บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของ
กิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้ขา้ พเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็ นต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

สกุณา แย้ มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
กรุ งเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

141,018,974

263,377,793

4,596,951

102,648,066

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

27,225,280

284,478,793

3,225,280

274,478,793

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

478,768,046

254,817,017

69,452,192

16,467,626

2,750,000

3,433,150

770,452,900

583,426,450

สิ นค้าคงเหลือ

34,219,634

28,249,909

-

-

รายการโทรทัศน์ คอนเสิ ร์ต และรายการระหว่างผลิต

22,869,870

28,357,996

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

72,480,851

77,038,439

5,832,801

5,648,547

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

779,332,655

939,753,097

853,560,124

982,669,482

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18.4

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

1,722,975

1,570,500

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

8.1

-

-

463,018,871

463,018,871
213,671,955

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

8.2

486,046,749

477,135,439

213,671,955

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

8.3

15,650,589

3,514,107

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

641,657,361

677,456,639

5,899,646

6,797,065

ค่าความนิยม

10

923,167,963

923,167,963

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

9

249,076,042

265,130,260

-

-

-

3,252,866

-

3,252,866

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

32,833,331

26,226,339

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

187,345,912

150,118,995

1,289,184

1,372,894

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,537,500,922

2,527,573,108

683,879,656

688,113,651

รวมสิ นทรัพย์

3,316,833,577

3,467,326,205

1,537,439,780

1,670,783,133

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

2

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

11.2

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินลงทุน
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

44,805,333

23,369,117

-

-

176,000,000

132,000,000

60,000,000

100,000,000

282,218,542

162,059,164

89,446

111,097

-

111,526,450

-

-

185,713,874

148,353,164

1,399

51,399

149,444,113

101,590,721

4,665,186

4,471,966

18.5

-

-

28,000,000

43,000,000

11.1

10,400,709

11,332,705

1,673,484

1,673,484

11.3

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
184,942,290

154,350,730

112,829,529

108,737,837

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

7,086,268

13,874,512

-

10,781,398

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

50,324,862

48,893,252

3,168,723

3,658,450

1,090,935,991

907,349,815

210,427,767

272,485,631

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

11.1

12,399,526

19,924,299

557,814

1,812,927

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

11.3

654,097,286

790,367,925

336,842,056

426,981,224

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18.6

25,773,000

35,460,000

-

-

73,919,464

69,582,145

8,998,700

7,115,636

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

44,480,886

46,902,523

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16,394,394

16,205,665

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

827,064,556

978,442,557

346,398,570

435,909,787

1,918,000,547

1,885,792,372

556,826,337

708,395,418

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

463,320,000

421,200,000

463,320,000

421,200,000

421,200,000

421,200,000

421,200,000

421,200,000

315,564,680

315,564,680

315,564,680

315,564,680

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 463,320,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)

13

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 421,200,000 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

42,120,000

42,120,000

42,120,000

42,120,000

140,586,345

336,768,230

201,728,763

183,503,035

4,007,540

8,472,076

-

-

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

923,478,565

1,124,124,986

980,613,443

962,387,715

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

475,354,465

457,408,847

-

-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,398,833,030

1,581,533,833

980,613,443

962,387,715

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

3,316,833,577

3,467,326,205

1,537,439,780

1,670,783,133

กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

158,876,950
546,618,994

164,476,741
562,199,845

3,138
542,676

987
10,789,950

รวมรายได้

705,495,944

726,676,586

545,814

10,790,937

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

(59,322,245)
(457,367,609)

(57,894,613)
(417,363,302)

(823)
(11,247)

(160)
(8,649,294)

รวมต้ นทุน

(516,689,854)

(475,257,915)

(12,070)

(8,649,454)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

188,806,090
9,298,066
(116,740,794)

251,418,671
4,856,331
(95,930,389)

533,744
25,130,470
(492,505)

2,141,483
12,526,726
(3,565,494)

(113,862,947)
(12,896,864)
12,830,846

(127,020,151)
(20,180,193)
20,449,178

(13,693,119)
(5,929,451)
-

(12,460,715)
(11,771,277)
-

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(32,565,603)
(2,726,262)

33,593,447
(6,375,067)

5,549,139
-

(13,129,277)
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

(35,291,865)

27,218,380

5,549,139

(13,129,277)

(2,647,743)

994,767

-

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(37,939,608)

28,213,147

5,549,139

(13,129,277)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(57,165,285)
21,873,420

13,470,451
13,747,929

5,549,139
-

(13,129,277)
-

(35,291,865)

27,218,380

5,549,139

(13,129,277)

(59,813,028)
21,873,420

14,465,218
13,747,929

5,549,139
-

(13,129,277)
-

(37,939,608)

28,213,147

5,549,139

(13,129,277)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(0.14)

0.03

0.01

(0.03)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด

(0.14)

0.03

0.01

(0.03)

หมายเหตุ
รายได้

ต้ นทุน

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้
รายได้จากการขาย

473,505,718

528,269,146

5,028

59,257

รายได้จากการให้บริ การ

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

ต้ นทุน
ต้นทุนขาย

(173,638,272)

(185,624,611)

(1,304)

(14,715)

ต้นทุนการให้บริ การ

(1,156,694,273)

(1,104,654,698)

(657,989)

(9,297,580)
(9,312,295)

รวมต้ นทุน

(1,330,332,545)

(1,290,279,309)

(659,293)

กําไรขั้นต้ น

522,120,440

705,784,322

1,258,763

2,665,644

รายได้อื่น

22,540,990

21,363,217

83,171,655

108,229,702

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(349,168,626)

(335,355,877)

(4,094,409)

(6,901,505)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(348,646,127)

(367,733,849)

(42,733,133)

(36,077,970)

(40,788,842)

(58,861,708)

(19,377,148)

(37,849,694)

44,958,956

78,862,920

-

-

(148,983,209)

44,059,025

18,225,728

30,066,177

(8,641,943)

(15,462,369)

-

-

(157,625,152)

28,596,656

18,225,728

30,066,177

ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

8.2, 8.3

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

12

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(4,250,046)

19,141,955

-

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(161,875,198)

47,738,611

18,225,728

30,066,177

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(196,181,885)

8,727,380

18,225,728

30,066,177

38,556,733

19,869,276

-

-

(157,625,152)

28,596,656

18,225,728

30,066,177

(200,431,931)

27,869,335

18,225,728

30,066,177

38,556,733

19,869,276

-

-

(161,875,198)

47,738,611

18,225,728

30,066,177

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(0.47)

0.02

0.04

0.08

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด

(0.47)

0.02

0.04

0.08

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สํ ารอง
ตามกฎหมาย
บาท

การเปลีย่ น
สั ดส่ วนเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
บาท

รวมส่ วนของ
บริษัทใหญ่
บาท

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

3,816,260
(4,250,046)

4,655,816
(214,490)
-

1,124,124,986
(214,490)
(200,431,931)

457,408,847
(17,525,605)
(2,250,000)
(1,050,000)
214,490
38,556,733

1,581,533,833
(17,525,605)
(2,250,000)
(1,050,000)
(161,875,198)

140,586,345

(433,786)

4,441,326

923,478,565

475,354,465

1,398,833,030

-

322,470,110
8,727,380

4,897,205
19,141,955

(1,063,239)
-

722,868,756
340,200,000
27,869,335

491,119,670
(2,000,640)
(1,800,000)
19,869,276

1,213,988,426
(2,000,640)
(1,800,000)
340,200,000
47,738,611

-

331,197,490

24,039,160

(1,063,239)

1,090,938,091

507,188,306

1,598,126,397

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

421,200,000
-

315,564,680
-

42,120,000
-

336,768,230
(196,181,885)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

421,200,000

315,564,680

42,120,000

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินปันผลจ่าย
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
การออกหุน้ ใหม่
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

324,000,000
97,200,000
-

72,564,680
243,000,000
-

421,200,000

315,564,680

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เงินปันผลจ่าย
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
การซื้อบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

8.1

13

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนแบ่ งกําไร
เบ็ดเสร็จอื่นจาก
บริษัทร่ วม
บาท

กําไร(ขาดทุน)
สะสม
บาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
กําไรสะสม
ทุนทีอ่ อกและ
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

สํ ารองตามกฎหมาย

ขาดทุนสะสม

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

421,200,000

315,564,680

42,120,000

183,503,035

962,387,715

-

-

-

18,225,728

18,225,728

421,200,000

315,564,680

42,120,000

201,728,763

980,613,443

324,000,000

72,564,680

-

(50,783,591)

345,781,089

97,200,000

243,000,000

-

-

340,200,000

-

-

-

30,066,177

30,066,177

421,200,000

315,564,680

-

(20,717,414)

716,047,266

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ น้ ใหม่

13

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

จัดสรรแล้ว -

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- รายการโทรทัศน์ คอนเสิ ร์ต และรายการระหว่างผลิต
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

9
9

6

9
9
9

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

(148,983,209)

44,059,025

18,225,728

30,066,177

129,790,921
16,996,596
(2,073,573)
(98,342)
253,513
(675)
(1,195,963)
(2,245,757)
5,668,814
181,250
40,788,842
4,337,318
(44,958,956)

135,552,040
27,156,389
(211,109)
(162,000)
(2,238,827)
240,903
(683,737)
(216,295)
(2,598,818)
1,341,054
782,227
600,000
58,861,708
8,327,297
(78,862,920)

989,412
(26,632,771)
(22,590,842)
253,513
(675)
(414)
10,406
19,377,148
1,883,063
-

1,050,997
(2,698,724)
(71,957,000)
(2,238,827)
240,903
(8,816)
370
37,849,694
386,093
-

(1,539,221)

191,946,937

(8,485,432)

(7,309,133)

(224,434,549)
(5,969,050)
5,488,126
1,053,176
3,252,866
(37,226,917)
117,957,137
37,360,710
47,966,902
1,431,610
188,729

18,494,876
9,355,615
(22,551,065)
29,215,619
422,143
(13,344,072)
4,543,864
(22,292,329)
(3,240,178)
(19,986,376)
(90,655)

(28,706,938)
675
37,199
3,252,866
83,710
(21,651)
(50,000)
(237,553)
(489,727)
-

12,872,702
8,816
15,384,114
422,143
(16,763,876)
350,000
(11,953,289)
(14,377,426)
-

(54,470,481)
(40,902,352)
(20,954,403)

172,474,379
(59,261,941)
(23,922,929)

(34,616,851)
(18,946,375)
(11,002,851)

(21,365,949)
(36,246,090)
(1,469,422)

(116,327,236)

89,289,509

(64,566,077)

(59,081,461)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
รับเงินปั นผล
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

2,557,092
20,159,461
406,688,180
(149,688,180)
(152,475)

329,918
23,456,939
19,083,370
(425,000)
(250,000)

2,355,144
22,590,842
271,000,000
-

134,120
31,742,168
4,083,370
(425,000)
-

18.4

19,683,150

250,000

-

-

18.4
8.1
8.3

(19,000,000)
(1,050,000)
(400,000)
(111,526,450)
8,364,944
(102,381,440)
(1,123,628)

(111,526,450)
5,122,040
(120,185,733)
(8,958,559)

(187,026,450)
1,215
(103,200)
-

(136,526,450)
817
(29,130)
-

72,130,654

(193,103,475)

108,817,551

(101,020,105)

21,436,216
358,500,000
(314,500,000)
(9,687,000)
(8,456,769)
31,077,296
(136,756,375)
(2,250,000)
(17,525,605)

(14,352,454)
232,000,000
(200,000,000)
30,960,000
(1,900,000)
(5,248,497)
(268,752,632)
340,200,000
(1,800,000)
(2,000,640)

15,000,000
(55,000,000)
(15,000,000)
(1,255,113)
(86,047,476)
-

9,815,404
10,000,000
(196,801,325)
340,200,000
(1,255,113)

(78,162,237)

109,105,777

(142,302,589)

161,958,966

(122,358,819)
263,377,793

5,291,811
159,520,297

(98,051,115)
102,648,066

1,857,400
5,855,224

141,018,974

164,812,108

4,596,951

7,712,624
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เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ ใหม่
เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

18.5
18.6
11.3
11.3
13

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
การรับเงินปั นผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากบริ ษทั ย่อย
การรับเงินปั นผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากบริ ษทั ร่ วม
การซื้ ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
การซื้ ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน

-

-

-

50,000,000

5,184,216

3,600,000
1,199,788

4,840,000
-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
1

ข้อมูลทั่วไป
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
กลุ่มกิ จการดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการลงทุน การผลิตและจัดจําหน่ ายรายการโทรทัศน์ จําหน่ ายละครโทรทัศน์ในรู ปแบบวีซีดีและดี วีดี
พร้ อมลิ ขสิ ทธิ์ ให้ บ ริ การเช่ าช่ วงพื้ นที่ ศูนย์การค้า จัดแสดงคอนเสิ ร์ ตและโชว์ ให้ บริ การสอนภาษาอังกฤษ ให้ บริ การและจําหน่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม และจัดทํากิจการทางการตลาด
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูล
ทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)
ได้นาํ เสนอในรู ปแบบที่ สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนําเสนอ
งบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม
ตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทํา
ตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญ ชี ที่ ใช้ในการจัด ทําข้อ มู ล ทางการเงิ นระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ย วกัน กับ นโยบายการบัญ ชี ที่ ใ ช้ในการจัด ทํา
งบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดง
รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- ความมี สาระสําคัญ - กิ จการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ ทาํ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจรายการ
ได้ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บายผลกระทบที่ มีต่อฐานะการเงิน
หรื อผลการดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ ระบุ ใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจากกัน หาก
เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ นอกจากนี้ ยงั มี แนวปฏิ บตั ิ ใหม่ของการใช้
การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับการแสดง
รายการในงบการเงิน
- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการคิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ โดยอ้างอิ งกับ รายได้น้ ันไม่ เหมาะสม และแก้ไขขอบเขตให้พื ชที่ ให้ ผลิ ตผล
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้นสําหรับการ
เลื อกใช้อตั ราคิ ดลดสําหรั บ การประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทนของหนี้ สิ นโดย
พิ จ ารณาจากสกุล เงิ น ของหนี้ สิ น ที่ มี ส กุ ล เงิ น ที่ ส อดคล้อ งกับ สกุ ล เงิ น ของหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ห ลังออกจากงาน
เป็ นสําคัญ ไม่ใช่พจิ ารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรื อวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีสาํ หรับ
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหากกิ จการเลือกที่ จะเปลี่ ยน
มาใช้วิธีส่วนได้เสี ยจะต้องทําโดยปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการที่ ไม่ใช่กิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้าน
การลงทุ นที่ มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่ เป็ นกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุ น โดยในการ
บันทึ กบัญ ชี โดยใช้วิธีส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ ว มหรื อการร่ วมค้าที่ เป็ นกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้าน
การลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้านั้นๆ
ด้ว ยวิ ธี มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมตามที่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้า นั้ น ๆ ใช้อ ยู่ หรื อ จะถอดการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมออกและ
แทนด้วยการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนถึงความหมาย
ของการอ้างอิ งในมาตรฐานไปยัง “ข้อ มู ล ที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่ างกาล หรื อ ที่ อื่ น
ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาล
ไปถึงยังรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผูใ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลนั้น
ในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิ ษฐานว่าการตัดจําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้น้ นั ไม่เหมาะสม ข้อสันนิ ษฐานนี้ อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่ งข้อใดต่อไปนี้
คือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นัน่ คือรายได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้อจํากัดของมูลค่าที่จะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์) หรื อสามารถแสดงได้วา่ รายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กนั
เป็ นอย่างมาก
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 10 (ปรับ ปรุ ง 2559) ได้มีการปรั บ ปรุ งให้ชัดเจนขึ้ นเกี่ ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมว่าให้ใช้กบั กิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ข้ นั กลางที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จ
ด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนจะต้องนําบริ ษทั ย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่ ดาํ เนิ น
ธุ รกิ จด้านการลงทุ นและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การหรื อมี กิจกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการลงทุ น มารวมในการจัดทํา
งบการเงินรวมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ 1) การซื้ อ
ส่ วนได้เสี ยในการดําเนิ นงานร่ วมกันที่ กิจกรรมของการดําเนิ นงานร่ วมกันนั้นประกอบกันขึ้ นเป็ นธุ รกิ จ ให้ผูซ้ ้ื อนํา
หลักการบัญชี ของการรวมธุ รกิจมาถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมดําเนิ นงานมีการซื้ อส่ วนได้เสี ยในการดําเนิ นงาน
ร่ วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่ วนได้เสี ยเดิมที่มีอยูใ่ นการดําเนิ นงานร่ วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่ วมดําเนิ นงานยังคงมีการ
ควบคุมร่ วมอยู่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการกําหนดให้ชดั เจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่ เป็ นกิจการ
ที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ย่อยที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กาํ หนดใน TFRS 12
แม้ไม่ได้มีการจัดทํางบการเงินรวม
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรั บปรุ งใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ ม ต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ก) กลุ่มมาตรฐานที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิ จการ ซึ่ งกลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐาน
ที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฎิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12) ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
หนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- กรณี สิ นทรั พย์ที่วดั ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมมี มูลค่ าตํ่ากว่าฐานภาษี ของสิ น ทรั พย์น้ ัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในมูลค่า
ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี ได้เฉพาะในประเภทที่ กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกําไรทางภาษี ในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที่ ใช้หักภาษี ที่ เกิ ดจากการกลับรายการของผลแตกต่ าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ให้ ถื อปฏิ บัติกับส่ วนได้เสี ยที่ ถู กจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ ถือไว้เพื่ อขาย
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนยั สําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล

3

ประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบัญชี
มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
4

ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่วนได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

สถาบัน
สอนภาษา
บาท

ภัตตาคาร
บาท

ธุรกิจบันเทิง
และกิจกรรม
การตลาด
บาท

295,616,587
295,616,587

473,500,690
473,500,690

1,084,933,736
(1,598,028)
1,083,335,708

1,854,051,013
(1,598,028)
1,852,452,985

(99,558,686)

(18,521,701)

134,679,863

16,599,476
22,540,990
(45,506,272)
(146,787,517)
(40,788,842)
44,958,956
(148,983,209)
(8,641,943)
(157,625,152)

566,197
38,801,858
32,216,142

20,089,432
121,523,540
145,165,121

13,564,005
481,331,963
71,694,779

34,219,634
641,657,361
249,076,042
486,046,749
15,650,589
923,167,963
967,015,239
3,316,833,577

ข้ อมูล
ทางการเงินรวม
บาท
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
4

ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ (ต่อ)

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่วนได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สถาบัน
สอนภาษา
บาท

ภัตตาคาร
บาท

ธุรกิจบันเทิง
และกิจกรรม
การตลาด
บาท

517,772,236
517,772,236

528,209,889
528,209,889

952,933,584
(2,852,078)
950,081,506

1,998,915,709
(2,852,078)
1,996,063,631

50,759,387

42,117,320

133,934,894

226,811,601
21,363,217
(61,408,576)
(162,708,429)
(58,861,708)
78,862,920
44,059,025
(15,462,369)
28,596,656

365,911
53,465,627
37,378,945

20,715,821
99,662,396
148,701,230

7,168,177
524,328,616
79,050,085

28,249,909
677,456,639
265,130,260
477,135,439
3,514,107
923,167,963
1,092,671,888
3,467,326,205

กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวมในข้อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูล
ทางการเงินรวม
บาท

ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สิ นทรัพย์ของส่ วนงานประกอบด้วยอุปกรณ์ สิ นค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสด
สําหรับการดําเนินงาน
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
5

มูลค่ ายุตธิ รรม
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดงั นี้
• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้มูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบกําไรขาดทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า

ข้ อมูลระดับ 1
บาท

ข้ อมูลระดับ 2
บาท

ข้ อมูลระดับ 3
บาท

รวม
บาท

3,225,280

-

-

3,225,280

ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้มูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบกําไรขาดทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า

ข้ อมูลระดับ 1
บาท

ข้ อมูลระดับ 2
บาท

ข้ อมูลระดับ 3
บาท

รวม
บาท

3,478,793

-

-

3,478,793

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
6

เงินลงทุนระยะสั้ น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน พ.ศ. 2560

เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วย
1. หลักทรัพย์เพื่อค้า
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท

8,671,556
24,000,000
32,671,556
(5,446,276)
27,225,280

3,225,280
24,000,000
27,225,280
27,225,280

8,671,556
281,000,000
289,671,556
(5,192,763)
284,478,793

3,478,793
281,000,000
284,478,793
284,478,793

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน พ.ศ. 2560

เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วย
1. หลักทรัพย์เพื่อค้า
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท

8,671,556
8,671,556
(5,446,276)
3,225,280

3,225,280
3,225,280
3,225,280

8,671,556
271,000,000
279,671,556
(5,192,763)
274,478,793

3,478,793
271,000,000
274,478,793
274,478,793

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีความเคลื่อนไหวดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวมและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

3,478,793
(253,513)
3,225,280
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
7

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18.3)
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
เงินปั นผลค้างรับ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

257,765,155
63,537,919
321,303,074
(32,920,093)
288,382,981
40,074,856
257,685
12,407,632
120,338,693
17,306,199
478,768,046

172,789,328
15,578,225
188,367,553
(38,896,426)
149,471,127
20,132,853
741,203
10,089,530
66,422,120
6,553,327
1,406,857
254,817,017

141,888
29,511,550
201,109
38,535,645
1,062,000
69,452,192

183,597
5,233,922
1,381,213
9,633,894
35,000
16,467,626

ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

230,220,087
34,254,951
11,602,908
11,016,420
34,208,708
321,303,074
(32,920,093)
288,382,981

95,724,410
32,210,153
4,049,219
26,223,029
30,160,742
188,367,553
(38,896,426)
149,471,127

-

-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
8

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษทั ร่ วม และการร่ วมค้ า
8.1

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด

463,018,871
463,018,871

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด
จากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม จํานวน 10,500 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,050,000 บาท ทําให้สัดส่ วน
การถือหุน้ ของบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด ในบริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 89.39 เป็ นร้อยละ 99.99
บริ ษทั ไอธิ้งแอ็ด จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ ได้จดทะเบี ยนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การชําระบัญชีดงั กล่าวเสร็ จสิ้ นในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
8.2

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ
8.3

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

477,135,439
33,153,856
(4,250,046)
(19,992,500)
486,046,749

213,671,955
213,671,955

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินลงทุนเพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ส่ วนแบ่งกําไร
เงินปันผลรับจากการร่ วมค้า
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

3,514,107
400,000
11,805,100
(68,618)
15,650,589

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ลงทุนในกิจการร่ วมค้า
อิ นเด็กซ์ เอ-7 จํานวน 4,000 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 400,000 บาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 50 ของ
หุน้ ทั้งหมด
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
8

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษทั ร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)
8.4

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ามีดงั ต่ อไปนี้
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงั นี้
สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
30 กันยายน
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99
50.00

99.99
99.99
99.99
99.99
50.00

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
50.99
60.00

99.99
50.99
60.00

ไทย
ไทย

26.14

40.00
26.14

ไทย

50.00

50.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย
ไทย
ไทย

50.00
99.99
60.00

50.00
89.39
60.00

ประเภทของธุรกิจ

ประเทศที่
จดทะเบีย น

บริษทั ย่อย
บริ ษทั เวฟ ทีวี จํากัด
บริ ษทั เวฟ พิคเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เวฟ เอ็ดดูเคชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด

ผลิตและจัดจําหน่ายรายการโทรทัศน์
หยุดดําเนินงาน
การลงทุน
การลงทุน
ให้บริ การและจัดทํากิจกรรมทางการตลาด

บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
บริ ษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด

ภัตตาคาร

บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จํากัด
บริ ษทั เอ็ฟฟิ เชียนท์ อิงลิช เซอร์ วสิ เซส จํากัด
สถาบันสอนภาษา
บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
บริ ษทั อีเว้นท์ โซลูชนั่ ส์ จํากัด
ให้บริ การติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องเล่นในงาน
บันเทิง
บริ ษทั เทรเบียง จํากัด
อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
บริ ษทั มีเดีย วิชนั่ (1994) จํากัด
ให้บริ การอุปกรณ์แสง สี เสี ยงในงานบันเทิง
บริ ษทั อินสปาย อิมเมจ จํากัด
ให้บริ การจัดทํา ติดตั้งและรื้ อถอน
ป้ายโฆษณา
บริ ษทั ไอธิ้งแอ็ด จํากัด
ชําระบัญชีเสร็ จสิ้ น
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ ออนไลน์ จํากัด
ให้คาํ ปรึ กษาและรับออกแบบจัดสร้างและ
ปรับปรุ ง website/Flash Media
บริ ษทั เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จํากัด
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อวิทยุ และ
ระบบการสื่ อสารอื่น
ให้บริ การและจัดหาพื้นที่แสดงสิ นค้า และ
บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด
รับออกแบบงานด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จํากัด
ให้บริ การและจัดหาพื้นที่แสดงสิ นค้า และ
รับออกแบบงานด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
บริ ษทั บิ๊ก อีเวนท์ จํากัด
ให้บริ การและจัดทํากิจกรรมทางการตลาด
บริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด
ให้บริ การและจัดทํากิจกรรมทางการตลาด
ให้บริ การออกแบบ ผลิตและจําหน่าย
บริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
สิ่ งพิมพ์และสื่ อต่างๆ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
8

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษทั ร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)
8.4

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ามีดงั ต่ อไปนี้ (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนมีดงั นี้ (ต่อ)
สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ประเภทของธุรกิจ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อจําหน่ายให้ภาครัฐและเอกชน

บริษทั ร่ วมภายใต้ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
บริ ษทั แม็กซ์ ครี เอทีฟ จํากัด
ให้คาํ ปรึ กษาและรับออกแบบโฆษณา
ประกาศโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณา
บริ ษทั แฮปปี โอ้ จํากัด
ให้บริ การออกแบบ และผลิตสื่ อ
Application
บริ ษทั ทาวน์ แบรนด์ดิ้ง จํากัด
จัดทําโฆษณา
กิจการร่ วมค้าภายใต้ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
การร่ วมค้า ไอดีทู
ออกแบบก่อสร้างและบริ หารจัดการอาคาร
นิทรรศการไทย
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ซิต้ ี นีออน
เสนองานโครงการ จัดหาผูร้ ับเหมางาน
จัดทํา ประกอบ ติดตั้ง งานจัดแสดงและ
ผลิตสื่ อจัดแสดงสําหรับพิพิธภัณฑ์ศิริราช
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้
ออกแบบ จัดทํา และบริ หารจัดการ อาคาร
แสดงนิทรรศการในงาน Yeosu
International
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดี 63
ออกแบบ จัดทําและบริ หารจัดการ อาคาร
แสดงนิทรรศการในงาน CP-MEIJI
VISITOR CENTER
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103
ออกแบบ จัดทําและบริ หารจัดการ อาคาร
แสดงนิทรรศการในงาน Astana
International
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ เอ-7
ออกแบบงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ทหารเรื อแห่งใหม่

ประเทศที่
จดทะเบีย น

30 กันยายน
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ไทย

10.00

10.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย

33.33

33.33

ไทย

20.00

20.00

ไทย

67.00

67.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย

70.00

70.00

ไทย

63.00

63.00

ไทย

90.00

90.00

ไทย

50.00

-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
9

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กลับรายการการด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์
บาท

สิ นทรั พย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

ที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์
บาท

สิ นทรั พย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

677,456,639
104,583,681
(6,119,187)
(5,668,814)
1,195,963
(129,790,921)
641,657,361

265,130,260
1,123,628
(181,250)
(16,996,596)
249,076,042

6,797,065
103,200
(801)
(10,406)
(989,412)
5,899,646

-

ที่ ดิ น อาคารและส่ วนตกแต่ งปรั บ ปรุ งที่ มี ราคาตามบัญ ชี จ ํานวน 245.45 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) ได้นําไปเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11.2 และ 11.3)
10

ค่าความนิยม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด

923,167,963
923,167,963

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
11

เงินกู้ยืม
11.1

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีกาํ หนดชําระคืนดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

10,400,709
12,399,526
22,800,235

11,332,705
19,924,299
31,257,004

1,673,484
557,814
2,231,298

1,673,484
1,812,927
3,486,411
25

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
11

เงินกู้ยืม (ต่อ)
11.2

เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

176,000,000

132,000,000

60,000,000

100,000,000

เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้าประกันโดยที่ ดินและอาคารของกลุ่ มกิ จการ ซึ่ งมี มูลค่ าตามบัญ ชี 235.43 ล้านบาท (31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) (หมายเหตุ 9)
11.3

เงินกู้ยืมระยะยาว
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

184,942,290

154,350,730

112,829,529

108,737,837

654,097,286
839,039,576

790,367,925
944,718,655

336,842,056
449,671,585

426,981,224
535,719,061

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การกูย้ มื เพิ่ม
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

944,718,655
31,077,296
(136,756,375)
839,039,576

535,719,061
(86,047,476)
449,671,585

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 814.97 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั เอ็ฟฟิ เชี ยนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส จํากัด
หุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด (มหาชน) และหุ ้นจํานวน 125.09 ล้านหุ ้น ของบริ ษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
(มหาชน)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั เอ็ฟฟิ เชียนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายและเช่ากลับคืน
ส่ วนตกแต่งปรับปรุ งกับสถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 3 ปี ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญา บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีสิทธิ เลือกซื้ อทรัพย์สินในราคา
ที่ ร ะบุ ตามสั ญ ญาหรื อส่ งคื นผูใ้ ห้ เช่ าโดยมี ภาระผู กพันที่ จะชดเชยส่ วนต่ างราคาระหว่างราคาที่ ระบุ ตามสั ญ ญาและราคาที่ ขายให้
บุคคลภายนอก ซึ่ งเนื้อหาของรายการดังกล่าวถือเป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่า
ตามบัญ ชี 9.13 ล้านบาท ซึ่ งมี ส่ วนตกแต่ งปรั บปรุ งมู ลค่ า 10.02 ล้านบาทเป็ นหลักประกัน นอกจากนี้ เงิ นกู้ยืมดังกล่ าวถู กคํ้าประกัน
โดยบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
11

เงินกู้ยืม (ต่อ)
11.4

อัตราดอกเบีย้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ เงินกูย้ มื ประเภทอื่นมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

11.5

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

MLR - 0.50,
3.90 - 5.25

3.90 - 5.25

3.90 - 4.44

3.90

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

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

MLR - 1,
MLR - 2.5

MLR - 2.5

MLR - 2.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

1.00 - 5.06

1.00 - 5.06

4.37

4.37

วงเงินกู้ยืม
กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

355,000,000

347,000,000

40,000,000

40,000,000

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่ งปี เป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารได้รับมาเพือ่ ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
12

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินระหว่างกาลตั้งขึ้นโดยการประมาณของฝ่ ายบริ หารในอัตราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั กําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ร้อยละ
5.80 ต่อปี (30 กันยายน พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 35.09 ต่อปี )

27

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
13

ทุนเรื อนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกและรับชําระค่าหุ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ ้นใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น

จํานวน
หุ้นสามัญ
ที่ออกจําหน่ าย
หุ้น

421,200,000
421,200,000
42,120,000
463,320,000

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

รวม
บาท

324,000,000
97,200,000

324,000,000
97,200,000

72,564,680
243,000,000

396,564,680
340,200,000

421,200,000
421,200,000

421,200,000
421,200,000

315,564,680
315,564,680

736,764,680
736,764,680

หุ ้ น สามัญ จดทะเบี ย นทั้ง หมดมี จ ํา นวน 463,320,000 หุ ้ น (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ ้ น ) ซึ่ งมี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุ ้น) หุ ้นสามัญที่ ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 421,200,000 หุ ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 :
421,200,000 หุน้ )
พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นใหม่จาํ นวน 42,120,000 หุ ้น
มู ลค่ าที่ ตราไว้ 1 บาทต่ อหุ ้ น เพื่ อรองรั บ การใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ที่ ได้จ ัดสรรให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ นเดิ ม
(‘WAVE-W1’) โดยภายหลังการเพิ่ มทุ น บริ ษ ัทมี หุ้ นสามัญจดทะเบี ยนเพิ่ มขึ้ นจาก 421,200,000 หุ ้น เป็ นหุ ้ นสามัญจํานวน 463,320,000 หุ ้ น
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ทั ได้รับชําระค่ าหุ ้นจํานวน 97,200,000 หุ ้น ซึ่ งมี มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยรั บชําระที่ มูลค่ าหุ ้นละ
3.50 บาท คิ ด เป็ นจํานวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 340.20 ล้านบาท ทํ าให้ จ ํานวนหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกและชําระเต็ ม มู ล ค่ าแล้ว มี จ ํา นวน 421,200,000 หุ ้ น
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการรับชําระค่าหุ ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
14

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่ อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญชนิ ดระบุ ชื่อ
ผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘WAVE-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ก่อนการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน ในสัดส่ วน
10 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิ น 42,120,000 หน่ วย และมีราคาการใช้
สิ ทธิ เท่ากับ 6 บาทต่อหุ ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญโดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ออกและ
เสนอขาย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
วันที่ออก
WAVE-W1

15

ณ วันที่
30 กันยายน
พ.ศ. 2560

จํานวนคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ จํานวนคงเหลือ
วันที่ใช้ สิทธิ
หน่ วย ในระหว่างงวด
หน่ วย

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

42,119,734

42,119,734

-

42,119,734

42,119,734

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างงวด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการปรับจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั สิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2560

30 กันยายน
พ.ศ. 2559

30 กันยายน
พ.ศ. 2560

30 กันยายน
พ.ศ. 2559

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกระหว่างงวด (หุน้ )
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่บริ ษทั ต้องออกให้ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ - WAVE-W1 (หุ ้น) (หมายเหตุ 14)
รวมจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)

(57,165,285)

13,470,451

5,549,139

(13,129,277)

421,200,000

421,200,000

421,200,000

421,200,000

42,119,734
463,319,734

421,200,000

42,119,734
463,319,734

421,200,000

(0.14)
(0.14)

0.03
0.03

0.01
0.01

(0.03)
(0.03)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด (บาท)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
15

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกระหว่างงวด (หุน้ )
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่บริ ษทั ต้องออกให้ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ - WAVE-W1 (หุ ้น) (หมายเหตุ 14)
รวมจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด (บาท)

16

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560

30 กันยายน
พ.ศ. 2559

30 กันยายน
พ.ศ. 2560

30 กันยายน
พ.ศ. 2559

(196,181,885)

8,727,380

18,225,728

30,066,177

421,200,000

391,401,460

421,200,000

391,404,460

22,062,718
443,262,718

391,401,460

22,062,718
443,262,718

391,404,460

(0.47)
(0.47)

0.02
0.02

0.04
0.04

0.08
0.08

คดีความที่ยังไม่ ทราบผล
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 บริ ษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิ เคชัน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ ถูกฟ้องและเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเสี ยหาย
จากบริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง เนื่ อ งจากบริ ษ ทั บลู มี เดี ย คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด ผิด นัด ชําระหนี้ ตามสั ญ ญาที่ ได้ท ําไว้กับ บริ ษ ัท ดังกล่ าว โดยโจทก์
ได้ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลแพ่ ง ให้ บ ริ ษ ัท ชดใช้ค่ า เสี ย หายรวมดอกเบี้ ยเป็ นจํา นวนเงิ น 34 ล้า นบาท ในขณะนี้ คดี อ ยู่ใ นระหว่ างการสอบสวน
และสื บพยานของศาลแพ่ง อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของกลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายจากคดีความฟ้องร้องดังกล่าว จึงมิได้บนั ทึ ก
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

17

หนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ และภาระผูกพัน
17.1

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีภาระจากการคํ้าประกันการขายและเช่ากลับคืนให้กบั บริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวน 9.13 ล้านบาท
(หมายเหตุ 11.3)

17.2

หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั เพื่อคํ้าประกันสัญญาก่อสร้าง
จํานวน 33.88 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 41.69 ล้านบาท)

30

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
17

หนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ และภาระผูกพัน (ต่อ)
17.3

ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและสัญญาเช่าอาคารหลายฉบับโดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดสัญญาต่าง ๆ กัน
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

18

198,650,483
172,322,572
370,973,055

167,883,717
190,179,973
139,873
358,203,563

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
5,120,736
6,634,932
11,755,668

375,573
640,646
139,873
1,156,092

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ ครอบครัวมาลีนนท์ และบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดยถือหุ ้นในบริ ษทั จํานวน
ร้อยละ 27.75 และร้อยละ 13.83 ตามลําดับ หุ ้นที่ เหลื อร้ อยละ 58.42 ถือโดยบุ คคลทัว่ ไป รายละเอียดของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 8
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18.1

รายได้จากการขายและบริการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

รายได้จ ากการให้ บริการ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

43,150,387
2,182,996
45,333,383

53,075,000
12,649,484
65,724,484

532,677
532,677

532,677
532,677

30,000
61,413
91,413

-

10,431,375
10,431,375

10,561,446
10,561,446

92,998
92,998

60,166
60,166

9,053,357
9,053,357

1,505,475
1,505,475
31

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.1

รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

รายได้จ ากการให้ บริการ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

139,243,864
7,011,099
146,254,963

53,075,000
21,536,028
74,611,028

1,598,028
1,598,028

1,598,028
1,598,028

90,000
203,326
293,326

433,916
433,916

31,300,636
31,300,636

31,585,928
31,585,928

457,240
457,240

118,559
118,559

24,875,406
24,875,406

2,679,231
2,679,231

32

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.2

การซื้อสิ นค้าและบริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

394

75

394

75

1,122,875
1,122,875

1,790,412
1,790,412

-

1,200,000
1,200,000

1,673,283
1,673,283

1,785,704
1,785,704

1,673,283
1,673,283

54,050
1,785,705
1,839,755

-

-

186,794

-

ซื้อสิ นค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนการให้ บริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ต้ นทุนการเงิน
บริ ษทั ย่อย
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.2

การซื้อสิ นค้าและบริการ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

629

5,899

629

5,899

1,746,750
686,449
2,433,199

1,790,412
1,790,412

-

1,200,000
1,200,000

24,000
5,227,907
5,251,907

4,803,081
4,803,081

5,227,907
5,227,907

57,778
4,803,081
4,860,859

ซื้อสิ นค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนการให้ บริ การ
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

34

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.3

ยอดค้างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสิ นค้ าและบริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

63,537,919

15,578,225

-

-

25,386,505
25,386,505

40,016,240
1,334,914
41,351,154

-

-

-

-

29,511,550

5,233,922

881,546
1,241,752
2,123,298

569,775
569,775

754
754

1,005
1,005

506,479
506,479

532,964
532,964

506,479
506,479

31,359
532,964
564,323

-

-

591,311

31,359

ลูกหนีก้ ารค้า (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้ ค้างรั บ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนีก้ ารค้ า และเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.4

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

2,750,000
2,750,000

3,433,150
3,433,150

770,452,900
770,452,900

583,426,450
583,426,450

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิ่มในระหว่างงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

3,433,150
19,000,000
(19,683,150)
2,750,000

583,426,450
187,026,450
770,452,900

เงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจําธนาคารบวกร้อยละ 2 ต่อปี และไม่ระบุวนั จ่ายชําระคืน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นอยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 - 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวนั จ่ายชําระคืน

36

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.5

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

-

-

28,000,000

43,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
จ่ายคืนระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

-

43,000,000

-

(15,000,000)
28,000,000

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจําธนาคารบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี และไม่ได้กาํ หนด
วันจ่ายชําระคืน
18.6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

25,773,000

35,460,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
18.6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
จ่ายคืนระหว่างงวด

35,460,000
(9,687,000)
25,773,000

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นอยูใ่ นสกุลเงินบาทมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนภายในปี
พ.ศ. 2564
18.7

ค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญของกิจการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

13,884,158
793,103
14,677,261

18,336,817
1,112,625
19,449,442

8,143,481
534,467
8,677,948

9,318,673
380,395
9,699,068

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

44,108,212
2,379,305
46,487,517

55,000,451
3,337,876
58,338,327

26,304,941
1,603,401
27,908,342

27,946,019
1,141,185
29,087,204

38

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
19

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไอซี วี จํากัด
ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า และประกอบธุรกิจหลักในการให้บริ การและจัดหาพื้นที่แสดงสิ นค้า และรับออกแบบงานด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ เป็ นจํานวน 500 หุ ้น ในมูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 100 ดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ กา รวมเป็ นจํานวนเงิน 49,900 ดอลลาร์ ส หรั ฐ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด บริ ษทั ไอซี วี จํากัด
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