึนจากขอ้สมมติฐานซ่ึงดีกวา่ความเป็นจริงหรือไม่ ขา้พเจา้

พบวา่ผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณการ

กระแสเงินสดของปีก่อน 
 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ

กระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการ

เติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ

แนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ

ซ่ึงข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 

กลุ่มบริษัท  โดยเป รียบเทียบกับข้อมูลใน ตลาด 

สาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณมูลค่า

จากการใช ้มีความสมเหตุสมผล ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั 

 

ขา้พเจา้ยงัได้ทดสอบการคาํนวณค่าเผื่อการด้อยค่าและไม่พบ

ขอ้บกพร่อง 
  
 

  

 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
  

การรวมธุรกจิ 
 

 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 สําหรับงบการเงินรวม  

ซ่ึงเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 

วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) (“อินเด็กซ์”) โดยบริษทัซ้ือหุ้นจาํนวน 

86,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดและไดช้าํระ

เงินลงทุนจาํนวน 430 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผูบ้ริหารประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาจากการซ้ือธุรกิจดังกล่าวเป็นจาํนวน  

305 ล้านบาท ซ่ึงรวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ 

จาํนวน 90 ลา้นบาท และเกิดค่าความนิยมจาํนวน 125 ลา้นบาท 

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัทาํรายงานการปันส่วนราคาซ้ือ (Purchase price 

allocation) ท่ีจัดทําโดยผู ้เช่ียวชาญอิสระ  และการวัดมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นจดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดท่ี

ระบุไวใ้น TFRS 3 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาก

การรวมธุรกิจเน่ืองจากมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว 

มีสาระสําคญัต่องบการเงิน และวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์

รวมถึงขอ้มูลและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ มีผลต่อการ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ค่าความนิยม

จากการซ้ือธุรกิจเกิดจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพื่อ

ซ้ือเงินลงทุน กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมี

ตวัตนและไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 

 

 

 

 

ขา้พเจ้าประเมินวิธีท่ีผูบ้ริหารใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ ขา้พเจา้ไม่พบขอ้บกพร่อง

ในวธีิการประเมินดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ความสัมพนัธ์

กบัลูกคา้ ขา้พเจา้พบวา่วธีิการดงักล่าวสมเหตุสมผล 
 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณรายไดใ้น

อนาคตท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซ่ึงไดรั้บจาก

การรวมธุรกิจ 

2. ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 

โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต 

3. อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ

ซ่ึงข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 

อินเด็กซ์ โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในตลาด สําหรับ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

จากผลการตรวจสอบขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมุติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ มีความ

สมเหตุสมผล  
 

นอกจากนั้ นข้าพเจ้าตรวจสอบความถูกต้องของการคาํนวณ 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ และพบว่าการคํานวณของ

ผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้น TFRS 3  
 

ขา้พเจ้าไม่พบขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระสําคญัจากการจดัทาํบัญชี

เก่ียวกบัการรวมธุรกิจ 

 

 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน  

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ

ขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูล

อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ

บริษทั 

 

  

 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี

ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและ

บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการ 

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 

 

 

  

 



 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง 

ตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ

ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 

ท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 

ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

  

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามทีป่รับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224
เงินลงทุนชัว่คราว 9 284,478,793 19,329,446 274,478,793 4,329,446
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 254,817,017 424,589,255 16,467,626 32,695,008
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.4 3,433,150 3,333,150 583,426,450 -
สินคา้คงเหลือ 11 28,249,909 29,103,659 - -
รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และรายการระหวา่งผลิต 28,357,996 35,236,919 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 77,038,439 101,685,800 5,648,547 21,743,476

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 939,753,097 772,798,526 982,669,482 64,623,154

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 1,570,500 1,684,000 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 - - 463,018,871 1,263,018,871
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 477,135,439 831,484,731 213,671,955 427,050,000
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 3,514,107 15,540,411 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 677,456,639 700,653,176 6,797,065 8,164,363
ค่าความนิยม 15 923,167,963 1,259,698,551 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 265,130,260 290,706,903 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 17 3,252,866 3,815,723 3,252,866 3,815,723
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 26,226,339 21,058,902 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19 150,118,995 140,172,614 1,372,894 1,466,352

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,527,573,108 3,264,815,011 688,113,651 1,703,515,309

รวมสินทรัพย์ 3,467,326,205 4,037,613,537 1,670,783,133 1,768,138,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามทีป่รับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 23,369,117 41,210,084 - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20.2 132,000,000 70,000,000 100,000,000 70,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 162,059,164 230,120,704 111,097 23,917,304
เจา้หน้ีเงินลงทุน 111,526,450 - - -
รายไดรั้บล่วงหนา้ 148,353,164 255,764,407 51,399 1,399
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 101,590,721 125,133,077 4,471,966 17,452,384
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.5 - 14,500,000 43,000,000 128,000,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.1 11,332,705 10,822,650 1,673,484 1,673,484
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.3 154,350,730 584,557,367 108,737,837 550,334,375
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,874,512 10,340,008 10,781,398 -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                       48,893,252 64,988,338 3,658,450 16,027,309

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                  907,349,815 1,407,436,635 272,485,631 807,406,255

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20.1 19,924,299 28,536,923 1,812,927 3,486,411
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 790,367,925 1,049,662,500 426,981,224 604,863,863
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.6 35,460,000 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 69,582,145 48,859,622 7,115,636 6,600,845
เจา้หน้ีเงินลงทุนระยะยาว - 223,052,900 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 46,902,523 50,131,372 - -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                       16,205,665 15,945,159 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                  978,442,557 1,416,188,476 435,909,787 614,951,119

รวมหนีสิ้น 1,885,792,372 2,823,625,111 708,395,418 1,422,357,374

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามทีป่รับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้                                23
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 
(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
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 42,120,000 - 42,120,000 -
กาํไร(ขาดทุน)สะสม 336,768,230 322,470,110 183,503,035 (50,783,591)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 8,472,076 3,833,966 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,124,124,986 722,868,756 962,387,715 345,781,089
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 457,408,847 491,119,670 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,581,533,833 1,213,988,426 962,387,715 345,781,089

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,467,326,205 4,037,613,537 1,670,783,133 1,768,138,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามทีป่รับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 680,753,652 723,197,801 213,698 58,240
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,880,145,534 1,445,625,161 12,789,732 87,331,592

รวมรายได้ 2,560,899,186 2,168,822,962 13,003,430 87,389,832

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (240,067,075) (280,065,367) (27,936) (13,788)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,444,124,994) (1,019,661,117) (9,737,965) (48,208,530)

รวมต้นทุน (1,684,192,069) (1,299,726,484) (9,765,901) (48,222,318)

กําไรขั้นต้น 876,707,117 869,096,478 3,237,529 39,167,514
รายไดอ่ื้น 28 479,979,167 13,654,762 789,372,089 57,189,025
ค่าใชจ่้ายในการขาย (441,842,295) (453,244,843) (8,591,764) (31,031,044)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (546,810,842) (402,448,953) (55,658,621) (66,697,786)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 29 (336,530,588) - (392,000,000) -

ตน้ทุนทางการเงิน (75,264,498) (76,282,306) (47,404,948) (49,388,783)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 13 91,402,363 105,676,720 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 47,640,424 56,451,858 288,954,285 (50,761,074)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (20,745,016) (13,656,113) (12,547,659) -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 26,895,408 42,795,745 276,406,626 (50,761,074)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามทีป่รับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 26

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (558,418) (25,646) - (22,517)
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (1,080,945) 4,897,205 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 25,256,045 47,667,304 276,406,626 (50,783,591)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 56,976,538 35,164,296 276,406,626 (50,761,074)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (30,081,130) 7,631,449 - -

26,895,408 42,795,745 276,406,626 (50,761,074)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,337,175 40,035,855 276,406,626 (50,783,591)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (30,081,130) 7,631,449 - -

25,256,045 47,667,304 276,406,626 (50,783,591)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 27

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.14 0.11 0.69 (0.16)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การเปลี่ยน ส่วนแบ่งกําไร รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - สํารอง กําไร สัดส่วนเงนิลงทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก เจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย (ขาดทุน)สะสม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 16,726,352 (27,603,947) (1,063,239) - 682,832,901 (16) 682,832,885
ชดเชยขาดทุนสะสม 24 - (298,209,055) (16,726,352) 314,935,407 - - - - -
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - 525,099,002 525,099,002
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 35,138,650 - 4,897,205 40,035,855 7,631,449 47,667,304
เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย - - - - - - - (41,610,765) (41,610,765)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 72,564,680 - 322,470,110 (1,063,239) 4,897,205 722,868,756 491,119,670 1,213,988,426

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 - 323,647,897 (1,063,239) 4,897,205 724,046,543 456,459,956 1,180,506,499
ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 4 - - - (1,177,787) - - (1,177,787) 34,659,714 33,481,927

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงแล้ว 324,000,000 72,564,680 - 322,470,110 (1,063,239) 4,897,205 722,868,756 491,119,670 1,213,988,426
การออกหุน้ใหม่ 23 97,200,000 243,000,000 - - - - 340,200,000 - 340,200,000
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 31.2 - - - - - - - 8,200,000 8,200,000
การเปลี่ยนสดัส่วนเงินลงทุน - - - - 5,719,055 - 5,719,055 (5,719,055) -
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 31.1 - - - - - - - (1,800,000) (1,800,000)
การจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน - - - - - (9,856,782) (9,856,782) - (9,856,782)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 56,418,120 - 8,775,837 65,193,957 (30,081,130) 35,112,827
จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย 25 - - 42,120,000 (42,120,000) - - - - -
เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย - - - - - - - (4,310,638) (4,310,638)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 42,120,000 336,768,230 4,655,816 3,816,260 1,124,124,986 457,408,847 1,581,533,833

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

งบการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง กําไรสะสม รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 324,000,000 370,773,735 16,726,352  (314,935,407) 396,564,680
ชดเชยขาดทุนสะสม 24 -  (298,209,055)  (16,726,352) 314,935,407 -
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (50,783,591) (50,783,591)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 324,000,000 72,564,680 - (50,783,591) 345,781,089

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 -  (50,783,591) 345,781,089
การออกหุน้ใหม่ 23 97,200,000 243,000,000 - - 340,200,000
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 276,406,626 276,406,626
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 42,120,000 (42,120,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 47,640,424 56,451,858 288,954,285 (50,761,074)
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 14 177,734,677 132,097,997 1,395,241 1,428,387
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 34,016,724 31,049,636 - -
ดอกเบ้ียรับ (1,209,015) (1,324,945) (5,640,824) (287,128)
เงินปันผลรับ (162,000) - (71,957,000) (27,747,984)
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว (2,622,854) 1,200,500 (2,622,854) 1,200,500
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 (448,488,035) - (666,652,238) -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 3,209,900 - - -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 - - 392,000,000 -
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 21,963,176 (15,550,209) - -
ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั(กลบัรายการ) 701,089 2,539,418 (738,220) (7,758)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3,441,625) (2,964,357) 370 -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 3,174,298 261,641 - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 782,227 - - -
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,951,470 6,930,584 514,791 2,309,613
ตน้ทุนทางการเงิน 75,264,498 76,282,306 47,404,948 49,388,783
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 8,639,880 - - -
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 15 336,530,588 - - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 (91,402,363) (105,676,720) - -

183,283,059 181,297,709 (17,341,501) (24,476,661)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม่

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

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 148,325,378 45,085,247 11,663,455 4,001,812
- สินคา้คงเหลือ 152,661 176,042 738,220 7,758
- รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และรายการระหวา่งผลิต 6,878,923 (472,113) - 12,762,897
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,241,092 11,766,934 15,461,923 12,046,533
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - (853,000) - -
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 562,857 694,321 562,857 694,321
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,946,381) 18,195,522 - 14,428,462
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (71,043,515) 35,476,567 (23,806,207) (4,250,789)
- รายไดรั้บล่วงหนา้ (107,411,243) (35,079,237) 50,000 (11,923,500)
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (23,281,419) 20,298,978 (9,873,020) 11,510,308
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (16,095,088) (8,525,464) (12,368,861) (14,641,573)
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (926,967) (267,687) - (267,687)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 260,506 (1,427,988) 93,458 (14,500,000)

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 141,999,863 266,365,831 (34,819,676) (14,608,119)
ดอกเบ้ียจ่าย (75,525,435) (76,991,384) (50,512,346) (46,687,463)
จ่ายภาษีเงินได้ (32,060,924) (30,922,589) (1,133,254) (2,421,902)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 34,413,504 158,451,858 (86,465,276) (63,717,484)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

15

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 692,699 1,235,069 419,583 331,962
เงินปันผลรับ 23,456,865 - 31,742,168 17,962,832
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 113,500 - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (271,609,863) (35,000,000) (271,609,863) -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 9,083,370 32,000,000 4,083,370 -
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.4 - 16,626,088 5,000,000 -
เงินสดใหกู้ย้มืระยะส้ัน

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (100,000) (3,333,150) (180,426,450) -
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุน (111,526,450) - - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32.4 880,030,284 - 880,030,284 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 (1,350,000) - - -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (357,250,336) - (430,000,000)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,730,310 29,156,182 817 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (167,659,028) (223,612,021) (29,130) (26,253)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,222,308) (2,142,548) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 359,639,379 (542,320,716) 469,210,779 (411,731,459)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (17,840,967) 5,513,226 - -

เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 23 340,200,000 - 340,200,000 -
เงินสดจ่ายเพ่ือลดทุนในบริษทัยอ่ย (1,800,000) - - -
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล (4,310,638) (41,610,765) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 344,000,000 70,000,000 280,000,000 70,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (273,800,000) - (250,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.5 30,960,000 3,500,000 10,000,000 50,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (45,000,000) (10,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.6 (10,000,000) - - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 11,000,000 933,272,772 - 430,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 (700,501,213) (572,242,081) (619,479,176) (97,990,939)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,102,569) (6,279,389) (1,673,485) (1,534,026)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (290,195,387) 392,153,763 (285,952,661) 440,475,035

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 103,857,496 8,284,905 96,792,842 (34,973,908)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 159,520,297 151,235,392 5,855,224 40,829,132

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปี 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

เงินปันผลคา้งรับ - - - 9,785,168
การรับเงินปันผลโดยนาํไปหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย - - 50,000,000 -
การซ้ืออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน 3,859,000 - - -
การซ้ืออุปกรณ์โดยท่ียงัมิไดช้าํระเงิน 2,981,975 - - -
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน - - 408,000,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน การผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ จาํหน่ายละครโทรทศัน ์

ในรูปแบบวีดีโอซีดีและดีวีดีพร้อมลิขสิทธ์ิ ให้บริการเช่าช่วงพื้นท่ีศูนยก์ารค้า จัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว  ์ให้บริการสอน

ภาษาองักฤษ จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมและใหบ้ริการกิจกรรมการตลาด 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 

ท่ีสาํคญั และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 

และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี

นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 

ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึน

เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการ

ตีราคาใหม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัวิธีการ

ปฏิบติัทางบญัชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้

ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนใน 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบ

ระยะเวลาบญัชี มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  

ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั มาตรฐานดงักล่าว

ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนท่ีได้รับการยกเวน้ 

ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้

และได้กาํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรม

อยูใ่นลาํดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกับ 

การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการตีราคาใหม่ 

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดก้าํหนดใหช้ดัเจนข้ึนวา่

กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาวา่การไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ 

กลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม ได้มีการกาํหนดให้สินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงผลผลิตทาง

การเกษตร ณ จุดเกบ็เก่ียวจากสินทรัพยชี์วภาพของกิจการตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

สภาวิชาชีพไดมี้การออกแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

โดยยกเวน้พืชเพื่อการให้ผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 แนวปฏิบติัน้ีกาํหนดให ้

พืชเพื่อการให้ผลิตผล จะต้องวดัมูลค่าด้วย ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม หักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ไดก้าํหนด 

คาํนิยามให้ชัดเจนข้ึน สําหรับ “เง่ือนไขการได้รับสิทธิ” และ กาํหนดคาํนิยามแยกกันระหว่าง “เง่ือนไข

ผลงาน” และ “เง่ือนไขการบริการ” มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึนใน

เร่ือง ก) ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายชาํระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน 

วา่เป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดง

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ

ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลา 

การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีสาํหรับการจดัตั้ง

การร่วมคา้ท่ีอยู่ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) 

ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกันภัยต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกาํหนดให้นําเสนอการ

กระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน

ให้กับผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 

งบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห้คาํนิยาม

ของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุง

ดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการนาํบริษทัยอ่ย

เกือบทั้งหมดมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ได้กําหนดให้กิจการท่ีดําเนินธุรกิจด้าน 

การลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีกาํหนดไวส้ําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล

กระทบกบังบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกิจการ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายุติธรรมได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึน 

เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญา

ท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัน้ี กล่าวถึงการบญัชีสําหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีนาํส่งรัฐ หากหน้ีสินนั้นอยูภ่ายใตข้อบเขต

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียงัไดก้ล่าวเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับ

หน้ีสินการจ่ายเงินท่ีนาํส่งรัฐท่ีจงัหวะเวลาและจาํนวนเงินมีความแน่นอน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ

กบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 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 การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

    ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

    การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์

    เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

    ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

    สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและ 

   (ปรับปรุง 2558)    การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

   (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 

   (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 

   (ปรับปรุง 2558)    เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

   (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

   (ปรับปรุง 2558)    ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 

   (ปรับปรุง 2558)    กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

   (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

   (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

   (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 

   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)    หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  

   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)    ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 

    ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  

   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)    ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ 

    เหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

    ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 

   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)    เหมืองผวิดิน 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้ 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

   (ปรับปรุง 2559)    และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 

   (ปรับปรุง 2559)    ในกิจการอ่ืน 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจ

รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมี

ต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนั

หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่

ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบั

การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึนวา่

การคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตใหพ้ืชท่ี

ใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึน

สาํหรับการเลือกใชอ้ตัราคิดลดสาํหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานวา่ใหใ้ชอ้ตัราผลตอบแทน

ของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์

หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็น

อิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับ

กิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการ 

วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือ

การร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่หรือจะถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วม

หรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนไดเ้สีย

สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึง

ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจาก 

งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ช้งบการเงินตอ้ง

สามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยใหมี้การสนันิษฐานวา่การตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึง

ขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็น

ขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2599) ไดมี้การเปล่ียนแปลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการใหผ้ลผลิตซ่ึงสภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเม่ือ พ.ศ. 2558  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพื่อใหค้วามชดัเจนเพิ่มเติม

ในกรณีท่ีสินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พื่อขาย” เป็น “ท่ีมีไว้

เพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทางตรงกนัขา้มนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลง

แผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการบนัทึกบญัชีสาํหรับการเปล่ียนแปลง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ  

1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของ

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะตอ้งนํา

บริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษทัย่อยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนมากข้ึนสําหรับ  

1) การซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ 

ใหผู้ซ้ื้อนาํหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สีย

ในการดาํเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่  

หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนใหกิ้จการท่ีเป็น

กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัย่อยท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ี

กาํหนดใน TFRS 12 แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี

นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 

    เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

    เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 

    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์

    เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 

    รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

    สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 

   (ปรับปรุง 2559)  
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

   (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 

   (ปรับปรุง 2559)    เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

   (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 

   (ปรับปรุง 2559)    กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 

  (ปรับปรุง 2559)    กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

   (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

   (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

   (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั

บงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต ้29 (ปรับปรุง2559) 

   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

    ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  

   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559)    ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ 

    เหล่าน้ี สาํหรับ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 

   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)    เหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104  เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

   (ปรับปรุง 2559)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ 

   (ปรับปรุง 2559)    ทางการเงิน 
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2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ 

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด 

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้น 

งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย 

ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ

และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 

มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ 

โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหน้า 

การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นใน

กาํไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ

ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ

ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ  

ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่า

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของ 

ผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการ 

ซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ี

ยงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการ

ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

(2) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มกิจการ 

สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

สุทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(3) การจําหน่ายบริษทัย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการท่ี เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่า

ของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ 

หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น 

จะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษัทร่วม  
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 

กลุ่มกิจการถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วม

รับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรก

ดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน

ของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยม 

ท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 

ท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ

ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ

การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุน

ของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการ

จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทน

บริษทัร่วม 
 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการด้อยค่า

หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน 

งบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

(4) บริษัทร่วม (ต่อ) 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในบริษทั

ร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพย์

ท่ีโอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กาํไรและ

ขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 

(5) การร่วมการงาน 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภาระ

ผูกพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่าเป็น 

การร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื่อ

รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ี

กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน

สุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในการ

ร่วมคา้นั้น นอกจากวา่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการ

ร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกัน  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า

สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกลุเงนิท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิ 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใช้

ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 

จ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  

 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ

ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็น

ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ 

และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติ 

ท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
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2.8  รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตระหว่างผลติ 
 

รายการโทรทศัน์ระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ท่ีอยูร่ะหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็น

ตน้ทุนการให้บริการเม่ือไดโ้อนสิทธิและส่งมอบ หรือเม่ือไดอ้อกอากาศ ตน้ทุนการผลิตรายการโทรทศัน์ประกอบดว้ย

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ภาพยนตร์ระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เเป็นตน้ทุน 

การใช้บริการเม่ือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

คอนเสิร์ตระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตคอนสิร์ตท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เเป็นตน้ทุนการให้บริการ 

เม่ือไดจ้ดัแสดงคอนเสิร์ต ตน้ทุนการผลิตคอนเสิร์ตประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตคอนเสิร์ต 

และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

2.9  เงนิลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท คือ  

1. เงินลงทุนเพื่อคา้  2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย  และ  4. เงินลงทุนทัว่ไป  การจดัประเภท

ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ

ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 

(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน  

3 เดือนนบัแต่เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     

(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว ้

จนครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานกจ็ะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา

น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ี 

ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้า 

ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคา

เสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง

ราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา้

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
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เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  

หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 
 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของ 

มูลค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจาก 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 

เม่ือเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสารถวดัมูลค่า 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 

บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอาย ุ

การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 และ 5 ปี 

คอมพิวเตอร์ 3 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ใหเ้หมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ทนัที ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 

ท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

2.11 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เป็นสิทธิการเช่าพื้นท่ีอาคาร ซ่ึงบนัทึกในราคาทุน และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุ

ของสญัญาเช่า 
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2.12 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มาซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการได้มาซ่ึงบริษทัย่อย 

จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร

หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุ

ส่วนงานดาํเนินงานได ้

 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

2.13.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ

การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์ และจะถูกตดัจาํหน่ายตลอดอายุ

ประมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

 

2.13.2 สัญญาท่ีทํากบัลูกค้าและความสัมพนัธ์กบัลูกค้าที่เกีย่วข้อง 

 

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ  

วนัรวมธุรกิจ สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งมีอายกุารให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอน

และวดัมูลค่าท่ีราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม การตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายท่ีุคาดว่าจะให้

ประโยชนข์องความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

 

2.13.3 เคร่ืองหมายการค้า 

 

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดม้าจากการรวมกิจการ จะรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการคา้มีอายุ

การให้ประโยชน์ท่ีทราบได้แน่นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม วิธีตดัจาํหน่ายจะใช ้

วธีิเส้นตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของเคร่ืองหมายการคา้ตามอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน 30 ปี 

 

2.13.4 ลขิสิทธ์ิ 

 

รายจ่ายเพื่อให้ไดรั้บลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถึง 10 ปี 
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2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

อุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่าย จะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชี

อาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่า

สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหว่างมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้

สินทรัพยซ่ึ์งจะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์

ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความ

เป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว  
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่  

สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจาก

ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น

สญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน

ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 

คงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี

สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้าน

ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่าย

ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด 

ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้

ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 

กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.16 เงนิกู้ยืม 

 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่า 

ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ

รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  

 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้

ท่ีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดด้าํเนินงาน

และเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ี

การนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้

เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจาก

อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ

จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ

การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน

ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ 

ทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมิน 

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะ 

จ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

2.18.1 ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

บริษัทได้กาํหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้ งโครงการสมทบเงินและ

โครงการผลประโยชน ์

  

สําหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผูกพนัทาง

กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้

พนกังานทั้งหมดสาํหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการ

ไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 

 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบาํเหน็จบาํนาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงิน

ผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจยั เช่น อายุ จาํนวนปีท่ี

ใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

2.18.1 ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 

 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 

ส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ 

จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล 

ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องชําระ 

ภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ  

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.18.2 ผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้าง 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะจ่ายเม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอท่ีจะใหผ้ลประโยชน์

เม่ือเลิกจา้ง เพื่อสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน บริษทัจะรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง

เฉพาะเม่ือบริษทัมีโครงการท่ีเป็นทางการอยา่งละเอียดสาํหรับการเลิกจา้งและไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นไดใ้น

ส่วนของการเสนอท่ีจะให้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั้นจะคาํนวณจากจาํนวนพนกังานท่ีคาดว่า 

จะยอมรับขอ้เสนอ ผลประประโยชน์ท่ีมีกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลด

เป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

2.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็น

ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุน

จากการดาํเนินงานในอนาคต 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ 

จ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 

ภาระผกูพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ 

 

ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้

เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัท่ีสามารถกาํหนดเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุน้ท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจาํนวนเงิน

สุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ 

 

2.21 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ

สาํหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ รายไดค่้าโฆษณาและค่าเล่าเรียนรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้  

 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 

 

2.22 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริหารของบริษทัท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 

กลุ่มบกิจการมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตาม

สัญญา ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารของบริษทั โดยมุ่งเน้นความผนัผวน

ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัให้เหลือน้อย

ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

 

การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายท่ี

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง

การเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการความเส่ียง

จะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบาย

สําหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้

สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 

 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั อยา่งไรกต็าม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ 

ส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการ 

มีลูกหน้ีและเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีสาระสาํคญั นโยบายของบริษทัคือทาํใหเ้ช่ือมัน่

ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัเหมาะสม ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่า

มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การ 

ตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดม 

เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐาน

ของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง

เดียวกนั  

• ขอ้มูลระดับ 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดับ 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และดูหมายเหตุ 20.3 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 

บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 

    สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีรับรู้มูลค่ายุตธิรรม     

   ผ่านงบกาํไรขาดทุน 

       หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,478,793 - - 3,478,793 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ)  

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

(ก)  เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีใน 

งบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน  

จากตวัแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ห้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการ 

ในตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งสมํ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงกาํหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length 

basis) ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใช้สําหรับสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั 

เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 

 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมี

การซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ได้มีการจดัตั้งอย่างเป็นทางการ (over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการ

ของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจาก

ขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 

 

ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่น

ระดบั 3 

 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี : 

 

• ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตวัแทนสาํหรับเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนั;  

• มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได;้ 

• มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั; 

• เทคนิคอ่ืน เช่นการวเิคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหลือ  
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4 การปรับปรุงงบการเงนิใหม่ 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกัด 

(มหาชน) (“อินเด็กซ์”) รายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการจึงปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บจากการซ้ือกิจการตามรายงานดงักล่าวโดยปรับกบั 

ค่าความนิยม 

 

ผลของรายการปรับปรุงท่ีมีต่องบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

  ตามที่เคยรายงานไว้  เพิม่ขึน้(ลดลง)  ตามที่ปรับใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 680,548,920 20,104,256 700,653,176 

ค่าความนิยม 1,295,536,051 (35,837,500) 1,259,698,551 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 205,228,753 85,478,150 290,706,903 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17,575,902 3,483,000 21,058,902 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 159,216,614 (19,044,000) 140,172,614 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 29,429,393 20,701,979 50,131,372 

ขาดทุนสะสม 323,647,897 (1,177,787) 322,470,110 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 456,459,956 34,659,714 491,119,670 

    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 398,986,359 3,462,594 402,448,953 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 14,763,134 (1,107,021) 13,656,113 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 45,151,318 (2,355,573) 42,795,745 

    

กาํไรต่อหุน้  0.11 - 0.11 

 

เน่ืองจากรายการปรับปรุงดังกล่าวขา้งต้นไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการ 

จึงไม่ไดแ้สดงงบฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 

5.1 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 

 

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงคาํนวณ 

จากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นอยูใ่นสภาพพร้อมขาย การคาํนวณดงักล่าว

ตอ้งอาศยัการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 

 

5.2 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 

 

กลุ่มกิจการไดพ้จิารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มกิจการ

พิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์

เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆสําหรับภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผย 

ในหมายเหตุ 22 

 

5.3 ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.12 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15) 

 

6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ

กลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

หรือการออกหุน้ใหม่เพื่อลดภาระหน้ี 
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 สถาบัน  ธุรกจิบันเทิงและ  

 สอนภาษา ภัตตาคาร กจิกรรมการตลาด งบการเงนิรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 657,875,419 680,679,793 1,225,828,727 2,564,383,939 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (3,484,753) (3,484,753) 

รวมรายได ้ 657,875,419 680,679,793 1,222,343,974 2,560,899,186 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 31,550,988 33,018,920 101,352,974 165,922,882 

รายไดอ่ื้น    479,979,167 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน    (336,530,588) 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (66,117,501) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (211,751,401) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (75,264,498) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   และการร่วมคา้    91,402,363 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    47,640,424 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (20,745,016) 

กาํไรสุทธิ    26,895,408 
     

สินคา้คงเหลือ 365,911 20,715,821 7,168,177 28,249,909 

สินทรัพยถ์าวร 53,465,627 99,662,396 524,328,616 677,456,639 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,378,945 148,701,230 79,050,085 265,130,260 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม    477,135,439 

เงินลงทุนในการร่วมคา้    3,514,107 

ค่าความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    1,092,671,890 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม    3,467,326,205 
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ตามที่ปรับใหม่ 

 สถาบัน  ธุรกจิบันเทิงและ  

 สอนภาษา ภัตตาคาร กจิกรรมการตลาด งบการเงนิรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 716,334,676 723,139,560 737,559,849 2,177,034,085 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (8,211,123) (8,211,123) 

รวมรายได ้ 716,334,676 723,139,560 729,348,726 2,168,822,962 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน    65,031,359 

รายไดอ่ื้น    13,654,762 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (51,628,677) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (76,282,306) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   และการร่วมคา้    105,676,720 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    56,451,858 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (13,656,113) 

กาํไรสุทธิ    42,795,745 
     

สินคา้คงเหลือ 4,509,692 17,963,514 6,630,453 29,103,659 

สินทรัพยถ์าวร 63,246,800 89,329,864 548,076,512 700,653,176 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 53,664,421 148,199,310 88,843,172 290,706,903 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม    831,484,731 

เงินลงทุนในการร่วมคา้    15,540,411 

ค่าความนิยม    1,259,698,551 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    910,426,106 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม    4,037,613,537 

 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบด้วยอุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ  

ลูกหน้ี และเงินสดสาํหรับการดาํเนินงาน  
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8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 261,444,974 145,172,750 102,648,066 1,837,257 

เงินฝากธนาคารระยะสั้น 1,932,819 14,347,547 - 4,017,967 

 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224 

 

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.53 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 2.25) และมีระยะเวลาครบกาํหนดโดยเฉล่ียท่ี 

60 วนั 

 

9 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      

1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,671,556 3,478,793 14,911,700 4,329,446 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 281,000,000 281,000,000 15,000,000 15,000,000 

รวม 289,671,556 284,478,793 29,911,700 19,329,446 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,192,763) - (10,582,254) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 284,478,793 284,478,793 19,329,446 19,329,446 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย     

1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,671,556 3,478,793 14,911,700 4,329,446 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 271,000,000 271,000,000 - - 

รวม 279,671,556 274,478,793 14,911,700 4,329,446 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,192,763) - (10,582,254) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 274,478,793 274,478,793 4,329,446 4,329,446 
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9 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,329,446 

ซ้ือหลกัทรัพย ์ 609,863 

ขายหลกัทรัพย ์ (4,324,273) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,863,757 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,478,793 

 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 172,789,328 209,705,690 - 5,546,448 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 32.3) 15,578,225 26,367,826 - - 

รวม 188,367,553 236,073,516 - 5,546,448 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (38,896,426) (16,933,250) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 149,471,127 219,140,266 - 5,546,448 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 20,132,853 29,436,443 183,597 241,521 

ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดัจ่าย 1,406,583 590,566 1,374,410 484,691 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 741,203 22,156,572 5,233,922 12,680 

ลูกหน้ีอ่ืน 8,682,947 125,319,144 9,640,697 - 

รายไดค้า้งรับ 66,422,120 22,402,740 - 16,600,000 

เงินทดรองจ่าย 6,553,327 5,543,524 35,000 24,500 

เงินปันผลคา้งรับ 1,406,857 - - 9,785,168 

 254,817,017 424,589,255 16,467,626 32,695,008 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 95,724,410 108,990,896 - 12,000 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 32,210,153 44,137,402 - 3,347,448 

เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 4,049,219 36,539,248 - 2,187,000 

เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 26,223,029 13,947,091 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 30,160,742 32,458,879 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 188,367,553 236,073,516 - 5,546,448 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (38,896,426) (16,933,250) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 149,471,127 219,140,266 - 5,546,448 

 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,260,360 - - - 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,438,845 16,168,359 - - 

เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 2,315,689 7,271,167 - - 

เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,534,091 2,928,300 - - 

เกิน 12 เดือน 8,029,240 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,578,225 26,367,826 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,506,032) - - - 

 8,072,193 26,367,826 - - 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

11 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรรจุภณัฑ ์ 7,168,177 6,656,853 - 26,401 

แผน่วซีีดีและดีวดีี 55,581 767,400 55,581 767,400 

หนงัสือ 2,198,960 4,695,955 - - 

วตัถุดิบ - อาหาร 20,715,821 20,510,690 - - 

หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (1,888,630) (3,527,239) (55,581) (793,801) 

 28,249,909 29,103,659 - - 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 230,435,296 บาท และ 27,936 บาท (พ.ศ. 2558 : 

302,111,403 บาท และ 13,788 บาท) สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเล่าเรียนรอธนาคารนาํฝากเงิน 7,035,584 17,886,246 - - 

เงินประกนั - 14,500,000 - 14,500,000 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,896,165 14,765,516 183,273 1,105,397 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 43,257,026 37,047,132 5,465,274 6,098,280 

อ่ืนๆ 12,849,664 17,486,906 - 39,799 

 77,038,439 101,685,800 5,648,547 21,743,476 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 831,484,731 427,050,000 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (21,795,000) - 

ขายเงินลงทุนระหวา่งปี (441,399,031) (213,378,045) 

ส่วนแบ่งกาํไร 102,278,802 - 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 8,775,837 - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,209,900) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 477,135,439 213,671,955 

 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

181,500,000 หุ้น ให้กบับุคคลภายนอก ในราคาหุ้นละ 4.85 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 880 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว รวมอยูใ่น “รายไดอ่ื้น” เป็นจาํนวน 448 ลา้นบาทและ 667 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามลาํดบั ภายหลงัการจาํหน่ายเงินลงทุน สัดส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทั ไทย โซล่าร์ 

เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ลดลงจาก ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นจึงยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ลกัษณะของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  

  ลกัษณะ ประเทศที ่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกจิ ความสัมพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 วธีิการวดัมูลค่า 
       

บริษทัร่วม ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถือหุน้โดยตรง ไทย 10.00 20.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่    แสงอาทิตยเ์พื่อจาํหน่ายให ้      

   จาํกดั (มหาชน)    ภาครัฐและเอกชน      
       

                                บริษัทร่วมภายใต้บริษทั อนิเด็กซ์   ครีเอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) 

บริษทั แมก็ซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 50.00 50.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั แฮปปีโอ ้จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 33.00 33.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั ทาวน ์แบรนดด้ิ์ง จาํกดั จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 20.00 20.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึ ง เป็ น บ ริษัท จด ท ะ เบี ยน ใน ต ล าด ห ลัก ท รัพ ย์แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย มี จําน วน  1,107.15 ล้าน บ าท  (พ .ศ . 2558 :  

จาํนวน 1,380.35 ลา้นบาท) และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 456.25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 

จาํนวน 808.10 บาท) 
 

ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 

 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทัไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 977,037,378 337,425,538 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 2,259,172,791 686,176,899 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 3,236,210,169 1,023,602,437 

   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,138,661,570 3,820,792,271 

รวมสินทรัพย ์ 8,374,871,739 4,844,394,708 

   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) 554,488,346 246,191,276 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) 455,564,105 38,237,058 

หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 1,010,052,451 284,428,334 

   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   

หน้ีสินทางการเงิน 728,770,807 515,508,140 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,050,629,756 4,128,985 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม 2,779,400,563 519,637,125 

รวมหน้ีสิน 3,789,453,014 804,065,459 

   

สินทรัพย์สุทธิ 4,585,421,725 4,040,329,249 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  22,843,574 2,791 

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทใหญ่ 4,562,575,151 4,040,326,458 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป  

 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 421,727,250 129,150,388 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (149,513,136) (119,656,995) 

ดอกเบ้ียรับ 11,152,936 22,038,405 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (59,935,251) (27,847,171) 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 647,130,265 530,485,054 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (29,971,852) (3,707,058) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 617,158,413 526,777,996 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 13,608,683 24,486,026 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 630,767,096 551,264,022 
   

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 21,795,000 - 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม

ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,040,326,458 3,489,251,064 

เงินปันผล (108,893,652) - 

กาํไรสาํหรับปี 617,628,000 526,597,369 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 13,514,345 24,478,025 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 4,562,574,151 4,040,326,458 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 

มูลค่าตามบัญชี 456,257,415 808,065,292 

 

บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรายไม่มี

สาระสาํคญัอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

 

  

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละราย   

   ไม่มีสาระสาํคญัซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 20,878,024 23,419,439 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม;   

ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (571,087) (4,029,320) 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ีน - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (571,087) (4,029,320) 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 งบการเงนิรวม 

 บาท 
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 15,540,411 

เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,350,000 

ส่วนแบ่งขาดทุน (10,876,439) 

เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ (1,499,865) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (1,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,514,107 

 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั อินเด็กซ์ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัลงทุนในการร่วมคา้  

อินเดก็ซ์ ดีไซน์ 103 เป็นจาํนวนเงิน 1,350,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดีไซน์ 103 จดัตั้งข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

ลกัษณะของเงนิลงทุนในการร่วมค้า ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

 

    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  

  ลกัษณะ ประเทศที ่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเภทของธุรกจิ ความสัมพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 วธีิการวดัมูลค่า 

       

                                การร่วมค้าภายใต้บริษทั อนิเด็กซ์ ครีเอทฟี วิลเลจ จํากดั 

การร่วมคา้ ไอดีทู จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 67.00 67.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ซิต้ี นีออน  จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 50.00 50.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 103 มาโก ้ จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 70.00 70.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 63  จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 63.00 63.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดีไซน ์103  จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 90.00 - วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการร่วมคา้  
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การร่วมค้าท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 

 

กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

 

  

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละราย 3,514,107 15,540,411 

   ไม่มีสาระสาํคญัซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย   

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้;   

   กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (10,876,439) 781,096 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (10,876,439) 781,096 

 

13.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,263,018,871 

ขายเงินลงทุนระหวา่งปี (800,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 463,018,871 

 

บริษัท เอฟ็ฟิเชียนท์ องิลชิ เซอร์วสิเซส จํากดั 

 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทจาํหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกัด  

ใหก้บับริษทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 408 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนจาก

การจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 392 ลา้นบาท การ

จาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มกิจการใน บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วสิเซส จาํกดั 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัได้ลงทุนในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) (“อินเด็กซ์”) ซ่ึงจดัตั้งข้ึน 

ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการและจดักิจกรรมการตลาด โดยบริษทัซ้ือหุน้จาํนวน 86,000,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีออกและไดช้าํระเงินลงทุนจาํนวน 430 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัได้จดัทาํรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้รับจากการลงทุนแลว้เสร็จและ 

ใชผ้ลจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัค่าความนิยม 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายสาํหรับการซ้ือกิจการอินเด็กซ์และสินทรัพยท่ี์ไดม้า และหน้ีสินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 บาท 
  

เงินสด 430,000,000 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมดที่จ่าย 430,000,000 

  

ต้นทุนท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือ  

   (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 1,811,788 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากดั (มหาชน) (ต่อ) 

 

มูลค่าที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา 

 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 72,749,664 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 380,484,910 

สินคา้คงเหลือ 4,807,602 

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,626,088 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 40,412,408 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 23,262,292 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15,338,712 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 480,662,531 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,589,306 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,416,618 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 77,989,726 

เงินเบิกเกินบญัชี (35,696,858) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (117,061,572) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (34,297,208) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (48,432,380) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (7,122,724) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (38,371,984) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (36,308,790) 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11,000,000) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (36,122,018) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (21,809,000) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (43,100) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 830,074,223 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (525,099,002) 

สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ 304,975,221 
  

ค่าความนิยม 125,024,779 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้
        สัดส่วนของ 

        หุ้นสามญัทีถื่อโดย 

        ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี

    สัดส่วนของหุ้นสามญั สัดส่วนของหุ้นสามญั อาํนาจควบคุม 

 สถานทีห่ลกัในการ   ทีถื่อโดยบริษัทใหญ่ ทีถื่อโดยกลุ่มกจิการ (ร้อยละ) 

 ประกอบธุรกจิ/ประเทศ   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ช่ือ ทีจ่ดทะเบียนจดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บริษัทย่อย          

บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

     รายการโทรทศัน ์        

บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จาํกดั ไทย หยดุดาํเนินงาน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  ไทย การลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บริษทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ไทย การลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

   (เดิมช่ือ “บริษทั ซีวดีี           

   ออแกไนเซอร์ จาํกดั”          

บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช           

   เซอร์วสิเซส จาํกดั ไทย สถาบนัสอนภาษา ถือหุน้โดยตรง - 99.99 99.99 - 0.01 0.01 

บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 - - 50.00 50.00 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด           

   กรุ๊ป จาํกดั          

บริษทั  เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั ไทย ภตัตาคาร ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ          

   เอด็ดูเคช่ัน กรุ๊ป จาํกดั          

บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช           

   เซอร์วสิเซส จาํกดั ไทย สถาบนัสอนภาษา ถือหุน้ทางออ้ม - 99.99 99.99 - 0.01 0.01 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อนิเดก็ซ์           

   ครีเอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน)          

บริษทั อีเวน้ท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษทั เทรเบียง จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษทั มีเดีย วชิัน่ (1994) จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บริษทั อินสปาย อิมเมจ จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 60.00 60.00 40.00 40.00 

บริษทั ไอธ้ิงแอด็ จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 40.00 40.00 60.00 60.00 

บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 26.00 26.00 74.00 74.00 

   จาํกดั          

บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

   จาํกดั          

บริษทั อินเด็กซ์ แอนด ์เอม็ จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บริษทั อินเด็กซ์ แอนด ์ว ีจาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บริษทั บ๊ิก อีเวนท ์จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 70.00 70.00 30.00 30.00 

บริษทั ไอ ซี ว ีเอก็ซ์ จาํกดั ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 70.00 70.00 30.00 30.00 

บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ ไทย จดักิจกรรมทางการตลาด ถือหุน้ทางออ้ม - - 60.00 60.00 40.00 40.00 

   จาํกดั          

 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ย

ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั 

 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 457.41 ลา้นบาท เป็นของกลุ่มบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั 

(“กลุ่มอินเดก็ซ์) 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั 

 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อ

กลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มอินเดก็ซ์ 

 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 สาํหรับรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 กลุ่มอนิเดก็ซ์ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

ส่วนท่ีหมุนเวยีน  

สินทรัพย ์ 389,641,877 

หน้ีสิน (237,494,709) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 152,147,168 

  

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน  

สินทรัพย ์ 107,263,087 

หน้ีสิน (115,092,057) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ (7,828,970) 

สินทรัพย์สุทธิ 144,318,198 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั (ต่อ) 

 

รายละเอียดด้านล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยแต่ละรายท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมี

สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 กลุ่มอนิเดก็ซ์ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

รายได ้ 1,101,255,259 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษี (52,563,159) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,821,311) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (558,417) 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (60,942,887) 

รวมขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    (30,081,130) 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,310,636) 

 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

 กลุ่มอนิเดก็ซ์ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 158,443,640 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (101,851,540) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (21,424,858) 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 35,167,242 

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 90,618,375 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี    125,785,617 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงนิรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง    

   และอุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558       

ราคาทุน - - 158,992,048 23,228,408 8,000,000 190,220,456 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - (29,611,475) (5,678,894) - (35,290,369) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - - 129,380,573 17,549,514 8,000,000 154,930,087 

       

สําหรับปีส้ินสุด       

   วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - 129,380,573 17,549,514 8,000,000 154,930,087 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 98,094,550 109,345,116 261,487,743 8,269,385 3,465,736 480,662,530 

ซ้ือสินทรัพย ์ 33,019,060 - 139,420,105 12,132,186 39,040,672 223,612,023 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (10,685) - (24,482,954) (1,698,187) - (26,191,826) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (261,641) - - (261,641) 

การโอนสินทรัพย ์ - - 26,168,848 - (26,168,848) - 

ค่าเส่ือมราคา - (4,938,697) (120,850,222) (6,309,078) - (132,097,997) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 131,102,925 104,406,419 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,176 

       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

    (ตามที่ปรับใหม่)       

ราคาทุน 131,102,925 109,345,116 561,324,149 41,931,792 24,337,560 868,041,542 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,938,697) (150,461,697) (11,987,972) - (167,388,366) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 104,406,419 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,176 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง    

   และอุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ทีด่นิ อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สําหรับปีส้ินสุด       

   วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 131,102,925 104,406,419 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,176 

ซ้ือสินทรัพย ์ - - 113,386,723 8,130,427 49,123,853 170,641,003 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (4,288,684) (1) - (4,288,685) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,963,571) - (210,727) (3,174,298) 

การโอนสินทรัพย ์ - - 30,212,461 - (30,212,461) - 

การดอ้ยค่า -  (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880) 

ค่าเส่ือมราคา - (9,812,447) (159,498,858) (8,423,372) - (177,734,677) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 

       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 131,102,925 109,345,116 697,671,078 50,062,218 43,038,225 1,031,219,562 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (14,751,144) (309,960,555) (20,411,344) - (345,123,043) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี   

ตน้ทุนขาย 100,146,463 4,572,802 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 27,127,301 84,001,300 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 36,118,882 7,902,336 

ค่าใชใ้นการบริหาร 14,342,031 35,621,559 

 177,734,677 132,097,997 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เคร่ืองตกแต่ง   

 และอุปกรณ์   

 สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 2,816,156 9,380,500 12,196,656 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,625,196) (1,004,963) (2,630,159) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,190,960 8,375,537 9,566,497 

    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,190,960 8,375,537 9,566,497 

ซ้ือสินทรัพย ์ 4,607 21,646 26,253 

ค่าเส่ือมราคา (450,164) (978,223) (1,428,387) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363 

    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 2,820,763 9,402,146 12,222,909 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,075,360) (1,983,186) (4,058,546) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363 

    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363 

ซ้ือสินทรัพย ์ 29,130 - 29,130 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,187) - (1,187) 

ค่าเส่ือมราคา (414,788) (980,453) (1,395,241) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 

    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 2,845,710 9,402,146 12,247,856 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,487,152) (2,963,639) (5,450,791) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 

 

ท่ีดินและอาคารท่ีมีราคาตามบัญชีจาํนวน 230.14 ล้านบาท ได้นําไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน  

(หมายเหตุ 20.2) 

 

ค่าเส่ือมราคาจาํนวน 1,395,241 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,423,387 บาท) รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และ

ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 68,167,014 66,238,061 9,402,146 9,402,146 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (30,965,201) (9,975,144) (2,963,639) (1,983,186) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,201,813 56,262,917 6,438,507 7,418,960 

 

15 ค่าความนิยม 

 งบการเงนิรวม 

  ตามที่ปรับใหม่ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม    

ราคาทุน 1,259,698,551 1,134,673,742 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,259,698,551 1,134,673,742 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,259,698,551 1,134,673,742 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย - 125,024,809 

การดอ้ยค่า (336,530,588) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 923,167,963 1,259,698,551 

   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    

ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (336,530,588) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 923,167,963 1,259,698,551 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบญัชีของส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษาลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

โดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จาํนวน 336 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้ท่ีเคยคาดการณ์ไวล้ดลงอย่าง 

มีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวการณ์โดยรวม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยู่ในค่าใช้จ่ายอ่ืนใน 

กาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 

70 



บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

15 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน 
 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 

 ธุรกจิสถาบัน    

 สอนภาษา ธุรกจิภัตตาคาร กจิกรรมการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การปันส่วนค่าความนิยม 389,548,884 408,594,300 125,024,779 923,167,963 
 

 พ.ศ. 2558 

 ตามที่ปรับใหม่ 

 ธุรกจิสถาบัน    

 สอนภาษา ธุรกจิภัตตาคาร กจิกรรมการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

การปันส่วนค่าความนิยม 726,079,472 408,594,300 125,024,779 1,259,698,551 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หน่วยสินทรัพยท่ี์คาํนวณโดยใช้

ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร 

กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัรา

การเติบโตเฉล่ียของของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นดาํเนินงานอยู ่
 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 ธุรกจิสถาบันสอนภาษา ธุรกจิภัตตาคาร ธุรกจิกจิกรรมการตลาด 
    

อตัราการเติบโต1 ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 2.0    ร้อยละ 3.0 

อตัราคิดลด2 ร้อยละ 9.0    ร้อยละ 10.0    ร้อยละ 11.0 
 

1 อตัราการเติบโตถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแส 

เงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 
2 อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 

ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พือ่การวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ 

การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม  

ซ่ึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

 

71 



บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

16  สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

 งบการเงนิรวม 

   ความสัมพนัธ์  สินทรัพย์  

  โปรแกรม กบัลูกค้า เคร่ืองหมาย ไม่มตีัวตน  

 ลขิสิทธ์ิ คอมพวิเตอร์ ทีเ่กีย่วข้อง การค้า ระหว่างติดตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558       

ราคาทุน 21,541,934 31,266,033 33,960,000 152,221,000 782,227 239,771,194 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,141,152) (2,549,357) (9,056,000) - - (13,746,509) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 19,400,782 28,716,676 24,904,000 152,221,000 782,227 226,024,685 

       

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่       

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 19,400,782 28,716,676 24,904,000 152,221,000 782,227 226,024,685 

การไดม้าจากการรวมธุรกิจ - 3,612,306 89,977,000 - - 93,589,306 

การซ้ือเพิ่ม - 2,142,548 - - - 2,142,548 

การตดัจาํหน่าย (6,510,742) (1,382,010) (18,083,184) (5,073,700) - (31,049,636) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903 

       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       

   (ตามทีป่รับใหม่)       

ราคาทุน 21,541,934 37,020,887 123,937,000 152,221,000 782,227 335,503,048 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,651,894) (3,931,367) (27,139,184) (5,073,700) - (44,796,145) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903 

       

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่       

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903 

การซ้ือเพิ่มข้ึน 2,086,076 7,136,232 - - - 9,222,308 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ -  - - (782,227) (782,227) 

การตดัจาํหน่าย (6,658,481) (1,966,511) (20,317,700) (5,074,032) - (34,016,724) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 

       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 23,628,010 44,157,119 123,937,000 152,221,000 - 343,943,129 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,310,375) (5,897,878) (47,456,884) (10,147,732) - (78,812,869) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 

 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 34,016,724 บาท (พ.ศ. 2558 : 31,049,636 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บาท 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,815,723 

ค่าตดัจาํหน่าย  (562,857) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ  3,252,866 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     

   ประโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดือน - 4,181,257 - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     

   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 28,453,372 19,553,830 - - 

 28,453,372 23,735,087 - - 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     

   ภายใน 12 เดือน 3,228,850 3,228,850 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     

   เกินกวา่ 12 เดือน 45,900,707 49,578,707 - - 

 49,129,557 52,807,557 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (20,676,185) (29,072,470) - - 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (29,072,470) (21,337,042) - - 

ซ้ือบริษทัยอ่ย  - (11,392,382) - - 

เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 30) 8,256,681 3,656,954 - - 

เพิ่ม (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 139,604 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (20,676,185) (29,072,470) - - 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัท่ี รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วนัที ่

 1 มกราคม ในกาํไรขาดทุน ในงบกาํไร 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 105,273 - 3,916,171 4,021,444 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ-ภาษีเงินได ้     

   ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3,483,000 - - 3,483,000 

ผลประโยชน์พนกังาน 5,465,797 139,604 4,522,701 10,128,102 

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 509,435 - (41,495) 467,940 

ประมาณการค่าร้ือถอน 3,183,352 - 53,034 3,236,386 

ขาดทุนสะสม 10,988,230 - (3,871,730) 7,116,500 

 23,735,087 139,604 4,578,681 28,453,372 

 

 

   

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,282,534) - 863,654 (5,418,880) 

เคร่ืองหมายการคา้ (29,429,393) - 1,014,806 (28,414,587) 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (17,095,630) - 1,799,540 (15,296,090) 

 (52,807,557) - 3,678,000 (49,129,557) 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ตามที่ปรับใหม่ 

 ณ วนัที ่  รายการที่รับรู้ ณ วนัที ่

 1 มกราคม เพิม่ขึน้จาก ในงบกาํไร 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 ซ้ือบริษัทย่อย ขาดทุน พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - 1,342,286 (1,342,286) - 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 3,483,000 - 3,483,000 

ผลประโยชน์พนกังาน - 4,469,955 995,842 5,465,797 

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั - - 509,435 509,435 

ประมาณการค่าร้ือถอน - - 3,183,352 3,183,352 

ขาดทุนสะสม 9,107,158 1,121,377 864,968 11,093,503 

 9,107,158 10,416,618 4,211,311 23,735,087 
 

 

   

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (3,813,600) (2,468,934) (6,282,534) 

เคร่ืองหมายการคา้ (30,444,200) - 1,014,807 (29,429,393) 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง - (17,995,400) 899,770 (17,095,630) 

 (30,444,200) (21,809,000) (554,357) (52,807,557) 
 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,226,339 21,058,902 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (46,902,523) (50,131,372) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (20,676,184) (29,072,470) - - 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหกักลบกนัไดเ้ม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบั

หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์

และหน้ีสินสุทธิในแต่ละบริษทั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงิน 15.8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 44.6 ลา้นบาท) ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ทางภาษีใน 

พ.ศ. 2564 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมดัจาํ 31,913,038 31,673,440 - - 

เงินประกนั 51,320,519 45,823,963 1,372,894 1,466,352 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 66,802,067 52,756,340 - - 

อ่ืนๆ 83,371 9,918,871 - - 

 150,118,995 140,172,614 1,372,894 1,466,352 

 

20 เงนิกู้ยืม 

 

20.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 11,332,705 10,822,650 1,673,484 1,673,484 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 19,924,299 28,536,923 1,812,927 3,486,411 

 31,257,004 39,359,573 3,486,411 5,159,895 

 

20.2 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 132,000,000 70,000,000 100,000,000 70,000,000 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 230.14 ลา้นบาท (หมายเหตุ 14) 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 154,350,730 584,557,367 108,737,837 550,334,375 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 790,367,925 970,862,500 426,981,224 604,863,863 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระเกินกวา่ 5 ปี - 78,800,000 - - 

 944,718,655 1,634,219,867 535,719,061 1,155,198,238 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 

 

มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 4.53 ถึงร้อยละ 5.25 

(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.65 ถึงร้อยละ 5.25) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารคํ้าประกนัโดยหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั หุ้นทั้งหมดของ

บริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จาํกัด หุ้นทั้ งหมดท่ีบริษทัถือของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) และ 

หุน้จาํนวน 101.18 ลา้นหุน้ ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,634,219,867 1,155,198,237 

เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 11,000,000 - 

การจ่ายคืนเงินกูย้มื (700,501,213) (619,479,176) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 944,718,654 535,719,061 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

20.4 อตัราดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เงินกูย้มืประเภทอ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 3.90 - 6.75 4.00 - 6.50 3.90 - 4.52 4.00 - 5.53 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1.00 - 5.06 4.37 - 5.06 4.37 4.37 

 

20.5 วงเงนิกู้ยืม 

 

กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 347,000,000 90,000,000 40,000,000 40,000,000 

 

วงเงินกูย้มืท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารไดรั้บมาเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ

และบริษทั 

 

21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 152,563,559 179,109,579 110,092 6,044,594 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 32.3) 569,775 572,690 1,005 6,972,710 

เจา้หน้ีอ่ืน 8,925,830 50,438,435 - 10,900,000 

 162,059,164 230,120,704 111,097 23,917,304 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 48,859,622 6,049,061 6,600,845 4,536,402 

หน้ีสินจากการรวมธุรกิจ  - 36,122,018 - - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 19,504,592 6,643,296 466,619 2,128,157 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,446,878 287,288 48,172 181,456 

ขาดทุนจากการประมาณการ     

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 698,020 25,646 - 22,517 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (926,967) (267,687) - (267,687) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 69,582,145 48,859,622 7,115,636 6,600,845 

 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับแต่ละรายการดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 19,504,592 6,643,296 466,619 2,128,157 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,446,878 287,288 48,172 181,456 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย     

   ผลประโยชนพ์นกังาน) 20,951,470 6,930,584 514,791 2,309,613 

 

ค่าใชจ่้ายจาํนวน 20,951,470 บาท และ 514,791 บาท (พ.ศ. 2558 : 6,930,584 บาท และ 2,309,613 บาท) ไดร้วมอยูใ่น “ค่าใชจ่้าย 

ในการบริหาร” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 2.70 - 4.26 4.00 2.95 4.00 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 3.00 - 8.09 5.00 5.00 5.00 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการ เป็นดงัน้ี 

 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมต ิ

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

อตัราคิดลด ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 ลดลง  

ร้อยละ 7 

ลดลง  

ร้อยละ 7 

เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 15 

เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 8 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 8 

เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 8 

ลดลง  

ร้อยละ 12 

ลดลง  

ร้อยละ 7 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลายๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้และโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (ค่ารักษาพยาบาล) โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 

การเปล่ียนแปลงในอตัรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ

พนัธบตัร 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะทาํให้หน้ีสินของโครงการเพิ่ม

สูงข้ึนถึงแมว้า่การเพิ่มมูลค่าของพนัธบตัรท่ีโครงการไดถื้อไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผูกพนัโครงการบาํเหน็จบาํนาญบางส่วนไดผู้กอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน

จะทาํให้มีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน (ถึงแมว้า่โดยส่วนใหญ่จะมีการกาํหนดระดบัของเงินเฟ้อสูงสุด 

เพื่อป้องกนัโครงการจากอตัราเงินเฟ้อท่ีรุนแรง) สินทรัพยข์องโครงการส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บ

ผลกระทบ (พนัธบตัรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) หรือมีความสัมพนัธ์เพียงเลก็นอ้ยกบัภาวะเงินเฟ้อ 

(ตราสารทุน) ซ่ึงทาํให้การเพิ่มข้ึนในภาระเงินเฟ้อจะทาํให้เพิ่มผลขาดทุน/ส่วนขาดท่ีเกิดจาก

โครงการ 

 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 19.30 ปี (พ.ศ. 2558 : 20.30 ปี) 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 

 

 งบการเงนิรวม 

 

น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 226,012 11,063,853 3,159,125 298,893,698 313,342,688 

ผลประโยชน์อ่ืนหลงัออกจากงาน 616,000 690,774 1,946,989 1,563,320 4,817,083 

 

 งบการเงนิรวม 

 

น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 283,704 66,150 3,636,210 251,724,908 255,710,972 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ(ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - - 58,805,363 58,805,363 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 225,744 - 1,175,365 8,153,938 9,555,047 

 

23 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

  จํานวน    

  หุ้นสามัญ  ส่วนเกนิ  

 จํานวนหุ้น ที่ออกจําหน่าย หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 จดทะเบียน หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 32,400,000 32,400,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม      

   หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 291,600,000 291,600,000 - - - 

 324,000,000 324,000,000 324,000,000 370,773,735 694,773,735 

กาจดทะเบียนเพิ่มทุน 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 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

23 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจํานวน 421,200,000 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 421,200,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

(พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 421,200,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 

324,000,000 หุน้)  

 

พ.ศ. 2559 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวน 97,200,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรับชาํระท่ี

มูลค่าหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 340.20 ลา้นบาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มีจาํนวนเพิ่ม

เป็น 421,200,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

พ.ศ. 2558 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 10 บาท 

ต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลงบริษทัมีหุน้สามญัจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 32,400,000 หุน้ เป็นหุน้สามญัจาํนวน 

324,000,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

ท่ีประชุมยงัไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 97,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุน้ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ

อํานาจทั่วไป โดยภายหลังการเปล่ียนแปลงบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 324,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 

421,200,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

24 การหักกลบขาดทุนสะสม 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมติัการชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยหักจากทุน

สํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 16.73 ลา้นบาท และ 298.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงจะทาํให้บริษทัไม่มีผลขาดทุน

สะสมคงเหลือ และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 72.56 ลา้นบาท  
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

25 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 16,726,352 - 16,726,352 

การหกักลบขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 24) - (16,726,352) - (16,726,352) 

จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย 42,120,000 - 42,120,000 - 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 42,120,000 - 42,120,000 - 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

26 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

การวดัมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน ์     

   พนกังาน (558,418) (25,646) - (22,517) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

   จากบริษทัร่วม:     

   กาํไรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 8,775,837 4,897,205 - - 

           หกั  จดัประเภทรายการใหม่     

               ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน (9,856,782) - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (1,639,363) 4,871,559 - (22,517) 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

27 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธิท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

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

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั     

   (บาท) 56,976,538 35,164,296 276,406,626 (50,761,074) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีออกระหวา่งปี (หุน้) 398,891,803 324,000,000 398,891,803 324,000,000 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.14 0.11 0.69 (0.16) 
 

 

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 

28 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 1,209,015 1,324,945 5,640,824 287,128 

เงินปันผลรับ 162,000 248,000 71,957,000 27,747,984 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 39,600,000    27,600,000 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม      

   (หมายเหตุ 13.1) 448,488,035 - 666,652,238 - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน     

   ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 5,389,491 - 2,612,327 - 

กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 565,127 - - - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 99,530 - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 544,192 - - - 

รายไดอ่ื้น 23,521,777 12,081,817 2,909,700 1,553,913 

รวม 479,979,167 13,654,762 789,372,089 57,189,025 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะ

ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  701,089 3,527,239 738,220 793,801 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 177,734,677 132,097,997 1,395,241 1,428,387 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 34,016,720 34,016,724 - - 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 336,530,588 - - - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

   (หมายเหตุ 13.3) - - 392,000,000 - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน     

   (หมายเหตุ 22) 20,793,750 6,930,584 514,791 2,309,613 

 

ค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะ

ไดด้งัน้ี 

 

30 ภาษีเงนิได้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 29,001,696 17,313,067 12,547,659 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,256,681) (3,656,954) - - 

 20,745,015 13,656,113 12,547,659 - 
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30 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี 

คูณกบัอตัราภาษี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ตามที่ปรับใหม่   

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 47,640,454 56,451,858 288,954,285 (50,761,074) 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     

   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 9,528,091 11,290,372 57,790,857 (10,152,215) 

ผลกระทบ :     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน     

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากภาษี (18,292,650) (21,572,852) - - 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (18,633,143) (10,585,549) (14,359,000) (4,046,097) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 22,782,388 2,952,321 179,611 2,357,228 

รายจ่ายท่ีใชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่ม (3,732,302) - (764,140) - 

ขาดทุนทางภาษีท่ีรับรู้ในปี (2,041,929) - (30,299,669) - 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,134,560 31,571,821 - 11,841,084 

ภาษีเงินได ้ 20,745,015 13,656,113 12,547,659 - 

 

31 รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

31.1 การเปลีย่นแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการลดทุนของบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการได้ลดทุนจดทะเบียนจาก  

12.0 ลา้นบาทเป็น 8.4 ลา้นบาท โดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 100 บาทต่อหุน้ เป็นหุน้ละ 70 บาทต่อหุน้ ภายหลงัการ

ลดทุนดงักล่าว ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจาํนวน 1.8 ลา้นบาท 
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จาํกัด 

ในระหวา่งปีสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

เงินสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,800,000) - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง (1,800,000) - 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

31 รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ต่อ) 

 

31.2 การเปลีย่นแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการได้เพิ่มทุน 

จดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 13.2 ล้านบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นท่ีออกใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มกิจการยงัมีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์

จาํกดัในระหวา่งปีสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 8,200,000  

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 5,719,055  

   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงข้ึนจากการเปล่ียนแปลง    

   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย (5,719,055) - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 8,200,000 - 

 

31.3 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่สําหรับปีมีดงันี ้

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (1,800,000) - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัย่อย 8,200,000 - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงข้ึนจากการเปล่ียนแปลงส่วนได ้   

   เสียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย (5,719,055) - 
   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึน 680,945 - 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมาลีนนท์ และบริษทั บีอีซี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้น 

ในบริษัทจาํนวนร้อยละ 24.95 และ 13.83 หุ้นท่ีเหลือร้อยละ 61.32 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

และบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13  

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

32.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     

   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 110,494,155 47,840,000 - - 

   บริษทัยอ่ย - - 2,130,704 2,123,944 

   บริษทัร่วม 25,724,313 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,777,322 38,307,920 - 507,920 

 137,995,790 86,147,920 2,130,704 2,631,864 

 
   

 

รายได้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 41,899,567 - 

   บริษทัร่วม 423,308 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,499,266 - - - 

 9,922,574 - 41,899,567 - 

     

ดอกเบีย้รับ     

   บริษทัยอ่ย - - 4,738,089 29,084,316 

   บริษทัร่วม 177,355 - - - 

 177,355 - 4,738,089 29,084,316 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซ้ือสินค้า     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,054 6,030 6,054 6,030 

     

ต้นทุนการให้บริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 1,200,000 - 

   บริษทัร่วม 1,244,049 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,675,354 37,800,000 - - 

 2,919,403 37,800,000 1,200,000 - 

     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     

   บริษทัยอ่ย - - 157,778 36,261 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,396,026 8,857,760 6,396,026 8,582,760 

 6,396,026 8,857,760 6,553,804 8,619,021 

     

ดอกเบี้ยจ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - 2,202,363 2,633,527 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.3 ยอดค้างชําระท่ีเกดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 10)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  15,578,225 26,367,826 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 21)     

   บริษทัยอ่ย - - - 6,513,282 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569,775 572,690 1,005 459,428 

 569,775 572,690 1,005 6,972,710 

     

รายได้ค้างรับ     

   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 40,016,240 - - - 

   บริษทัยอ่ย - - - 9,785,167 

   บริษทัร่วม 1,334,914 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 849,931 - - 

 41,351,154 849,931 - 9,785,167 

     

เงนิรับล่วงหน้าสําหรับค่าผลติ     

   รายการโทรทัศน์     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 20,205,607 - - 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - 31,359 2,990,504 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 532,964 459,703 532,964 459,703 

 532,964 459,703 564,323 3,450,207 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย 3,433,150 3,333,150 583,426,450 - 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,333,150 - 

เงินใหกู้เ้พิ่มในระหวา่งปี 100,000 588,426,450 

การจ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี - (5,000,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 3,433,150 583,426,450 

 

เงินให้กู้แก่บริษทัย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 2 ต่อปี และไม่ระบุ 

วนัจ่ายชาํระคืน 

 

32.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - - 43,000,000 128,000,000 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 14,500,000 - - 

 - 14,500,000 43,000,000 128,000,000 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

32.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,500,000 128,000,000 

เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 30,960,000 10,000,000 

การจดัประเภทใหม่ (45,460,000) - 

เงินกูจ่้ายคืนในระหวา่งปี - (95,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ - 43,000,000 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี  

และเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 อยูใ่นสกลุเงินบาทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี และไม่ไดก้าํหนดวนัจ่ายชาํระคืน 

 

32.6 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,460,000 - - - 

 35,460,000 - - - 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

32.6 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - 

การจดัประเภทใหม่ 45,460,000 - 

เงินกูจ่้ายคืนในระหวา่งปี (10,000,000) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 35,460,000 - 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนอยู่ในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี  

และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 

 

32.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกจิการ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 67,592,612 63,532,853 36,644,682 37,602,617 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,456,661 1,936,122 1,521,579 1,885,477 

 72,049,273 65,468,975 38,166,261 39,488,094 
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บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

33 ภาระผูกพนั 

 

33.1     หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพื่อคํ้าประกนัสัญญา

ก่อสร้างจาํนวน 41.69 ลา้นบาท 

 

33.2    ภาระผูกพนัที่เป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับพื้นท่ีภายในศูนยก์ารคา้และสัญญาเช่าอาคารหลายฉบบัโดยมีระยะเวลาส้ินสุด

สญัญาต่าง ๆ กนั  

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 167,883,717 177,319,364 375,573 5,255,579 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 190,179,973 143,955,820 640,646 844,152 

เกินกวา่ 5 ปี 139,873 3,708,520 139,873 311,940 

 358,203,563 324,983,704 1,156,092 6,411,671 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

บริษัท มีเดยี วช่ัิน (1994) จํากดั 

 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2559 ในราคา 24.26 บาทต่อหุน้ 

เป็นจาํนวนทั้งหมด 10 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 
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	2.16 เงินกู้ยืม
	เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้นเงินกู้ยืมวัดมูลค่า ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิด...
	ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ ที่จะใช้วงเงินบางส่วน...
	เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือ...
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมิ...
	2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
	2.18 ผลประโยชน์พนักงาน
	2.18.1 ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
	2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
	2.18.1 ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ต่อ)
	หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว...
	ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
	2.18.2 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
	2.19 ประมาณการหนี้สิน
	ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณกา...
	2.19 ประมาณการหนี้สิน
	ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ จ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื...
	กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระ ภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
	ความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
	2.20 ทุนเรือนหุ้น
	2.21 การรับรู้รายได้
	2.22 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
	3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
	3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
	ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
	ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และดูหมายเหตุ 20.3 สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของเงินกู้ยืมระยะยาวที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
	ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
	3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
	(ก)  เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1
	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ใน งบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการแลกเปลี่ยน  จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้า...
	(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (over-the-counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน...
	ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 3
	เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ :
	เนื่องจากรายการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการ จึงไม่ได้แสดงงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
	5 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
	5.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
	กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งคำนวณ จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพพร้อมขาย การคำนวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณข...
	5.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	5.3 ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
	6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
	10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
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	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
	31 ธันวาคม
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	บาท
	บาท
	บาท
	13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 181,500,000 หุ้น ให้กับบุคคลภายนอก ในราคาหุ้นละ 4.85 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 880 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่...
	ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
	13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า
	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท อินเด็กซ์ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนในการร่วมค้า  อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิ...
	ลักษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้า ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
	13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)
	13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (“อินเด็กซ์”) ซึ่งจัดตั้งขึ้น ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการและจัดกิจกรรมการตลาด โดยบริษัทซื้อหุ้นจำนวน 86,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกแล...
	ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทได้จัดทำรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับจากการลงทุนแล้วเสร็จและ ใช้ผลจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินกับค่าความนิยม
	สิ่งตอบแทนที่จ่ายสำหรับการซื้อกิจการอินเด็กซ์และสินทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่จะรับรู้ ณ วันที่ซื้อกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	สิ่งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
	13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
	13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	ที่ดินและอาคารที่มีราคาตามบัญชีจำนวน 230.14 ล้านบาท ได้นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ 20.2)
	ค่าเสื่อมราคาจำนวน 1,395,241 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,423,387 บาท) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
	   ชำระภายในหนึ่งปี
	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
	   ชำระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

	บาท
	บาท
	บาท
	604,863,863
	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
	   ชำระเกินกว่า 5 ปี
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	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
	เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32.3)
	เจ้าหนี้อื่น
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
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	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจาก หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สาม...


