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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 และ ขอ้ 15 สําหรับ
งบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค่าความนิยม 
กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา (จาํนวน 
390 ลา้นบาท) ส่วนงานธุรกิจภตัตาคาร (จาํนวน 409 ลา้นบาท) 
และส่วนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จาํนวน 125 ลา้นบาท) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 4 ของสินทรัพยร์วม
ของงบการเงินรวม ตามลาํดบั 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงวา่จะมี
ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึนหรือไม่  ตามข้อกําหนดตาม
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
ผู ้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของ
ค่าความนิยมและสรุปว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม
ภายหลงัการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าแสดงไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ข้าพ เจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม  เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมี
สาระสําคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้งานของค่าความนิยมนั้ นข้ึนอยู่กับประมาณการ และ
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประเมินผลประกอบการของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณอตัราคิดลด
ท่ี ใช้ ใน การจัดทํ าป ระม าณ การกระแส เงินสด  ซ่ึ งก าร
เปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆ เพียงเลก็นอ้ย อาจส่งผลกระทบ
อยา่งมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะรับคืนและการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยม 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีท่ีผู ้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU เพื่อประเมินมูลค่าจากการใช้
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณ  นอกจากน้ี
ขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกบังบประมาณ
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้
พบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน  และคณะกรรมการได้สอบทาน
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้ลว้ 
 

ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) 
กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดท่ีจัดทําในปีก่อน 
(พ.ศ. 2559) เพื่อพิจารณาว่าการจดัทาํประมาณการในอดีตได้
จดัทาํข้ึนจากขอ้สมมติฐานซ่ึงดีกวา่ความเป็นจริงหรือไม่ ขา้พเจา้
พบวา่ผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณการ
กระแสเงินสดของปีก่อน 
 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ

กระแสเงินสด  โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการ
เติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
แนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการ
ซ่ึงข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ
กลุ่มกิจการ  โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด 
สาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 

ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณมูลค่า
จากการใช ้มีความสมเหตุสมผล ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 

 
 



 

  
 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
  

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 
  

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.4 สาํหรับงบการเงิน
ของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่
บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 2 แห่งซ่ึงประกอบธุรกิจหลกั
ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา และส่วนงาน
ธุรกิจภตัตาคาร จาํนวน 408 ลา้นบาท และ 365 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 
ผูบ้ริหารประเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ย
ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ
ส่วนงานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปว่าเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย
ดงักล่าว จะสามารถเรียกชาํระคืนไดท้ั้งจาํนวน ดงันั้น บริษทัจึง
ไม่ไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 
ขา้พเจา้ให้ความสําคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดังกล่าว เน่ืองจากมูลค่านั้ นมีสาระสําคัญต่องบการเงิน และ
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินค่าเผื่อสงสัยจะสูญตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารในการพิจารณา 
 

เน่ืองจากผูบ้ริหารประเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกู้
ของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการกระแส
เงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา และส่วนงานธุรกิจ
ภตัตาคาร ขา้พเจา้ตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าว 
ตามวธีิดงัต่อไปน้ี 

 การ เป รียบ เที ยบประมาณการกระแส เงินสดกับ
งบประมาณทางการเงิน ซ่ึ งได้ รับการอนุมั ติ โดย
คณะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้พบวา่ขอ้มูลสอดคลอ้งกนั  

 การเป รียบ เที ยบผลการดําเนิ นงานของปี ปั จจุบัน 
(พ.ศ. 2560) กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จดัทาํในปีก่อน (พ.ศ. 2559) เพื่อพิจารณาว่าการจดัทาํ
ประมาณการในอดีตได้จดัทาํข้ึนจากขอ้สมมติฐานซ่ึง
ดีกว่าความ เป็นจริงห รือไม่  ข้าพ เจ้าพบว่าผลการ
ดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณการ
กระแสเงินสดของปีก่อน 

 การทดสอบขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราการเติบโต และ
อตัราคิดลด ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้น
การคํานวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผล 
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 
จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าว ขา้พเจา้
พบวา่การประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยมีความเหมาะสมตามหลกัฐาน
ท่ีมีอยู ่
 

 



 

  
 

 

ข้อมูลอ่ืน  

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน 
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 



 

  
 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  



 

  
 

 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
สกุณา  แย้มสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 203,678,455 263,377,793 15,848,482 102,648,066
เงินลงทุนระยะสั้น 8 21,539,476 284,478,793 3,539,476 274,478,793
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 367,622,632 254,817,017 88,323,696 16,467,626
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.4 2,750,000 3,433,150 840,452,900 583,426,450
สินคา้คงเหลือ 10 30,718,179 28,249,909 - -
รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต 10,491,682 28,357,996 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 83,565,136 77,038,439 6,078,104 5,648,547
สินทรัพยไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 12 5,350,000 - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 725,715,560 939,753,097 954,242,658 982,669,482

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 1,722,975 1,570,500 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 - - 430,000,000 463,018,871
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 463,179,161 477,135,439 213,671,955 213,671,955
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 18,106,042 3,514,107 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 614,562,301 677,456,639 5,663,708 6,797,065
ค่าความนิยม 15 923,167,963 923,167,963 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 243,595,328 265,130,260 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 17 - 3,252,866 - 3,252,866
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 30,418,311 26,226,339 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 185,664,474 150,118,995 1,289,184 1,372,894

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,480,416,555 2,527,573,108 650,624,847 688,113,651

รวมสินทรัพย์ 3,206,132,115 3,467,326,205 1,604,867,505 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 31,566,575 23,369,117 96,999 -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20.2 264,000,000 132,000,000 150,000,000 100,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 262,403,385 162,059,164 88,693 111,097
เจา้หน้ีเงินลงทุน - 111,526,450 - -
รายไดรั้บล่วงหนา้ 192,072,861 148,353,164 1,399 51,399
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 134,624,772 101,590,721 8,061,138 4,471,966
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.5 - - 12,000,000 43,000,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.1 10,092,835 11,332,705 1,673,484 1,673,484
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20.3 196,606,704 154,350,730 114,063,719 108,737,837
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,875,279 13,874,512 - 10,781,398
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                       47,467,477 48,893,252 3,809,841 3,658,450

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                  1,143,709,888 907,349,815 289,795,273 272,485,631

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20.1 9,869,250 19,924,299 139,443 1,812,927
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 595,657,285 790,367,925 307,876,813 426,981,224
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.6 4,500,000 35,460,000 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 76,307,852 69,582,145 9,626,389 7,115,636
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 45,746,185 46,902,523 - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                       17,002,677 16,205,665 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                  749,083,249 978,442,557 317,642,645 435,909,787

รวมหนีสิ้น 1,892,793,137 1,885,792,372 607,437,918 708,395,418

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้                                23
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญัจาํนวน 463,320,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 463,320,000 421,200,000 463,320,000 421,200,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 421,200,000 หุน้ 

(พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้)
มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 421,200,000 421,200,000 421,200,000 421,200,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 315,564,680 315,564,680 315,564,680 315,564,680
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 43,872,094 42,120,000 43,872,094 42,120,000
กาํไรสะสม 67,284,826 336,768,230 216,792,813 183,503,035

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (9,330,791) 8,472,076 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 838,590,809 1,124,124,986 997,429,587 962,387,715
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 474,748,169 457,408,847 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,313,338,978 1,581,533,833 997,429,587 962,387,715

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,206,132,115 3,467,326,205 1,604,867,505 1,670,783,133

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 627,210,842 680,753,652 5,028 213,698
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,779,959,288 1,880,145,534 2,445,704 12,789,732

รวมรายได้ 2,407,170,130 2,560,899,186 2,450,732 13,003,430

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (242,437,872) (240,067,075) (1,229) (27,936)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,473,634,727) (1,444,124,994) (657,989) (9,737,965)

รวมต้นทุน (1,716,072,599) (1,684,192,069) (659,218) (9,765,901)

กําไรขั้นต้น 691,097,531 876,707,117 1,791,514 3,237,529
รายไดอ่ื้น 28 27,443,941 479,979,167 122,011,967 789,372,089
ค่าใชจ่้ายในการขาย (448,557,019) (441,842,295) - (8,591,764)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (509,360,656) (546,810,842) (63,179,934) (55,658,621)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (336,530,588) - (392,000,000)
ตน้ทุนทางการเงิน (55,893,002) (75,264,498) (25,581,675) (47,404,948)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 13.1, 13.2 59,314,606 91,402,363 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (235,954,599) 47,640,424 35,041,872 288,954,285
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (17,188,432) (20,745,016) - (12,547,659)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (253,143,031) 26,895,408 35,041,872 276,406,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 26

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั 585,184 (558,418) - -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 181,973 - - -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 13.1 (16,011,187) (1,080,945) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (268,387,061) 25,256,045 35,041,872 276,406,626

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (268,316,494) 56,976,538 35,041,872 276,406,626
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,173,463 (30,081,130) - -

(253,143,031) 26,895,408 35,041,872 276,406,626

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (283,651,511) 55,337,175 35,041,872 276,406,626
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,264,450 (30,081,130) - -

(268,387,061) 25,256,045 35,041,872 276,406,626

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 27

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.64) 0.14 0.08 0.69

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นปรับลด (0.64) - 0.08 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย กําไรสะสม งบการเงิน บริษัทร่วม ในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 - 322,470,110 - 4,897,205 (1,063,239) 722,868,756 491,119,670 1,213,988,426
การออกหุน้ใหม่ 23 97,200,000 243,000,000 - - - - - 340,200,000 - 340,200,000
เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (4,310,638) (4,310,638)
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 31.2 - - - - - - - - 8,200,000 8,200,000
การเปลี่ยนสดัส่วนเงินลงทุน 31.2 - - - - - - 5,719,055 5,719,055 (5,719,055) -
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 31.1 - - - - - - - - (1,800,000) (1,800,000)
การจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน - - - - - (9,856,782) - (9,856,782) - (9,856,782)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 56,418,120 - 8,775,837 - 65,193,957 (30,081,130) 35,112,827
จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย 25 - - 42,120,000 (42,120,000) - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 336,768,230 - 3,816,260 4,655,816 1,124,124,986 457,408,847 1,581,533,833
เงินปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (17,525,605) (17,525,605)
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (1,500,000) (1,500,000)
การลดทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (750,000) (750,000)
การซื้อบริษทัยอ่ย 31.2, 31.3 - - - - - - - - 19,951,000 19,951,000
การลงทุนในบริษทัยอ่ยที่ก่อตั้งใหม่ - - - - - - - - 16,811 16,811
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 1,752,094 (1,752,094) - - - - - -
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 31.2 - - - - - - (1,882,666) (1,882,666) 1,882,666 -
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (267,731,310) 90,986 (16,011,187) - (283,651,511) 15,264,450 (268,387,061)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง กําไรสะสม รวม
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 324,000,000 72,564,680 -  (50,783,591) 345,781,089
การออกหุน้ใหม่ 23 97,200,000 243,000,000 - - 340,200,000
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 276,406,626 276,406,626
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 42,120,000 (42,120,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 35,041,872 35,041,872
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 1,752,094 (1,752,094) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 43,872,094 216,792,813 997,429,587

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (235,954,599) 47,640,424 35,041,872 288,954,285
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 14 172,790,553 177,734,677 1,248,350 1,395,241
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 22,673,850 34,016,724 - -
ดอกเบ้ียรับ (2,218,750) (1,209,015) (36,121,028) (5,640,824)
เงินปันผลรับ (2,598,342) (162,000) (22,590,842) (71,957,000)
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว (60,683) (2,622,854) (60,683) (2,622,854)
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,736,997 21,963,176 - -
(กลบัรายการ)ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 3,026,132 701,089 (54,907) (738,220)
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 6,685,560 8,639,880 - -
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (341,118) (3,441,625) (414) 370
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 1,300,935 3,174,298 10,406 -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 133,137 782,227 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (448,488,035) - (666,652,238)
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 - - (18,981,129) 392,000,000
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 3,209,900 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 23,075,262 - - -
ตน้ทุนทางการเงิน 55,893,002 75,264,498 25,581,675 47,404,948
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,377,040 20,951,470 2,510,753 514,791
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 15 - 336,530,588 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13.1, 13.2 (59,314,606) (91,402,363) - -

(4,795,630) 183,283,059 (13,415,947) (17,341,501)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (121,556,744) 148,325,378 (38,106,194) 11,663,455
- สินคา้คงเหลือ (5,494,402) 152,661 54,907 738,220
- รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ตและรายการระหวา่งผลิต 17,866,314 6,878,923 - -
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,178,538 31,241,092 (148,087) 15,461,923
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 3,252,866 562,857 3,252,866 562,857
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (35,545,479) (9,946,381) 83,710 -
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 93,429,204 (71,043,515) (22,404) (23,806,207)
- รายไดรั้บล่วงหนา้ 43,719,697 (107,411,243) (50,000) 50,000
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,923,567 (23,281,419) 2,975,092 (9,873,020)
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,425,775) (16,095,088) 151,391 (12,368,861)
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (66,150) (926,967) - -
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 797,012 260,506 - 93,458

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 43,283,018 141,999,863 (45,224,666) (34,819,676)
ดอกเบ้ียจ่าย (55,782,518) (75,525,435) (24,967,594) (50,512,346)
จ่ายภาษีเงินได้ (58,241,210) (32,060,924) (11,062,868) (1,133,254)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (70,740,710) 34,413,504 (81,255,128) (86,465,276)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 2,882,883 692,699 2,371,151 419,583
รับเงินปันผล 22,590,842 23,456,865 22,590,842 31,742,168
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 435,688,180 9,083,370 389,688,180 4,083,370
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (172,688,180) (271,609,863) (118,688,180) (271,609,863)
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (152,475) 113,500 - -
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.4 19,683,150 - - 5,000,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.4 (19,000,000) (100,000) (205,026,450) (180,426,450)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 880,030,284 - 880,030,284
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 (1,050,000) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 (400,000) (1,350,000) - -
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุน (111,526,450) (111,526,450) - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,994,348 7,730,310 1,215 817
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (118,620,923) (167,659,028) (126,200) (29,130)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,272,055) (9,222,308) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 64,129,320 359,639,379 90,810,558 469,210,779

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 8,197,458 (17,840,967) 96,999 -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 508,500,000 344,000,000 210,000,000 280,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (376,500,000) (273,800,000) (160,000,000) (250,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.5 - 30,960,000 6,000,000 10,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.5 - - (37,000,000) (45,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.6 (30,960,000) (10,000,000) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 31,077,296 11,000,000 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.3 (183,531,962) (700,501,213) (113,778,529) (619,479,176)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (11,294,919) (8,102,569) (1,673,484) (1,673,485)
เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 21,017,811 340,200,000 - 340,200,000
เงินสดจ่ายเพ่ือลดทุนในบริษทัยอ่ย (750,000) (1,800,000) - -
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (1,500,000) - - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (17,525,605) (4,310,638) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (53,269,921) (290,195,387) (96,355,014) (285,952,661)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (59,881,311) 103,857,496 (86,799,584) 96,792,842
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 263,377,793 159,520,297 102,648,066 5,855,224
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 181,973 - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 203,678,455 263,377,793 15,848,482 102,648,066

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

การรับเงินปันผลโดยนาํไปหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - - 50,000,000
การรับเงินปันผลโดยนาํไปหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,840,000 - 4,840,000 -
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน - - 52,000,000 408,000,000
การซ้ืออุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงิน - 3,859,000 - -
การซ้ืออุปกรณ์โดยท่ียงัมิไดช้าํระเงิน 6,915,017 2,981,975 - -
การรับชาํระหน้ีโดยแลกเปล่ียนกบัอาคารชุด 5,350,000 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

18 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน การผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ จาํหน่ายละครโทรทศัน์ 
ในรูปแบบวีดีโอซีดีและดีวีดีพร้อมลิขสิทธ์ิ ให้บริการเช่าช่วงพื้นท่ีศูนยก์ารค้า จัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ ให้บริการสอน
ภาษาองักฤษ จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมและใหบ้ริการกิจกรรมการตลาด 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีสาํคญั และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 
และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ  วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสําคัญมีดังต่อไปน้ี         
กลุ่มกิจการไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวแลว้  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
   (ปรับปรุง 2559)    ในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการ
ได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะ
การเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นต้องแสดงแยกจากกัน 
หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของ
การใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการ
แสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิด
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการ
คิดค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายได้นั้นไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชท่ีให้
ผลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ  วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสําคัญมีดังต่อไปน้ี         
กลุ่มกิจการไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวแลว้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึนสาํหรับ
การเลือกใชอ้ตัราคิดลดสาํหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหน้ีสิน
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจาก 
งานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใช้
นโยบายบญัชีสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหาก
กิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการท่ี
ไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ี
เป็นกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้ น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
บริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้น ๆ ใช้อยู ่ 
หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น 
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชว้ธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม
หรือการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือได้กําหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล หรือ
ท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงาน
อ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยใหมี้การสันนิษฐานวา่การตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของ
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพย์
มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ  วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสําคัญมีดังต่อไปน้ี         
กลุ่มกิจการไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวแลว้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้
ในการจดัทาํงบการเงินรวมวา่ให้ใชก้บักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ
ดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ี
ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหบ้ริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการ
จดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนสาํหรับ 1) การซ้ือ
ส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนํา
หลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดําเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการ
ดาํเนินงานร่วมกันเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการดาํเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วม
ดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนใหกิ้จการท่ีเป็นกิจการ
ท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีกาํหนดใน TFRS 
12 แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้
รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ท่ีว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจํานวนตํ่ ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี 
เงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูล 
ทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 
 
(1) บริษัทย่อย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ 
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้น 
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย 
ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 
มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูก 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ของผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้น 
ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวดัมูลค่าใหม่  
และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ  
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่า
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของ 
ผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการ 
ซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

(1) บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการ
ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ  
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

(2) รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 
สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของของเจา้ของ 
 

(3) การจําหน่ายบริษทัย่อย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่
จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะ 
ถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ี
เหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษัทร่วม  
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 
กลุ่มกิจการถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วม
รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม   
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

(5) การร่วมการงาน 
 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้นมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน  
 

การร่วมคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุน
ในการร่วมคา้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

(6) การบันทึกเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสดัส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถา้ส่วนได้เสียของเจา้ของในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กิจการตอ้งจดั
ประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของ 
ท่ีลดลง กาํไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ 
กลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป 
เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและการร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เกิดการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้จะตดับญัชีตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการ
มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  
เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมและการร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบาย
การบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(7) งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหัก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น
สกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
-  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ 
และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติ 
ท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

2.8  รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตระหว่างผลิต 
 
รายการโทรทศัน์ระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ท่ีอยูร่ะหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็น
ตน้ทุนการให้บริการเม่ือไดโ้อนสิทธิและส่งมอบ หรือเม่ือไดอ้อกอากาศ ตน้ทุนการผลิตรายการโทรทศัน์ประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ภาพยนตร์ระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เเป็นตน้ทุน 
การใช้บริการเม่ือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
คอนเสิร์ตระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตคอนสิร์ตท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เเป็นตน้ทุนการให้บริการ 
เม่ือไดจ้ดัแสดงคอนเสิร์ต ตน้ทุนการผลิตคอนเสิร์ตประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตคอนเสิร์ต 
และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
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2.9  เงนิลงทุน 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท คือ 
1. เงินลงทุนเพื่อคา้  2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย  และ  4. เงินลงทุนทัว่ไป  การจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นและแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว ้

จนครบกาํหนด 
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง  
(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้า 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วน
ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของ 
มูลค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจาก 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

29 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
อาคาร 20 ปี
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 และ 5 ปี
คอมพิวเตอร์ 3 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทนัที  
 
ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

2.11 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เป็นสิทธิการเช่าพื้นท่ีอาคาร ซ่ึงบนัทึกในราคาทุน และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสญัญาเช่า 
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2.12 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มาซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการได้มาซ่ึงบริษทัย่อย 
จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและ 
ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

2.13.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์ และจะถูกตดัจาํหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 

2.13.2 สัญญาท่ีทํากับลูกค้าและความสัมพนัธ์กับลูกค้าท่ีเก่ียวข้อง 
 
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัรวมธุรกิจ สัญญาท่ีทาํกับลูกคา้และความสัมพนัธ์กับลูกคา้ท่ีเก่ียวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบได้
แน่นอนและวดัมูลค่าท่ีราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม การตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายท่ีุคาดวา่
จะใหป้ระโยชน์ของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
 

2.13.3 เคร่ืองหมายการค้า 
 
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดม้าจากการรวมกิจการ จะรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการคา้มีอายุ
การให้ประโยชน์ท่ีทราบได้แน่นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม วิธีตดัจาํหน่ายจะใช ้
วธีิเส้นตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของเคร่ืองหมายการคา้ตามอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน 30 ปี 
 

2.13.4 ลิขสิทธ์ิ 
 
รายจ่ายเพื่อให้ไดรั้บลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถึง 10 ปี 
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2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้  สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว  
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้าน
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 
รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 
กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.16 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนเงินกูย้มืวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า 
จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดด้าํเนินงาน
และเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ี
การนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ
หน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบัญชี 
และกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  
ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษี
ดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้
การจ่ายชาํระ 
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2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  และ 
ทั้ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมิน 
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะ 
จ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
2.18.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ 
 
2.18.1.1 โครงการสมทบเงนิ 

 
สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทั้งหมดสาํหรับการให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีต
และปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก
ตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
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2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
2.18.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ต่อ) 

 
2.18.1.2  ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน  
ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับ 
หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพัน  ณ  วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ  
ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต  
โดยใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั 
และวนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอาย ุ
 
กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนและ 
ไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.18.2 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะจ่ายเม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอท่ีจะใหผ้ลประโยชน์
เม่ือเลิกจา้ง เพื่อสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน บริษทัจะรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
เฉพาะเม่ือวนัใดวนัหน่ึงเกิดข้ึนก่อน 1) เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ 2) เม่ือกิจการรับรู้
ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้างท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 และเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระ
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง ในส่วนของการเสนอท่ีจะใหผ้ลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั้นจะคาํนวณจาก
จาํนวนพนักงานท่ีคาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประประโยชน์ท่ีมีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลัง 
รอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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2.19 ประมาณการหนีสิ้น 
 
ประมาณสําหรับการฟ้องร้องตามกฏหมายจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 
ตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่
จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสิน 
จะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ 
จ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า   
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัท่ีสามารถกาํหนดเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
  
ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุน้ท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจาํนวนเงิน
สุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ 
 

2.21 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 
รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของ 
ความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดค่้าโฆษณาและค่าเล่าเรียนรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้  
 
รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2.22 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริหารของบริษทัท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

2.23  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจําหน่าย)ท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ี
จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้ นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือ 
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย) นั้นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารของบริษทั โดยมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได ้
 
การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายท่ี
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการความเส่ียง
จะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบาย
สําหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้
สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั อยา่งไรกต็าม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ 
ส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการ 
มีลูกหน้ีและเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีสาระสาํคญั นโยบายของบริษทัคือทาํใหเ้ช่ือมัน่
ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัเหมาะสม ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่า
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้น 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การ 
ตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดม 
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐาน
ของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดับ 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดับ 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม
บาท บาท บาท บาท

  

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีรับรู้มูลค่ายุตธิรรม  
   ผ่านงบกําไรขาดทุน  
   หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,539,476 - - 3,539,476
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ)  
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือ
ปัจจุบนัท่ีอา้งอิงจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ (over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสงัเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใชน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจาก
ขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 
 
ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่
ในระดบั 3 
 
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี : 
 
 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตวัแทนสาํหรับเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนั ;  
 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได ้; 
 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั ; 
 เทคนิคอ่ืน เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีเหลือ  
 
มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
เงินให้กูย้มืแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
มีระยะสั้น และมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 

 
กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงคาํนวณ 
จากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นอยูใ่นสภาพพร้อมขาย การคาํนวณดงักล่าว
ตอ้งอาศยัการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 
 

4.2 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 
 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มกิจการ
พิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆสําหรับภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผย 
ในหมายเหตุ 22 
 

4.3 ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.12 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ  
ในการประเมินผลประกอบการและการประมาณอตัราคิดลด ขอ้มูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
 

4.4 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญสําหรับเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 

กลุ่มกิจการประเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ยโดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของ 
กลุ่มบริษัทย่อย การคาํนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการของผู ้บริหาร การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
หรือการออกหุน้ใหม่เพื่อลดภาระหน้ี 

 
6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สถาบัน ธุรกิจบันเทิงและ
 สอนภาษา ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงนิรวม
 บาท บาท บาท บาท
     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 398,803,159 627,205,814 1,383,291,860 2,409,300,833
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (2,130,703) (2,130,703)
รวมรายได ้ 398,803,159 627,205,814 1,381,161,157 2,407,170,130
 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน (119,743,958) (17,638,309) 148,627,161 11,244,894
รายไดอ่ื้น 27,443,941
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้ (82,600,635)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (30,123,980) (38,429,092) (126,911,331) (195,464,403)
ตน้ทุนทางการเงิน (55,893,002)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   และการร่วมคา้ 59,314,606
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (235,954,599)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (17,188,432)
ขาดทุนสุทธิ (253,143,031)
 

สินคา้คงเหลือ 338,171 21,120,323 9,259,685 30,718,179
สินทรัพยถ์าวร 38,391,966 116,691,937 459,478,398 614,562,301
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,690,882 143,694,948 69,209,498 243,595,328
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 463,179,161
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 18,106,042
ค่าความนิยม 923,167,963
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน 912,803,141
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 3,206,132,115



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 สถาบัน ธุรกิจบันเทิงและ
 สอนภาษา ภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงนิรวม
 บาท บาท บาท บาท
     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 657,875,419 680,679,793 1,225,828,727 2,564,383,939
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (3,484,753) (3,484,753)
รวมรายได ้ 657,875,419 680,679,793 1,222,343,974 2,560,899,186
 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 31,550,988 33,018,920 101,352,974 165,922,882
รายไดอ่ื้น 479,979,167
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (336,530,588)
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้ (66,117,501)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (131,959,552) (50,560,361) (29,231,488) (211,751,401)
ตน้ทุนทางการเงิน (75,264,498)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   และการร่วมคา้ 91,402,363
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 47,640,424
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20,745,016)
กาํไรสุทธิ 26,895,408
 

สินคา้คงเหลือ 365,911 20,715,821 7,168,177 28,249,909
สินทรัพยถ์าวร 53,465,627 99,662,396 524,328,616 677,456,639
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,378,945 148,701,230 79,050,085 265,130,260
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 477,135,439
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 3,514,107
ค่าความนิยม 923,167,963
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน 1,092,671,888
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 3,467,326,205
 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบด้วยอุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ  
ลูกหน้ี และเงินสดสาํหรับการดาํเนินงาน  



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 202,259,133 261,444,974 15,848,482 102,648,066
เงินฝากธนาคารระยะสั้น 1,419,322 1,932,819 - -
 203,678,455 263,377,793 15,848,482 102,648,066
 
เงินฝากธนาคารระยะสั้ นมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงอยู่ท่ีร้อยละ 0.14  (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.53) และมีระยะเวลาครบกําหนด 
โดยเฉล่ียท่ี 42 วนั 
 

8 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
 บาท บาท บาท บาท
   

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ย    
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,671,556 3,539,476 8,671,556 3,478,793
2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด 18,000,000 18,000,000 281,000,000 281,000,000
รวม 26,671,556 21,539,476 289,671,556 284,478,793
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,132,080) - (5,192,763) -
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 21,539,476 21,539,476 284,478,793 284,478,793
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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8 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
 บาท บาท บาท บาท
   

เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ย   
1. หลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,671,556 3,539,476 8,671,556 3,478,793
2. หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนด - - 271,000,000 271,000,000
รวม   8,671,556 3,539,476 279,671,556 274,478,793 
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (5,132,080) - (5,192,763) -
รวมเงินลงทุนระยะสั้น 3,539,476 3,539,476 274,478,793 274,478,793
 
หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบกาํหนดไดแ้ก่ตัว่สญัญาใชเ้งิน ซ่ึงจะครบกาํหนดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มีความเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท
 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,478,793
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 60,683
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,539,476
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 207,583,604 172,789,328 - -
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   (หมายเหตุ 32.3) 40,276,659 15,578,225 - -
รวม 247,860,263 188,367,553 - -
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (41,633,423) (38,896,426) - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 206,226,840 149,471,127 - -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,488,896 20,132,853 160,331 183,597
ดอกเบ้ียคา้งรับ 77,071 741,203 38,983,798 5,233,922
ลูกหน้ีอ่ืน 9,235,668 10,089,530 38,923 1,381,213
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   (หมายเหตุ 32.3)  - - 48,178,644 9,633,894
รายไดค้า้งรับ 110,097,348 66,422,120 - -
เงินทดรองจ่าย  13,496,809 6,553,327 962,000 35,000
เงินปันผลคา้งรับ - 1,406,857 - -
 367,622,632 254,817,017 88,323,696 16,467,626
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ลูกหน้ีการคา้   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 163,418,759 95,724,410 - -
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15,990,577 32,210,153 - -
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 12,837,750 4,049,219 - -
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 18,335,402 26,223,029 - -
เกินกวา่ 12 เดือน 37,277,775 30,160,742 - -

รวมลูกหน้ีการคา้ 247,860,263 188,367,553 - -
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (41,633,423) (38,896,426) - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 206,226,840 149,471,127 - -

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

บรรจุภณัฑ ์ 9,259,684 7,168,177 - -
แผน่วซีีดีและดีวดีี 54,907 55,581 54,907 55,581
หนงัสือ 2,097,894 2,198,960 - -
วตัถุดิบ - อาหาร 24,220,456 23,055,519 - -
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (4,914,762) (4,228,328) (54,907) (55,581)
 30,718,179 28,249,909 - -
 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 241,677,437 บาท และ 1,229 บาท (พ.ศ. 2559 : 
230,435,296 บาท และ 27,936 บาท) สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

ค่าเล่าเรียนรอธนาคารนาํฝากเงิน 5,921,796 7,035,584 - -
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 20,981,234 13,896,165 253,960 183,273
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 41,365,763 43,257,026 5,746,744 5,465,274
อ่ืนๆ 15,296,343 12,849,664 77,400 -
 83,565,136 77,038,439 6,078,104 5,648,547
 

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,350,000 -
 
เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ประกาศความตั้งใจท่ีจะขายอาคารชุดแห่งหน่ึง โดยได้เร่ิมดาํเนินการตามแผน 
เพื่อหาผูซ้ื้อและเพื่อทาํตามแผนใหส้มบูรณ์ โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2561  
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
13.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 
การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 477,135,439 213,671,955
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (19,992,500) -
ส่วนแบ่งกาํไร 45,122,671 -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (16,011,187) -
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (23,075,262) -
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 463,179,161 213,671,955
 
ลักษณะของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 
    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
บริษทัร่วม ประเภทของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 วธีิการวดัมูลค่า 
  

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถือหุน้โดยตรง ไทย 10.00 10.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 
   จาํกดั (มหาชน)    แสงอาทิตยเ์พ่ือจาํหน่ายให ้   
    ภาครัฐและเอกชน   
    
บริษทัร่วมภายใต้บริษทั อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) 
      

บริษทั แมก็ซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั 
 
 

ใหค้าํปรึกษาและรับออกแบบ 
   โฆษณา ประกาศโฆษณา  
   และจดัหาส่ือโฆษณา 

ถือหุน้ทางออ้ม
 
 

ไทย 
 
 

50.00 
 
 

50.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 
 

บริษทั แฮปปีโอ ้จาํกดั 
 

ใหบ้ริการออกแบบ และ 
   ผลิตส่ือ Application ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 33.00 33.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 

บริษทั ทาวน์ แบรนดด้ิ์ง จาํกดั จดัทาํโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 20.00 20.00 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจาํนวน 894.21 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1,107.15 ลา้นบาท) 
และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 461.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 456.26 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 175.09 ลา้นหุ้น ได้นาํไปเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืและวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปสาํหรับบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยโซล่าร์ 
เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจาํนวนท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุงท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 
 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน)
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
สินทรัพย์หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 424,752,306 977,037,378
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 474,825,200 2,259,172,791
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 899,577,506 3,236,210,169
  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,318,865,535 5,138,661,570
รวมสินทรัพย ์ 12,218,443,041 8,374,871,739
  
หนีสิ้นหมุนเวยีน  
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) 2,292,758,098 554,488,346
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) 284,466,255 455,564,105
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 2,577,224,353 1,010,052,451
  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
หน้ีสินทางการเงิน 1,856,700,683 728,770,807
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,003,775,828 2,050,629,756
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม 4,860,476,511 2,779,400,563
รวมหน้ีสิน 7,437,700,864 3,789,453,014
  
สินทรัพย์สุทธิ 4,780,742,177 4,585,418,725
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 162,151,409 22,843,574

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทใหญ่ 4,618,590,768 4,562,575,151



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)  
 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

รายได ้ 229,003,651 421,727,250
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ (177,237,832) (149,513,136)
ดอกเบ้ียรับ 18,911,219 11,152,936
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (112,497,729) (59,935,251)
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 416,843,713 647,130,265
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,985,333) (29,971,852)
กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 413,858,380 617,158,413
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (160,111,866) 13,608,683
กาํไรเบด็เสร็จรวม 253,746,514 630,767,096
  

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 19,992,500 21,795,000
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 
 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,562,575,151 4,040,326,458
เงินปันผล (199,648,062) (108,893,652)
กาํไรสาํหรับปี 415,775,545 617,628,000
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน  
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (160,111,866) 13,514,345
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 4,618,590,768 4,562,575,151
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
มูลค่าตามบัญชี 461,859,077 456,257,515
 
บริษัทร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรายไม่มี
สาระสาํคญัอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท

 

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละราย  
   ไม่มีสาระสาํคญั 1,320,084 20,878,024
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม ;  
   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,545,117 (571,087)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 3,545,117 (571,087)



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

51 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า  

 
การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

 งบการเงนิรวม
 บาท
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,514,107
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 400,000
ส่วนแบ่งกาํไร 14,191,935
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 18,106,042
 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งทุนใน
กิจการร่วมคา้ อินเด็กซ์ เอ-7 จาํนวน 4,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 50 ของหุน้ทั้งหมด 
 
ลักษณะของเงนิลงทุนในการร่วมค้า ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 
    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
  ลักษณะ ประเทศที ่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 ประเภทของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 วธิีการวดัมูลค่า 
       

การร่วมค้าภายใต้บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทฟี วลิเลจ จํากัด 
การร่วมคา้ ไอดีทู ออกแบบก่อสร้างและบริหาร

จดัการอาคารนิทรรศการไทย 
ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 67.00 67.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ซิต้ี นีออน  เสนองานโครงการ จดัหาผูรั้บเหมา
งาน จดัทาํ ประกอบ ติดตั้ง งาน
จดัแสดงและผลิตส่ือจดัแสดง
สาํหรับพิพิธภณัฑศิ์ริราช 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 50.00 50.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 103 มาโก ้ ออกแบบ จดัทาํ และบริหารจดัการ 
อาคารแสดงนิทรรศการในงาน 
Yeosu International 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 70.00 70.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 63  ออกแบบ จดัทาํและบริหารจดัการ 
อาคารแสดงนิทรรศการในงาน 
CP-MEIJI VISITOR CENTER

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 63.00 63.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดีไซน ์103  ออกแบบ จดัทาํและบริหารจดัการ 
อาคาร แสดงนิทรรศการในงาน  
Astana International 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 90.00 90.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ เอ-7 ออกแบบงานโครงการจดัตั้ง
พิพิธภณัฑท์หารเรือแห่งใหม่ 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 50.00 - วธีิส่วนไดเ้สีย 

 
กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการร่วมคา้  



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ การร่วมคา้ อินเด็กซ์ 
ดีไซน์ 103 ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจาํนวนท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้(ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการ 
ในการร่วมคา้ดงักล่าว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุงท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและการร่วมคา้ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 การร่วมค้า อินเดก็ซ์ ดไีซน์ 103 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
   

สินทรัพย์หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,886,499 1,479,429
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 28,185,694 1,365
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 41,072,193 1,480,794
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,858 19,358
 41,085,051 1,500,152
  
หนีสิ้นหมุนเวยีน  
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) 24,818,511 14,085
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 24,818,511 14,085
  

สินทรัพยสุ์ทธิ 16,266,540 1,486,067
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
 การร่วมค้า อินเดก็ซ์ ดไีซน์ 103 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

รายได ้ 232,132,710 -
ดอกเบ้ียรับ 57,875 29
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (307,505) (320)
  

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 18,472,108 (13,933)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3,691,635) -
  

กาํไร(ขาดทุน)หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 14,780,473 (13,933)
  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 14,780,473 (13,933)
 
 
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 
 
 การร่วมค้า อินเดก็ซ์ ดไีซน์ 103 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป บาท บาท
  

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,486,067 1,500,000
กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งงวด 14,780,473 (13,933)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 16,266,540 1,486,067
  

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ค่าความนิยม - -
มูลค่าตามบัญชี 14,639,886 1,337,460
 
 
 
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.2 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การร่วมค้าท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มี
สาระสาํคญัอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละราย 3,466,156 2,176,647
   ไม่มีสาระสาํคญัซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้;
   กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 889,510 (10,862,506)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 889,510 (10,862,506)
 

13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 463,018,871
ขายเงินลงทุนระหวา่งปี (33,018,871)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 430,000,000
 
การจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษัท เวฟ ทีว ีจํากัด 
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เวฟ ทีวี จาํกดั ให้กบับริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จาํกดั  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 52 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน 
“รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 18.98 ลา้นบาท การจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มกิจการในบริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

การลงทุนเพิม่ในบริษัทย่อย 
 

บริษัท ไอ ซี ว ีเอ็กซ์ จํากัด 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ลงทุนซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั ไอ ซี ว ีเอก็ซ์ จาํกดั จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 10,500 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 1,050,000 บาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกัด (มหาชน)  
ในบริษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จาํกดั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้ส่วนของเจา้ของของ
กลุ่มกิจการเพิ่มข้ึน 1,050,000 บาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 1,050,000 บาท 
 

บริษัท บลูมีเดยี คอมมิวนิเคช่ันส์ จํากัด 
เม่ือวันท่ี  23 ตุลาคม  พ .ศ . 2560 บริษัท  บลูมีเดีย คอมมิวนิ เคชั่นส์  จํากัด ได้เพิ่ มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท  
เป็น 55,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาทต่อหุ้น โดยบริษทั อินเด็กซ์  
ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ลงทุนและจ่ายชาํระค่าหุ้นท่ีออกใหม่ จาํนวน 290,000 หุ้น  
ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 58 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกใหม่ ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ลดลง จากร้อยละ 60.00 เป็นร้อยละ 58.18 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้
ส่วนของเจา้ของของกลุ่มกิจการลดลง 1,882,666 บาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 1,882,666 บาท 
 

บริษัท ไอ ซี ว ีจํากัด 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมติั ให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ ไดแ้ก่ บริษทั ไอ ซี วี จาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการและจดัหาพื้นท่ีแสดงสินคา้ และรับออกแบบงานดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จาํกัด ถือหุ้นในบริษัท ไอ ซี วี จาํกัด  
ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนจาํนวน 49,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 
1,664,190 บาท ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

การลดทุนของบริษัทย่อย 
 

บริษัท บลูมีเดยี คอมมิวนิเคช่ันส์ จํากัด 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของบริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั จาํนวน 41,250,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 55,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ใหม่
จาํนวน 13,750,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 75 บาท จากมูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าท่ี 
ตราไวใ้หม่หุน้ละ 25 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 
 

บริษัท ไอธิง้แอ็ด จํากัด 
บริษัท ไอธ้ิงแอ็ด จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี  
28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 การชาํระบญัชีดงักล่าวเสร็จส้ินในวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้
 

    สัดส่วนของ
    หุ้นสามัญทีถื่อโดย
    ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี
 สถานทีห่ลักในการ สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญ อํานาจควบคุม
 ประกอบธุรกิจ/ ทีถื่อโดยบริษัทใหญ่ ทีถื่อโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 
 ประเทศ ลักษณะ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ช่ือ ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
    
บริษัทย่อย    
บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง - 99.99 - - - 0.01
    รายการโทรทศัน์   
บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จาํกดั ไทย การลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01
บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  ไทย การลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01
บริษทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ไทย การลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการและจดัทาํ 

  กิจกรรมทางการตลาด
ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 - - 50.00 50.00

    
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด    
   กรุ๊ป จํากัด    
บริษทั  เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั ไทย ภตัตาคาร ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01
    
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ    
   เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จํากัด    
บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช  ไทย สถาบนัสอนภาษา ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01
   เซอร์วสิเซส จาํกดั    
    
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ พคิเจอร์ส     
   จํากัด    
บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 - 0.01 -
    รายการโทรทศัน์   
    
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็กซ์    
   ครีเอทฟี วลิเลจ จํากัด (มหาชน)    
บริษทั อีเวน้ท ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์

เคร่ืองเล่นในงาน
บนัเทิง

ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01

บริษทั เทรเบียง จาํกดั ไทย อยูร่ะหวา่งการชาํระ
บญัชี

ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01

บริษทั มีเดีย วชิัน่ (1994) จาํกดั ไทย ใหบ้ริการอุปกรณ์แสง 
สี เสียงในงาน
บนัเทิง

ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.99 50.99 49.01 49.01

บริษทั อินสปาย อิมเมจ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการจดัทาํ ติดตั้ง
และร้ือถอน ป้าย
โฆษณา

ถือหุน้ทางออ้ม - - 60.00 60.00 40.00 40.00

บริษทั ไอธ้ิงแอด็ จาํกดั ไทย ชาํระบญัชีเสร็จส้ิน ถือหุน้ทางออ้ม - - - 40.00 - 60.00
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์  
   จาํกดั 

ไทย อยูร่ะหวา่งการชาํระ
บญัชี

ถือหุน้ทางออ้ม - - 26.51 26.51 73.86 73.86

บริษทั เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) 
   จาํกดั 

ไทย ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือวทิย ุและ
ระบบการส่ือสารอ่ืน

ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้(ต่อ) 
 

    สัดส่วนของ
    หุ้นสามัญทีถื่อโดย
    ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี
 สถานทีห่ลักในการ สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญ อํานาจควบคุม
 ประกอบธุรกิจ/ ทีถื่อโดยบริษัทใหญ่ ทีถื่อโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 
 ประเทศ ลักษณะ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ช่ือ ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
  
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็กซ์    
   ครีเอทฟี วลิเลจ จํากัด (มหาชน) (ต่อ)    
บริษทั อินเด็กซ์ แอนด ์เอม็ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการและจดัหา

พื้นท่ีแสดงสินคา้ 
และรับออกแบบ
งานดา้นโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์

ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00

บริษทั อินเด็กซ์ แอนด ์ว ีจาํกดั ไทย ใหบ้ริการและจดัหา
พื้นท่ีแสดงสินคา้ 
และรับออกแบบ
งานดา้นโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์

ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00

บริษทั บ๊ิก อีเวนท ์จาํกดั ไทย อยูร่ะหวา่งการชาํระ
บญัชี

ถือหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00

บริษทั ไอ ซี ว ีเอก็ซ์ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการและจดัทาํ
กิจกรรมทางการ
ตลาด

ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.99 89.39 0.01 10.61

บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการออกแบบ ผลิต
และจาํหน่าย
ส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
ต่างๆ

ถือหุน้ทางออ้ม - - 58.18 60.00 41.82 40.00

    
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็กซ์    
   แอนด์ เอ็ม จํากัด    
บริษทั ไอ ซี ว ีจาํกดั สาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมา 
ใหบ้ริการและจดัหา

พื้นท่ีแสดงสินคา้ 
และรับออกแบบ
งานดา้นโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์

ถือหุน้ทางออ้ม - - 99.00 - 1.00 -

 
 
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยมีดงันี ้(ต่อ) 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ย
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั 
 
ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 474.75 ลา้นบาท เป็นของกลุ่มบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั 
(“กลุ่มอินเดก็ซ์”) 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั 
 
รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั 
ต่อกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ กลุ่มอินเดก็ซ์ จาํนวนท่ีเปิดเผยสาํหรับบริษทัแต่ละรายแสดงดว้ยจาํนวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 สาํหรับรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 กลุ่มอินเดก็ซ์
 พ.ศ. 2560
 บาท
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 
สินทรัพย ์ 567,766,771
หน้ีสิน (402,627,376)
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 165,139,395
 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
สินทรัพย ์ 593,573,749
หน้ีสิน (73,372,560)
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 520,201,189
สินทรัพย์สุทธิ 685,340,584



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั (ต่อ) 
 
รายละเอียดด้านล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยแต่ละรายท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมี
สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 กลุ่มอินเดก็ซ์
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 บาท
 

รายได ้ 1,406,388,404
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษี 42,544,689
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (18,251,820)
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 181,973
กาํไรเบด็เสร็จรวม 24,474,842

รวมกาํไรเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    15,264,450

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (17,525,605)
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 กลุ่มอินเดก็ซ์
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 บาท
 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 34,913,170
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 125,785,617
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 160,698,787



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 เคร่ืองตกแต่ง  
 และอุปกรณ์  งานระหว่าง
 ทีด่นิ อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 131,102,925 109,345,117 1,333,258,998 71,590,965 24,337,560 1,669,635,565
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,938,697) (922,396,546) (41,647,145) - (968,982,388)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 104,406,420 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,177
  
สําหรับปีส้ินสุด  
   วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 131,102,925 104,406,420 410,862,452 29,943,820 24,337,560 700,653,177
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 113,386,722 8,130,427 49,123,853 170,641,002
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (4,288,684) (1) - (4,288,685)
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,963,571) - (210,727) (3,174,298)
การโอนสินทรัพย ์ - - 30,212,461 - (30,212,461) -
การดอ้ยค่า - - (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880)
ค่าเส่ือมราคา - (9,812,448) (159,498,857) (8,423,372) - (177,734,677)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 131,102,925 109,345,117 1,421,956,377 76,121,382 43,038,225 1,781,564,026
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (14,751,145) (1,034,245,854) (46,470,508) - (1,095,467,507)
       ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639
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14 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 
 เคร่ืองตกแต่ง  
 และอุปกรณ์  งานระหว่าง
 ทีด่นิ อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท
  

สําหรับปีส้ินสุด  
   วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639
ซ้ือสินทรัพย ์ - 227,500 69,515,816 196,460 55,596,164 125,535,940
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (6,433,898) (1,219,332) - (7,653,230)
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (1,300,935) - - (1,300,935)
การโอนสินทรัพย ์ - 41,542,416 39,398,527 - (80,940,943) -
(การดอ้ยค่า)กลบัรายการ - - 1,195,963 - (7,881,523) (6,685,560)
ค่าเส่ือมราคา - (11,022,898) (153,555,831) (8,211,824) - (172,790,553)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 131,102,925 151,115,032 1,493,251,231 74,037,843 17,693,446 1,867,200,477
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (25,774,042) (1,157,917,029) (53,621,665) - (1,237,312,736)
       ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - - (15,325,440) (15,325,440)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
ตน้ทุนขาย 94,902,484 100,146,463
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 19,465,958 27,127,301
ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,472,497 14,342,031
ค่าใชใ้นการบริหาร 37,949,614 36,118,882

 172,790,553 177,734,677
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14 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองตกแต่งและ  
 อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ รวม
 บาท บาท บาท
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 2,820,763 9,402,146 12,222,909
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,075,360) (1,983,186) (4,058,546)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 745,403 7,418,960 8,164,363
ซ้ือสินทรัพย ์ 29,130 - 29,130
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,187) - (1,187)
ค่าเส่ือมราคา (414,788) (980,453) (1,395,241)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 2,845,710 9,402,146 12,247,856
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,487,152) (2,963,639) (5,450,791)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065
ซ้ือสินทรัพย ์ 126,200 - 126,200
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (801) - (801)
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (10,406) - (10,406)
ค่าเส่ือมราคา (267,921) (980,429) (1,248,350)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 2,861,685 9,402,146 12,263,831
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,656,055) (3,944,068) (6,600,123)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708
 
ท่ีดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงท่ีมีราคาตามบัญชีจาํนวน 241.52 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท)  
ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20.2 และ 20.3) 
 
ค่าเส่ือมราคาจาํนวน 1,248,350 บาท (พ.ศ. 2559 : 1,395,241 บาท) รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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14 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และ
ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 59,879,146 68,167,014 9,402,146 9,402,146
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (33,449,368) (30,965,201) (3,944,068) (2,963,639)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 26,429,778 37,201,813 5,458,078 6,438,507
 

15 ค่าความนิยม 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (336,530,588) -
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 923,167,963 1,259,698,551
   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 923,167,963 1,259,698,551
การดอ้ยค่า - (336,530,588)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 923,167,963 923,167,963
  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   
ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (336,530,588) (336,530,588)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 923,167,963 923,167,963
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบญัชีของส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษาลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
โดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม  จํานวน  336 ล้านบาท  เน่ืองจากรายได้ท่ี เคยคาดการณ์ไว้ลดลง 
อยา่งมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวการณ์โดยรวม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ในกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 
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15 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 ธุรกิจสถาบัน  
 สอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร กิจกรรมการตลาด รวม
 บาท บาท บาท บาท
  

การปันส่วนค่าความนิยม 389,548,884 408,594,300 125,024,779 923,167,963
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หน่วยสินทรัพยท่ี์คาํนวณโดยใช้
ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร 
กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัรา
การเติบโตเฉล่ียของของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นดาํเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ธุรกิจสถาบันสอนภาษา ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจกิจกรรมการตลาด
  

อตัราการเติบโต1 ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 3.0
อตัราคิดลด2 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 11.0
 
1 อตัราการเติบโตถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแส 
เงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 

2 อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พือ่การวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ 
การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม  
ซ่ึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
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16  สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน 
 งบการเงนิรวม 
 ความสัมพนัธ์  สินทรัพย์
 โปรแกรม กับลูกค้า เคร่ืองหมาย ไม่มตีัวตน
 ลิขสิทธ์ิ คอมพวิเตอร์ ทีเ่ก่ียวข้อง การค้า ระหว่างติดตั้ง รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 21,541,934 37,020,887 123,937,000 152,221,000 782,227 335,503,048
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,651,894) (3,931,367) (27,139,184) (5,073,700) - (44,796,145)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่  
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,890,040 33,089,520 96,797,816 147,147,300 782,227 290,706,903
การซ้ือเพิ่มข้ึน 2,086,076 7,136,232 - - - 9,222,308
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - - - (782,227) (782,227)
การตดัจาํหน่าย (6,658,481) (1,966,511) (20,317,700) (5,074,032) - (34,016,724)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 23,628,010 44,157,119 123,937,000 152,221,000 - 343,943,129
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,310,375) (5,897,878) (47,456,884) (10,147,732) - (78,812,869)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่  
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,317,635 38,259,241 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 1,130,280 - - 141,775 1,272,055
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - (133,137) - - - (133,137)
การตดัจาํหน่าย (2,955,291) (5,646,827) (8,997,700) (5,074,032) - (22,673,850)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 5,362,344 33,609,557 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 23,628,010 45,154,262 123,937,000 152,221,000 141,775 345,082,047
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (18,265,666) (11,544,705) (56,454,584) (15,221,764) - (101,486,719)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,362,344 33,609,557 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328
 
ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 22,673,850 บาท (พ.ศ. 2559 : 34,016,724 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 
  งบการเงนิรวมและ
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บาท
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,252,866
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ  (2,924,533)
ค่าตดัจาํหน่าย  (328,333)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ  -
 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้   
   ประโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดือน - - - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช้   
   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 32,645,345 28,453,373 - -
 32,645,345 28,453,373 - -
   
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ   
   ภายใน 12 เดือน 2,399,844 3,228,850 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ   
   เกินกวา่ 12 เดือน 45,573,375 45,900,707 - -
 47,973,219 49,129,557 - -
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (15,327,874) (20,676,184) - -



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (20,676,184) (29,072,470) - -
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 30) 5,348,310 8,256,681 - -
เพิ่ม (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 139,605 - -
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (15,327,874) (20,676,184) - -
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี รายการท่ีรับรู้ รายการท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี
 1 มกราคม ในกําไรขาดทุน ในงบกําไร 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2560
 บาท บาท บาท บาท
  

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4,021,444 - - 4,021,444
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ภาษีเงินได ้  
   ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3,483,000 - - 3,483,000
ผลประโยชน์พนกังาน 10,128,102 - 151,075 10,279,177
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 467,940 - - 467,940
ประมาณการค่าร้ือถอน 3,236,387 - - 3,236,387
ขาดทุนสะสม 7,116,500 - 4,040,897 11,157,397
 28,453,373 - 4,191,972 32,645,345
  
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,418,880) - - (5,418,880)
เคร่ืองหมายการคา้ (28,414,587) - 1,014,807 (27,399,780)
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (15,296,090) - 141,531 (15,154,559)
 (49,129,557) - 1,156,338 (47,973,219)



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี รายการท่ีรับรู้ รายการท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี
 1 มกราคม ในกําไรขาดทุน ในงบกําไร 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จอ่ืน ขาดทุน พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 105,273 - 3,916,171 4,021,444
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ภาษีเงินได ้  
   ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3,483,000 - - 3,483,000
ผลประโยชน์พนกังาน 5,465,797 139,605 4,522,701 10,128,103
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 509,435 - (41,495) 467,940
ประมาณการค่าร้ือถอน 3,183,352 - 53,034 3,236,386
ขาดทุนสะสม 10,988,230 - (3,871,730) 7,116,500
 23,735,087 139,605 4,578,681 28,453,373
  

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,282,534) - 863,654 (5,418,880)
เคร่ืองหมายการคา้ (29,429,393) - 1,014,806 (28,414,587)
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (17,095,630) - 1,799,540 (15,296,090)
 (52,807,557) - 3,678,000 (49,129,557)
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,418,311 26,226,339 - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (45,746,185) (46,902,523) - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (15,327,874) (20,676,184) - -
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหกักลบกนัไดเ้ม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์
และหน้ีสินสุทธิในแต่ละบริษทั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงิน 144.76 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 15.8 ลา้นบาท) ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ใน พ.ศ. 2565 
 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

เงินมดัจาํ 28,962,046 31,913,038 - -
เงินประกนั 67,192,807 51,320,519 1,289,184 1,372,894
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 89,426,250 66,802,067 - -
อ่ืนๆ 83,371 83,371 - -
 185,664,474 150,118,995 1,289,184 1,372,894
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงนิกู้ยืม 
 
20.1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 10,092,835 11,332,705 1,673,484 1,673,484
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9,869,250 19,924,299 139,443 1,812,927
 19,962,085 31,257,004 1,812,927 3,486,411
 

20.2 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 264,000,000 132,000,000 150,000,000 100,000,000
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร จาํนวน 150 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุน้จาํนวน 50 ลา้นหุน้ ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารจาํนวน 114 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคาร 
ของกลุ่มกิจการ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 232.19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 14) 
 

20.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหน่ึงปี 196,606,704 154,350,730 114,063,719 108,737,837
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 595,657,285 790,367,925 307,876,813 426,981,224
 792,263,989 944,718,655 421,940,532 535,719,061



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.3 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 944,718,655 535,719,061
เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 31,077,296 -
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (183,531,962) (113,778,529)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 792,263,989 421,940,532
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 778.74 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วิสเซส 
จาํกดั หุ้นทั้งหมดของบริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จาํกดั (มหาชน) และหุ้นจาํนวน 114.28 ลา้นหุ้น ของบริษทั ไทยโซล่าร์ 
เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือขายและ 
เช่ากลบัคืนส่วนตกแต่งปรับปรุงกบัสถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วนัส้ินสุดสญัญา บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีสิทธิเลือกซ้ือ
ทรัพยสิ์นในราคาท่ีระบุตามสัญญาหรือส่งคืนผูใ้ห้เช่าโดยมีภาระผูกพนัท่ีจะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างราคาท่ีระบุ 
ตามสัญญาและราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก ซ่ึงเน้ือหาของรายการดงักล่าวถือเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี 8.32 ลา้นบาท ซ่ึงมีส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่า 9.33 ลา้นบาท  
เป็นหลกัประกนั (หมายเหตุ 14) นอกจากน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 
 

20.4 อัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินของกลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
   

เงินกูย้มื   
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 203,962,085 163,257,004 71,812,927 103,486,411
   อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 872,263,989 944,718,655 501,940,532 535,719,061
รวมเงินกูย้มื 1,076,226,074 1,107,975,659 573,753,459 639,205,472



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

20.4 อัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MLR - 2.25, 3.90 - 5.25 MLR - 2.25, 3.90
 4.44 - 5.25  4.44 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR - 1, MLR - 1, MLR - 2.5 MLR - 2.5
 MLR - 2.5, MLR - 2.5  
 MLR - 3.52,   
 4.25   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1.00 - 8.29 1.00 - 5.06 4.37 4.37
 

20.5 วงเงนิกู้ยืม 
 

กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั   
- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 355,000,000 347,000,000 40,000,000 40,000,000
 

วงเงินกูย้มืท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารไดรั้บมาเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ
และบริษทั 
 

วงเงินกูย้มืจาํนวน 20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุน้จาํนวน 10.81 ลา้นหุน้ ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 
(หมายเหตุ 13.1) 
 

21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 222,849,691 152,563,559 88,693 110,092
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   (หมายเหตุ 32.3) 2,764,011 569,775 - 1,005
เจา้หน้ีอ่ืน 36,789,683 8,925,830 - -
 262,403,385 162,059,164 88,693 111,097



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

งบแสดงฐานะการเงิน :  
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 76,307,852 69,582,145 9,626,389 7,115,636
  

กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่น  
   กาํไรจากการดาํเนินงาน :  
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 11,348,563 20,951,470 2,510,753 514,791
  

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ :  
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (4,556,706) 698,020 - -
 
โครงการเป็นโครงการเกษียณอาย ุตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย โดยผลประโยชน์ท่ีจะให้ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานและ
เงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 69,582,145 48,859,622 7,115,636 6,600,845
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,878,697 19,504,592 2,300,845 466,619
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,469,866 1,446,878 209,908 48,172
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ  
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,556,706) 698,020 - -
การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (66,150) (926,967) - -
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 76,307,852 69,582,145 9,626,389 7,115,636

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (ต่อ) 
 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับแต่ละรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,878,697 19,504,592 2,300,845 466,619
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,469,866 1,446,878 209,908 48,172
รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย  
   ผลประโยชนพ์นกังาน) 11,348,563 20,951,470 2,510,753 514,791
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
  

อตัราคิดลด 2.70 -  3.32 2.70 - 4.26 2.95 2.95
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.00 - 7.05 3.00 - 8.09 5.00 5.00
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการ เป็นดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลง     
 ในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 7 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 เพิ่มข้ึนร้อยละ 15
อตัราการเพ่ิมข้ึน   
   ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 12

 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการ เป็นดงัน้ี (ต่อ) 
 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลง     
 ในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 11 เพิ่มข้ึนร้อยละ 12 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13
อตัราการเพ่ิมข้ึน   
   ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 ลดลงร้อยละ 12 ลดลงร้อยละ 12
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ ท่ีกําหนดไว้ค ํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลาย ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไวแ้ละโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
การเปล่ียนแปลงในอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ
พนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีลดลงจะทาํให้หน้ีสินของโครงการเพิ่ม
สูงข้ึนถึงแมว้า่การเพิ่มมูลค่าของพนัธบตัรท่ีโครงการไดถื้อไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 

 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 18 ปี (พ.ศ. 2559 : 19.30 ปี) 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 
 
 งบการเงนิรวม 

 
น้อยกว่า 

1 ปี
ระหว่าง

1-2 ปี
ระหว่าง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 10,792,969 2,602,949 13,941,266 346,075,927 373,413,111
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 1,306,774 1,035,987 1,705,761 768,561 4,817,083
 
 งบการเงนิรวม 

 
น้อยกว่า 

1 ปี
ระหว่าง

1-2 ปี
ระหว่าง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 3,456,169 12,081,398 3,595,265 357,262,921 376,395,753
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 616,000 690,774 1,946,989 1,563,320 4,817,083
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 

1 ปี
ระหว่าง

1-2 ปี
ระหว่าง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 436,140 58,369,223 58,805,363
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 

1 ปี
ระหว่าง

1-2 ปี
ระหว่าง 

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - - 58,805,363 58,805,363
 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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23 ทุนเรือนหุ้น 
 
 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
 จํานวน  
 หุ้นสามัญ  ส่วนเกิน
 จํานวนหุ้น ท่ีออกจําหน่าย หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม
 จดทะเบียน หุ้น บาท บาท บาท
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 421,200,000 324,000,000 324,000,000 72,564,680 396,564,680
การออกและรับชาํระค่าหุน้ - 97,200,000 97,200,000 243,000,000 340,200,000
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680
การออกและรับชาํระค่าหุน้ 42,120,000 - - - -
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 463,320,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680
 
หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 463,320,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : 
1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้มีจาํนวน 421,200,000 หุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุน้)  
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 
42,120,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีไดจ้ดัสรร
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม (‘WAVE-W1’) โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 421,200,000 หุ้น เป็น 
หุน้สามญัจาํนวน 463,320,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวน 97,200,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรับชาํระท่ี
มูลค่าหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 340.20 ลา้นบาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มีจาํนวนเพิ่ม
เป็น 421,200,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
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24 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิด
ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนในสัดส่วน 10 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เกิน 
42,120,000 หน่วย และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 6 บาทต่อหุน้ อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญัโดยใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขาย 
 

 ณ วนัที ่ ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
 จํานวนคงเหลือ เพิม่ขึน้ จํานวนคงเหลือ
 วนัทีอ่อก วนัทีใ่ช้สิทธิ หน่วย ในระหว่างงวด หน่วย
  

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

   - 42,119,734 42,119,734
 

25 สํารองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,120,000 - 42,120,000 -
จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย 1,752,094 42,120,000 1,752,094 42,120,000
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 43,872,094 42,120,000 43,872,094 42,120,000
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 
หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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26 องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
การวดัมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน ์   
   พนกังาน 585,184 (558,418) - -
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ        
การเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 181,973 - - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
   จากบริษทัร่วม:   

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี (16,011,187) 8,775,837 - -
           หกั  จดัประเภทรายการใหม่   
               ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน - (9,856,782) - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (15,244,030) (1,639,363) - -
 

27 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดอยูห่น่ึงประเภท คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
     

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั  
   (บาท) (268,316,494) 56,976,538 35,041,872 276,406,626
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
   ท่ีออกระหวา่งงวด (หุน้) 421,200,000 398,891,803 421,200,000 398,891,803
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
   ท่ีบริษทัตอ้งออกใหต้ามใบสาํคญั  
   แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุน้) (หมายเหตุ 24) 27,118,185 - 27,118,185 -
รวมจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 448,318,185 398,891,803 448,318,185 398,891,803
  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.64) 0.14 0.08 0.69
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.64) - 0.08 -
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28 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
     

ดอกเบ้ียรับ 2,218,750 1,209,015 36,121,028 5,640,824
เงินปันผลรับ 98,342 162,000 22,590,842 71,957,000
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 39,600,000 39,600,000
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 448,488,035 - 666,652,238
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
   (หมายเหตุ 13.3) - - 18,981,129 -
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุน   
   ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (หมายเหตุ 8) 60,683 2,622,854 60,683 2,622,854
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 664,657 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 341,118 3,441,625 414 -
รายไดอ่ื้น 24,725,048 23,390,981 4,657,871 2,899,173
รวม 27,443,941 479,979,167 122,011,967 789,372,089
 

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
ค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะ
ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 3,026,132 701,089 675 738,220
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 172,790,553 177,734,677 1,248,350 1,395,241
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 22,673,850 34,016,724 - -
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 15) - 336,530,588 - -
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม   
   (หมายเหตุ 13.1) 23,075,260 - - -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 392,000,000
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 22) 11,348,563 20,951,470 2,510,753 514,791
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30 ภาษีเงนิได้ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :  
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับ  
   กาํไรทางภาษีสาํหรับปี 20,353,277 29,001,697 - 12,547,659
   การปรับปรุงจากงวดก่อน 2,183,465 - - -
รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 22,536,742 29,001,697 - 12,547,659
  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :  
เพิ่มในสินทรัพยภ์าษีเงินได ้  
   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 18) (4,191,972) (4,578,681) - -
เพิ่ม(ลด)ในหน้ีสินภาษีเงินได ้  
   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 18) (1,156,338) (3,678,000) - -
รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,348,310) (8,256,681) - -
  

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17,188,432 20,745,016 - 12,547,659
 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี 
คูณกบัอตัราภาษี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (235,954,599) 47,640,424 35,041,872 288,954,285
  

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20   
   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) (47,191,257) 9,528,085 7,008,374 57,790,857
ผลกระทบ :   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน   
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากภาษี (11,862,921) (18,280,473) - -
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (7,632,989) (18,633,143) (4,518,168) (14,359,000)
ขาดทุนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 40,029,644 - - -
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 19,026,205 22,782,395 240,847 179,611
รายจ่ายท่ีใชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่ม (106,076,628) (3,732,302) (103,506,241) (764,140)
ขาดทุนทางภาษีท่ีรับรู้ในปี - (2,041,929) - (30,299,669)
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์   
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 128,712,576 31,122,383 100,775,188 -
การปรับปรุงจากงวดก่อน 2,183,465 - - -

ภาษีเงินได ้ 17,188,432 20,745,016 - 12,547,659
 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัคิดเป็นร้อยละ 7.28 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 43.54) 
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31 รายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
 
31.1 การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการลดทุนของบริษัทย่อย 

 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการได้ลดทุนจดทะเบียนจาก  
12.0 ลา้นบาทเป็น 8.4 ลา้นบาท โดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 100 บาทต่อหุน้ เป็นหุน้ละ 70 บาทต่อหุน้ ภายหลงัการลดทุน
ดงักล่าว ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจาํนวน 1.8 ลา้นบาท 
 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จาํกัด 
ในระหวา่งปีสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
 

เงินสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (1,800,000)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง - (1,800,000)
 

31.2 การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 5 ล้านบาทเป็น 55 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นท่ีออกใหม่ จาํนวน 290,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท  
รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 29,000,000 บาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มกิจการ ในบริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
ลดลงจากร้อยละ 60.00 เป็นร้อยละ 58.18 ภายหลงัการลดทุนดงักล่าว ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนจาํนวน  
21 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 13.2 ล้านบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นท่ีออกใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการยงัมีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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31 รายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ต่อ) 
 

31.2 การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิม่ทุนของบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั
และบริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จาํกดั ในระหวา่งปีสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัย่อย 21,001,000 8,200,000
ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึน (ลดลง) จากการเปล่ียนแปลง
   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย (1,882,666) 5,719,055
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน (ลดลง) ข้ึนจากการเปล่ียนแปลง  
   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย 1,882,666 (5,719,055)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 21,001,000 8,200,000
 

31.3 การได้มาในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิม่เติม 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ้ือหุ้นของบริษทั ไอ ซี ว ี
เอ็กซ์ จาํกัด จากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 10,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 
1,050,000 บาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ในบริษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จาํกดั เพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99 
 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั ในระหว่างปี 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
 

ราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีไดม้า 565,278 -
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,050,000) -
ส่วนเกินของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้ในส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ (484,722) -
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31 รายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (ต่อ) 
 

31.4 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่สําหรับปีมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย - (1,800,000)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนของบริษทัย่อย 21,001,000 8,200,000
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน (ลดลง) ข้ึนจากการเปล่ียนแปลงส่วนได ้
   เสียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย 1,882,666 (5,719,055)
การไดม้าในส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ยเพิ่ม (1,050,000) -
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึน 21,833,666 680,945

 
32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมาลีนนท์ และบริษทั บีอีซี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้น 
ในบริษัทจาํนวนร้อยละ 27.75 และ 13.83 หุ้นท่ีเหลือร้อยละ 58.42 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13  
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
32.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

รายได้จากการให้บริการ   
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 110,494,155 - -
   บริษทัยอ่ย - - 2,130,704 2,130,704
   บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 183,228,239 25,724,313 - -
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,020,057 1,777,322 - -
 190,248,296 137,995,790 2,130,704 2,130,704
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

32.1 รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
รายได้อ่ืน   
   บริษทัยอ่ย - - 41,573,781 41,899,567
   บริษทัร่วม 359,590 423,308 - -
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 242,378 9,499,266 - -
 601,968 9,922,574 41,573,781 41,899,567
   

ดอกเบีย้รับ   
   บริษทัยอ่ย - - 34,347,654 4,738,089
   บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 506,252 177,355 - -
 506,252 177,355 34,347,654 4,738,089

 

32.2 การซื้อสินค้าและบริการ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
ซื้อสินค้า   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 555 6,054 555 6,054
   

ต้นทุนการให้บริการ   
   บริษทัยอ่ย - - - 1,200,000
   บริษทัร่วม 3,343,958 1,244,049 - -
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 911,126 1,675,354 - -
 4,255,084 2,919,403 - 1,200,000
   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
   บริษทัยอ่ย - - - 157,778
   บริษทัร่วม 24,000 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,744,970 6,396,026 6,744,970 6,396,026
 6,768,970 6,396,026 6,744,970 6,553,804
   

ดอกเบี้ยจ่าย   
   บริษทัยอ่ย - - 647,685 2,202,363
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

32.3 ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 9)  
   กิจการร่วมคา้ 31,186,906 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,089,753 15,578,225 - -
 40,276,659 15,578,225 - -
  

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9)  
   บริษทัยอ่ย - - 48,178,644 9,633,894
  

เงนิทดรองจ่าย   
   บริษทัยอ่ย - - 962,000 35,000
  

รายได้ค้างรับ  
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 40,016,240 - -
   บริษทัร่วม 1,470,543 1,334,914 - -
 1,470,543 41,351,154 - -
  

ดอกเบีย้ค้างรับ  
   บริษทัยอ่ย - - 38,983,798 4,636,144
  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  
    บริษทัร่วม 1,188,000 - - -
  

เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 21)  
   บริษทัร่วม 1,923,013 - - -
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 840,998 569,775 - 1,005
 2,764,011 569,775 - 1,005
  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 665,490 532,964 665,490 532,964
  

ดอกเบีย้ค้างจ่าย  
   บริษทัยอ่ย - - 674,113 31,359
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
32.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
   บริษทัยอ่ย - - 840,452,900 583,426,450
   บริษทัร่วม 2,750,000 3,433,150 - -
 2,750,000 3,433,150 840,452,900 583,426,450
 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,433,150 583,426,450
เงินใหกู้เ้พิ่มในระหวา่งปี 19,000,000 257,026,450
การจ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (19,683,150) -
ยอดคงเหลือส้ินปี 2,750,000 840,452,900
 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน 
 
เงินใหกู้แ้ก่บริษทัร่วมอยูใ่นสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน 
 

32.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท
  

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   บริษทัยอ่ย 12,000,000 43,000,000
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

32.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บาท
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 43,000,000
เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 6,000,000
เงินกูจ่้ายคืนในระหวา่งปี (37,000,000)
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 12,000,000
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และ
ไม่ไดก้าํหนดวนัจ่ายชาํระคืน  
 

32.6 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,500,000 35,460,000 - -
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 บาท บาท
  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 35,460,000 -
เงินกูจ่้ายคืนในระหวา่งปี (30,960,000) -
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 4,500,000 -
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนอยู่ในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี  
และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

32.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 67,876,759 67,592,612 33,093,456 36,644,682
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,200,811 4,456,661 2,137,867 1,521,579
 71,077,570 72,049,273 35,231,323 38,166,261

 
33 คดคีวาม 

 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 
ในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2560 บริษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชนั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายจากบริษทัแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชัน จาํกดั ผิดนัดชาํระหน้ีตามสัญญาท่ีได้ทาํไวก้บับริษทั
ดังกล่าว โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายรวมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงิน 34 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหนา้ศาล โดยศาลแพง่ไดมี้คาํตดัสินใหบ้ริษทัชดใชค่้าผิด
สญัญาใหแ้ก่โจทก ์เป็นเงิน 6.5 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชนั จาํกดั ไดบ้นัทึกหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินแลว้ 
 

34 ภาระผูกพนั 
 
34.1 การคํา้ประกัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระจากการคํ้ าประกันการขายและเช่ากลบัคืนให้กับบริษทัย่อย เป็นจาํนวน  
8.32 ลา้นบาท (หมายเหตุ 20.3) 
 

34.2 หนังสือคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพื่อคํ้าประกนัสัญญา
ก่อสร้างและเพื่อการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 47.8 ลา้นบาท และ จาํนวน 1.22 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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34 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

34.3  ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับพื้นท่ีภายในศูนยก์ารคา้และสัญญาเช่าอาคารหลายฉบบัโดยมีระยะเวลาส้ินสุด
สญัญาต่าง ๆ กนั  
 
ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
 บาท บาท บาท บาท
  

ภายใน 1 ปี 182,166,677 167,883,717 5,120,736 375,573
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 161,588,640 190,179,973 5,354,748 640,646
เกินกวา่ 5 ปี 1,005,810 139,873 - 139,873
 344,761,127 358,203,563 10,475,484 1,156,092

 
35 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน 

 
35.1 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั มีเดีย วชิัน่ (1994) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี  พ.ศ. 2560 ในราคา 48.91 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน  20 ล้านบาท  
บริษทั มีเดีย วชิัน่ (1994) จาํกดั ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2561 

 
35.2 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 46.75 ลา้นหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 46.75 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
แก่บริษัท  เดอะ  มอลล์ กรุ๊ป  จํากัด  โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท  รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน  179,987,500 บาท  
โดยภายหลงัจากการพิ่มทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ี บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัในสัดส่วน
ร้อยละ 9.99 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั  
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