บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการสําหรับ งวดปั จจุบ ัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ น ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ ไ ด้แ สดงความเห็ น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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การประเมินความด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
อ้างถึ งหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 และ ข้อ 15 สําหรั บ
งบการเงินรวมของบริ ษทั ซึ่งได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าความนิยม
กลุ่มกิจการรับรู ้ค่าความนิ ยมในสามหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด (CGU) ได้แก่ ส่ วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา (จํานวน
390 ล้านบาท) ส่ วนงานธุ รกิจภัตตาคาร (จํานวน 409 ล้านบาท)
และส่ วนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จํานวน 125 ล้านบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 4 ของสิ นทรัพย์รวม
ของงบการเงินรวม ตามลําดับ

ข้า พเจ้า ประเมิ น วิ ธี ที่ ผู ้บ ริ ห ารใช้ใ นการจัด ทํา ประมาณการ
กระแสเงิ น สดของแต่ ล ะ CGU เพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ าจากการใช้
รวมถึ ง ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการคํา นวณ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ
ทางการเงินซึ่ งได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้า
พบว่า ข้อ มู ล สอดคล้อ งกัน และคณะกรรมการได้ส อบทาน
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แล้ว
ข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของปี ปั จจุบนั (พ.ศ. 2560)
กับ ข้อ มู ล ในประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ัด ทํา ในปี ก่ อ น
(พ.ศ. 2559) เพื่ อพิ จารณาว่าการจัดทําประมาณการในอดี ตได้
จัดทําขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งดีกว่าความเป็ นจริ งหรื อไม่ ข้าพเจ้า
พบว่าผลการดําเนินงานจริ งของปี ปั จจุบนั สอดคล้องกับประมาณการ
กระแสเงินสดของปี ก่อน

ผูบ้ ริ หารของกลุ่ ม กิ จการต้อ งทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็ นประจําทุกปี โดยไม่คาํ นึงว่าจะมี
ข้อ บ่ ง ชี้ ของการด้ อ ยค่ า เกิ ด ขึ้ นหรื อ ไม่ ตามข้อ กํา หนดตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ผู ้บ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จ การประเมิ น มู ล ค่ า จากการใช้ง านของ
ค่ า ความนิ ย มและสรุ ป ว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ย ม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 อัตราการเติบโตซึ่ งผูบ
้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณการ
ภายหลังการตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าแสดงไว้อย่างเหมาะสม
กระแสเงิ น สด โดยข้า พเจ้า เปรี ย บเที ย บอัต ราการ
เติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การตรวจสอบการด้ อ ยค่ า ของ
แนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่ า ความนิ ยม เนื่ องจากมู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ยมดั ง กล่ า วมี
 อัตราคิดลดซึ่ งผูบ
้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณการ
สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ ในการประเมิ นมูลค่าจาก
ซึ่ งข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาจากต้น ทุ น ทางการเงิ น ของ
การใช้ งานของค่ าความนิ ย มนั้ นขึ้ นอยู่กับ ประมาณการ และ
กลุ่ ม กิ จ การ โดยเปรี ยบเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ในตลาด
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการประเมินผลประกอบการของหน่วย
สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณอัตราคิดลด
ที่ ใช้ ใ น การจั ด ทํ า ป ระม าณ การกระแส เงิ น ส ด ซึ่ งก าร ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่ งผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณมูลค่า
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่ งผลกระทบ จากการใช้ มีความสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ น
อย่างมีสาระสําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะรับคืนและการด้อยค่าของ ปั จจุบนั
ค่าความนิยม

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสําหรั บเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ บริ ษทั ย่ อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.4 สําหรับงบการเงิน เนื่ องจากผูบ้ ริ หารประเมิ นความสามารถในการชําระคื นเงิน กู้
ของบริ ษทั ซึ่ งได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการกระแส
เงินสดของส่ วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และส่ วนงานธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
ภัตตาคาร ข้าพเจ้าตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว
บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย 2 แห่ งซึ่ งประกอบธุ รกิจหลัก
ตามวิธีดงั ต่อไปนี้
ในการลงทุนในส่ วนงานธุ รกิจสถาบันสอนภาษา และส่ วนงาน
 การเป รี ยบ เที ยบ ป ระมาณ การกระแสเงิ น สดกั บ
ธุรกิจภัตตาคาร จํานวน 408 ล้านบาท และ 365 ล้านบาท ตามลําดับ
งบประมาณ ทางการเงิ น ซึ่ งได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดย
หรื อคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 25 และร้ อยละ 23 ของสิ น ทรั พ ย์รวมของ
คณะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
 การเปรี ยบเที ยบผลการดํ า เนิ นงานของปี ปั จจุ บ ั น
(พ.ศ. 2560) กับ ข้อ มู ล ในประมาณการกระแสเงิ น สดที่
ผูบ้ ริ หารประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ย่อย
จัด ทําในปี ก่ อ น (พ.ศ. 2559) เพื่ อพิ จารณาว่าการจัดทํา
ดัง กล่ า วจากการพิ จ ารณาประมาณการกระแสเงิ น สดของ
ประมาณการในอดี ตได้จดั ทําขึ้ น จากข้อสมมติ ฐานซึ่ ง
ส่ วนงานธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องและสรุ ปว่าเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
ดี ก ว่ า ความเป็ นจริ งหรื อไม่ ข้ า พเจ้ า พบว่ า ผลการ
ดังกล่าว จะสามารถเรี ยกชําระคืนได้ท้ งั จํานวน ดังนั้น บริ ษทั จึง
ดําเนิ นงานจริ งของปี ปั จจุบนั สอดคล้องกับประมาณการ
ไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
กระแสเงินสดของปี ก่อน
 การทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ ยวกับอัตราการเติบโต และ
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
อัตราคิดลด ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผูบ้ ริ หารใช้ใน
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากมู ล ค่ า นั้ น มี ส าระสํ า คัญ ต่ องบการเงิ น และ
การคํา นวณมู ล ค่ า จากการใช้ มี ค วามสมเหตุ ส มผล
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าเผื่อสงสัยจะสู ญต้อง
ภายใต้สถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารในการพิจารณา
จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้า
พบว่าการประเมินของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สําหรับเงินให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั ย่อยมี ความเหมาะสมตามหลักฐาน
ที่มีอยู่

ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่ อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สําหรั บ
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่ามี ส าระสําคัญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ ไม่พ บข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้า จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง


ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการ และเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่ ม กิ จการเพื่ อแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิดชอบต่ อการกําหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงิน เฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

สกุณา แย้ มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

263,377,793
284,478,793
254,817,017
3,433,150
28,249,909
28,357,996
77,038,439

15,848,482
3,539,476
88,323,696
840,452,900
6,078,104

102,648,066
274,478,793
16,467,626
583,426,450
5,648,547

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รายการโทรทัศน์ คอนเสิ ร์ต และรายการระหว่างผลิต
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7
8
9
32.4
10
11

203,678,455
21,539,476
367,622,632
2,750,000
30,718,179
10,491,682
83,565,136

สิ นทรัพยไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

12

5,350,000

-

-

-

725,715,560

939,753,097

954,242,658

982,669,482

1,722,975
463,179,161
18,106,042
614,562,301
923,167,963
243,595,328
30,418,311
185,664,474

1,570,500
477,135,439
3,514,107
677,456,639
923,167,963
265,130,260
3,252,866
26,226,339
150,118,995

430,000,000
213,671,955
5,663,708
1,289,184

463,018,871
213,671,955
6,797,065
3,252,866
1,372,894

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,480,416,555

2,527,573,108

650,624,847

688,113,651

รวมสิ นทรัพย์

3,206,132,115

3,467,326,205

1,604,867,505

1,670,783,133

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13.3
13.1
13.2
14
15
16
17
18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

31,566,575
264,000,000
262,403,385
192,072,861
134,624,772
-

23,369,117
132,000,000
162,059,164
111,526,450
148,353,164
101,590,721
-

96,999
150,000,000
88,693
1,399
8,061,138
12,000,000

100,000,000
111,097
51,399
4,471,966
43,000,000

10,092,835
196,606,704
4,875,279
47,467,477

11,332,705
154,350,730
13,874,512
48,893,252

1,673,484
114,063,719
3,809,841

1,673,484
108,737,837
10,781,398
3,658,450

1,143,709,888

907,349,815

289,795,273

272,485,631

9,869,250
595,657,285
4,500,000
76,307,852
45,746,185
17,002,677

19,924,299
790,367,925
35,460,000
69,582,145
46,902,523
16,205,665

139,443
307,876,813
9,626,389
-

1,812,927
426,981,224
7,115,636
-

749,083,249

978,442,557

317,642,645

435,909,787

1,892,793,137

1,885,792,372

607,437,918

708,395,418

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินลงทุน
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20.2
21

32.5
20.1
20.3

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

20.1
20.3
32.6
22
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

463,320,000

421,200,000

463,320,000

421,200,000

421,200,000
315,564,680

421,200,000
315,564,680

421,200,000
315,564,680

421,200,000
315,564,680

43,872,094
67,284,826
(9,330,791)

42,120,000
336,768,230
8,472,076

43,872,094
216,792,813
-

42,120,000
183,503,035
-

838,590,809
474,748,169

1,124,124,986
457,408,847

997,429,587
-

962,387,715
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,313,338,978

1,581,533,833

997,429,587

962,387,715

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

3,206,132,115

3,467,326,205

1,604,867,505

1,670,783,133

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 463,320,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 421,200,000 หุน้
(พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้ )
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

23

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

627,210,842
1,779,959,288

680,753,652
1,880,145,534

5,028
2,445,704

213,698
12,789,732

รวมรายได้

2,407,170,130

2,560,899,186

2,450,732

13,003,430

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

(242,437,872) (240,067,075)
(1,473,634,727) (1,444,124,994)

(1,229)
(657,989)

(27,936)
(9,737,965)

รวมต้ นทุน

(1,716,072,599) (1,684,192,069)

(659,218)

(9,765,901)

ต้ นทุน

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

28

13.1, 13.2
30

691,097,531
27,443,941
(448,557,019)
(509,360,656)
(55,893,002)

876,707,117
479,979,167
(441,842,295)
(546,810,842)
(336,530,588)
(75,264,498)

1,791,514
122,011,967
(63,179,934)
(25,581,675)

3,237,529
789,372,089
(8,591,764)
(55,658,621)
(392,000,000)
(47,404,948)

59,314,606

91,402,363

-

-

(235,954,599)
(17,188,432)

47,640,424
(20,745,016)

35,041,872
-

288,954,285
(12,547,659)

(253,143,031)

26,895,408

35,041,872

276,406,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

26

รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เป็ นกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็ นกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม
13.1

585,184

(558,418)

-

-

181,973
(16,011,187)

(1,080,945)

-

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(268,387,061)

25,256,045

35,041,872

276,406,626

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

(268,316,494)
15,173,463

56,976,538
(30,081,130)

35,041,872
-

276,406,626
-

(253,143,031)

26,895,408

35,041,872

276,406,626

(283,651,511)
15,264,450

55,337,175
(30,081,130)

35,041,872
-

276,406,626
-

(268,387,061)

25,256,045

35,041,872

276,406,626

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(0.64)

0.14

0.08

0.69

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นปรับลด

(0.64)

-

0.08

-

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

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
ส่ วนของเจ้ าของบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนแบ่ งกําไร
การเปลีย่ น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํ ารอง
การแปลงค่ า เบ็ดเสร็จอื่นจาก สั ดส่ วนเงินลงทุน
ตามกฏหมาย
กําไรสะสม
งบการเงิน
บริษัทร่ วม
ในบริษัทย่ อย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- 322,470,110
4,897,205
(1,063,239)
5,719,055
(9,856,782)
56,418,120
8,775,837
42,120,000 (42,120,000)
-

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม
บาท
บาท
722,868,756
491,119,670
340,200,000
(4,310,638)
8,200,000
5,719,055
(5,719,055)
(1,800,000)
(9,856,782)
65,193,957
(30,081,130)
-

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
หมายเหตุ
บาท
324,000,000
23
97,200,000
31.2
31.2
31.1
25
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท
72,564,680
243,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เงินปันผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย
การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
การซื้อบริ ษทั ย่อย
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ก่อตั้งใหม่
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

421,200,000
-

315,564,680
-

42,120,000
1,752,094
-

336,768,230
(1,752,094)
(267,731,310)

90,986

3,816,260
(16,011,187)

4,655,816
(1,882,666)
-

1,124,124,986
(1,882,666)
(283,651,511)

457,408,847
(17,525,605)
(1,500,000)
(750,000)
19,951,000
16,811
1,882,666
15,264,450

1,581,533,833
(17,525,605)
(1,500,000)
(750,000)
19,951,000
16,811
(268,387,061)

421,200,000

315,564,680

43,872,094

67,284,826

90,986

(12,194,927)

2,773,150

838,590,809

474,748,169

1,313,338,978

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุน้ ใหม่
เงินปันผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนสัดส่ วนเงินลงทุน
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
การจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31.2, 31.3
25
31.2

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท
1,213,988,426
340,200,000
(4,310,638)
8,200,000
(1,800,000)
(9,856,782)
35,112,827
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว - สํ ารอง
กําไรสะสม
มูลค่ าหุ้น
ตามกฏหมาย
(ขาดทุนสะสม)
บาท
บาท
บาท

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

324,000,000
97,200,000
-

72,564,680
243,000,000
-

42,120,000

(50,783,591)
276,406,626
(42,120,000)

345,781,089
340,200,000
276,406,626
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

421,200,000

315,564,680

42,120,000

183,503,035

962,387,715

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

421,200,000
-

315,564,680
-

42,120,000
1,752,094

183,503,035
35,041,872
(1,752,094)

962,387,715
35,041,872
-

421,200,000

315,564,680

43,872,094

216,792,813

997,429,587

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุน้ ใหม่
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

23
25

25

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราว
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

14
16

14
14
16
13.3
13.1

15
13.1, 13.2

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

(235,954,599)

47,640,424

35,041,872

288,954,285

172,790,553
22,673,850
(2,218,750)
(2,598,342)
(60,683)
2,736,997
3,026,132
6,685,560
(341,118)
1,300,935
133,137
23,075,262
55,893,002
7,377,040
(59,314,606)

177,734,677
34,016,724
(1,209,015)
(162,000)
(2,622,854)
21,963,176
701,089
8,639,880
(3,441,625)
3,174,298
782,227
(448,488,035)
3,209,900
75,264,498
20,951,470
336,530,588
(91,402,363)

1,248,350
(36,121,028)
(22,590,842)
(60,683)
(54,907)
(414)
10,406
(18,981,129)
25,581,675
2,510,753
-

1,395,241
(5,640,824)
(71,957,000)
(2,622,854)
(738,220)
370
(666,652,238)
392,000,000
47,404,948
514,791
-

(4,795,630)

183,283,059

(13,415,947)

(17,341,501)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- รายการโทรทัศน์ คอนเสิ ร์ตและรายการระหว่างผลิต
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

(121,556,744)
(5,494,402)
17,866,314
20,178,538
3,252,866
(35,545,479)
93,429,204
43,719,697
32,923,567
(1,425,775)
(66,150)
797,012

148,325,378
152,661
6,878,923
31,241,092
562,857
(9,946,381)
(71,043,515)
(107,411,243)
(23,281,419)
(16,095,088)
(926,967)
260,506

(38,106,194)
54,907
(148,087)
3,252,866
83,710
(22,404)
(50,000)
2,975,092
151,391
-

11,663,455
738,220
15,461,923
562,857
(23,806,207)
50,000
(9,873,020)
(12,368,861)
93,458

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้

43,283,018
(55,782,518)
(58,241,210)

141,999,863
(75,525,435)
(32,060,924)

(45,224,666)
(24,967,594)
(11,062,868)

(34,819,676)
(50,512,346)
(1,133,254)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(70,740,710)

34,413,504

(81,255,128)

(86,465,276)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
รับเงินปั นผล
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

2,882,883
22,590,842
435,688,180
(172,688,180)
(152,475)

692,699
23,456,865
9,083,370
(271,609,863)
113,500

2,371,151
22,590,842
389,688,180
(118,688,180)
-

419,583
31,742,168
4,083,370
(271,609,863)
-

32.4

19,683,150

-

-

5,000,000

32.4

(19,000,000)
(1,050,000)
(400,000)
(111,526,450)
7,994,348
(118,620,923)
(1,272,055)

(100,000)
880,030,284
(1,350,000)
(111,526,450)
7,730,310
(167,659,028)
(9,222,308)

(205,026,450)
1,215
(126,200)
-

(180,426,450)
880,030,284
817
(29,130)
-

64,129,320

359,639,379

90,810,558

469,210,779

13.3
13.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ ใหม่
เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริ ษทั ย่อย
การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

8,197,458
508,500,000
(376,500,000)
(30,960,000)
31,077,296
(183,531,962)
(11,294,919)
21,017,811
(750,000)
(1,500,000)
(17,525,605)

(17,840,967)
344,000,000
(273,800,000)
30,960,000
(10,000,000)
11,000,000
(700,501,213)
(8,102,569)
340,200,000
(1,800,000)
(4,310,638)

96,999
210,000,000
(160,000,000)
6,000,000
(37,000,000)
(113,778,529)
(1,673,484)
-

280,000,000
(250,000,000)
10,000,000
(45,000,000)
(619,479,176)
(1,673,485)
340,200,000
-

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(53,269,921)

(290,195,387)

(96,355,014)

(285,952,661)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

(59,881,311)
263,377,793
181,973

103,857,496
159,520,297
-

(86,799,584)
102,648,066
-

96,792,842
5,855,224
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นปี

203,678,455

263,377,793

15,848,482

102,648,066

4,840,000
6,915,017
5,350,000

3,859,000
2,981,975
-

4,840,000
52,000,000
-

50,000,000
408,000,000
-

32.5
32.5
32.6
20.3
20.3

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
การรับเงินปั นผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
การรับเงินปั นผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยยังไม่ได้รับชําระเงิน
การซื้ ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
การซื้ ออุปกรณ์โดยที่ยงั มิได้ชาํ ระเงิน
การรับชําระหนี้โดยแลกเปลี่ยนกับอาคารชุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการดําเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน การผลิตและจัดจําหน่ ายรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จําหน่ ายละครโทรทัศน์
ในรู ป แบบวีดี โอซี ดี แ ละดี วีดี พ ร้ อ มลิ ข สิ ท ธิ์ ให้ บ ริ ก ารเช่ าช่ วงพื้ น ที่ ศู น ย์ก ารค้า จัด แสดงคอนเสิ ร์ ต และโชว์ ให้ บ ริ ก ารสอน
ภาษาอังกฤษ จําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มและให้บริ การกิจกรรมการตลาด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการบัญ ชี ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มในการวัดมู ลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาํ คัญ และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ
และต้อ งเปิ ดเผยเรื่ อ งการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของผูบ้ ริ ห าร หรื อ ความซับ ซ้ อ นหรื อ เกี่ ย วกับ ข้อ สมมติ ฐ านและประมาณการ
ที่มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ ย วข้อ งและมี ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม กิ จ การอย่างมี ส าระสํา คัญ มี ดัง ต่ อ ไปนี้
กลุ่มกิจการได้ปฎิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว
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 งบการเงินระหว่างกาล
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
- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจรายการ
ได้ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บายผลกระทบที่ มีต่อฐานะ
การเงินหรื อผลการดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัด ที่ ระบุ ใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ นอกจากนี้ ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของ
การใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิด
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุ น ในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ ละกลุ่ มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่ างหากในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการ
คิดค่าเสื่ อมราคาที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ โดยอ้างอิ งกับ รายได้น้ ันไม่ เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พื ชที่ ให้
ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ ย วข้อ งและมี ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม กิ จ การอย่างมี ส าระสํา คัญ มี ดัง ต่ อ ไปนี้
กลุ่มกิจการได้ปฎิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้นสําหรับ
การเลือกใช้อตั ราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทนของหนี้ สิน
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้ สินที่ มีสกุลเงินที่ สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้ สินผลประโยชน์หลังออกจาก
งานเป็ นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
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) ทั้งนี้การเลือกใช้
นโยบายบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหาก
กิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยจะต้องทําโดยปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการที่
ไม่ใช่กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่
เป็ นกิ จ การที่ ด ําเนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะด้านการลงทุ น นั้น จะมี ท างเลื อ กในการที่ จ ะยังคงการวัด มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ใน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้านั้นๆด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้านั้น ๆ ใช้อยู่
หรื อจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทํางบการเงิ นรวมของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่ เป็ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หรื อการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ าคัญ คื อ ได้ก ํา หนดให้ มี ค วามชัด เจนถึ ง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรื อ
ที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้างอิงจากงบการเงิน
ระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผใู ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงาน
อื่นที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจําหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิ งจากรายได้น้ ันไม่เหมาะสม ข้อสันนิ ษฐานนี้ อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่ งข้อใด
ต่อไปนี้ คือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นัน่ คือรายได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้อจํากัดของ
มูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์) หรื อสามารถแสดงได้วา่ รายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสิ นทรัพย์
มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ ย วข้อ งและมี ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม กิ จ การอย่างมี ส าระสํา คัญ มี ดัง ต่ อ ไปนี้
กลุ่มกิจการได้ปฎิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการปรับปรุ งให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กบั กิจการที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข้ นั กลางที่เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจ
ด้านการลงทุนด้วยเหมื อนกัน และ 2) กิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ นจะต้องนําบริ ษทั ย่อยที่ ไม่ใช่ กิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การหรื อมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ 1) การซื้ อ
ส่ วนได้เสี ยในการดําเนิ นงานร่ วมกันที่ กิจกรรมของการดําเนิ นงานร่ วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุ รกิ จ ให้ผูซ้ ้ื อนํา
หลัก การบัญ ชี ข องการรวมธุ ร กิ จ มาถื อ ปฏิ บ ัติ และ 2) ในกรณี ที่ ผูร้ ่ ว มดําเนิ น งานมี ก ารซื้ อ ส่ ว นได้เสี ยในการ
ดําเนิ น งานร่ วมกัน เพิ่ มขึ้ น นั้น ส่ ว นได้เสี ยเดิ ม ที่ มี อยู่ในการดําเนิ น งานร่ วมกัน จะไม่ ถู กวัดมู ลค่าใหม่ หากร่ วม
ดําเนินงานยังคงมีการควบคุมร่ วมอยู่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการกําหนดให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นให้กิจการที่เป็ นกิจการ
ที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ย่อยที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กาํ หนดใน TFRS
12 แม้ไม่ได้มีการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างมี ส าระสําคัญ และเกี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม กิ จ การ
กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างมี ส าระสําคัญ และเกี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม กิ จ การ
กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชี สําหรับภาษีเงินได้
รอตัด บั ญ ชี ก รณี มี สิ น ทรั พ ย์ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมที่ มี จ ํา นวนตํ่า กว่ า มู ล ค่ า ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ใน
มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้เฉพาะในประเภทที่ กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
ในการประมาณกํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตจะไม่ ร วมจํานวนที่ ใ ช้หั ก ภาษี ที่ เกิ ด จากการกลับ รายการของ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิ กบั ส่ วนได้เสี ยที่ ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมู ล
ทางการเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ ห ารของกิ จการได้ประเมิ นและพิ จารณาว่ามาตรฐานที่ ป รั บปรุ งใหม่ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่ มีผลกระทบที่ มี
นัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษทั ร่ วม
(1) บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการ
มีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนือผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่ ม กิ จการบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารรวมธุ รกิ จโดยถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามวิธี ซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้สําหรั บ การซื้ อ บริ ษ ทั ย่อ ย
ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อ
และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่ผูซ้ ้ื อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
มู ลค่ าเริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ที่ ระบุ ได้ที่ ได้ม าและหนี้ สิ น และหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ที่ รับ มาจากการรวมธุ รกิ จจะถู ก
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุ ม ในผูถ้ ู ก ซื้ อ ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม หรื อ มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ที่ ร ะบุ ไ ด้ข องผูถ้ ู ก ซื้ อ ตามสั ด ส่ ว นของหุ ้ น
ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุ รกิ จที่ ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมู ลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนหน้า
การรวมธุ รกิ จใหม่ โดยใช้มู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อและรั บรู ้ ผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการวัดมู ลค่าใหม่ น้ ัน
ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิ จการ รับรู ้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุ น สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่ มี การวัดมู ลค่ าใหม่
และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ ที่ มากกว่ามู ลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วันที่ซ้ือของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู ้เป็ นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่า
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
ผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิ จ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาเนื่ องจากการ
ซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
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(1) บริษัทย่ อย (ต่อ)
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการ
ด้อ ยค่ า นโยบายการบัญ ชี ของบริ ษ ัท ย่อ ยได้ถู ก ปรั บ ปรุ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม กิ จการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
(2) รายการและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อย และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกใน
ส่ วนของของเจ้าของ
(3) การจําหน่ ายบริษทั ย่ อย
เมื่อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ต้องหยุดรวมบริ ษทั ย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่เหลืออยู่
จะวัดมู ลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะ
ถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่
เหลืออยูใ่ นรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
เกี่ยวข้องนั้นออกไป
(4) บริษัทร่ วม
บริ ษ ัท ร่ ว มเป็ นกิ จการที่ ก ลุ่ ม กิ จ การมี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ แต่ ไ ม่ ถึ งกับ ควบคุ ม ซึ่ งโดยทั่ว ไปก็คื อ การที่
กลุ่มกิจการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รับรู ้โดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม
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(5) การร่ วมการงาน
เงินลงทุ นในการร่ วมการงานจะถู กจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า โดยขึ้ นอยู่กบั สิ ทธิ และ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรู ปแบบทางกฎหมายของการร่ วมการงาน
การร่ วมค้า
การร่ วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่ วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนั้น เงินลงทุน
ในการร่ วมค้ารับรู ้โดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
(6) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มกิจการรับรู ้เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของผูไ้ ด้รับการลงทุนตามสัดส่ วนที่ผลู ้ งทุนมีส่วนได้เสี ยอยู่
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั้นลดลงแต่ยงั คงมี อิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญ กิ จการต้องจัด
ประเภทรายการที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของ
ที่ลดลง กําไรและขาดทุนจากการลดสัดส่ วนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไร
หรื อขาดทุน และส่ วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ น ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่ าวข้างต้นจะปรั บปรุ งกับราคาตามบัญ ชี ของเงิ นลงทุ น
เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิ จการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรื อเกิ นกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั้น ซึ่ งรวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้วถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป
เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีวา่ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าเกิดการ
ด้อยค่าหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู ้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าในกําไรหรื อขาดทุน
รายการกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่ วนที่กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชี ในทํานองเดี ยวกัน
เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชีเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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(7) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม และการร่ ว มค้า จะบัน ทึ ก บัญ ชี ด้วยราคาทุ น หัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อ วัน ที่ ตี ราคาหากรายการนั้น ถู ก วัด มู ล ค่ าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการรั บ หรื อ
จ่ ายชําระที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ และที่ เกิ ด จากการแปลงค่ าสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั ในกลุ่ มกิ จการ (ที่ มิใช่ สกุลเงิ นของเศรษฐกิ จที่ มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้
- สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ แ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น แต่ ล ะงวดแปลงค่ าด้วยอัต ราปิ ด ณ วัน ที่ ข องแต่ ล ะ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดรวมถึ งเงิ น สดในมื อ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า
และค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติ
ที่ คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุ รกิ จ หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่ อให้สิ น ค้านั้น สําเร็ จรู ป รวมถึ งค่ าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น

2.8

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิ ร์ตระหว่ างผลิต
รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิตแสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทํารายการโทรทัศน์ที่อยูร่ ะหว่างการผลิตและจะรับรู ้เป็ น
ต้นทุนการให้บริ การเมื่อได้โอนสิ ทธิ และส่ งมอบ หรื อเมื่อได้ออกอากาศ ต้นทุนการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทํารายการโทรทัศน์ และแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่า
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ภาพยนตร์ ระหว่างผลิตแสดงถึ งต้นทุนของการผลิ ตและถ่ายทําภาพยนตร์ ที่อยู่ระหว่างการผลิ ตและจะรับรู ้ เเป็ นต้นทุ น
การใช้บริ การเมื่อมีการจําหน่ ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
คอนเสิ ร์ตระหว่างผลิตแสดงถึงต้นทุนของการผลิตคอนสิ ร์ตที่ อยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู ้เเป็ นต้นทุนการให้บริ การ
เมื่อได้จดั แสดงคอนเสิ ร์ต ต้นทุนการผลิตคอนเสิ ร์ตประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตคอนเสิ ร์ต
และแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
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2.9

เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า เป็ น 4 ประเภท คือ
1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภท
ขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นและแสดง
รวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั้งใจแน่ วแน่ และมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนด
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง
(4) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู ้ มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ให้ไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผือ่ ขายรับรู ้ในส่ วน
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงิน ลงทุ นที่ จะถื อไว้จนครบกําหนดวัดมู ลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า
กลุ่มกิ จการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมี ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจาก
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ วดั มู ลค่าด้วยราคาทุ นหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้น ทุ น เริ่ มแรกจะรวมต้น ทุ น ทางตรงอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อเมื่อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์คาํ นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

20 ปี
3 และ 5 ปี
3 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการจําหน่ ายที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คํานวณโดยเปรี ย บเที ยบจากสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ
ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญ
ั ชี ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิ ในกําไร
หรื อขาดทุน
2.11 ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็ นสิ ทธิการเช่าพื้นที่อาคาร ซึ่ งบันทึกในราคาทุน และตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่า
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2.12 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมคือสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้
และหนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ของบริ ษ ทั ย่อย ณ วัน ที่ ได้มาซึ่ งบริ ษ ทั ย่อยนั้น ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการได้มาซึ่ งบริ ษ ทั ย่อย
จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่ วยเดี ยวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุ รกิ จ ที่ เกิ ดความนิ ยมเกิ ดขึ้นและ
ระบุส่วนงานดําเนินงานได้
2.13 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
2.13.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมาจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจําหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
2.13.2 สั ญญาที่ทํากับลูกค้ าและความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ าที่เกีย่ วข้ อง
สัญ ญาที่ ทาํ กับลู กค้าและความสัมพัน ธ์กบั ลูกค้าที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้มาจากการรวมธุ รกิ จจะรับรู ้ ด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ณ วัน รวมธุ รกิ จ สัญ ญาที่ ท าํ กับ ลู ก ค้าและความสัม พัน ธ์กับ ลู กค้าที่ เกี่ ยวข้องมี อ ายุก ารให้ป ระโยชน์ ที่ ท ราบได้
แน่นอนและวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม การตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่า
จะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
2.13.3 เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้าที่ได้มาจากการรวมกิจการ จะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิจ เครื่ องหมายการค้ามีอายุ
การให้ป ระโยชน์ ที่ ท ราบได้แน่ นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุ น หักค่าตัดจําหน่ ายสะสม วิธีตดั จําหน่ ายจะใช้
วิธีเส้นตรง เพื่อปั นส่ วนต้นทุนของเครื่ องหมายการค้าตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน 30 ปี
2.13.4 ลิขสิ ทธิ์
รายจ่ายเพื่อให้ได้รับลิขสิ ทธิ์ และใบอนุ ญาต ถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ 9.4 ปี ถึง 10 ปี
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2.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิ นการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้ รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถู ก
ประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญ ญาระยะยาวเพื่ อ เช่ าสิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่จ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่ าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจากรายได้
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
ตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ น ทรั พ ย์ด้วยเกณฑ์เดี ยวกัน กับ รายการที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ของ
กลุ่มกิ จการซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่ า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ ได้จ่ายให้แก่ผูเ้ ช่ า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.16 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้นเงินกูย้ มื วัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและ
จะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.17 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่ รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่ รับรู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มกิจการได้ดาํ เนิ นงาน
และเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ที่
การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิข้ ึนอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการ
หนี้ สิ น ที่ เกิ ดจากรายการที่ ไม่ ใช่ ก ารรวมธุ รกิ จ และ ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ รายการนั้น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กําไรทางบัญ ชี
และกําไรหรื อขาดทุนทั้งทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
ดังกล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้มี
การจ่ายชําระ
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2.17 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิ จการได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื่ อกิ จการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่ จ ะนํา สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน มาหั ก กลบกับ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และ
ทั้ง สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี เกี่ ย วข้อ งกับ ภาษี เงิ น ได้ที่ ป ระเมิ น
โดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดี ยวกัน หรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะ
จ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.18.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มกิจการมีท้ งั โครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์
2.18.1.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีต
และปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก
ตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ น
ค่ าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พ นัก งานเมื่ อ ถึ งกําหนดชําระ สําหรั บ เงิ น สมทบจ่ ายล่ ว งหน้าจะถู ก รั บ รู ้ เป็ น
สิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.18.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (ต่อ)
2.18.1.2 ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
สําหรั บ โครงการผลประโยชน์ คื อ โครงการผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุที่ ไม่ ใช่ โครงการสมทบเงิ น
ซึ่ งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่ อเกษี ยณอายุ โดยส่ วนใหญ่ จะขึ้ นอยู่กับ
หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผู ก พัน ณ วัน ที่ สิ้ น รอบระยะเวลารายงานหั ก ด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์โ ครงการ
ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ซึ่ งมู ลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิ ดลดกระแสเงิน สดออกในอนาคต
โดยใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
และวันครบกําหนดของหุ ้นกูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ในข้อ สมมติ ฐานจะต้อ งรั บ รู ้ ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น ในงวดที่ เกิ ด ขึ้ น และ
ได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.18.2 ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะจ่ายเมื่อบริ ษทั ยกเลิกการจ้างงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรื อเสนอที่จะให้ผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้าง เพื่อสนับสนุ นการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน บริ ษทั จะรับรู ้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
เฉพาะเมื่อวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นก่อน 1) เมื่อบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) เมื่อกิจการรับรู ้
ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้างที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 และเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ในส่ วนของการเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั้นจะคํานวณจาก
จํา นวนพนั ก งานที่ ค าดว่ า จะยอมรั บ ข้อ เสนอ ผลประประโยชน์ ที่ มี ก ํา หนดชํา ระเกิ น กว่ า 12 เดื อ นภายหลัง
รอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
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2.19 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณสํ าหรั บ การฟ้ อ งร้ อ งตามกฏหมายจะรั บ รู ้ ก็ ต่ อ เมื่ อ กลุ่ ม กิ จ การมี ภ าระผูก พัน ในปั จ จุ บ ัน ตามกฎหมายหรื อ
ตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการหนี้ สิน
จะไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อ
จ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่ คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้
เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.20 ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญที่สามารถกําหนดเงินปั นผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื้ อขายหุน้ ที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจํานวนเงิน
สุ ทธิจากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุน้
2.21 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่ อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้ค่าโฆษณาและค่าเล่าเรี ยนรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้า
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.22 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที่ นําเสนอให้ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการ
ดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.23 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน(หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ ที่จําหน่ าย)ที่ถือไว้ เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่
จะได้รั บ คื น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการขาย และการขายนั้ นต้อ งมี ค วามเป็ นไปได้สู ง มาก สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น(หรื อ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสี่ ยงทางการเงินซึ่ งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ การจัดการความเสี่ ยงดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่
เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็ นไปตามนโยบายที่
อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิ จการจะชี้ ประเด็น ประเมิ น และป้ องกันความเสี่ ยงทาง
การเงินด้วยการร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง
จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่ อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่ เกี่ ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรรวมถึ งนโยบาย
สําหรั บ ความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ ความเสี่ ยงอัต ราดอกเบี้ ย
ความเสี่ ยงการให้สินเชื่ อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุ พนั ธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้
สภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ
ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกัน
ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มกิ จการไม่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มกิ จการ
มีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสําคัญ นโยบายของบริ ษทั คือทําให้เชื่อมัน่
ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับเหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มกิจการเชื่อว่า
มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าหักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่ แสดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูย้ ืมที่ได้มีการ
ตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิ จการได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดม
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐาน
ของบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
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3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่ อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องมื อ ทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมู ลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
 ข้อมู ลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ต้องปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี สภาพคล่ องสําหรั บสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน
 ข้อมู ลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมู ลอื่ นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมู ลระดับ 1 ทั้งที่ สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
 ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
ตารางต่อไปนี้แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลระดับ 1 ข้ อมูลระดับ 2 ข้ อมูลระดับ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่รับรู้ มูลค่ ายุตธิ รรม
ผ่ านงบกําไรขาดทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า

3,539,476

-

-

รวม
บาท

3,539,476

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
(ก)

เครื่ องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงินที่ ซ้ื อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง อ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขาย ณ วันที่ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซื้ อขายที่ใช้สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื้ อ
ปั จจุบนั ที่อา้ งอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เครื่ องมือทางการเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับ 1

(ข)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพนั ธ์ที่มี
การซื้ อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการ (over-the-counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมิน
มูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สงั เกตได้ที่มีอยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจาก
ข้อมูลที่สงั เกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับ 2

(ค)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับ 3
ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึ่ งหรื อมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่ องมือนั้นจะรวมอยู่
ในระดับ 3
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ :





ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรื อราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนสําหรับเครื่ องมือที่คล้ายคลึงกัน ;
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สงั เกตได้ ;
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ;
เทคนิ คอื่น เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่เหลือ

มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินมี มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
มีระยะสั้น และมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1

ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสิ นค้ าเก่ า ล้ าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ซึ่ งคํานวณ
จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นอยูใ่ นสภาพพร้อมขาย การคํานวณดังกล่าว
ต้องอาศัยการประมาณของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด

4.2

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ลค่าปั จจุบ ันของภาระผูกพันบําเหน็ จบํานาญขึ้ นอยู่กับหลายปั จจัยที่ ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
โดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนั ของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการ
พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผย
ในหมายเหตุ 22

4.3

ประมาณการการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ
ในการประเมินผลประกอบการและการประมาณอัตราคิดลด ข้อมูลเพิม่ เติมเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

4.4

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญสํ าหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
กลุ่มกิ จการประเมิ นความสามารถในการชําระคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ย่อยโดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อ ย การคํานวณดัง กล่ าวอาศัยการประมาณการของผู ้บริ หาร การเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐานมี ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่จะได้รับคืน
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กลุ่ มกิ จการ เพื่ อสร้ างผลตอบแทนต่ อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ ต่ อผูท้ ี่ มี ส่ วนได้เสี ยอื่ น และเพื่ อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
หรื อการออกหุน้ ใหม่เพื่อลดภาระหนี้

6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
งบการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถาบัน
ธุรกิจบันเทิงและ
สอนภาษา
ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

398,803,159
398,803,159

627,205,814
627,205,814

1,383,291,860
(2,130,703)
1,381,161,157

2,409,300,833
(2,130,703)
2,407,170,130

(119,743,958)

(17,638,309)

148,627,161

(30,123,980)

(38,429,092)

(126,911,331)

11,244,894
27,443,941
(82,600,635)
(195,464,403)
(55,893,002)
59,314,606
(235,954,599)
(17,188,432)
(253,143,031)

ขาดทุนสุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

338,171
38,391,966
30,690,882

21,120,323
116,691,937
143,694,948

9,259,685
459,478,398
69,209,498

30,718,179
614,562,301
243,595,328
463,179,161
18,106,042
923,167,963
912,803,141
3,206,132,115
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สถาบัน
ธุรกิจบันเทิงและ
สอนภาษา
ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

657,875,419
657,875,419

680,679,793
680,679,793

1,225,828,727
(3,484,753)
1,222,343,974

2,564,383,939
(3,484,753)
2,560,899,186

31,550,988

33,018,920

101,352,974

(131,959,552)

(50,560,361)

(29,231,488)

165,922,882
479,979,167
(336,530,588)
(66,117,501)
(211,751,401)
(75,264,498)
91,402,363
47,640,424
(20,745,016)
26,895,408

กําไรสุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

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

ต้นทุ นที่ ไม่สามารถปั น ส่ วนได้ส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สิ นทรั พย์ของส่ วนงานประกอบด้วยอุปกรณ์ สิ นค้าคงเหลื อ
ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารระยะสั้น

202,259,133
1,419,322
203,678,455

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

261,444,974
1,932,819
263,377,793

15,848,482
15,848,482

102,648,066
102,648,066

เงิ น ฝากธนาคารระยะสั้ นมี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ งอยู่ที่ ร้ อ ยละ 0.14 (พ.ศ. 2559 : ร้ อ ยละ 0.53) และมี ร ะยะเวลาครบกําหนด
โดยเฉลี่ยที่ 42 วัน
8

เงินลงทุนระยะสั้ น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย
1. หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

8,671,556
18,000,000
26,671,556
(5,132,080)
21,539,476

3,539,476
18,000,000
21,539,476
21,539,476

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
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
8

เงินลงทุนระยะสั้ น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย
1. หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

8,671,556
8,671,556
(5,132,080)
3,539,476

3,539,476
3,539,476
3,539,476

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

หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกําหนดได้แก่ตวั่ สัญญาใช้เงิน ซึ่งจะครบกําหนดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ในระหว่างปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีความเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

3,478,793
60,683
3,539,476
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 32.3)
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 32.3)
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
เงินปั นผลค้างรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

207,583,604

172,789,328

-

-

40,276,659
247,860,263
(41,633,423)
206,226,840
28,488,896
77,071
9,235,668

15,578,225
188,367,553
(38,896,426)
149,471,127
20,132,853
741,203
10,089,530

160,331
38,983,798
38,923

183,597
5,233,922
1,381,213

110,097,348
13,496,809
367,622,632

66,422,120
6,553,327
1,406,857
254,817,017

48,178,644
962,000
88,323,696

9,633,894
35,000
16,467,626

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

163,418,759
15,990,577
12,837,750
18,335,402
37,277,775
247,860,263
(41,633,423)
206,226,840

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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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
10

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม

บรรจุภณ
ั ฑ์
แผ่นวีซีดีและดีวดี ี
หนังสื อ
วัตถุดิบ - อาหาร
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

9,259,684
54,907
2,097,894
24,220,456
(4,914,762)
30,718,179

7,168,177
55,581
2,198,960
23,055,519
(4,228,328)
28,249,909

54,907
(54,907)
-

55,581
(55,581)
-

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายเป็ นจํานวน 241,677,437 บาท และ 1,229 บาท (พ.ศ. 2559 :
230,435,296 บาท และ 27,936 บาท) สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
11

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ค่าเล่าเรี ยนรอธนาคารนําฝากเงิน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
อื่นๆ

12

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

5,921,796
20,981,234
41,365,763
15,296,343
83,565,136

253,960
5,746,744
77,400
6,078,104

7,035,584
13,896,165
43,257,026
12,849,664
77,038,439

183,273
5,465,274
5,648,547

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

5,350,000

-

เมื่ อวัน ที่ 9 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2560 กลุ่ม กิ จการได้ป ระกาศความตั้งใจที่ จะขายอาคารชุ ดแห่ งหนึ่ ง โดยได้เริ่ ม ดําเนิ นการตามแผน
เพื่อหาผูซ้ ้ือและเพื่อทําตามแผนให้สมบูรณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2561
46

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า
13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

477,135,439
(19,992,500)
45,122,671
(16,011,187)
(23,075,262)
463,179,161

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

213,671,955
213,671,955

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
จํากัด (มหาชน)

ประเภทของธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเทศที่
จดทะเบียน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 วิธีการวัดมูลค่า

ไทย

10.00

10.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

50.00

50.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย
ไทย

33.00
20.00

33.00
20.00

วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีส่วนได้เสี ย

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน ถือหุน้ โดยตรง
แสงอาทิตย์เพื่อจําหน่ายให้
ภาครัฐและเอกชน

บริษทั ร่ วมภายใต้ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม็กซ์ ครี เอทีฟ จํากัด

บริ ษทั แฮปปี โอ้ จํากัด
บริ ษทั ทาวน์ แบรนด์ดิ้ง จํากัด

ให้คาํ ปรึ กษาและรับออกแบบ
โฆษณา ประกาศโฆษณา
และจัดหาสื่ อโฆษณา
ให้บริ การออกแบบ และ
ผลิตสื่ อ Application
จัดทําโฆษณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีจาํ นวน 894.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จํานวน 1,107.15 ล้านบาท)
และมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการ มีจาํ นวน 461.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จํานวน 456.26 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ ้นของบริ ษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 175.09 ล้านหุ ้น ได้นาํ ไปเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื และวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสํ าหรับบริษัทร่ วม
ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุ ปสําหรับบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ บริ ษทั ไทยโซล่าร์
เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นจํานวนที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม (ซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว) ซึ่ งได้ปรับปรุ งด้วยรายการปรับปรุ งที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมถึงการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุ งเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ร่ วม
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ ว)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ย ี่ จํากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม

424,752,306
474,825,200
899,577,506

977,037,378
2,259,172,791
3,236,210,169

11,318,865,535
12,218,443,041

5,138,661,570
8,374,871,739

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สินหมุนเวียนรวม

2,292,758,098
284,466,255
2,577,224,353

554,488,346
455,564,105
1,010,052,451

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
รวมหนี้สิน

1,856,700,683
3,003,775,828
4,860,476,511
7,437,700,864

728,770,807
2,050,629,756
2,779,400,563
3,789,453,014

4,780,742,177
162,151,409
4,618,590,768

4,585,418,725
22,843,574
4,562,575,151

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์ สุทธิ
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิของบริษัทใหญ่
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ ว)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ย ี่ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
229,003,651
(177,237,832)
18,911,219
(112,497,729)
416,843,713
(2,985,333)
413,858,380
(160,111,866)
253,746,514

421,727,250
(149,513,136)
11,152,936
(59,935,251)
647,130,265
(29,971,852)
617,158,413
13,608,683
630,767,096

19,992,500

21,795,000
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินปั นผล
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์ สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่ าตามบัญชี

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ย ี่ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
4,562,575,151
(199,648,062)
415,775,545

4,040,326,458
(108,893,652)
617,628,000

(160,111,866)
4,618,590,768
ร้อยละ 10
461,859,077

13,514,345
4,562,575,151
ร้อยละ 10
456,257,515

บริษัทร่ วมที่แต่ ละรายไม่ มีสาระสํ าคัญ
นอกเหนื อ จากส่ ว นได้เสี ย ในบริ ษ ัท ร่ ว มดัง กล่ า วข้างต้น กลุ่ ม กิ จ การยัง มี ส่ ว นได้เสี ย ในบริ ษ ัท ร่ ว มที่ แ ต่ ล ะรายไม่ มี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,320,084

20,878,024

3,545,117
3,545,117

(571,087)
(571,087)

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่แต่ละราย
ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่ วนแบ่งในบริ ษทั ร่ วม ;
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
งบการเงินรวม
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ส่ วนแบ่งกําไร

3,514,107
400,000
14,191,935
18,106,042

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ลงทุนใน
กิ จการร่ วมค้า อิ นเด็กซ์ เอ-7 จํานวน 4,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 400,000 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 50 ของหุน้ ทั้งหมด
ลักษณะของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ประเภทของธุรกิจ
การร่ วมค้ าภายใต้ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
การร่ วมค้า ไอดีทู
ออกแบบก่อสร้างและบริ หาร
จัดการอาคารนิทรรศการไทย
เสนองานโครงการ จัดหาผูร้ ับเหมา
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ซิต้ ี นีออน
งาน จัดทํา ประกอบ ติดตั้ง งาน
จัดแสดงและผลิตสื่ อจัดแสดง
สําหรับพิพิธภัณฑ์ศิริราช
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้
ออกแบบ จัดทํา และบริ หารจัดการ
อาคารแสดงนิทรรศการในงาน
Yeosu International
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดี 63
ออกแบบ จัดทําและบริ หารจัดการ
อาคารแสดงนิทรรศการในงาน
CP-MEIJI VISITOR CENTER
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103
ออกแบบ จัดทําและบริ หารจัดการ
อาคาร แสดงนิทรรศการในงาน
Astana International
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ เอ-7
ออกแบบงานโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ทหารเรื อแห่งใหม่

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ประเทศที่
จดทะเบีย น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

วิธีการวัดมูลค่ า

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

67.00

67.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

50.00

50.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

70.00

70.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

63.00

63.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

90.00

90.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

50.00

-

วิธีส่วนได้เสี ย

กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่ วมค้า
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสํ าหรับการร่ วมค้ า
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุ ปสําหรับการร่ วมค้าที่มีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ การร่ วมค้า อินเด็กซ์
ดีไซน์ 103 ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นจํานวนที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของการร่ วมค้า(ซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการ
ในการร่ วมค้าดังกล่าว) ซึ่ งได้ปรับปรุ งด้วยรายการปรับปรุ งที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย รวมถึงการปรับปรุ ง
มูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุ งเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่ วมค้า
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม

12,886,499
28,185,694
41,072,193

1,479,429
1,365
1,480,794

12,858
41,085,051

19,358
1,500,152

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สินหมุนเวียนรวม

24,818,511
24,818,511

14,085
14,085

สิ นทรัพย์สุทธิ

16,266,540

1,486,067

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสํ าหรับการร่ วมค้ า (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

232,132,710
57,875
(307,505)

29
(320)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

18,472,108
(3,691,635)

(13,933)
-

กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง

14,780,473

(13,933)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

14,780,473

(13,933)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสํ าหรับการร่ วมค้ า (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป

การร่ วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

สิ นทรัพย์ สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด
สิ นทรัพย์ สุทธิ ณ วันสิ้นปี

1,486,067
14,780,473
16,266,540

1,500,000
(13,933)
1,486,067

ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ค่าความนิยม
มูลค่ าตามบัญชี

ร้อยละ 90
14,639,886

ร้อยละ 90
1,337,460
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
13.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)
การร่ วมค้าที่แต่ ละรายไม่ มีสาระสํ าคัญ
นอกเหนื อจากส่ วนได้ส่วนเสี ยในการร่ วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิ จการยังมี ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที่ แต่ละรายไม่ มี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที่แต่ละราย
ไม่มีสาระสําคัญซึ่งกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
จํานวนรวมของส่ วนแบ่งในการร่ วมค้า;
กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

3,466,156

2,176,647

889,510

(10,862,506)

889,510

(10,862,506)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ขายเงินลงทุนระหว่างปี
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

463,018,871
(33,018,871)
430,000,000

การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษัท เวฟ ทีวี จํากัด
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั เวฟ ทีวี จํากัด ให้กบั บริ ษทั เวฟ พิคเจอร์ ส จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 52 ล้านบาท โดยมี กาํ ไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุ นดังกล่าว รวมอยู่ใน
“รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็ นจํานวน 18.98 ล้านบาท การจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มกิจการในบริ ษทั เวฟ ทีวี จํากัด

55

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
การลงทุนเพิม่ ในบริษัทย่ อย
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ลงทุนซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด จากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม จํานวน 10,500 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,050,000 บาท ทําให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นของบริ ษ ทั อิ นเด็กซ์ ครี เอที ฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
ในบริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.39 เป็ นร้อยละ 99.99 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ส่วนของเจ้าของของ
กลุ่มกิจการเพิ่มขึ้น 1,050,000 บาท และส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง 1,050,000 บาท
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 23 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 บริ ษั ท บลู มี เดี ย คอมมิ ว นิ เคชั่ น ส์ จํากั ด ได้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 5,000,000 บาท
เป็ น 55,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มจํานวน 500,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ ้น โดยบริ ษทั อินเด็กซ์
ครี เอที ฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ลงทุนและจ่ายชําระค่าหุ ้นที่ ออกใหม่ จํานวน 290,000 หุ ้น
ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58 ของจํานวนหุน้ ที่ออกใหม่ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ลดลง จากร้อยละ 60.00 เป็ นร้อยละ 58.18 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้
ส่ วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการลดลง 1,882,666 บาท และส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,882,666 บาท
บริษัท ไอ ซี วี จํากัด
ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั อิ นเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยของกลุ่ มกิ จการ ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่ ได้แก่ บริ ษทั ไอ ซี วี จํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมียนมา และดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริ การและจัดหาพื้นที่แสดงสิ นค้า และรับออกแบบงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยมี ทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 50,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ โดยบริ ษ ัท อิ นเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด ถื อหุ ้ นในบริ ษ ัท ไอ ซี วี จํากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้จ่ายชําระเงินลงทุนจํานวน 49,500 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่ากับ
1,664,190 บาท ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
การลดทุนของบริษัทย่ อย
บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของบริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั จํานวน 41,250,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้วเดิมจํานวน 55,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้วใหม่
จํานวน 13,750,000 บาท โดยการลดมู ลค่ าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 75 บาท จากมู ลค่ าที่ ตราไว้เดิ มหุ ้นละ 100 บาท เป็ นมู ลค่ าที่
ตราไว้ใหม่หุน้ ละ 25 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม บริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การเลิกกิจการของบริษัทย่ อย
บริษัท ไอธิง้ แอ็ด จํากัด
บริ ษ ัท ไอธิ้ ง แอ็ด จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของกลุ่ ม กิ จ การ ได้จ ดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การชําระบัญชีดงั กล่าวเสร็ จสิ้ นในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยมีดงั นี้

ชื่ อ

สถานทีห่ ลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวฟ ทีวี จํากัด

ไทย

บริ ษทั เวฟ พิคเจอร์ ส จํากัด
บริ ษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เวฟ เอ็ดดูเคชัน่ กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทย่ อยภายใต้ บริษัท เวฟ ฟู้ด
กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด

ไทย

ลักษณะของธุรกิจ

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ทีถ่ ือโดยกลุ่มกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

ถือหุ น้ โดยตรง

-

99.99

-

-

-

0.01

ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง

99.99
99.99
99.99
50.00

99.99
99.99
99.99
50.00

-

-

0.01
0.01
0.01
50.00

0.01
0.01
0.01
50.00

ภัตตาคาร

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

ไทย

สถาบันสอนภาษา

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

บริษัทย่ อยภายใต้ บริษัท เวฟ พิคเจอร์ ส
จํากัด
บริ ษทั เวฟ ทีวี จํากัด

ไทย

ผลิตและจัดจําหน่าย
รายการโทรทัศน์

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.99

-

0.01

-

บริษัทย่ อยภายใต้ บริษัท อินเด็กซ์
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีเว้นท์ โซลูชนั่ ส์ จํากัด

ไทย

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

บริ ษทั เทรเบียง จํากัด

ไทย

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

บริ ษทั มีเดีย วิชนั่ (1994) จํากัด

ไทย

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

50.99

50.99

49.01

49.01

บริ ษทั อินสปาย อิมเมจ จํากัด

ไทย

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

60.00

60.00

40.00

40.00

บริ ษทั ไอธิ้งแอ็ด จํากัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ ออนไลน์
จํากัด
บริ ษทั เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย)
จํากัด

ไทย
ไทย

ให้บริ การติดตั้งอุปกรณ์
เครื่ องเล่นในงาน
บันเทิง
อยูร่ ะหว่างการชําระ
บัญชี
ให้บริ การอุปกรณ์แสง
สี เสี ยงในงาน
บันเทิง
ให้บริ การจัดทํา ติดตั้ง
และรื้ อถอน ป้ าย
โฆษณา
ชําระบัญชีเสร็ จสิ้ น
อยูร่ ะหว่างการชําระ
บัญชี
ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ อวิทยุ และ
ระบบการสื่ อสารอื่น

ถือหุ น้ ทางอ้อม
ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

26.51

40.00
26.51

73.86

60.00
73.86

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

50.00

50.00

50.00

50.00

บริษัทย่ อยภายใต้ บริษัท เวฟ
เอ็ดดูเคชั่ น กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เอ็ฟฟิ เชียนท์ อิงลิช
เซอร์ วสิ เซส จํากัด

ไทย

ผลิตและจัดจําหน่าย
รายการโทรทัศน์
การลงทุน
การลงทุน
การลงทุน
ให้บริ การและจัดทํา
กิจกรรมทางการตลาด

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ทีถ่ ือโดยบริษัทใหญ่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

สั ดส่ วนของ
หุ้นสามัญทีถ่ ือโดย
ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
อํานาจควบคุม
(ร้ อยละ)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยมีดงั นี้ (ต่อ)

ชื่ อ

สถานทีห่ ลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทย่ อยภายใต้ บริษัท อินเด็กซ์
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด

ไทย

บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จํากัด

ไทย

บริ ษทั บิ๊ก อีเวนท์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด

ไทย

บริษัทย่ อยภายใต้ บริษัท อินเด็กซ์
แอนด์ เอ็ม จํากัด
บริ ษทั ไอ ซี วี จํากัด

สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมา

ลักษณะของธุรกิจ

ให้บริ การและจัดหา
พื้นที่แสดงสิ นค้า
และรับออกแบบ
งานด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
ให้บริ การและจัดหา
พื้นที่แสดงสิ นค้า
และรับออกแบบ
งานด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
อยูร่ ะหว่างการชําระ
บัญชี
ให้บริ การและจัดทํา
กิจกรรมทางการ
ตลาด
ให้บริ การออกแบบ ผลิต
และจําหน่าย
สิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ต่างๆ

ให้บริ การและจัดหา
พื้นที่แสดงสิ นค้า
และรับออกแบบ
งานด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ทีถ่ ือโดยบริษัทใหญ่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ทีถ่ ือโดยกลุ่มกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

สั ดส่ วนของ
หุ้นสามัญทีถ่ ือโดย
ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
อํานาจควบคุม
(ร้ อยละ)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

50.00

50.00

50.00

50.00

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

50.00

50.00

50.00

50.00

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

50.00

50.00

50.00

50.00

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.99

89.39

0.01

10.61

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

58.18

60.00

41.82

40.00

ถือหุ น้ ทางอ้อม

-

-

99.00

-

1.00

-
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยมีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยูใ่ นการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่ วนของสิ ทธิในการออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อย
ที่ถือโดยบริ ษทั ใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่ วนที่ถือหุน้ สามัญ
ยอดรวมของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 474.75 ล้านบาท เป็ นของกลุ่มบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด
(“กลุ่มอินเด็กซ์”)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสํ าคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่ มีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่ มีสาระสําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ กลุ่มอินเด็กซ์ จํานวนที่เปิ ดเผยสําหรับบริ ษทั แต่ละรายแสดงด้วยจํานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 สําหรับรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ ว)
กลุ่มอินเด็กซ์
พ.ศ. 2560
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนสุ ทธิ
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ

567,766,771
(402,627,376)
165,139,395

593,573,749
(73,372,560)
520,201,189
685,340,584
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่ อยที่มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสํ าคัญ (ต่อ)
รายละเอี ยดด้านล่ างแสดงข้อมู ลทางการเงิน โดยสรุ ป ของบริ ษ ทั ย่อยแต่ ละรายที่ มีส่วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มที่ มี
สาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ ว)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
รวมกําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กลุ่มอินเด็กซ์
พ.ศ. 2560
บาท
1,406,388,404
42,544,689
(18,251,820)
181,973
24,474,842
15,264,450
(17,525,605)

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ ว)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กลุ่มอินเด็กซ์
พ.ศ. 2560
บาท

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

81,980,756
(54,576,386)
7,508,800

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

34,913,170
125,785,617
160,698,787

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นปี

60

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การโอนสิ นทรัพย์
การด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีด่ นิ
บาท

อาคาร
บาท

เครื่ องตกแต่ ง
และอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

131,102,925
131,102,925

109,345,117
(4,938,697)
104,406,420

1,333,258,998
(922,396,546)
410,862,452

71,590,965
(41,647,145)
29,943,820

24,337,560
24,337,560

1,669,635,565
(968,982,388)
700,653,177

131,102,925
131,102,925

104,406,420
(9,812,448)
94,593,972

410,862,452
113,386,722
(4,288,684)
(2,963,571)
30,212,461
(1,195,963)
(159,498,857)
386,514,560

29,943,820
8,130,427
(1)
(8,423,372)
29,650,874

24,337,560
49,123,853
(210,727)
(30,212,461)
(7,443,917)
35,594,308

700,653,177
170,641,002
(4,288,685)
(3,174,298)
(8,639,880)
(177,734,677)
677,456,639

131,102,925
131,102,925

109,345,117 1,421,956,377
(14,751,145) (1,034,245,854)
(1,195,963)
94,593,972
386,514,560

76,121,382
(46,470,508)
29,650,874

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

43,038,225 1,781,564,026
- (1,095,467,507)
(7,443,917)
(8,639,880)
35,594,308
677,456,639
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การโอนสิ นทรัพย์
(การด้อยค่า)กลับรายการ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีด่ นิ
บาท

อาคาร
บาท

เครื่ องตกแต่ ง
และอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

131,102,925
131,102,925

94,593,972
227,500
41,542,416
(11,022,898)
125,340,990

386,514,560
69,515,816
(6,433,898)
(1,300,935)
39,398,527
1,195,963
(153,555,831)
335,334,202

29,650,874
196,460
(1,219,332)
(8,211,824)
20,416,178

131,102,925
131,102,925

151,115,032 1,493,251,231
(25,774,042) (1,157,917,029)
125,340,990
335,334,202

74,037,843
(53,621,665)
20,416,178

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

35,594,308
55,596,164
(80,940,943)
(7,881,523)
2,368,006

677,456,639
125,535,940
(7,653,230)
(1,300,935)
(6,685,560)
(172,790,553)
614,562,301

17,693,446 1,867,200,477
- (1,237,312,736)
(15,325,440)
(15,325,440)
2,368,006
614,562,301

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้ในการบริ หาร

94,902,484
19,465,958
20,472,497
37,949,614
172,790,553

100,146,463
27,127,301
14,342,031
36,118,882
177,734,677
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
ยานพาหนะ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ

ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บาท

2,820,763
(2,075,360)
745,403

9,402,146
(1,983,186)
7,418,960

12,222,909
(4,058,546)
8,164,363

745,403
29,130
(1,187)
(414,788)
358,558

7,418,960
(980,453)
6,438,507

8,164,363
29,130
(1,187)
(1,395,241)
6,797,065

2,845,710
(2,487,152)
358,558

9,402,146
(2,963,639)
6,438,507

12,247,856
(5,450,791)
6,797,065

358,558
126,200
(801)
(10,406)
(267,921)
205,630

6,438,507
(980,429)
5,458,078

6,797,065
126,200
(801)
(10,406)
(1,248,350)
5,663,708

2,861,685
(2,656,055)
205,630

9,402,146
(3,944,068)
5,458,078

12,263,831
(6,600,123)
5,663,708

ที่ ดิน อาคารและส่ วนตกแต่ งปรั บ ปรุ งที่ มี ราคาตามบัญ ชี จาํ นวน 241.52 ล้านบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท)
ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20.2 และ 20.3)
ค่าเสื่ อมราคาจํานวน 1,248,350 บาท (พ.ศ. 2559 : 1,395,241 บาท) รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
63

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
สิ น ทรั พ ย์ต ามสั ญ ญาเช่ าการเงิ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การและบริ ษ ัท เป็ นผูเ้ ช่ าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้น ประกอบด้วยอุ ป กรณ์ แ ละ
ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
15

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559

59,879,146
(33,449,368)
26,429,778

68,167,014
(30,965,201)
37,201,813

9,402,146
(3,944,068)
5,458,078

9,402,146
(2,963,639)
6,438,507

บาท

ค่ าความนิยม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

1,259,698,551
(336,530,588)
923,167,963

1,259,698,551
1,259,698,551

923,167,963
923,167,963

1,259,698,551
(336,530,588)
923,167,963

1,259,698,551
(336,530,588)
923,167,963

1,259,698,551
(336,530,588)
923,167,963

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษาลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
โดยการรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม จํา นวน 336 ล้า นบาท เนื่ อ งจากรายได้ที่ เคยคาดการณ์ ไ ว้ล ดลง
อย่างมีสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวการณ์โดยรวม ขาดทุนดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายอื่น
ในกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวม
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ค่ าความนิยม (ต่อ)
ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกําหนดตามส่ วนงาน
การปั นส่ วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี้
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

การปั นส่ วนค่าความนิยม

ธุรกิจสถาบัน
สอนภาษา
บาท

ธุรกิจภัตตาคาร
บาท

กิจกรรมการตลาด
บาท

รวม
บาท

389,548,884

408,594,300

125,024,779

923,167,963

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หน่ วยสิ นทรัพย์ที่คาํ นวณโดยใช้
ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ ึ งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หาร
กระแสเงินสดหลังจากปี ที่ 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของของธุรกิจที่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดําเนินงานอยู่
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้

อัตราการเติบโต1
อัตราคิดลด2
1

2

ธุรกิจสถาบันสอนภาษา

ธุรกิจภัตตาคาร

ธุรกิจกิจกรรมการตลาด

ร้อยละ 2.0
ร้อยละ 9.0

ร้อยละ 2.0
ร้อยละ 10.0

ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 11.0

อัตราการเติบโตถัว่ เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเพื่อใช้ในการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแส
เงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพือ่ การวิเคราะห์หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่ วนงานธุรกิจ
ฝ่ ายบริ ห ารพิ จารณากําไรขั้น ต้น จากงบประมาณโดยอ้างอิ งจากผลประกอบการในอดี ต ที่ ผ่านมาประกอบกับ การคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่ รวมอยูใ่ นรายงานของอุตสาหกรรม
ซึ่งอัตราคิดลดต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้น ๆ
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

สิ นทรัพย์ ที่ไม่ มีตัวตน
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้ อเพิม่ ขึ้น
ตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ลิขสิ ทธิ์
บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

ความสั มพันธ์
กับลูกค้ า
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บาท

เครื่ องหมาย
การค้ า
บาท

สิ นทรัพ ย์
ไม่ มตี ัวตน
ระหว่ างติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

21,541,934
(8,651,894)
12,890,040

37,020,887
(3,931,367)
33,089,520

123,937,000
(27,139,184)
96,797,816

152,221,000
(5,073,700)
147,147,300

782,227
782,227

335,503,048
(44,796,145)
290,706,903

12,890,040
2,086,076
(6,658,481)
8,317,635

33,089,520
7,136,232
(1,966,511)
38,259,241

96,797,816
(20,317,700)
76,480,116

147,147,300
(5,074,032)
142,073,268

782,227
(782,227)
-

290,706,903
9,222,308
(782,227)
(34,016,724)
265,130,260

23,628,010
(15,310,375)
8,317,635

44,157,119
(5,897,878)
38,259,241

123,937,000
(47,456,884)
76,480,116

152,221,000
(10,147,732)
142,073,268

-

343,943,129
(78,812,869)
265,130,260

8,317,635
(2,955,291)
5,362,344

38,259,241
1,130,280
(133,137)
(5,646,827)
33,609,557

76,480,116
(8,997,700)
67,482,416

142,073,268
(5,074,032)
136,999,236

141,775
141,775

265,130,260
1,272,055
(133,137)
(22,673,850)
243,595,328

23,628,010
(18,265,666)
5,362,344

45,154,262
(11,544,705)
33,609,557

123,937,000
(56,454,584)
67,482,416

152,221,000
(15,221,764)
136,999,236

141,775
141,775

345,082,047
(101,486,719)
243,595,328

ค่าตัดจําหน่ายจํานวน 22,673,850 บาท (พ.ศ. 2559 : 34,016,724 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย

3,252,866
(2,924,533)
(328,333)
-

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์ได้ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

-

-

32,645,345
32,645,345

28,453,373
28,453,373

-

-

2,399,844

3,228,850

-

-

45,573,375
47,973,219
(15,327,874)

45,900,707
49,129,557
(20,676,184)

-

-
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 30)
เพิ่ม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(20,676,184)
5,348,310
(15,327,874)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

(29,072,470)
8,256,681
139,605
(20,676,184)

-

-

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2560
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ประมาณการค่ารื้ อถอน
ขาดทุนสะสม

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครื่ องหมายการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรขาดทุน
ในงบกําไร
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

4,021,444

-

-

4,021,444

3,483,000
10,128,102
467,940
3,236,387
7,116,500
28,453,373

-

151,075
4,040,897
4,191,972

3,483,000
10,279,177
467,940
3,236,387
11,157,397
32,645,345

(5,418,880)
(28,414,587)
(15,296,090)
(49,129,557)

-

1,014,807
141,531
1,156,338

(5,418,880)
(27,399,780)
(15,154,559)
(47,973,219)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ประมาณการค่ารื้ อถอน
ขาดทุนสะสม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เครื่ องหมายการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรขาดทุน
ในงบกําไร
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

105,273

-

3,916,171

4,021,444

3,483,000
5,465,797
509,435
3,183,352
10,988,230
23,735,087

139,605
139,605

4,522,701
(41,495)
53,034
(3,871,730)
4,578,681

3,483,000
10,128,103
467,940
3,236,386
7,116,500
28,453,373

(6,282,534)
(29,429,393)
(17,095,630)
(52,807,557)

-

863,654
1,014,806
1,799,540
3,678,000

(5,418,880)
(28,414,587)
(15,296,090)
(49,129,557)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
30,418,311
(45,746,185)
(15,327,874)

26,226,339
(46,902,523)
(20,676,184)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

-

สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินสุ ทธิในแต่ละบริ ษทั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ได้ไม่เกินจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ นจํานวนเงิน 144.76 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 15.8 ล้านบาท) ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทางภาษี
ใน พ.ศ. 2565
19

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินมัดจํา
เงินประกัน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
อื่นๆ

28,962,046
67,192,807
89,426,250
83,371
185,664,474

31,913,038
51,320,519
66,802,067
83,371
150,118,995

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
1,289,184
1,289,184

1,372,894
1,372,894
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืม
20.1 หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

10,092,835
9,869,250
19,962,085

1,673,484
139,443
1,812,927

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

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

20.2 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

264,000,000

132,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
150,000,000

100,000,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร จํานวน 150 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุน้ จํานวน 50 ล้านหุน้ ของบริ ษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ ยี่
จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 114 ล้านบาท คํ้าประกันโดยที่ดินและอาคาร
ของกลุ่มกิจการ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 232.19 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) (หมายเหตุ 14)
20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

196,606,704

154,350,730

114,063,719

108,737,837

595,657,285
792,263,989

790,367,925
944,718,655

307,876,813
421,940,532

426,981,224
535,719,061
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิ่มในระหว่างปี
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื

944,718,655
31,077,296
(183,531,962)
792,263,989

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

535,719,061
(113,778,529)
421,940,532

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 778.74 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั เอ็ฟฟิ เชียนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส
จํากัด หุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด (มหาชน) และหุ ้นจํานวน 114.28 ล้านหุ ้น ของบริ ษทั ไทยโซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั เอ็ฟฟิ เชี ยนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายและ
เช่ากลับคืนส่ วนตกแต่งปรับปรุ งกับสถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 3 ปี ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญา บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีสิทธิเลือกซื้อ
ทรั พ ย์สิน ในราคาที่ ระบุ ต ามสัญ ญาหรื อส่ งคื น ผูใ้ ห้เช่ าโดยมี ภ าระผูกพัน ที่ จะชดเชยส่ วนต่ างราคาระหว่างราคาที่ ระบุ
ตามสัญญาและราคาที่ ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่ งเนื้ อหาของรายการดังกล่าวถื อเป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ ืมดังกล่าวมี มูลค่าตามบัญชี 8.32 ล้านบาท ซึ่ งมี ส่วนตกแต่งปรับปรุ งมูลค่า 9.33 ล้านบาท
เป็ นหลักประกัน (หมายเหตุ 14) นอกจากนี้เงินกูย้ มื ดังกล่าวถูกคํ้าประกันโดยบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
20.4 อัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

203,962,085
872,263,989
1,076,226,074

163,257,004
944,718,655
1,107,975,659

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
71,812,927
501,940,532
573,753,459

103,486,411
535,719,061
639,205,472
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
20.4 อัตราดอกเบีย้ (ต่อ)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

MLR - 2.25,
4.44 - 5.25
MLR - 1,
MLR - 2.5,
MLR - 3.52,
4.25
1.00 - 8.29

3.90 - 5.25
MLR - 1,
MLR - 2.5

1.00 - 5.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
MLR - 2.25,
4.44
MLR - 2.5

3.90
MLR - 2.5

4.37

4.37

20.5 วงเงินกู้ยืม
กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี

355,000,000

347,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
40,000,000

40,000,000

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารได้รับมาเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั
วงเงินกูย้ มื จํานวน 20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุน้ จํานวน 10.81 ล้านหุน้ ของบริ ษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
(หมายเหตุ 13.1)
21

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 32.3)
เจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

222,849,691

152,563,559

88,693

110,092

2,764,011
36,789,683
262,403,385

569,775
8,925,830
162,059,164

88,693

1,005
111,097
73

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

76,307,852

69,582,145

9,626,389

7,115,636

11,348,563

20,951,470

2,510,753

514,791

(4,556,706)

698,020

-

-

กําไรหรื อขาดทุนที่รวมอยูใ่ น
กําไรจากการดําเนินงาน :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการเป็ นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดื อนเดื อนสุ ดท้าย โดยผลประโยชน์ที่จะให้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานและ
เงินเดือนในปี สุ ดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การจ่ายชําระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

69,582,145
9,878,697
1,469,866

48,859,622
19,504,592
1,446,878

7,115,636
2,300,845
209,908

6,600,845
466,619
48,172

(4,556,706)
(66,150)
76,307,852

698,020
(926,967)
69,582,145

9,626,389

7,115,636
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับแต่ละรายการดังนี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

9,878,697
1,469,866

19,504,592
1,446,878

2,300,845
209,908

466,619
48,172

11,348,563

20,951,470

2,510,753

514,791

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

2.70 - 3.32
5.00 - 7.05

2.70 - 4.26
3.00 - 8.09

2.95
5.00

2.95
5.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการ เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 10

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

การลดลงของข้อสมมติ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ลดลงร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 12
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการ เป็ นดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 10

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

การลดลงของข้อสมมติ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ลดลงร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
ลดลงร้อยละ 12

ลดลงร้อยละ 12

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ หลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ ที่ ก ํา หนดไว้ค ํา นวณด้ ว ยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสี่ ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญมีดงั ต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริ งของ
พันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่ แท้จริ งของพัน ธบัตรรั ฐบาล ที่ ลดลงจะทําให้ห นี้ สิน ของโครงการเพิ่ ม
สู งขึ้นถึงแม้วา่ การเพิ่มมูลค่าของพันธบัตรที่โครงการได้ถือไว้จะชดเชยได้บางส่ วน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 18 ปี (พ.ศ. 2559 : 19.30 ปี )
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

น้ อยกว่ า
1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

10,792,969
1,306,774

น้ อยกว่ า
1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

2,602,949
1,035,987

-

รวม
บาท

3,595,265 357,262,921 376,395,753
1,946,989
1,563,320 4,817,083

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่ าง
ระหว่ าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
-

รวม
บาท

13,941,266 346,075,927 373,413,111
1,705,761
768,561 4,817,083

งบการเงินรวม
ระหว่ าง
ระหว่ าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

3,456,169 12,081,398
616,000
690,774

น้ อยกว่ า
1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

งบการเงินรวม
ระหว่ าง
ระหว่ าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

436,140

58,369,223

รวม
บาท
58,805,363

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

น้ อยกว่ า
1 ปี
บาท

ระหว่ าง
1-2 ปี
บาท

-

-

ระหว่ าง
2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

58,805,363

รวม
บาท
58,805,363
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
23

ทุนเรื อนหุ้น

จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกและรับชําระค่าหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกและรับชําระค่าหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว
จํานวน
หุ้นสามัญ
ส่ วนเกิน
ที่ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้น
หุ้น
บาท
บาท

รวม
บาท

421,200,000
-

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
42,120,000

421,200,000
-

421,200,000
-

315,564,680
-

736,764,680
-

463,320,000

421,200,000

421,200,000

315,564,680

736,764,680

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 463,320,000 หุ ้น (พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ ้น) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 :
1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 421,200,000 หุน้ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้ )
พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ ้นใหม่จาํ นวน
42,120,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ได้จดั สรร
ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม (‘WAVE-W1’) โดยภายหลังการเพิ่ ม ทุ น บริ ษ ัท มี หุ้ น สามัญ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จาก 421,200,000 หุ ้ น เป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 463,320,000 หุน้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นจํานวน 97,200,000 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรับชําระที่
มูลค่าหุ ้นละ 3.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 340.20 ล้านบาท ทําให้จาํ นวนหุ ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว มีจาํ นวนเพิ่ม
เป็ น 421,200,000 หุน้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนการรับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

24

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชนิด
ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘WAVE-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ก่อนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนในสัดส่ วน 10 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย รวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน
42,120,000 หน่วย และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6 บาทต่อหุน้ อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญโดยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ออกและเสนอขาย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
วันทีอ่ อก
WAVE-W1

25

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

จํานวนคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ จํานวนคงเหลือ
วันทีใ่ ช้ สิทธิ
หน่ วย ในระหว่ างงวด
หน่ วย
29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

42,119,734

42,119,734

-

42,119,734

42,119,734

สํ ารองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

42,120,000
1,752,094
43,872,094

42,120,000
1,752,094
43,872,094

42,120,000
42,120,000

42,120,000
42,120,000

ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจาก
หักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
26

องค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จากบริ ษทั ร่ วม:
กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
หัก จัดประเภทรายการใหม่
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

585,184

(558,418)

-

-

181,973

-

-

-

(16,011,187)

8,775,837

-

-

(15,244,030)

(9,856,782)
(1,639,363)

-

-

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวน
หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับ
ลดอยูห่ นึ่งประเภท คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
(บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกระหว่างงวด (หุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่บริ ษทั ต้องออกให้ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ - WAVE-W1 (หุน้ ) (หมายเหตุ 24)
รวมจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

(268,316,494)

56,976,538

35,041,872

276,406,626

421,200,000

398,891,803

421,200,000

398,891,803

27,118,185
448,318,185

398,891,803

27,118,185
448,318,185

398,891,803

(0.64)
(0.64)

0.14
-

0.08
0.08

0.69
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28

รายได้ อื่น

ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 13.3)
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
รายได้อื่น
รวม
29

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

2,218,750
98,342
-

1,209,015
162,000
448,488,035

36,121,028
22,590,842
39,600,000
-

5,640,824
71,957,000
39,600,000
666,652,238

-

-

18,981,129

-

60,683
341,118
24,725,048
27,443,941

2,622,854
664,657
3,441,625
23,390,981
479,979,167

60,683
414
4,657,871
122,011,967

2,622,854
2,899,173
789,372,089

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะ
ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 14)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 16)
การด้อยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 15)
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หมายเหตุ 13.1)
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 22)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

3,026,132
172,790,553
22,673,850
-

701,089
177,734,677
34,016,724
336,530,588

675
1,248,350
-

738,220
1,395,241
-

23,075,260
11,348,563

20,951,470

2,510,753

392,000,000
514,791
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับ
กําไรทางภาษีสาํ หรับปี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

20,353,277
2,183,465
22,536,742

29,001,697
29,001,697

-

12,547,659
12,547,659

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เพิม่ ในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
เพิ่ม(ลด)ในหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(4,191,972)

(4,578,681)

-

-

(1,156,338)
(5,348,310)

(3,678,000)
(8,256,681)

-

-

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17,188,432

20,745,016

-

12,547,659

ภาษีเงินได้สําหรับกําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี
คูณกับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าสุ ทธิจากภาษี
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ขาดทุนที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายที่ใช้เป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่ม
ขาดทุนทางภาษีที่รับรู ้ในปี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
ภาษีเงินได้

(235,954,599)

47,640,424

35,041,872

288,954,285

(47,191,257)

9,528,085

7,008,374

57,790,857

(11,862,921)
(7,632,989)
40,029,644
19,026,205
(106,076,628)
-

(18,280,473)
(18,633,143)
22,782,395
(3,732,302)
(2,041,929)

(4,518,168)
240,847
(103,506,241)
-

(14,359,000)
179,611
(764,140)
(30,299,669)

128,712,576
2,183,465
17,188,432

31,122,383
20,745,016

100,775,188
-

12,547,659

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักคิดเป็ นร้อยละ 7.28 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 43.54)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

รายการกับส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
31.1 การเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนของส่ วนได้ เสี ยจากการลดทุนของบริษัทย่ อย
เมื่ อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั อิ นเด็กซ์ แอนด์ วี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิ จการได้ลดทุ นจดทะเบี ยนจาก
12.0 ล้านบาทเป็ น 8.4 ล้านบาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุน้ ละ 100 บาทต่อหุน้ เป็ นหุน้ ละ 70 บาทต่อหุน้ ภายหลังการลดทุน
ดังกล่าว ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงจํานวน 1.8 ล้านบาท
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของของบริ ษ ทั ใหญ่ ในบริ ษ ทั อิ นเด็กซ์ แอนด์ วี จํากัด
ในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง

-

(1,800,000)
(1,800,000)

31.2 การเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนของส่ วนได้ เสี ยจากการเพิม่ ทุนของบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 5 ล้านบาทเป็ น 55 ล้านบาท กลุ่ มกิ จการได้ลงทุ นเพิ่ มในหุ ้นที่ ออกใหม่ จํานวน 290,000 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 100 บาท
รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 29,000,000 บาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มกิจการ ในบริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
ลดลงจากร้ อยละ 60.00 เป็ นร้ อยละ 58.18 ภายหลังการลดทุ น ดังกล่าว ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มเพิ่ มขึ้น จํานวน
21 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั อิ นเด็กซ์ ครี เอที ฟ ออนไลน์จาํ กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิ จการได้เพิ่มทุ น
จดทะเบี ยนจาก 5 ล้านบาทเป็ น 13.2 ล้านบาท กลุ่ ม กิ จ การไม่ ไ ด้ล งทุ น เพิ่ ม ในหุ ้ น ที่ อ อกใหม่ ดัง กล่ าว อย่างไรก็ ต าม
กลุ่มกิจการยังมีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

รายการกับส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม (ต่อ)
31.2 การเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนของส่ วนได้ เสี ยจากการเพิม่ ทุนของบริษัทย่ อย (ต่อ)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
และบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ ออนไลน์ จํากัด ในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง) ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น

21,001,000

8,200,000

(1,882,666)

5,719,055

1,882,666
21,001,000

(5,719,055)
8,200,000

31.3 การได้ มาในส่ วนได้ เสี ยในบริษัทย่ อยเพิม่ เติม
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 ยที่ ไม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม จํานวน 10,500 หุ ้นในราคาหุ ้ นละ 100 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น
1,050,000 บาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด ในบริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 89.39 เป็ นร้อยละ 99.99
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด ในระหว่างปี
สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ราคาตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่ได้มา
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนเกินของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่

565,278
(1,050,000)
(484,722)

-
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

รายการกับส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม (ต่อ)
31.4 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของส่ วนได้ เสี ยในความเป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ สําหรับปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงจากการลดทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง) ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้
เสี ยของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
การได้มาในส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น

32

21,001,000

(1,800,000)
8,200,000

1,882,666
(1,050,000)
21,833,666

(5,719,055)
680,945

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ ครอบครัวมาลีนนท์ และบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ ้น
ในบริ ษ ัทจํานวนร้ อยละ 27.75 และ 13.83 หุ ้ นที่ เหลื อร้ อยละ 58.42 ถื อโดยบุ คคลทั่วไป รายละเอี ยดของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทย่อย
และบริ ษทั ร่ วม ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 13
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32.1 รายได้ จากการขายและบริการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ จากการให้ บริการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
183,228,239
7,020,057
190,248,296

110,494,155
25,724,313
1,777,322
137,995,790

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
2,130,704
2,130,704

2,130,704
2,130,704
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
32.1 รายได้ จากการขายและบริการ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

359,590
242,378
601,968

423,308
9,499,266
9,922,574

41,573,781
41,573,781

41,899,567
41,899,567

506,252
506,252

177,355
177,355

34,347,654
34,347,654

4,738,089
4,738,089

32.2 การซื้อสิ นค้ าและบริการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ซื้อสิ นค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนการให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

555

6,054

555

6,054

3,343,958
911,126
4,255,084

1,244,049
1,675,354
2,919,403

-

1,200,000
1,200,000

24,000
6,744,970
6,768,970

6,396,026
6,396,026

6,744,970
6,744,970

157,778
6,396,026
6,553,804

-

-

647,685

2,202,363

ดอกเบี้ย จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
32.3 ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 9)
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

31,186,906
9,089,753
40,276,659

15,578,225
15,578,225

-

-

ลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย

-

-

48,178,644

9,633,894

เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

962,000

35,000

1,470,543
1,470,543

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

-

-

-

-

38,983,798

4,636,144

1,188,000

-

-

-

1,923,013
840,998
2,764,011

569,775
569,775

-

1,005
1,005

665,490

532,964

665,490

532,964

-

-

674,113

31,359

รายได้ ค้างรับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษทั ร่ วม
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า
บริ ษทั ร่ วม
เจ้ าหนีก้ ารค้า และเจ้ าหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
32.4 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

2,750,000
2,750,000

3,433,150
3,433,150

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
840,452,900
840,452,900

583,426,450
583,426,450

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กเู้ พิ่มในระหว่างปี
การจ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

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

583,426,450
257,026,450
840,452,900

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และไม่ระบุวนั จ่ายชําระคืน
เงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ร่ วมอยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวนั จ่ายชําระคืน
32.5 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

12,000,000

43,000,000
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
32.5 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิ่มในระหว่างปี
เงินกูจ้ ่ายคืนในระหว่างปี

43,000,000
6,000,000
(37,000,000)
12,000,000

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจําธนาคารบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และ
ไม่ได้กาํ หนดวันจ่ายชําระคืน
32.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,500,000

35,460,000

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
เงินกูจ้ ่ายคืนในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

35,460,000
(30,960,000)
4,500,000

-

เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน อื่ น อยู่ใ นสกุ ล เงิ น บาทมี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 6.50 ถึ ง ร้ อ ยละ 6.75 ต่ อ ปี
และมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนภายในปี พ.ศ. 2564
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
32

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
32.7 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญของกิจการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการมีดงั นี้

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

33

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

67,876,759
3,200,811
71,077,570

33,093,456
2,137,867
35,231,323

67,592,612
4,456,661
72,049,273

36,644,682
1,521,579
38,166,261

คดีความ
กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 บริ ษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิ เคชัน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการถูกฟ้ องและเรี ยกร้องให้ชดใช้
ค่าเสี ยหายจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เนื่ องจากบริ ษทั บลู มี เดี ย คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด ผิดนัดชําระหนี้ ตามสัญญาที่ ได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั
ดังกล่ าว โดยโจทก์ได้ยื่น ฟ้ อ งต่ อ ศาลแพ่ งให้บ ริ ษ ทั ชดใช้ค่ าเสี ยหายรวมดอกเบี้ ยเป็ นจํานวนเงิ น 34 ล้านบาท ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยศาลแพ่งได้มีคาํ ตัดสิ นให้บริ ษทั ชดใช้ค่าผิด
สัญญาให้แก่โจทก์ เป็ นเงิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชัน จํากัด ได้บนั ทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว

34

ภาระผูกพัน
34.1 การคํา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ทั มี ภ าระจากการคํ้าประกัน การขายและเช่ ากลับ คื น ให้กับ บริ ษ ทั ย่อย เป็ นจํานวน
8.32 ล้านบาท (หมายเหตุ 20.3)
34.2 หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั เพื่อคํ้าประกันสัญญา
ก่อสร้างและเพื่อการดําเนินธุรกิจ จํานวน 47.8 ล้านบาท และ จํานวน 1.22 ล้านบาทตามลําดับ
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
34

ภาระผูกพัน (ต่อ)
34.3 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
กลุ่มกิ จการมี สัญญาเช่ าระยะยาวสําหรับพื้นที่ ภายในศูนย์การค้าและสัญญาเช่ าอาคารหลายฉบับโดยมี ระยะเวลาสิ้ นสุ ด
สัญญาต่าง ๆ กัน
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

35

182,166,677
161,588,640
1,005,810
344,761,127

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
5,120,736
5,354,748
10,475,484

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

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
35.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีเดีย วิชนั่ (1994) จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ
มี ม ติ อนุ ม ัติ การจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจําปี พ.ศ. 2560 ในราคา 48.91 บาทต่ อหุ ้ น รวมเป็ นจํา นวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 20 ล้า นบาท
บริ ษทั มีเดีย วิชนั่ (1994) จํากัด ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
35.2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 46.75 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นมูลค่า 46.75 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
แก่ บ ริ ษ ัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ ป จํา กัด โดยมี ร าคาเสนอขายหุ ้ น ละ 3.85 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น 179,987,500 บาท
โดยภายหลังจากการพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จํากัด จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในสัดส่ วน
ร้อยละ 9.99 ของทุนชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
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