
 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวม
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้
ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

สกุณา  แย้มสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,018,974 263,377,793 4,596,951 102,648,066

เงินลงทุนชัว่คราว 6 27,225,280 284,478,793 3,225,280 274,478,793

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 478,768,046 254,817,017 69,452,192 16,467,626

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.4 2,750,000 3,433,150 770,452,900 583,426,450

สินคา้คงเหลือ 34,219,634 28,249,909 - -

รายการโทรทศัน ์คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต 22,869,870 28,357,996 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 72,480,851 77,038,439 5,832,801 5,648,547

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 779,332,655 939,753,097 853,560,124 982,669,482

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 1,722,975 1,570,500 - -

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.2 486,046,749 477,135,439 213,671,955 213,671,955

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.3 15,650,589 3,514,107 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 641,657,361 677,456,639 5,899,646 6,797,065

คา่ความนิยม 10 923,167,963 923,167,963 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 249,076,042 265,130,260 - -

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ - 3,252,866 - 3,252,866

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 32,833,331 26,226,339 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 187,345,912 150,118,995 1,289,184 1,372,894

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,537,500,922 2,527,573,108 683,879,656 688,113,651

รวมสินทรัพย์ 3,316,833,577 3,467,326,205 1,537,439,780 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

2



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 44,805,333 23,369,117 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11.2 176,000,000 132,000,000 60,000,000 100,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 282,218,542 162,059,164 89,446 111,097

เจา้หน้ีเงินลงทุน - 111,526,450 - -

รายไดรั้บล่วงหนา้ 185,713,874 148,353,164 1,399 51,399

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 149,444,113 101,590,721 4,665,186 4,471,966

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 28,000,000 43,000,000

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.1 10,400,709 11,332,705 1,673,484 1,673,484

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11.3 184,942,290 154,350,730 112,829,529 108,737,837

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,086,268 13,874,512 - 10,781,398

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                       50,324,862 48,893,252 3,168,723 3,658,450

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                  1,090,935,991 907,349,815 210,427,767 272,485,631

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11.1 12,399,526 19,924,299 557,814 1,812,927

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 654,097,286 790,367,925 336,842,056 426,981,224

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.6 25,773,000 35,460,000 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 73,919,464 69,582,145 8,998,700 7,115,636

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 44,480,886 46,902,523 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                       16,394,394 16,205,665 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                  827,064,556 978,442,557 346,398,570 435,909,787

รวมหนีสิ้น 1,918,000,547 1,885,792,372 556,826,337 708,395,418

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 

มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้

มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 13 463,320,000 421,200,000 463,320,000 421,200,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 

มูลคา่ท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 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 140,586,345 336,768,230 201,728,763 183,503,035

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 4,007,540 8,472,076 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 923,478,565 1,124,124,986 980,613,443 962,387,715

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 475,354,465 457,408,847 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,398,833,030 1,581,533,833 980,613,443 962,387,715

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,316,833,577 3,467,326,205 1,537,439,780 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 158,876,950 164,476,741 3,138 987

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 546,618,994 562,199,845 542,676 10,789,950

รวมรายได้ 705,495,944 726,676,586 545,814 10,790,937

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (59,322,245) (57,894,613) (823) (160)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (457,367,609) (417,363,302) (11,247) (8,649,294)

รวมต้นทุน (516,689,854) (475,257,915) (12,070) (8,649,454)

กําไรขั้นต้น 188,806,090 251,418,671 533,744 2,141,483

รายไดอ่ื้น 9,298,066 4,856,331 25,130,470 12,526,726

คา่ใชจ่้ายในการขาย (116,740,794) (95,930,389) (492,505) (3,565,494)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (113,862,947) (127,020,151) (13,693,119) (12,460,715)

ตน้ทุนทางการเงิน (12,896,864) (20,180,193) (5,929,451) (11,771,277)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12,830,846 20,449,178 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (32,565,603) 33,593,447 5,549,139 (13,129,277)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,726,262) (6,375,067) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (35,291,865) 27,218,380 5,549,139 (13,129,277)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,647,743) 994,767 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (37,939,608) 28,213,147 5,549,139 (13,129,277)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (57,165,285) 13,470,451 5,549,139 (13,129,277)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21,873,420 13,747,929 - -

(35,291,865) 27,218,380 5,549,139 (13,129,277)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (59,813,028) 14,465,218 5,549,139 (13,129,277)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21,873,420 13,747,929 - -

(37,939,608) 28,213,147 5,549,139 (13,129,277)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 15

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.14) 0.03 0.01 (0.03)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.14) 0.03 0.01 (0.03)

5

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 473,505,718 528,269,146 5,028 59,257

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,378,947,267 1,467,794,485 1,913,028 11,918,682

รวมรายได้ 1,852,452,985 1,996,063,631 1,918,056 11,977,939

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (173,638,272) (185,624,611) (1,304) (14,715)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,156,694,273) (1,104,654,698) (657,989) (9,297,580)

รวมต้นทุน (1,330,332,545) (1,290,279,309) (659,293) (9,312,295)

กําไรขั้นต้น 522,120,440 705,784,322 1,258,763 2,665,644

รายไดอ่ื้น 22,540,990 21,363,217 83,171,655 108,229,702

ค่าใชจ่้ายในการขาย (349,168,626) (335,355,877) (4,094,409) (6,901,505)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (348,646,127) (367,733,849) (42,733,133) (36,077,970)

ตน้ทุนทางการเงิน (40,788,842) (58,861,708) (19,377,148) (37,849,694)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8.2, 8.3 44,958,956 78,862,920 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (148,983,209) 44,059,025 18,225,728 30,066,177

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (8,641,943) (15,462,369) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (157,625,152) 28,596,656 18,225,728 30,066,177

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,250,046) 19,141,955 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (161,875,198) 47,738,611 18,225,728 30,066,177

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (196,181,885) 8,727,380 18,225,728 30,066,177

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 38,556,733 19,869,276 - -

(157,625,152) 28,596,656 18,225,728 30,066,177

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (200,431,931) 27,869,335 18,225,728 30,066,177

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 38,556,733 19,869,276 - -

(161,875,198) 47,738,611 18,225,728 30,066,177

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 15

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.47) 0.02 0.04 0.08

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.47) 0.02 0.04 0.08

6

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม 



บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

จัดสรรแล้ว ส่วนแบ่งกําไร การเปลี่ยน ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารอง กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจาก สัดส่วนเงินลงทุน รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สะสม บริษัทร่วม ในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ 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 - - - - - - - (17,525,605) (17,525,605)

การลดทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - (2,250,000) (2,250,000)

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดใ้นบริษทัยอ่ย - - - - - (214,490) (214,490) 214,490 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (196,181,885)                                                           (4,250,046)                                                               - (200,431,931) 38,556,733 (161,875,198)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 140,586,345 (433,786) 4,441,326 923,478,565 475,354,465 1,398,833,030

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 8,727,380 19,141,955 - 27,869,335 19,869,276 47,738,611

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 - 331,197,490 24,039,160 (1,063,239) 1,090,938,091 507,188,306 1,598,126,397

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

7

กําไรสะสม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ข้อมูลทางการเงินรวม

ของส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่น



บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560

ทุนทีอ่อกและ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  สํารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม 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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 18,225,728 18,225,728

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 201,728,763 980,613,443

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 - - - 30,066,177 30,066,177

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 - (20,717,414) 716,047,266

8

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (148,983,209) 44,059,025 18,225,728 30,066,177

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 9 129,790,921 135,552,040 989,412 1,050,997

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 16,996,596 27,156,389 - -

ดอกเบ้ียรับ (2,073,573) (211,109) (26,632,771) (2,698,724)

เงินปันผลรับ (98,342) (162,000) (22,590,842) (71,957,000)

(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 6 253,513 (2,238,827) 253,513 (2,238,827)

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 240,903 - 240,903

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (683,737) - -

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (675) (216,295) (675) (8,816)

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (1,195,963) - - -

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,245,757) (2,598,818) (414) 370

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 5,668,814 1,341,054 10,406 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 181,250 782,227 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 600,000 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 40,788,842 58,861,708 19,377,148 37,849,694

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,337,318 8,327,297 1,883,063 386,093

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (44,958,956) (78,862,920) - -

(1,539,221) 191,946,937 (8,485,432) (7,309,133)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (224,434,549) 18,494,876 (28,706,938) 12,872,702

- สินคา้คงเหลือ (5,969,050) 9,355,615 675 8,816

- รายการโทรทศัน ์คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต 5,488,126 (22,551,065) - -

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,053,176 29,215,619 37,199 15,384,114

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 3,252,866 422,143 3,252,866 422,143

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (37,226,917) (13,344,072) 83,710 -

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 117,957,137 4,543,864 (21,651) (16,763,876)

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 37,360,710 (22,292,329) (50,000) 350,000

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,966,902 (3,240,178) (237,553) (11,953,289)

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,431,610 (19,986,376) (489,727) (14,377,426)

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 188,729 (90,655) - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (54,470,481) 172,474,379 (34,616,851) (21,365,949)

ดอกเบ้ียจ่าย (40,902,352) (59,261,941) (18,946,375) (36,246,090)

จ่ายภาษีเงินได้ (20,954,403) (23,922,929) (11,002,851) (1,469,422)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (116,327,236) 89,289,509 (64,566,077) (59,081,461)

9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 2,557,092 329,918 2,355,144 134,120

รับเงินปันผล 20,159,461 23,456,939 22,590,842 31,742,168

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 406,688,180 19,083,370 271,000,000 4,083,370

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (149,688,180) (425,000) - (425,000)

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (152,475) (250,000) - -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.4 19,683,150 250,000 - -

เงินสดจ่ายสาํหรับใหกู้ย้มืระยะสั้น

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.4 (19,000,000) - (187,026,450) (136,526,450)

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

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.3 (400,000) - - -

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุน (111,526,450) (111,526,450) - -

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,364,944 5,122,040 1,215 817

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (102,381,440) (120,185,733) (103,200) (29,130)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (1,123,628) (8,958,559) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 72,130,654 (193,103,475) 108,817,551 (101,020,105)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 21,436,216 (14,352,454) - 9,815,404

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 358,500,000 232,000,000 15,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (314,500,000) (200,000,000) (55,000,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,960,000 - 10,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - (15,000,000) -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.6 (9,687,000) (1,900,000) - -

จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (8,456,769) (5,248,497) (1,255,113) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 31,077,296 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11.3 (136,756,375) (268,752,632) (86,047,476) (196,801,325)

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

เงินสดจ่ายเพ่ือลดทุนในบริษทัยอ่ย (2,250,000) (1,800,000) - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (17,525,605) (2,000,640) - (1,255,113)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (78,162,237) 109,105,777 (142,302,589) 161,958,966

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (122,358,819) 5,291,811 (98,051,115) 1,857,400

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 141,018,974 164,812,108 4,596,951 7,712,624
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี

การรับเงินปันผลโดยนาํไปหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้น

จากบริษทัยอ่ย - - - 50,000,000

การรับเงินปันผลโดยนาํไปหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้น

จากบริษทัร่วม - - 4,840,000 -

การซ้ืออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน - 3,600,000 - -

การซ้ืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 5,184,216 1,199,788 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

11

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน การผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ จาํหน่ายละครโทรทศัน์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดี
พร้อมลิขสิทธ์ิ ให้บริการเช่าช่วงพ้ืนท่ีศูนยก์ารค้า จดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ ให้บริการสอนภาษาองักฤษ ให้บริการและจาํหน่ายอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม และจดัทาํกิจการทางการตลาด 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล
ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด)  
ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนอ 
งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติม 
ตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํ
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทํา 
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะได ้



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือ

หลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั 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 หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงิน
หรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกันหาก
เก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใช ้
การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดง
รายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิด 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกบัรายได้นั้นไม่เหมาะสม และแกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือ

หลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนสําหรับการ
เลือกใช้อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหน้ีสินโดย
พิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคล้องกับสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
เป็นสาํคญั ไม่ใช่พจิารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสาํหรับ
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียน 
มาใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการ
บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้าน 
การลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ  
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้ น ๆ ใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและ 
แทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมาย
ของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยงั “ข้อมูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืน 
ในรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหว่างกาล
ไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้น 
ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะ
ไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนั
เป็นอยา่งมาก  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือ

หลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ 
ดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัย่อยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํ 
งบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือ 
ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนํา
หลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัเพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการ
ควบคุมร่วมอยู ่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการ 
ท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีกาํหนดใน TFRS 12 
แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญั 
ต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ
หลังวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  
 

ก) กลุ่มมาตรฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐาน 
ท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  ) ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใน
หน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า 
ท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญั
ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 

3 ประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี
มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

17 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 
   ธุรกิจบันเทิง  
 สถาบัน  และกิจกรรม ข้อมูล 
 สอนภาษา ภัตตาคาร การตลาด ทางการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560     
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 295,616,587 473,500,690 1,084,933,736 1,854,051,013 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (1,598,028) (1,598,028) 

รวมรายได ้ 295,616,587 473,500,690 1,083,335,708 1,852,452,985 

     
ผลการดาํเนินงาน (99,558,686) (18,521,701) 134,679,863 16,599,476 
รายไดอ่ื้น    22,540,990 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (45,506,272) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (146,787,517) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (40,788,842) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    44,958,956 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (148,983,209) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (8,641,943) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด    (157,625,152) 
     

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560     
สินคา้คงเหลือ 566,197 20,089,432 13,564,005 34,219,634 
สินทรัพยถ์าวร 38,801,858 121,523,540 481,331,963 641,657,361 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,216,142 145,165,121 71,694,779 249,076,042 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    486,046,749 
เงินลงทุนในการร่วมคา้    15,650,589 
ค่าความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    967,015,239 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม    3,316,833,577 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 
 
   ธุรกิจบันเทิง  
 สถาบัน  และกิจกรรม ข้อมูล 
 สอนภาษา ภัตตาคาร การตลาด ทางการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559     
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 517,772,236 528,209,889 952,933,584 1,998,915,709 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (2,852,078) (2,852,078) 

รวมรายได ้ 517,772,236 528,209,889 950,081,506 1,996,063,631 

     
ผลการดาํเนินงาน 50,759,387 42,117,320 133,934,894 226,811,601 
รายไดอ่ื้น    21,363,217 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (61,408,576) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย    (162,708,429) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (58,861,708) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    78,862,920 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    44,059,025 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (15,462,369) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด    28,596,656 
     

ณ วันท่ี 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 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงินรวม    3,467,326,205 

 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบดว้ยอุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสด
สาํหรับการดาํเนินงาน 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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5 มูลค่ายุตธิรรม 
 
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 (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย์ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้มูลค่ายติุธรรม     
   ผ่านงบกาํไรขาดทุน 
   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,225,280 - - 3,225,280 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย์ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้มูลค่ายติุธรรม     
   ผ่านงบกาํไรขาดทุน 
   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,478,793 - - 3,478,793 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กันยายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8,671,556 3,225,280 8,671,556 3,478,793 

2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 24,000,000 24,000,000 281,000,000 281,000,000 

รวม 32,671,556 27,225,280 289,671,556 284,478,793 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,446,276) - (5,192,763) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 27,225,280 27,225,280 284,478,793 284,478,793 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ย      
1. หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8,671,556 3,225,280 8,671,556 3,478,793 

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

รวม 8,671,556 3,225,280 279,671,556 274,478,793 

หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,446,276) - (5,192,763) - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 3,225,280 3,225,280 274,478,793 274,478,793 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 
   ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   3,478,793 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม   (253,513) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ   3,225,280 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 257,765,155 172,789,328 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.3) 63,537,919 15,578,225 - - 

รวม 321,303,074 188,367,553 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (32,920,093) (38,896,426) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 288,382,981 149,471,127 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 40,074,856 20,132,853 141,888 183,597 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 257,685 741,203 29,511,550 5,233,922 
ลูกหน้ีอ่ืน 12,407,632 10,089,530 201,109 1,381,213 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 38,535,645 9,633,894 
รายไดค้า้งรับ 120,338,693 66,422,120 - - 
เงินทดรองจ่าย 17,306,199 6,553,327 1,062,000 35,000 

เงินปันผลคา้งรับ - 1,406,857 - - 

 478,768,046 254,817,017 69,452,192 16,467,626 

 
ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 230,220,087 95,724,410 - - 
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 34,254,951 32,210,153 - - 
    เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 11,602,908 4,049,219 - - 
    เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 11,016,420 26,223,029 - - 

    เกินกวา่ 12 เดือน 34,208,708 30,160,742 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 321,303,074 188,367,553 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (32,920,093) (38,896,426) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 288,382,981 149,471,127 - - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 
 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

 บาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 463,018,871 
การเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 463,018,871 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ้ือหุ้นของบริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั 
จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 10,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,050,000 บาท ทาํให้สัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ในบริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99 
 

บริษทั ไอธ้ิงแอด็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
การชาํระบญัชีดงักล่าวเสร็จส้ินในวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 477,135,439 213,671,955 
ส่วนแบ่งกาํไร 33,153,856 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (4,250,046) - 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (19,992,500) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 486,046,749 213,671,955 
 

8.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,514,107 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 400,000 
ส่วนแบ่งกาํไร 11,805,100 
เงินปันผลรับจากการร่วมคา้ (68,618) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 15,650,589 
 

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งทุนในกิจการร่วมคา้ 
อินเด็กซ์ เอ-7 จาํนวน 4,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ 
หุน้ทั้งหมด 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
8.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดงัต่อไปนี ้ 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษทัย่อย     
บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั  ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จาํกดั  หยดุดาํเนินงาน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  การลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั การลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั  ใหบ้ริการและจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
     

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด     
บริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั ภตัตาคาร ไทย 99.99 99.99 
     
บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จํากัด 
บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วสิเซส จาํกดั สถาบนัสอนภาษา ไทย 99.99 99.99 
 
บริษทัย่อยภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทฟี วลิเลจ จาํกัด 
บริษทั อีเวน้ท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั 
 

ใหบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในงาน
บนัเทิง 

ไทย 
 

99.99 99.99 
 

บริษทั เทรเบียง จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 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 ชาํระบญัชีเสร็จส้ิน ไทย - 40.00 
บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จาํกดั 
 

ใหค้าํปรึกษาและรับออกแบบจดัสร้างและ
ปรับปรุง website/Flash Media 

ไทย 
 

26.14 26.14 
 

บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือวทิย ุและ
ระบบการส่ือสารอ่ืน 

ไทย 
 

50.00 50.00 
 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์เอม็ จาํกดั 
 
 

ใหบ้ริการและจดัหาพื้นท่ีแสดงสินคา้ และ
รับออกแบบงานดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

ไทย 
 
 

50.00 50.00 
 
 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์ว ีจาํกดั 
 
 

ใหบ้ริการและจดัหาพื้นท่ีแสดงสินคา้ และ
รับออกแบบงานดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

ไทย 
 
 

50.00 50.00 
 
 

บริษทั บ๊ิก อีเวนท ์จาํกดั ใหบ้ริการและจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด ไทย 50.00 50.00 
บริษทั ไอ ซี ว ีเอก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการและจดัทาํกิจกรรมทางการตลาด ไทย 99.99 89.39 
บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
 

ใหบ้ริการออกแบบ ผลิตและจาํหน่าย
ส่ิงพิมพแ์ละส่ือต่างๆ 

ไทย 
 

60.00 60.00 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

8.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี (ต่อ) 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ่ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทของธุรกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  

เพ่ือจาํหน่ายใหภ้าครัฐและเอกชน    
ไทย 

 
10.00 

 
10.00 

 
     

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกัด 
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 
     
กิจการร่วมค้าภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกัด 
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 

การร่วมคา้ อินเด็กซ์ เอ-7 ออกแบบงานโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
ทหารเรือแห่งใหม่ 

ไทย 
 

50.00 - 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิ อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดนิ อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด      
   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  677,456,639 265,130,260 6,797,065 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 104,583,681 1,123,628 103,200 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (6,119,187) - (801) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (5,668,814) (181,250) (10,406) - 
กลบัรายการการดอ้ยค่า 1,195,963 - - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (129,790,921) (16,996,596) (989,412) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 641,657,361 249,076,042 5,899,646 - 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงท่ีมีราคาตามบัญชีจํานวน 245.45 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) ได้นําไปเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 11.2 และ 11.3) 
 

10 ค่าความนิยม 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560  

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  923,167,963 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 923,167,963 

 
11 เงินกู้ยืม 

 
11.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 10,400,709 11,332,705 1,673,484 1,673,484 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 12,399,526 19,924,299 557,814 1,812,927 

 22,800,235 31,257,004 2,231,298 3,486,411 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

26 

11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

11.2 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 176,000,000 132,000,000 60,000,000 100,000,000 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกันโดยท่ีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี 235.43 ลา้นบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 : 230.14 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 9) 
 

11.3 เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี 184,942,290 154,350,730 112,829,529 108,737,837 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 654,097,286 790,367,925 336,842,056 426,981,224 

 839,039,576 944,718,655 449,671,585 535,719,061 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 944,718,655 535,719,061 
การกูย้มืเพ่ิม 31,077,296 - 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (136,756,375) (86,047,476) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 839,039,576 449,671,585 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 814.97 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั 
หุ้นทั้งหมดของบริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั (มหาชน) และหุ้นจาํนวน 125.09 ลา้นหุ้น ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั 
(มหาชน)  
 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือขายและเช่ากลบัคืน
ส่วนตกแต่งปรับปรุงกบัสถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วนัส้ินสุดสัญญา บริษทัย่อยดงักล่าวมีสิทธิเลือกซ้ือทรัพยสิ์นในราคา 
ท่ีระบุตามสัญญาหรือส่งคืนผูใ้ห้เช่าโดยมีภาระผูกพนัท่ีจะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างราคาท่ีระบุตามสัญญาและราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก ซ่ึงเน้ือหาของรายการดงักล่าวถือเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืดงักล่าวมีมูลค่า
ตามบัญชี 9.13 ล้านบาท ซ่ึงมีส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่า 10.02 ล้านบาทเป็นหลักประกัน นอกจากน้ีเงินกู้ยืมดังกล่าวถูกคํ้ าประกัน 
โดยบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

11.4 อัตราดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เงินกูย้มืประเภทอ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MLR - 0.50, 3.90 - 5.25 3.90 - 4.44 3.90 
 3.90 - 5.25    
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR - 1, MLR - 1, MLR - 2.5 MLR - 2.5 
 MLR - 2.5, MLR - 2.5   
 MLR - 3.52,    
 4.25    
     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1.00 - 5.06 1.00 - 5.06 4.37 4.37 
 
11.5 วงเงนิกู้ยืม 

 
กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารไดรั้บมาเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 
12 ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินระหว่างกาลตั้งข้ึนโดยการประมาณของฝ่ายบริหารในอตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ  
5.80 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 35.09 ต่อปี) 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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13 ทุนเรือนหุ้น 
 
  จํานวน    
 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ  ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ท่ีออกจําหน่าย หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น 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 
การออกและรับชาํระค่าหุ้น - 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 
การออกหุ้นใหม่ 42,120,000 - - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 463,320,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

 
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจํานวน  463,320,000 หุ้น  (31 ธันวาคม พ .ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 421,200,000 หุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
421,200,000 หุน้)  
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 42,120,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว  ้1 บาทต่อหุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  
(‘WAVE-W1’) โดยภายหลงัการเพ่ิมทุน บริษัทมีหุ้นสามญัจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 421,200,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 463,320,000 หุ้น 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับชําระค่าหุ้นจาํนวน 97,200,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรับชําระท่ีมูลค่าหุ้นละ  
3.50 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 340.20 ล้านบาท ทําให้จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว มีจํานวน 421,200,000 หุ้น  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุ้นดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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14 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ในสัดส่วน  
10 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เกิน 42,120,000 หน่วย และมีราคาการใช้
สิทธิเท่ากบั 6 บาทต่อหุ้น อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัโดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและ
เสนอขาย 
 

   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
   31 ธันวาคม  30 กันยายน 

   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 

   จํานวนคงเหลือ เพิม่ขึน้ จํานวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่างงวด หน่วย 
      

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

   - 42,119,734 42,119,734 

 
15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการปรับจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (บาท) (57,165,285) 13,470,451 5,549,139 (13,129,277) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุน้) 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีบริษทัตอ้งออกให้ตามใบสาํคญั     

   แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุ้น) (หมายเหตุ 14) 42,119,734 - 42,119,734 - 

รวมจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 463,319,734 421,200,000 463,319,734 421,200,000 
     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.14) 0.03 0.01 (0.03) 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.14) 0.03 0.01 (0.03) 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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15 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (บาท) (196,181,885) 8,727,380 18,225,728 30,066,177 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุน้) 421,200,000 391,401,460 421,200,000 391,404,460 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     
   ท่ีบริษทัตอ้งออกให้ตามใบสาํคญั     

   แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุ้น) (หมายเหตุ 14) 22,062,718 - 22,062,718 - 

รวมจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 443,262,718 391,401,460 443,262,718 391,404,460 
     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.47) 0.02 0.04 0.08 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.47) 0.02 0.04 0.08 
 

16 คดคีวามท่ียังไม่ทราบผล 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 
ในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2560 บริษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชนั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ ถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใชค่้าเสียหาย
จากบริษัทแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชัน จาํกัด ผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาท่ีได้ทําไวก้ับบริษัทดังกล่าว โดยโจทก ์
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายรวมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงิน  34 ล้านบาท ในขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวน 
และสืบพยานของศาลแพ่ง อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้องดงักล่าว จึงมิไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
17 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพัน 

 
17.1 การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระจากการคํ้าประกนัการขายและเช่ากลบัคืนให้กบับริษทัย่อย เป็นจาํนวน 9.13 ลา้นบาท 
(หมายเหตุ 11.3) 

 
17.2 หนังสือคํา้ประกัน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพื่อคํ้าประกนัสัญญาก่อสร้าง
จาํนวน 33.88 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 41.69 ลา้นบาท) 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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17 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพัน (ต่อ) 
 

17.3 ภาระผกูพนัที่เป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับพ้ืนท่ีภายในศูนยก์ารคา้และสัญญาเช่าอาคารหลายฉบบัโดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาต่าง ๆ กนั  
 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

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

ภายใน 1 ปี 198,650,483 167,883,717 5,120,736 375,573 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 172,322,572 190,179,973 6,634,932 640,646 
เกินกวา่ 5 ปี - 139,873 - 139,873 

 370,973,055 358,203,563 11,755,668 1,156,092 
 

18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมาลีนนท์ และบริษทั บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษทัจาํนวน 
ร้อยละ 27.75 และร้อยละ 13.83 ตามลาํดบั หุ้นท่ีเหลือร้อยละ 58.42 ถือโดยบุคคลทัว่ไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม  
และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 8 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

18.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ - 53,075,000 - - 
   บริษทัยอ่ย - - 532,677 532,677 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 43,150,387 - - - 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,182,996 12,649,484 - - 

 45,333,383 65,724,484 532,677 532,677 
รายได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 10,431,375 10,561,446 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 30,000 - - - 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,413 - - - 

 91,413 - 10,431,375 10,561,446 
รายได้ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - 9,053,357 1,505,475 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 92,998 60,166 - - 

 92,998 60,166 9,053,357 1,505,475 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.1 รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ - 53,075,000 - - 
   บริษทัยอ่ย - - 1,598,028 1,598,028 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 139,243,864 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,011,099 21,536,028 - - 

 146,254,963 74,611,028 1,598,028 1,598,028 

รายได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 31,300,636 31,585,928 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 90,000 433,916 - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203,326 - - - 

 293,326 433,916 31,300,636 31,585,928 

รายได้ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - 24,875,406 2,679,231 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 457,240 118,559 - - 

 457,240 118,559 24,875,406 2,679,231 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 การซื้อสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินค้า     

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 394 75 394 75 

     
ต้นทุนการให้บริการ     
   บริษทัยอ่ย - - - 1,200,000 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,122,875 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,790,412 - - 

 1,122,875 1,790,412 - 1,200,000 

     
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
   บริษทัยอ่ย - - - 54,050 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,673,283 1,785,704 1,673,283 1,785,705 

 1,673,283 1,785,704 1,673,283 1,839,755 

     
ต้นทุนการเงิน     

   บริษทัยอ่ย - - 186,794 - 

 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 การซื้อสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินค้า     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 629 5,899 629 5,899 

     
ต้นทุนการให้บริการ     
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,746,750 - - 1,200,000 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 686,449 1,790,412 - - 

 2,433,199 1,790,412 - 1,200,000 

     
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
   บริษทัยอ่ย - - - 57,778 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 24,000 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,227,907 4,803,081 5,227,907 4,803,081 

 5,251,907 4,803,081 5,227,907 4,860,859 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.3 ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 7)     

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 63,537,919 15,578,225 - - 

     
รายได้ค้างรับ     
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ - 40,016,240 - - 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 25,386,505 1,334,914 - - 

 25,386,505 41,351,154 - - 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 29,511,550 5,233,922 

     
เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น      
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 881,546 - - - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,241,752 569,775 754 1,005 

 2,123,298 569,775 754 1,005 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
   บริษทัยอ่ย - - - 31,359 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 506,479 532,964 506,479 532,964 

 506,479 532,964 506,479 564,323 

     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บริษทัยอ่ย - - 591,311 31,359 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - 3,433,150 770,452,900 583,426,450 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2,750,000 - - - 

 2,750,000 3,433,150 770,452,900 583,426,450 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
   ข้อมูลทางการเงิน 
  ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

  บาท บาท 
    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  3,433,150 583,426,450 
เงินกูเ้พ่ิมในระหว่างงวด  19,000,000 187,026,450 

จ่ายคืนระหวา่งงวด  (19,683,150) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  2,750,000 770,452,900 

 
เงินให้กูแ้ก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 2 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนอยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 - 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน 
 
 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

   บริษทัยอ่ย - - 28,000,000 43,000,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - 43,000,000 

จ่ายคืนระหวา่งงวด - (15,000,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ - 28,000,000 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี และไม่ไดก้าํหนด
วนัจ่ายชาํระคืน 
 

18.6 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,773,000 35,460,000 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
18.6 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  บาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  35,460,000 
จ่ายคืนระหวา่งงวด  (9,687,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  25,773,000 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนอยูใ่นสกุลเงินบาทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในปี 
พ.ศ. 2564 
 

18.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,884,158 18,336,817 8,143,481 9,318,673 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 793,103 1,112,625 534,467 380,395 

 14,677,261 19,449,442 8,677,948 9,699,068 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,108,212 55,000,451 26,304,941 27,946,019 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,379,305 3,337,876 1,603,401 1,141,185 

 46,487,517 58,338,327 27,908,342 29,087,204 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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19 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน 
 
บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอม็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ไอซีวี จาํกดั 
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการและจดัหาพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ และรับออกแบบงานดา้นโฆษณา 
และประชาสัมพนัธ์ เป็นจาํนวน 500 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมเป็นจาํนวนเงิน 49,900 ดอลลาร์สหรัฐ  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด บริษทั ไอซีว ีจาํกดั  
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