
 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ 
หกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้า
ไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้  
 
ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
สกุณา  แย้มสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
กรุงเทพมหานคร 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 179,614,496 263,377,793 36,623,788 102,648,066
เงินลงทุนระยะสั้น 6 67,507,820 284,478,793 42,507,820 274,478,793
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 364,033,241 254,817,017 50,410,956 16,467,626
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.4 21,750,000 3,433,150 736,452,900 583,426,450
สินคา้คงเหลือ 29,390,044 28,249,909 - -
รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต 27,756,379 28,357,996 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 71,574,056 77,038,439 5,813,134 5,648,547

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 761,626,036 939,753,097 871,808,598 982,669,482

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 1,722,975 1,570,500 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 - - 463,018,871 463,018,871
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.2 478,216,666 477,135,439 213,671,955 213,671,955
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.3 12,966,187 3,514,107 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 660,127,431 677,456,639 6,209,011 6,797,065
ค่าความนิยม 10 923,167,963 923,167,963 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 254,666,837 265,130,260 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 2,971,438 3,252,866 2,971,438 3,252,866
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 28,600,982 26,226,339 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 180,973,708 150,118,995 1,372,894 1,372,894

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,543,414,187 2,527,573,108 687,244,169 688,113,651

รวมสินทรัพย์ 3,305,040,223 3,467,326,205 1,559,052,767 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

2



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 44,178,477 23,369,117 - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11.2 148,500,000 132,000,000 45,000,000 100,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 244,677,385 162,059,164 89,024 111,097
เจา้หน้ีเงินลงทุน - 111,526,450 - -
รายไดรั้บล่วงหนา้ 184,909,808 148,353,164 1,399 51,399
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 111,888,980 101,590,721 4,737,553 4,471,966
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.5 - - 43,000,000 43,000,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.1 10,730,146 11,332,705 1,673,484 1,673,484
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.3 172,976,741 154,350,730 111,494,813 108,737,837
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,938,878 13,874,512 - 10,781,398
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                       46,035,312 48,893,252 3,103,921 3,658,450

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                  966,835,727 907,349,815 209,100,194 272,485,631

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11.1 14,818,221 19,924,299 976,185 1,812,927
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 713,595,377 790,367,925 365,541,072 426,981,224
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.6 25,773,000 35,460,000 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 71,049,938 69,582,145 8,371,012 7,115,636
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 45,288,098 46,902,523 - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                       16,357,324 16,205,665 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                  886,881,958 978,442,557 374,888,269 435,909,787

รวมหนีสิ้น 1,853,717,685 1,885,792,372 583,988,463 708,395,418

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 463,320,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 13 463,320,000 421,200,000 463,320,000 421,200,000

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 197,751,630 336,768,230 196,179,624 183,503,035

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 6,655,283 8,472,076 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 983,291,593 1,124,124,986 975,064,304 962,387,715
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 468,030,945 457,408,847 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,451,322,538 1,581,533,833 975,064,304 962,387,715

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,305,040,223 3,467,326,205 1,559,052,767 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 161,075,674 182,802,898 1,464 14,290
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 433,287,864 419,278,747 575,176 546,792

รวมรายได้ 594,363,538 602,081,645 576,640 561,082

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (53,963,981) (64,492,394) (392) (3,295)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (367,508,373) (323,708,129) (204,833) (324,143)

รวมต้นทุน (421,472,354) (388,200,523) (205,225) (327,438)

กําไรขั้นต้น 172,891,184 213,881,122 371,415 233,644
รายไดอ่ื้น 8,799,212 10,024,056 39,063,871 84,713,826
ค่าใชจ่้ายในการขาย (115,212,861) (121,653,478) (1,669,839) (1,687,159)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (115,845,587) (115,625,698) (15,388,927) (13,372,399)
ตน้ทุนทางการเงิน (13,838,016) (17,213,281) (6,412,417) (11,904,333)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 19,126,392 32,390,846 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (44,079,676) 1,803,567 15,964,103 57,983,579
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,608,159) (3,933,307) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (49,687,835) (2,129,740) 15,964,103 57,983,579

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,512,533) 14,170,863 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (51,200,368) 12,041,123 15,964,103 57,983,579

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (63,813,747) 1,007,606 15,964,103 57,983,579
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,125,912 (3,137,346) - -

(49,687,835) (2,129,740) 15,964,103 57,983,579

5
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (65,326,280) 15,178,469 15,964,103 57,983,579
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,125,912 (3,137,346) - -

(51,200,368) 12,041,123 15,964,103 57,983,579

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 15

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.15) 0.00 0.04 0.15

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม 
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท
รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 314,628,768 363,792,405 1,890 58,270
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 832,328,273 905,594,641 1,370,352 1,128,732

รวมรายได้ 1,146,957,041 1,269,387,046 1,372,242 1,187,002

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (114,316,027) (127,729,999) (481) (14,555)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (699,326,664) (687,291,396) (646,742) (648,286)

รวมต้นทุน (813,642,691) (815,021,395) (647,223) (662,841)

กําไรขั้นต้น 333,314,350 454,365,651 725,019 524,161
รายไดอ่ื้น 13,242,924 16,506,886 58,041,185 95,702,976
ค่าใชจ่้ายในการขาย (232,427,832) (239,425,488) (3,601,904) (3,336,010)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (234,783,180) (240,713,697) (29,040,014) (23,617,256)
ตน้ทุนทางการเงิน (27,891,978) (38,681,515) (13,447,697) (26,078,418)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 32,128,110 58,413,742 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (116,417,606) 10,465,579 12,676,589 43,195,453
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,915,681) (9,087,302) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (122,333,287) 1,378,277 12,676,589 43,195,453

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,602,303) 18,147,187 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (123,935,590) 19,525,464 12,676,589 43,195,453

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (139,016,600) (4,743,070) 12,676,589 43,195,453
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,683,313 6,121,347 - -

(122,333,287) 1,378,277 12,676,589 43,195,453

7

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม 
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (140,618,903) 13,404,117 12,676,589 43,195,453
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,683,313 6,121,347 - -

(123,935,590) 19,525,464 12,676,589 43,195,453

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 15

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.33) (0.01) 0.03 0.11

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จัดสรรแล้ว ส่วนแบ่งกําไร การเปลี่ยน รวมส่วนของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน  - สํารอง กําไร เบ็ดเสร็จอื่นจาก สัดส่วนเงินลงทุน เจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย (ขาดทุน)สะสม บริษัทร่วม ในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ
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)
การซื้อบริษทัยอ่ย 8.1 - - - - - - - (1,050,000) (1,050,000)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดใ้นบริษทัยอ่ย - - - - - (214,490) (214,490) 214,490 -
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (139,016,600) (1,602,303) - (140,618,903) 16,683,313 (123,935,590)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 197,751,630 2,213,957 4,441,326 983,291,593 468,030,945 1,451,322,538

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 - 322,470,110 4,897,205 (1,063,239) 722,868,756 491,119,670 1,213,988,426
เงินปันผลจ่าย - - - - - - - (2,000,640) (2,000,640)
การลดทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - (1,800,000) (1,800,000)
การออกหุน้ใหม่ 13 97,200,000 243,000,000 - - - - 340,200,000 - 340,200,000
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (4,743,070) 18,147,187 - 13,404,117 6,121,347 19,525,464

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 - 317,727,040 23,044,392 (1,063,239) 1,076,472,873 493,440,377 1,569,913,250

9

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง กําไร
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย (ขาดทุน)สะสม รวมส่วนของเจ้าของ

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
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 12,676,589 12,676,589

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 196,179,624 975,064,304

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
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 43,195,453 43,195,453

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 - (7,588,138) 729,176,542

10

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2560

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (116,417,606) 10,465,579 12,676,589 43,195,453
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 9 86,777,374 90,457,714 680,047 696,727
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 11,408,201 18,048,411 - -
ดอกเบ้ียรับ (1,819,325) (185,288) (17,445,922) (1,193,249)
เงินปันผลรับ (44,701) (119,500) (20,037,201) (71,914,500)
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 6 423,513 (3,340,111) 423,513 (3,340,111)
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 881,900 - 881,900
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,173,941) (498,769) - -
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั(กลบัรายการ) 2,339,452 (216,210) (246) (8,731)
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,705,644 (1,932,740) (415) 370
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9 1,139,669 787,878 10,406 -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 782,227 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 300,000 - -
ตน้ทุนทางการเงิน 27,891,978 38,681,515 13,447,697 26,078,418
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,467,793 4,140,519 1,255,376 257,395
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (32,128,110) (58,413,742) - -

(22,430,059) 99,839,383 (8,990,156) (5,346,328)
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (104,948,834) 39,282,743 (18,645,396) 22,310,507
- สินคา้คงเหลือ (3,479,587) (1,565,884) 246 8,731
- รายการโทรทศัน์และคอนเสิร์ตและรายการระหวา่งผลิต 601,617 (27,236,415) - (1,273,754)
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,354,567) 23,311,937 (10,781) 15,515,446
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 281,428 281,429 281,428 281,428
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (30,854,713) (19,831,167) - 93,458
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 82,618,221 (14,605,012) (22,073) (19,174,452)
- รายไดรั้บล่วงหนา้ 36,294,144 12,854,611 - -
- รายไดค้า้งรับ 262,500 - (50,000) -
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,400,719 (10,461,042) (33,880) (11,562,741)
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,826,970) (22,014,237) (554,529) (14,693,380)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 151,659 (90,655) - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (45,284,442) 79,765,691 (28,025,141) (13,841,085)
ดอกเบ้ียจ่าย (27,994,438) (39,141,267) (13,148,230) (24,915,810)
จ่ายภาษีเงินได้ (9,021,433) (9,821,999) (10,935,204) (1,184,587)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (82,300,313) 30,802,425 (52,108,575) (39,941,482)
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2560

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 2,319,019 322,656 2,147,988 134,120
รับเงินปันผล 21,444,058 18,548,987 20,037,201 26,834,213
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 365,235,640 18,253,350 350,235,640 3,253,350
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (148,688,180) (425,000) (118,688,180) (425,000)
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (152,475) (250,000) - -
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.4 683,150 50,000 - -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.4 (19,000,000) - (153,026,450) (131,526,450)
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 (1,050,000) - - -
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุน (111,526,450) (111,526,450) - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,993,396 4,414,950 1,215 818
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (71,317,845) (87,051,928) (103,199) (29,130)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (944,778) (7,929,772) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 39,995,535 (165,593,207) 100,604,215 (101,758,079)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,809,360 (7,388,536) - 4,672,068
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16,500,000 32,000,000 45,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - (42,000,000) (100,000,000) (42,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,960,000 - 10,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.6 (9,687,000) - - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 30,876,927 - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 (89,023,464) (218,101,671) (58,683,176) (170,710,482)
เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 13 - 340,200,000 - 340,200,000
เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริษทัยอ่ย - (1,800,000) - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (5,225,705) (2,000,640) - -
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,708,637) (5,452,413) (836,742) (836,742)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (41,458,519) 126,416,740 (114,519,918) 141,324,844

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)สุทธิ (83,763,297) (8,374,042) (66,024,278) (374,717)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 179,614,496 151,146,255 36,623,788 5,480,507

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี
การซ้ืออุปกรณ์โดยมิไดช้าํระเงิน 4,969,030 - - -
การรับเงินปันผลโดยนาํไปหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้น
จากบริษทัยอ่ย - - - 50,000,000

12
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนดังน้ี 
 
เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการลงทุน การผลิตและจัดจําหน่ายรายการโทรทัศน์ จําหน่ายละครโทรทัศน์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดีพร้อม
ลิขสิทธิ์  ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ศูนย์การค้า จัดแสดงคอนเสิ ร์ตและโชว์  ให้บริการสอนภาษาอังกฤษ ให้บริการและจําหน่ายอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม และจัดทํากิจการทางการตลาด 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลท่ีนําเสนอน้ีได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูล
ทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)  
ได้นําเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนอ 
งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม 
ตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์   
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจัดทํา
ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา 
งบการเงินสําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี 
 
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลต้ังค้างจ่ายไว้โดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กับผลกําไรรวมทั้งปีที่คาดว่าจะได้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ 
มีดังต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย
   ในกิจการอื่น 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังต่อไปนี้  
 
- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการ 

ได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการดําเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดท่ีระบุใน TAS 1 อาจจําเป็นต้องแสดงแยกจากกันหาก
เก่ียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้ 
การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับตามลําดับการแสดง
รายการในงบการเงิน  

- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีเกิดจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการคิด 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม และแก้ไขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผล 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ 
มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้นสําหรับการ
เลือกใช้อัตราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดย
พิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
เป็นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับ
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียน 
มาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทําโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน
การลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึก
บัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ี เป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน 
การลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ  
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน  ๆ ใช้อยู่ หรือจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและ 
แทนด้วยการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือได้กําหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมาย
ของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่น 
ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาล
ไปถึงยังรายงานอ่ืนที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมูลนั้น 
ในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจําหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปน้ี คือ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจํากัดของมูลค่าท่ีจะได้รับ
จากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็น
อย่างมาก  
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ 
มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับ 1) ข้อยกเว้น 
ในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ดําเนินธุรกิจ 
ด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนําบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่ดําเนิน
ธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดทํา 
งบการเงินรวมด้วย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กําหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ 1) การซ้ือ 
ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ ให้ผู้ซื้อนํา
หลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผู้ร่วมดําเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการดําเนินงาน
ร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่วมดําเนินงานยังคงมีการ
ควบคุมร่วมอยู่  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกําหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็นกิจการ 
ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกําหนดใน TFRS 12 
แม้ไม่ได้มีการจัดทํางบการเงินรวม 
 
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ 
ต่อกลุ่มกิจการ 

 
3 ประมาณการ 

 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบัญชี
มาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 
  ธุรกิจบันเทิง
 สถาบัน  และกิจกรรม ข้อมูล
 สอนภาษา ภัตตาคาร การตลาด ทางการเงินรวม
 บาท บาท บาท บาท
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 198,567,666 314,626,879 636,150,866 1,149,345,411
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ - - (2,388,370) (2,388,370)
รวมรายได้ 198,567,666 314,626,879 633,762,496 1,146,957,041
  
ผลการดําเนินงาน (66,134,465) (8,110,287) 72,448,437 (1,796,315)
รายได้อื่น  13,242,924
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้  (33,914,772)
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจําหน่าย  (98,185,575)
ต้นทุนทางการเงิน  (27,891,978)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  32,128,110
ขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  (116,417,606)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (5,915,681)
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  (122,333,287)
  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
สินค้าคงเหลือ 641,019 19,447,124 9,301,901 29,390,044
สินทรัพย์ถาวร 42,098,896 116,797,059 501,231,476 660,127,431
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33,910,444 146,635,295 74,121,098 254,666,837
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  478,216,666
เงินลงทุนในการร่วมค้า  12,966,187
ค่าความนิยม  923,167,963
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน  946,505,095
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม  3,305,040,223
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 
 
  ธุรกิจบันเทิง 
 สถาบัน  และกิจกรรม ข้อมูล
 สอนภาษา ภัตตาคาร การตลาด ทางการเงินรวม
 บาท บาท บาท บาท
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559   
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 350,015,401 363,734,135 556,731,912 1,270,481,448
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ - - (1,094,402) (1,094,402)
รวมรายได้ 350,015,401 363,734,135 555,637,510 1,269,387,046
   
ผลการดําเนินงาน 21,010,509 22,530,441 53,055,051 96,596,001
รายได้อื่น   16,506,886
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้   (13,863,410)
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจําหน่าย   (108,506,125)
ต้นทุนทางการเงิน   (38,681,515)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า   58,413,742
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   10,465,579
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (9,087,302)
กําไรสุทธิสําหรับงวด   1,378,277

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
สินค้าคงเหลือ 365,911 20,715,821 7,168,177 28,249,909
สินทรัพย์ถาวร 53,465,627 99,662,396 524,328,616 677,456,639
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 37,378,945 148,701,230 79,050,085 265,130,260
เงินลงทุนในบริษัทร่วม   477,135,439
เงินลงทุนในการร่วมค้า   3,514,107
ค่าความนิยม   923,167,963
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน   1,092,671,888
สินทรัพย์ทั้งส้ินในงบการเงินรวม   3,467,326,205
 
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วยอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสด
สําหรับการดําเนินงาน  
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5 มูลค่ายุติธรรม 
 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังน้ี 
 

• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  
• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) 

หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  
• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)  

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม
บาท บาท บาท บาท

  

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม  
   ผ่านงบกําไรขาดทุน
   หลักทรัพย์เพื่อค้า 3,055,280 - - 3,055,280
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3 รวม
บาท บาท บาท บาท

  

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม  
   ผ่านงบกําไรขาดทุน
   หลักทรัพย์เพื่อค้า 3,478,793 - - 3,478,793
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 
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6 เงินลงทุนระยะสั้น 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย   
1. หลักทรัพย์เพื่อคา้ 8,671,556 3,055,280 8,671,556 3,478,793
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด 64,452,540 64,452,540 281,000,000 281,000,000
รวม 73,124,096 67,507,820 289,671,556 284,478,793
หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (5,616,276) - (5,192,763) -
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 67,507,820 67,507,820 284,478,793 284,478,793
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย   
1. หลักทรัพย์เพื่อคา้ 8,671,556 3,055,280 8,671,556 3,478,793
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด 39,452,540 39,452,540 271,000,000 271,000,000
รวม 48,124,096 42,507,820 279,671,556 274,478,793
หัก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (5,616,276) - (5,192,763) -
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 42,507,820 42,507,820 274,478,793 274,478,793
 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีความเคล่ือนไหวดังน้ี 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

  บาท
  

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  3,478,793
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม  (423,513)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ  3,055,280
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7 ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก 205,133,975 172,789,328 - -
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 17.3) 108,466,797 15,578,225 - -
รวม 313,600,772 188,367,553 - -
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (32,722,485) (38,896,426) - -
ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 280,878,287 149,471,127 - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 35,322,394 20,132,853 279,174 183,597
ดอกเบี้ยค้างรับ 241,509 741,203 20,531,856 5,233,922
ลูกหนี้อื่น 9,558,416 10,089,530 659,907 1,381,213
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - - 28,898,019 9,633,894
รายได้ค้างรับ 24,297,874 66,422,120 - -
เงินทดรองจ่าย 13,734,761 6,553,327 42,000 35,000
เงินปันผลค้างรับ - 1,406,857 - -
 364,033,241 254,817,017 50,410,956 16,467,626
 
ลูกหน้ีการค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหน้ีการค้า  
    ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 214,072,330 95,724,410 - -
    ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 39,986,724 32,210,153 - -
    เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 19,350,713 4,049,219 - -
    เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 5,408,799 26,223,029 - -
    เกินกว่า 12 เดือน 34,782,206 30,160,742 - -
รวมลูกหนี้การค้า 313,600,772 188,367,553 - -
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (32,722,485) (38,896,426) - -
ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 280,878,287 149,471,127 - -
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 
 
8.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 ข้อมูลทางการเงิน
 เฉพาะกิจการ
 บาท
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 463,018,871
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 463,018,871
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อหุ้นของบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด 
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 10,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,050,000 บาท ทําให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ในบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99  
 

8.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
  ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 477,135,439 213,671,955
ส่วนแบ่งกําไร 22,676,030 -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,602,303) -
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (19,992,500) -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 478,216,666 213,671,955
 

8.3 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
 บาท
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,514,107
ส่วนแบ่งกําไร 9,452,080
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 12,966,187
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดังต่อไปน้ี  
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดังน้ี 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 ประเทศที่ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริษัทย่อย  
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด  ผลิตและจัดจําหน่ายรายการโทรทัศน์ ไทย 99.99 99.99
บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จํากัด  หยุดดําเนินงาน ไทย 99.99 99.99
บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด  การลงทุน ไทย 99.99 99.99
บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จํากัด การลงทุน ไทย 99.99 99.99
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ให้บริการและจัดทํากิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00
  

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด  
บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด ภัตตาคาร ไทย 99.99 99.99
  
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จํากัด
บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกัด สถาบันสอนภาษา ไทย 99.99 99.99
 
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
บริษัท อีเว้นท์ โซลูช่ันส์ จํากัด 
 

ให้บริการติดต้ังอุปกรณ์เครื่องเล่นในงาน
บันเทิง

ไทย 
 

99.99 99.99

บริษัท เทรเบียง จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ไทย 99.99 99.99
บริษัท มีเดีย วิช่ัน (1994) จํากัด ให้บริการอุปกรณ์แสง สี เสียงในงานบันเทิง ไทย 50.99 50.99
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด 
 

ให้บริการจัดทํา ติดต้ังและรื้อถอน 
ป้ายโฆษณา

ไทย 
 

60.00 60.00

บริษัท ไอธิ้งแอ็ด จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ไทย 40.00 40.00
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จํากัด 
 

ให้คําปรึกษาและรับออกแบบจัดสร้างและ
ปรับปรุง website/Flash Media

ไทย 
 

26.14 26.14

บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จํากัด
 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ และ
ระบบการสื่อสารอ่ืน

ไทย 
 

50.00 50.00

บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด 
 
 

ให้บริการและจัดหาพื้นท่ีแสดงสินค้า และ
รับออกแบบงานด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

ไทย 
 
 

50.00 50.00

บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ วี จํากัด 
 
 

ให้บริการและจัดหาพื้นท่ีแสดงสินค้า และ
รับออกแบบงานด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

ไทย 
 
 

50.00 50.00

บริษัท บ๊ิก อีเวนท์ จํากัด ให้บริการและจัดทํากิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด ให้บริการและจัดทํากิจกรรมทางการตลาด ไทย 99.99 89.39
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคช่ันส์ จํากัด 
 

ให้บริการออกแบบ ผลิตและจําหน่าย
สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ

ไทย 
 

60.00 60.00

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดังต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดังน้ี (ต่อ) 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 ประเทศที่ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

  

บริษัทร่วม  
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   

เพื่อจําหน่ายให้ภาครัฐและเอกชน   
ไทย 

 
10.00 10.00

  
บริษัทร่วมภายใต้บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จํากัด 
 

ให้คําปรึกษาและรับออกแบบโฆษณา 
ประกาศโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณา

ไทย 
 

50.00 50.00

บริษัท แฮปปีโอ้ จํากัด 
 ให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อ Application

ไทย 
 

33.33 33.33

บริษัท ทาวน์ แบรนด์ด้ิง จํากัด จัดทําโฆษณา ไทย 20.00 20.00
  
กิจการร่วมค้าภายใต้บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
การร่วมค้า ไอดีทู 
 

ออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการอาคาร
นิทรรศการไทย

ไทย 
 

67.00 67.00

การร่วมค้า อินเด็กซ์ ซิต้ี นีออน  
 
 

เสนองานโครงการ จัดหาผู้รับเหมางาน 
จัดทํา ประกอบ ติดต้ัง งานจัดแสดงและ
ผลิตสื่อจัดแสดงสําหรับพิพิธภัณฑ์ศิริราช

ไทย 
 
 

50.00 50.00

การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้ 
 
 

ออกแบบ จัดทํา และบริหารจัดการ อาคาร
แสดงนิทรรศการในงาน Yeosu 
International

ไทย 
 
 

70.00 70.00

การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี 63  
 
 

ออกแบบ จัดทําและบริหารจัดการ อาคาร
แสดงนิทรรศการในงาน CP-MEIJI 
VISITOR CENTER

ไทย 
 
 

63.00 63.00

การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 
 
 

ออกแบบ จัดทําและบริหารจัดการ อาคาร 
แสดงนิทรรศการในงาน  Astana 
International

ไทย 
 
 

90.00 90.00



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ ์ ไม่มีตัวตน
 บาท บาท บาท บาท
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด   
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  677,456,639 265,130,260 6,797,065 -
ซื้อสินทรัพย์ 76,286,875 944,778 103,199 -
จําหน่ายสินทรัพย์ (5,699,040) - (800) -
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ (1,139,669) - (10,406) -
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจําหน่าย (86,777,374) (11,408,201) (680,047) -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 660,127,431 254,666,837 6,209,011 -
 
ที่ดินและอาคารที่มีราคาตามบัญชีจํานวน 238.89 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) ได้นําไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11.2) 
 

10 ค่าความนิยม 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
 บาท
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด  923,167,963
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 923,167,963

 
11 เงินกู้ยืม 

 
11.1 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีกําหนดชําระคืนดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 10,730,146 11,332,705 1,673,484 1,673,484
ครบกําหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 14,818,221 19,924,299 976,185 1,812,927
 25,548,367 31,257,004 2,649,669 3,486,411



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
11.2 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 148,500,000 132,000,000 45,000,000 100,000,000
 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารค้ําประกันโดยท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 238.89 ล้านบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) (หมายเหตุ 9) 

 
11.3 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวท่ีถึงกําหนด  
   ชําระภายในหนึ่งปี 172,976,741 154,350,730 111,494,813 108,737,837
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด  
   ชําระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 713,595,377 790,367,925 365,541,072 426,981,224
 886,572,118 944,718,655 477,035,885 535,719,061
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 875.68 ล้านบาท ค้ําประกันโดยหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จํากัด หุ้น
ทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด (มหาชน) และหุ้นจํานวน 125.09 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
(มหาชน) และจํานวน 10.89 ล้านบาท ค้ําประกันโดยบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 944,718,655 535,719,061
การกู้ยืมเพิ่ม 30,876,927 -
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม (89,023,464) (58,683,176)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 886,572,118 477,035,885



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

11.4 อัตราดอกเบ้ีย 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ เงินกู้ยืมประเภทอื่นมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
 
อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
   

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 3.90 - 5.25 3.90 - 5.25 3.90 3.90
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 
 

MLR-1, 
MLR-2.5,

MLR-3.52, 4.25

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 วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมท่ียังไม่ได้เบิกใช้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว   
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี 355,000,000 347,000,000 40,000,000 40,000,000
 
วงเงินกู้ยืมท่ีจะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารได้รับมาเพื่อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 
12 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินระหว่างกาลต้ังขึ้นโดยการประมาณของฝ่ายบริหารในอัตราภาษีเดียวกับท่ีใช้กับกําไรรวมท้ังปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ร้อยละ  
5.08 ต่อปี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 86.83 ต่อปี) 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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13 ทุนเรือนหุ้น 
 
 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
 จํานวน  
 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ  ส่วนเกิน
 จดทะเบียน ท่ีออกจําหน่าย หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม
 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท
  

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 421,200,000 324,000,000 324,000,000 72,564,680 396,564,680
การออกและรับชําระค่าหุ้น - 97,200,000 97,200,000 243,000,000 340,200,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680
การออกหุ้นใหม่ 42,120,000 - - - -
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 463,320,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680
 
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน  463,320,000 หุ้น  (31 ธันวาคม พ .ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจํานวน 421,200,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 
421,200,000 หุ้น)  
 
พ.ศ. 2560 
 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จํานวน 42,120,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทท่ีได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
(‘WAVE-W1’) โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 421,200,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจํานวน 463,320,000 หุ้น 
บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นจํานวน 97,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรับชําระท่ีมูลค่าหุ้นละ  
3.50 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 340.20 ล้านบาท ทําให้จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว มีจํานวน  421,200,000 หุ้น  
บริษัทได้จดทะเบียนการรับชําระค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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14 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 

เม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ 
ผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ (‘WAVE-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในสัดส่วน  
10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 42,120,000 หน่วย และมีราคาการใช้สิทธิ
เท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญโดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขาย 
 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
 จํานวนคงเหลือ เพิ่มขึ้น จํานวนคงเหลือ
 วันท่ีออก วันท่ีใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่างงวด หน่วย
  

WAVE-W1 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 42,119,734 42,119,734
   

   - 42,119,734 42,119,734
 

15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างงวด 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
  

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ  
   (บาท) (63,813,747) 1,007,606 15,964,103 57,983,579
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถว่งนํ้าหนัก  
   ที่ออกระหว่างงวด (หุ้น) 421,200,000 376,338,462 421,200,000 376,338,462
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.15) 0.00 0.04 0.15

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
  

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ  
   (บาท) (139,016,600) (4,743,070) 12,676,589 43,195,453
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถว่งนํ้าหนัก  
   ที่ออกระหว่างงวด (หุ้น) 421,200,000 376,338,462 421,200,000 376,338,462
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.33) (0.01) 0.03 0.11
 

บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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16 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนและภาระผกูพนั 
 
16.1 หนังสือค้ําประกัน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อค้ําประกันสัญญาก่อสร้าง
จํานวน 40.29 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 41.69 ล้านบาท) 
 

16.2 ภาระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและสัญญาเช่าอาคารหลายฉบับโดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาต่าง ๆ กัน  
 
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ภายใน 1 ปี 169,331,569 167,883,717 5,120,736 375,573
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 181,528,722 190,179,973 7,915,116 640,646
เกินกว่า 5 ปี 6,467,687 139,873 - 139,873
 357,327,978 358,203,563 13,035,852 1,156,092

 
17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ครอบครัวมาลีนนท์ และบริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งต้ังอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทจํานวน 
ร้อยละ 27.75 และร้อยละ 13.83 ตามลําดับ หุ้นที่เหลือร้อยละ 58.42 ถือโดยบุคคลท่ัวไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
และการร่วมค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 8 
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

17.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
รายได้จากการให้บริการ  
   บริษัทย่อย - - 532,676 532,675
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 92,004,045 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2,112,254 - - -
 94,116,299 - 532,676 532,675
  

รายได้อื่น  
   บริษัทย่อย - - 10,457,656 10,263,003
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 37,622 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 52,520 97,000 - -
 90,142 97,000 10,457,656 10,263,003
  

ดอกเบ้ียรับ  
   บริษัทย่อย - - 8,497,892 1,173,756
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 277,214 - - -
 277,214 - 8,497,892 1,173,756

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
รายได้จากการให้บริการ  
   บริษัทย่อย - - 1,065,352 1,065,351
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 96,093,477 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 4,986,403 2,870,699 - -
 101,079,880 2,870,699 1,065,352 1,065,351
  

รายได้อื่น  
   บริษัทย่อย - - 20,869,261 21,024,482
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 60,000 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 141,913 6,015,845 - -
    201,913 6,015,845 20,869,261 21,024,482
  

ดอกเบ้ียรับ  
   บริษัทย่อย - - 15,822,049 1,173,756
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 364,241 58,393 - -
 364,241 58,393 15,822,049 1,173,756



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

17.2 การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ซื้อสินค้า  
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 160 1,344 160 1,344
  

ต้นทุนการให้บริการ  
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 623,875 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 686,449 - - -
 1,310,324 - - -
  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 1,893,181 1,550,566 1,893,181 1,550,566
  

ดอกเบ้ียจ่าย  
   บริษัทย่อย - - 187,608 708,713
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ซื้อสินค้า  
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 235 5,824 235 5,824
  

ต้นทุนการให้บริการ  
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 623,875 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 686,449 - - -
 1,310,324 - - -
  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
   บริษัทย่อย - - - 3,728
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 24,000 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 3,554,624 3,017,377 3,554,624 3,017,376
 3,578,624 3,017,377 3,554,624 3,021,104
  

ดอกเบ้ียจ่าย  
   บริษัทย่อย - - 373,157 1,409,240



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

17.3 ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 7)  
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 108,466,797 15,578,225 - -
  
รายได้ค้างรับ  
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - 40,016,240 - -
   บริษัทร่วม 1,487,929 1,334,914 - -
 1,487,929 41,351,154 - -
  
ดอกเบ้ียค้างรับ  
   บริษัทย่อย - - 20,458,193 4,636,144
  

เจ้าหนี้การคา้ และเจ้าหนี้อ่ืน   
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 667,546 - - -
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,241,330 569,775 331 1,005
 1,908,876 569,775 331 1,005
  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
   บริษัทย่อย - - - 31,359
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 401,121 532,964 401,121 532,964
 401,121 532,964 401,121 564,323
  

ดอกเบ้ียค้างจ่าย  
   บริษัทย่อย - - 404,517 31,359

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
   บริษัทย่อย - 3,433,150 736,452,900 583,426,450
   บริษัทร่วมและการร่วมค้า 21,750,000 - - -
 21,750,000 3,433,150 736,452,900 583,426,450

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ
 บาท บาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,433,150 583,426,450
เงินกู้เพิ่มในระหว่างงวด 19,000,000 153,026,450
จ่ายคืนระหว่างงวด (683,150) -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 21,750,000 736,452,900
 
เงินให้กู้แก่บริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบ้ียเท่ากับเงินฝากประจําธนาคารบวกร้อยละ 2 ต่อปี และไม่ระบุวันจ่ายชําระคืน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันอื่นอยู่ในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี และไม่ระบุวันจ่ายชําระคืน 
 
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
17.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
   บริษัทย่อย - - 43,000,000 43,000,000
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

สําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ - 43,000,000
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด - -
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ - 43,000,000
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบ้ียเท่ากับเงินฝากประจําธนาคารบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี และไม่ได้กําหนดวัน
จ่ายชําระคืน 
 

17.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 25,773,000 35,460,000
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
17.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงินรวม
  บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  35,460,000
จ่ายคืนระหว่างงวด  (9,687,000)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ  25,773,000
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอื่นอยู่ในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกําหนด 
จ่ายชําระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 
 

17.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการ 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,524,702 18,326,817 8,492,789 9,308,673
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 800,817 357,709 534,467 380,395
 15,325,519 18,684,526 9,027,256 9,689,068
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 30,224,054 36,663,634 18,161,460 18,627,346
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,586,204 805,066 1,068,934 760,790
 31,810,258 37,468,700 19,230,394 19,388,136

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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18 เหตุการณภ์ายหลังวันท่ีในรายงาน 
 
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พ.ศ. 2560 ในราคา 48.91 บาทต่อหุ้น 
เป็นจํานวนท้ังหมด 20 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

