
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล  

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 

ในการจดัทาํและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ

กิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน

และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  

ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

สกุณา  แย้มสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 

กรุงเทพมหานคร 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 275,100,105 263,377,793 146,633,636 102,648,066

เงินลงทุนระยะสั้น 6 70,821,715 284,478,793 62,821,715 274,478,793

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 356,626,635 254,817,017 32,463,567 16,467,626

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.4 13,583,150 3,433,150 704,952,900 583,426,450

สินคา้คงเหลือ 22,192,705 28,249,909 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต 67,487,498 28,357,996 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 61,960,878 77,038,439 5,727,584 5,648,547

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 867,772,686 939,753,097 952,599,402 982,669,482

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 1,720,500 1,570,500 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 - - 463,018,871 463,018,871

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.2 489,895,276 477,135,439 213,671,955 213,671,955

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.3 3,666,217 3,514,107 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 659,826,626 677,456,639 6,447,604 6,797,065

ค่าความนิยม 10 923,167,963 923,167,963 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 260,220,090 265,130,260 - -

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 3,112,152 3,252,866 3,112,152 3,252,866

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 26,857,808 26,226,339 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 175,735,602 150,118,995 1,372,894 1,372,894

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,544,202,234 2,527,573,108 687,623,476 688,113,651

รวมสินทรัพย์ 3,411,974,920 3,467,326,205 1,640,222,878 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 65,626,765 23,369,117 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11.2 162,000,000 132,000,000 100,000,000 100,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 239,218,097 162,059,164 88,853 111,097

เจา้หน้ีเงินลงทุน - 111,526,450 - -

รายไดรั้บล่วงหนา้ 177,125,286 148,353,164 43,899 51,399

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 106,455,054 101,590,721 4,994,226 4,471,966

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.5 - - 43,000,000 43,000,000

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.1 11,114,852 11,332,705 1,673,484 1,673,484

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.3 158,559,144 154,350,730 109,961,205 108,737,837

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,489,480 13,874,512 10,781,399 10,781,398

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                       43,374,295 48,893,252 2,504,732 3,658,450

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                  976,962,973 907,349,815 273,047,798 272,485,631

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11.1 17,248,309 19,924,299 1,394,556 1,812,927

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 750,855,543 790,367,925 398,936,999 426,981,224

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.6 34,460,000 35,460,000 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 68,152,259 69,582,145 7,743,324 7,115,636

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 46,095,311 46,902,523 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                       15,677,620 16,205,665 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                  932,489,042 978,442,557 408,074,879 435,909,787

รวมหนีสิ้น 1,909,452,015 1,885,792,372 681,122,677 708,395,418

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้                                

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 42,120,000 42,120,000 42,120,000 42,120,000

กาํไรสะสม 261,565,376 336,768,230 180,215,521 183,503,035

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,167,815 8,472,076 - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,048,617,871 1,124,124,986 959,100,201 962,387,715

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 453,905,034 457,408,847 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,502,522,905 1,581,533,833 959,100,201 962,387,715

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,411,974,920 3,467,326,205 1,640,222,878 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 153,553,094 180,989,507 426 43,980
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 399,040,409 486,315,894 795,176 581,940

รวมรายได้ 552,593,503 667,305,401 795,602 625,920

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (60,352,046) (63,237,605) (89) (11,260)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (331,818,291) (363,583,267) (441,909) (324,143)

รวมต้นทุน (392,170,337) (426,820,872) (441,998) (335,403)

กําไรขั้นต้น 160,423,166 240,484,529 353,604 290,517
รายไดอ่ื้น 4,443,712 6,482,830 18,977,314 10,989,150
ค่าใชจ่้ายในการขาย (117,214,971) (117,772,010) (1,932,065) (1,648,851)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (118,937,593) (123,356,704) (13,651,087) (10,244,857)
ตน้ทุนทางการเงิน (14,053,962) (21,468,234) (7,035,280) (14,174,085)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 13,001,718 26,022,895 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (72,337,930) 10,393,306 (3,287,514) (14,788,126)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (307,522) (5,707,506) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (72,645,452) 4,685,800 (3,287,514) (14,788,126)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั :
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (89,771) 3,976,324 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (72,735,223) 8,662,124 (3,287,514) (14,788,126)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (75,202,854) (3,984,000) (3,287,514) (14,788,126)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,557,402 8,669,800 - -

(72,645,452) 4,685,800 (3,287,514) (14,788,126)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็จเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (75,292,625) (7,676) (3,287,514) (14,788,126)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,557,402 8,669,800 - -

(72,735,223) 8,662,124 (3,287,514) (14,788,126)

ขาดทุนต่อหุ้น 14
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.18) (0.01) (0.01) (0.04)

5

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ข้อมูลทางการเงนิรวม 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ส่วนแบ่งกําไร การเปลี่ยน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - เบ็ดเสร็จอื่น สัดส่วนเงนิลงทุน ผู้เป็นเจ้าของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 336,768,230 3,816,260 4,655,816 1,124,124,986 457,408,847 1,581,533,833

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - (5,225,705) (5,225,705)

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 - - - - - - - (1,050,000) (1,050,000)

การเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน - - - - - (214,490) (214,490) 214,490 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (75,202,854) (89,771) - (75,292,625) 2,557,402 (72,735,223)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 261,565,376 3,726,489 4,441,326 1,048,617,871 453,905,034 1,502,522,905

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

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

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

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

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

6

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไรสะสม 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - กําไร รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุน)สะสม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (3,287,514) (3,287,514)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 180,215,521 959,100,201

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

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

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

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

7

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไรสะสม



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (72,337,930) 10,393,306 (3,287,514) (14,788,126)

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 9 43,468,053 45,724,325 338,521 346,145

ค่าตดัจาํหน่าย 9 5,699,670 6,706,852 - -

ดอกเบ้ียรับ (1,181,730) (98,756) (8,458,578) (8,718)

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 6 (107,282) (218,827) (107,282) (218,827)

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 85,600 (1,216,225) - -

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั(กลบัรายการ) 2,339,683 (6,780) (15) (6,780)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 118,105 1,648,112 244 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 24,262 - 10,406 -

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,429,886) 2,070,349 627,688 128,698

ตน้ทุนทางการเงิน 14,053,962 21,468,234 7,035,280 14,174,085

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 (13,001,718) (26,022,895) - -

(22,269,211) 60,447,695 (3,841,250) (373,523)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (102,377,444) (21,821,245) (9,155,148) 41,661,127

- สินคา้คงเหลือ 3,717,521 (584,559) 15 6,780

- รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต (39,129,502) (13,312,647) - -

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 14,257,645 (1,949,627) 1,577 705,066

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 140,714 140,715 140,714 140,715

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (25,616,607) (19,712,167) - 93,458

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,158,933 26,375,630 (22,244) (14,124,452)

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 28,509,622 20,789,250 - -

- รายไดค้า้งรับ 262,500 - - -

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,936,061 18,287,347 (7,500) (6,017,271)

- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (6,693,998) (657,061) 343,363 154,435

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (528,045) 288,727 (1,153,718) -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (67,631,811) 68,292,058 (13,694,191) 22,246,335

ดอกเบ้ียจ่าย (14,125,690) (21,626,421) (6,856,383) (13,623,905)

จ่ายภาษีเงินได้ (1,311,319) 8,609,372 (80,613) (853,246)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (83,068,820) 55,275,009 (20,631,187) 7,769,184

8

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 1,663,956 179,628 1,617,785 21,400

เงินปันผลรับ - - - (9,785,152)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 278,000,000 15,000,000 271,000,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (64,235,640) - (59,235,640)

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั (150,000) (250,000) - -

เงินสดรับสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.4 350,000 - - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.4 (10,500,000) - (121,526,450) -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 (1,050,000) - - -

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุน (111,526,450) - - -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,147,804 1,500 290 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (26,953,170) (47,080,454) - (29,130)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (789,500) (4,482,149) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 66,957,000 (36,631,475) 91,855,985 (9,792,882)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 42,257,648 5,511,797 - 29,860,823

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,000,000 32,000,000 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 29,960,000 - 10,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.6 (1,000,000) - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 8,767,360 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 (44,071,328) (81,564,154) (26,820,857) (42,542,439)

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

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (5,225,705) (2,000,000) - -

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,893,843) (2,770,183) (418,371) (418,371)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 27,834,132 321,337,460 (27,239,228) 337,100,013

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 11,722,312 339,980,994 43,985,570 335,076,315

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 275,100,105 499,501,291 146,633,636 340,931,539

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

การซ้ืออุปกรณ์โดยมิไดช้าํระเงิน 1,175,041 - - -
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูลทางการเงินรวม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน การผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ จาํหน่ายละครโทรทศัน์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดี

พร้อมลิขสิทธ์ิ ให้บริการเช่าช่วงพื้นท่ีศูนยก์ารค้า จดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ ให้บริการสอนภาษาอังกฤษ ให้บริการและจาํหน่ายอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม และจดัทาํกิจการทางการตลาด 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด)  

ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนอ 

งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติม 

ตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท่ี์ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์  

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํ

ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง

รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

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 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 

    ในกิจการอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจรายการ 

ไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน

หรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกันหาก

เก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้าร

รวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดง

รายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจาก

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิด 

ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายได้นั้นไม่เหมาะสม และแก้ไขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผล 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึนสาํหรับการ

เลือกใช้อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหน้ีสินโดย

พิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคล้องกับสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

เป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 

เพิ่มเติมจากเดิมท่ีใหใ้ชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสาํหรับ

เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียน 

มาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มสาํหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น

การลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการ

บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้าน 

การลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ  

ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้น ๆ ใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทน 

ดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมาย

ของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยงั “ข้อมูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืน 

ในรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” วา่กิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาล

ไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้น 

ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะ

ไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนั

เป็นอยา่งมาก  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ 1) ขอ้ยกเวน้ 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ 

ดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัย่อยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํ 

งบการเงินรวมดว้ย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือ 

ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนาํ

หลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการ

ควบคุมร่วมอยู ่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการ 

ท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีกาํหนดใน TFRS 12 

แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญั 

ต่อกลุ่มกิจการ 

 

3 ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งการ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี

มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 

   ธุรกจิบนัเทงิ  

 สถาบนั  และกจิกรรม ข้อมูล 

 สอนภาษา ภัตตาคาร การตลาด ทางการเงนิรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 100,627,182 153,552,668 298,946,329 553,126,179 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (532,676) (532,676) 

รวมรายได ้ 100,627,182 153,552,668 298,413,653 552,593,503 

     

ผลการดาํเนินงาน (31,664,861) (7,456,041) 29,431,162 (9,689,740) 

รายไดอ่ื้น    4,443,712  

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (16,871,935) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (49,167,723) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (14,053,962) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    13,001,718 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (72,337,930) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (307,522) 

ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด    (72,645,452) 
     

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560     

สินคา้คงเหลือ 479,641 14,038,224 7,674,840 22,192,705 

สินทรัพยถ์าวร 46,984,060 103,464,217 509,378,349 659,826,626 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,629,631 148,031,676 76,558,783 260,220,090 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม    489,895,276 

เงินลงทุนในการร่วมคา้    3,666,217 

ค่าความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    1,053,006,043 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในขอ้มูลทางการเงินรวม    3,411,974,920 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ (ต่อ) 

 

   ธุรกจิบนัเทงิ  

 สถาบนั  และกจิกรรม ข้อมูล 

 สอนภาษา ภัตตาคาร การตลาด ทางการเงนิรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 176,489,997 180,945,527 310,402,554 667,838,078 

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

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

     

ผลการดาํเนินงาน 13,734,095 14,501,636 28,814,921 57,050,652 

รายไดอ่ื้น    6,482,830 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (5,263,660) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (52,431,177) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (21,468,234) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    26,022,895 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    10,393,306 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (5,707,506) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด    4,685,800 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

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    1,092,671,888 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในขอ้มูลทางการเงินรวม    3,467,326,205 

 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบดว้ยอุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสด

สาํหรับการดาํเนินงาน  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

5 มูลค่ายุติธรรม 

 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 

บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 

    สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้มูลค่ายติุธรรม     

   ผา่นงบกาํไรขาดทุน 

       หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 3,586,075 - - 3,586,075 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 

บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ 

    สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้มูลค่ายติุธรรม     

   ผา่นงบกาํไรขาดทุน 

       หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 3,478,793 - - 3,478,793 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      

1. หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 8,671,556 3,586,075 8,671,556 3,478,793 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 67,235,640 67,235,640 281,000,000 281,000,000 

รวม 75,907,196 70,821,715 289,671,556 284,478,793 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,085,481) - (5,192,763) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 70,821,715 70,821,715 284,478,793 284,478,793 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      

1. หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 8,671,556 3,586,075 8,671,556 3,478,793 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 59,235,640 59,235,640 271,000,000 271,000,000 

รวม 67,907,196 62,821,715 279,671,556 274,478,793 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,085,481) - (5,192,763) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 62,821,715 62,821,715 274,478,793 274,478,793 

 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

   ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   3,478,793 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม   107,282 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ   3,586,075 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 233,447,565 172,789,328 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 41,345,931 15,578,225 - - 

รวม 274,793,496 188,367,553 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (38,982,026) (38,896,426) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 235,811,470 149,471,127 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 43,332,651 20,132,853 359,965 183,597 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 258,977 741,203 12,074,715 5,233,922 

ลูกหน้ีอ่ืน 9,037,946 10,089,530 19,658,887 11,015,107 

รายไดค้า้งรับ 55,726,805 66,422,120 - - 

เงินทดรองจ่าย 12,458,786 6,553,327 370,000 35,000 

เงินปันผลคา้งรับ - 1,406,857 - - 

 356,626,635 254,817,017 32,463,567 16,467,626 

 

ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 180,727,730 95,724,410 - - 

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 37,610,184 32,210,153 - - 

    เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 14,572,227 4,049,219 - - 

    เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,398,005 26,223,029 - - 

    เกินกวา่ 12 เดือน 39,485,350 30,160,742 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 274,793,496 188,367,553 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (38,982,026) (38,896,426) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 235,811,470 149,471,127 - - 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 

 

8.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 เฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 463,018,871 

การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 463,018,871 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ้ือหุน้ของบริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั 

จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 10,500 หุน้ในราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,050,000 บาท ทาํใหส้ัดส่วน

การถือหุน้ของบริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั ในบริษทั ไอ ซี ว ีเอก็ซ์ จาํกดั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99  

 

8.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

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

ส่วนแบ่งกาํไร 12,849,608 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (89,771) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 489,895,276 213,671,955 

 

8.3 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 บาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,514,107 

ส่วนแบ่งกาํไร 152,110 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,666,217 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

8.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้ามดีงัต่อไปนี ้ 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อย     

บริษทั เวฟ ทีวี จาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จาํกดั  หยดุดาํเนินงาน ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  การลงทุน ไทย 99.99 99.99 

บริษทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั การลงทุน ไทย 99.99 99.99 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั  ใหบ้ริการและจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 

     

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั     

บริษทั  เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั ภตัตาคาร ไทย 99.99 99.99 

     

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ เอด็ดูเคช่ัน กรุ๊ป จํากดั 

บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั สถาบนัสอนภาษา ไทย 99.99 99.99 

 

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากดั 

บริษทั อีเวน้ท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

 

ใหบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในงาน

บนัเทิง 

ไทย 

 

99.99 

 

99.99 

 

บริษทั เทรเบียง จาํกดั 

 

รับตกแต่งสถานท่ีและใหบ้ริการอุปกรณ์ 

ในงานสังสรรคแ์ละงานพิธี 

ไทย 

 

99.99 

 

99.99 

 

บริษทั มีเดีย วิชัน่ (1994) จาํกดั ใหบ้ริการอุปกรณ์แสง สี เสียงในงานบนัเทิง ไทย 50.99 50.99 

บริษทั อินสปาย อิมเมจ จาํกดั 

 

ใหบ้ริการจดัทาํ ติดตั้งและร้ือถอน 

ป้ายโฆษณา 

ไทย 

 

60.00 

 

60.00 

 

บริษทั ไอธ้ิงแอด็ จาํกดั 

 

ใหบ้ริการและรับออกแบบงานดา้นโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ 

ไทย 

 

40.00 

 

40.00 

 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จาํกดั 

 

ใหค้าํปรึกษาและรับออกแบบจดัสร้างและ

ปรับปรุง website/Flash Media 

ไทย 

 

26.14 

 

26.14 

 

บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือวิทย ุและ

ระบบการส่ือสารอ่ืน 

ไทย 

 

50.00 

 

50.00 

 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์เอม็ จาํกดั 

 

 

ใหบ้ริการและจดัหาพื้นท่ีแสดงสินคา้ และ

รับออกแบบงานดา้นโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ 

ไทย 

 

 

50.00 

 

 

50.00 

 

 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์วี จาํกดั 

 

 

ใหบ้ริการและจดัหาพื้นท่ีแสดงสินคา้ และ

รับออกแบบงานดา้นโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ 

ไทย 

 

 

50.00 

 

 

50.00 

 

 

บริษทั บ๊ิก อีเวนท ์จาํกดั ใหบ้ริการและจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 

บริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการและจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด ไทย 99.99 89.39 

บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 

 

ใหบ้ริการออกแบบ ผลิตและจาํหน่าย

ส่ิงพิมพแ์ละส่ือต่างๆ 

ไทย 

 

60.00 

 

60.00 

 

20 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

8.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้ามดีงัต่อไปนี ้(ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี (ต่อ) 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทร่วม     

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  

เพื่อจาํหน่ายใหภ้าครัฐและเอกชน    

ไทย 

 

10.00 

 

10.00 

 

     

บริษัทร่วมภายใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากดั 

บริษทั แมก็ซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั 

 

ใหค้าํปรึกษาและรับออกแบบโฆษณา 

ประกาศโฆษณา และจดัหาส่ือโฆษณา 

ไทย 

 

50.00 

 

50.00 

 

บริษทั แฮปปีโอ ้จาํกดั 

 

ใหบ้ริการออกแบบ และผลิตส่ือ 

Application 

ไทย 

 

33.33 

 

33.33 

 

บริษทั ทาวน์ แบรนดด้ิ์ง จาํกดั จดัทาํโฆษณา ไทย 20.00 20.00 

     

กจิการร่วมค้าภายใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากดั 

การร่วมคา้ ไอดีทู 

 

ออกแบบก่อสร้างและบริหารจดัการอาคาร

นิทรรศการไทย 

ไทย 

 

67.00 67.00 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ซิต้ี นีออน  

 

 

เสนองานโครงการ จดัหาผูรั้บเหมางาน 

จดัทาํ ประกอบ ติดตั้ง งานจดัแสดงและ

ผลิตส่ือจดัแสดงสาํหรับพิพิธภณัฑศิ์ริราช 

ไทย 

 

 

50.00 50.00 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 103 มาโก ้

 

 

ออกแบบ จดัทาํ และบริหารจดัการ อาคาร

แสดงนิทรรศการในงาน Yeosu 

International 

ไทย 

 

 

70.00 70.00 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 63  

 

 

ออกแบบ จดัทาํและบริหารจดัการ อาคาร

แสดงนิทรรศการในงาน CP-MEIJI 

VISITOR CENTER 

ไทย 

 

 

63.00 63.00 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดีไซน์ 103 

 

 

ออกแบบ จดัทาํและบริหารจดัการ อาคาร 

แสดงนิทรรศการในงาน  Astana 

International 

ไทย 

 

 

90.00 90.00 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

   วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  677,456,639 265,130,260 6,797,065 - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 28,128,211 789,500 - - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (2,265,909) - (534) - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (24,262) - (10,406) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (43,468,053) (5,699,670) (338,521) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 659,826,626 260,220,090 6,447,604 - 

 

ท่ีดินและอาคารท่ีมีราคาตามบญัชีจาํนวน 235.20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ลา้นบาท) ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 11.2) 

 

10 ค่าความนิยม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 บาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560  

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  923,167,963 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 923,167,963 

 

11 เงนิกู้ยืม 

 

11.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 11,114,852 11,332,705 1,673,484 1,673,484 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 17,248,309 19,924,299 1,394,556 1,812,927 

 28,363,161 31,257,004 3,068,040 3,486,411 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

11 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

11.2 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 162,000,000 132,000,000 100,000,000 100,000,000 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกนัโดยท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 235.20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559 : 230.14 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 9) 

 

11.3 เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 158,559,144 154,350,730 109,961,205 108,737,837 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 750,855,543 790,367,925 398,936,999 426,981,224 

 909,414,687 944,718,655 508,898,204 535,719,061 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารคํ้ าประกนัโดยหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั หุ้นทั้งหมดของบริษทั  

เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั (มหาชน) และหุน้จาํนวน 125.09 ลา้นหุน้ ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 944,718,655 535,719,061 

การกูย้มืเพิ่ม 8,767,360 - 

การจ่ายคืนเงินกูย้มื (44,071,328) (26,820,857) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 909,414,687 508,898,204 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

11 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

11.4 อตัราดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เงินกูย้มืประเภทอ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 3.90 - 5.25 3.90 - 5.25 3.90 3.90 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 

 

MLR-1,  

MLR-2.5 

MLR-1,  

MLR-2.5 

MLR-2.5 

 

MLR-2.5 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1.00 - 5.06 1.00 - 5.06 4.37 4.37 

 

11.5 วงเงนิกู้ยืม 

 

กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 355,000,000 347,000,000 40,000,000 40,000,000 

 

วงเงินกูย้มืท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารไดรั้บมาเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 

12 ภาษเีงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินระหว่างกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณของฝ่ายบริหารในอตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ 

0.43 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 54.55 ต่อปี) 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

13 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

  จํานวน    

  หุ้นสามัญ  ส่วนเกนิ  

 จํานวนหุ้น ที่ออกจําหน่าย หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 จดทะเบียน หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 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 

การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจาํนวน 421,200,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุ้น) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 421,200,000 หุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 

421,200,000 หุน้)  

 

พ.ศ. 2559 

 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นจาํนวน 97,200,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรับชาํระท่ีมูลค่าหุ้นละ  

3.50 บาท  คิดเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 340.20 ล้านบาท  ทําให้จ ํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว มีจ ํานวน 421,200,000 หุ้น  

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

14 ขาดทุนต่อหุ้น 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย

และชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) (75,202,854) (3,984,000) (3,287,514) (14,788,126) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุน้) 421,200,000 331,476,923 421,200,000 331,476,923 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.18) (0.01) (0.01) (0.04) 

 

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

15 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้และภาระผูกพนั 

 

15.1 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพื่อคํ้ าประกนัสัญญาก่อสร้าง

จาํนวน 41.38 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 41.69 ลา้นบาท) 

 

15.2 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณทีีก่ลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับพื้นท่ีภายในศูนยก์ารคา้และสัญญาเช่าอาคารหลายฉบบัโดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาต่าง ๆ กนั  

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 166,894,577 167,883,717 5,264,065 375,573 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 158,016,104 190,179,973 9,857,719 640,646 

เกินกวา่ 5 ปี 94,706 139,873 94,706 139,873 

 325,005,387 358,203,563 15,216,490 1,156,092 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมาลีนนท ์และบริษทั บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย โดยถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 

ร้อยละ 27.75 และร้อยละ 13.83 ตามลาํดบั หุ้นท่ีเหลือร้อยละ 58.42 ถือโดยบุคคลทัว่ไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม  

และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 8 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

16.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     

   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 2,649,656 - - - 

   บริษทัยอ่ย - - 532,676 532,676 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,879,570 2,870,699 - - 

 5,529,226 2,870,699 532,676 532,676 

     

รายได้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 10,411,605 10,761,479 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,771 5,918,845 - - 

 111,771 5,918,845 10,411,605 10,761,479 

     

ดอกเบีย้รับ     

   บริษทัยอ่ย - - 7,324,157 - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87,027 58,393 - - 

 87,027 58,393 7,324,157 - 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

16.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซ้ือสินค้า     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75 4,480 75 4,480 

     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 

 

    บริษทัยอ่ย - - - 3,728 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,685,443 1,466,811 1,661,443 1,466,811 

 1,685,443 1,466,811 1,661,443 1,470,539 

 

    

ดอกเบีย้จ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - 185,548 700,527 

 

16.3 ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 7)     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  41,345,931 15,578,225 - - 

     

รายได้ค้างรับ     

   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 40,016,240 - - 

   บริษทัร่วม 1,170,833 1,334,914 - - 

 1,170,833 41,351,154 - - 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

16.3 ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น      

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 554,709 569,775 160 1,005 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - - 31,359 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 746,019 532,964 746,019 532,964 

 746,019 532,964 746,019 564,323 

 

16.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย - 3,433,150 704,952,900 583,426,450 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,583,150 - - - 

 13,583,150 3,433,150 704,952,900 583,426,450 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

16.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงนิ 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

  บาท บาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  3,433,150 583,426,450 

เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งงวด  10,500,000 121,526,450 

จ่ายคืนระหวา่งงวด  (350,000) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  13,583,150 704,952,900 

 

เงินใหกู้แ้ก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 2 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน 

 

16.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

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

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - 43,000,000 

การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ - 43,000,000 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี และไม่ไดก้าํหนด

วนัจ่ายชาํระคืน 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

16.6 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,460,000 35,460,000 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  บาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  35,460,000 

จ่ายคืนระหวา่งงวด  (1,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  34,460,000 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนอยู่ในสกุลเงินบาทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํหนด 

จ่ายชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 

 

16.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกจิการ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,699,352 18,336,817 9,668,671 9,318,673 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 785,387 417,357 534,467 380,395 

 16,484,739 18,754,174 10,203,138 9,699,068 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

17 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติดงัต่อไปน้ี 

 

ก) อนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W1 จาํนวนไม่เกิน 42,120,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น) ในอตัราส่วนการจดัสรรท่ี 10 หุ้นสามญัเดิม มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

WAVE W-1 โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 มีราคาเสนอขายท่ี 0 บาท และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ WAVE W-1 ท่ีราคาหุน้ละ 6 บาท  

 

ข) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในจาํนวนไม่เกิน 42,120,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 421,200,000 บาท เป็น 

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 463,320,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จาํนวนไม่เกิน 42,120,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท ทั้ งน้ี เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W1มีอนุมัติการออกและจดัสรรใบสําคัญ 

แสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ตามรายละเอียดท่ีบริษทัฯ  

 

ค) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 42,120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 

42,120,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W1 โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน

ไม่เกิน 42,120,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ WAVE-W1  
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