
 

 

บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนาคม พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  
ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

สกุณา  แย้มสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 342,905,561 203,678,455 133,434,446 15,848,482

เงินลงทุนระยะสั้น 6 8,664,913 21,539,476 3,664,913 3,539,476

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 340,550,150 367,622,632 107,294,769 88,323,696

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.4 2,750,000 2,750,000 887,452,900 840,452,900

สินคา้คงเหลือ 28,264,620 30,718,179 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหว่างผลิต 18,772,851 10,491,682 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 58,970,979 83,565,136 6,204,676 6,078,104

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 8 5,350,000 5,350,000 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 806,229,074 725,715,560 1,138,051,704 954,242,658

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 1,722,975 1,722,975 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.1 - - 430,000,000 430,000,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2 480,866,503 463,179,161 213,671,955 213,671,955

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.3 4,926,600 18,106,042 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 598,634,937 614,562,301 5,409,496 5,663,708

ค่าความนิยม 11 923,167,963 923,167,963 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 238,926,267 243,595,328 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 30,699,922 30,418,311 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 276,976,488 185,664,474 1,289,184 1,289,184

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,555,921,655 2,480,416,555 650,370,635 650,624,847

รวมสินทรัพย์ 3,362,150,729 3,206,132,115 1,788,422,339 1,604,867,505

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56,486,989 31,566,575 25,736,413 96,999

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12.2 224,000,000 264,000,000 150,000,000 150,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 277,106,756 262,403,385 88,693 88,693

รายไดรั้บล่วงหนา้ 233,163,550 192,072,861 1,399 1,399

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 99,445,746 134,624,772 8,336,693 8,061,138

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.5 - - 12,000,000 12,000,000

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12.1 9,688,144 10,092,835 1,394,556 1,673,484

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12.3 203,192,553 196,606,704 115,341,060 114,063,719

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.6 17,069,783 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,567,141 4,875,279 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                       52,616,395 47,467,477 4,770,564 3,809,841

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                  1,182,337,057 1,143,709,888 317,669,378 289,795,273

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12.1 7,560,165 9,869,250 - 139,443

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.3 540,363,781 595,657,285 278,504,401 307,876,813

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.6 22,430,217 4,500,000 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 79,384,311 76,307,852 10,269,665 9,626,389

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 45,146,224 45,746,185 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                       17,338,132 17,002,677 - -

-
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                  712,222,830 749,083,249 288,774,066 317,642,645

รวมหนีสิ้น 1,894,559,887 1,892,793,137 606,443,444 607,437,918

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น                                15

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัจ านวน 510,070,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 510,070,000 463,320,000 510,070,000 463,320,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญัจ านวน 467,950,000 หุ้น 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 421,200,000 หุ้น)

มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท 467,950,000 421,200,000 467,950,000 421,200,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 448,802,180 315,564,680 448,802,180 315,564,680

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 43,872,094 43,872,094 43,872,094 43,872,094

ก าไรสะสม 13,470,782 67,284,826 221,354,621 216,792,813

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,589,346) (9,330,791) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 967,505,710 838,590,809 1,181,978,895 997,429,587

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 500,085,132 474,748,169 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,467,590,842 1,313,338,978 1,181,978,895 997,429,587

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 3,362,150,729 3,206,132,115 1,788,422,339 1,604,867,505

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
รำยได้ 

รายไดจ้ากการขาย 146,401,646 153,553,094 - 426
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 417,684,324 399,040,409 - 795,176

รวมรำยได้ 564,085,970 552,593,503 - 795,602

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (57,548,678) (60,352,046) - (89)
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (304,735,513) (331,818,291) - (441,909)

รวมต้นทุน (362,284,191) (392,170,337) - (441,998)

ก ำไรขั้นต้น 201,801,779 160,423,166 - 353,604
รายไดอ่ื้น 14 22,445,559 4,443,712 24,146,637 18,977,314
ค่าใชจ่้ายในการขาย (112,028,398) (117,214,971) - (1,932,065)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (117,152,084) (118,937,593) (13,001,574) (13,651,087)
ตน้ทุนทางการเงิน (13,574,637) (14,053,962) (6,583,255) (7,035,280)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 12,637,539 13,001,718 - -

0ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (5,870,242) (72,337,930) 4,561,808 (3,287,514)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (7,144,862) (307,522) - -

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (13,015,104) (72,645,452) 4,561,808 (3,287,514)

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไร

หรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,777,832) - - -
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม 9.2 5,130,361 (89,771) - -

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (12,662,575) (72,735,223) 4,561,808 (3,287,514)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (53,814,044) (75,202,854) 4,561,808 (3,287,514)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 40,798,940 2,557,402 - -

(13,015,104) (72,645,452) 4,561,808 (3,287,514)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็จเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (51,072,599) (75,292,625) 4,561,808 (3,287,514)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 38,410,024 2,557,402 - -

(12,662,575) (72,735,223) 4,561,808 (3,287,514)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 17
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.13) (0.18) 0.01 (0.01)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (0.13) (0.18) 0.01 (0.01)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ส่วนแบ่งก ำไร กำรเปลีย่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - กำรแปลงค่ำ เบ็ดเสร็จอ่ืน สัดส่วนเงินลงทุน ผู้เป็นเจ้ำของ ไม่มอี ำนำจ รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ก ำไรสะสม งบกำรเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 336,768,230 - 3,816,260 4,655,816 1,124,124,986 457,408,847 1,581,533,833

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - (5,225,705) (5,225,705)

ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (1,050,000) (1,050,000)

การเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทนุ - - - - - - (214,490) (214,490) 214,490 -

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (75,202,854) - (89,771) - (75,292,625) 2,557,402 (72,735,223)

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 261,565,376 -                         3,726,489 4,441,326 1,048,617,871 453,905,034 1,502,522,905

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 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

การเพ่ิมหุ้นสามญั 15 46,750,000 133,237,500 - - - - - 179,987,500 - 179,987,500

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - (12,800,000) (12,800,000)

การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (273,061) (273,061)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (53,814,044) (2,388,916) 5,130,361 - (51,072,599) 38,410,024 (12,662,575)

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 43,872,094 13,470,782 (2,297,930) (7,064,566) 2,773,150 967,505,710 500,085,132 1,467,590,842

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่วนของเจ้ำของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ก ำไรสะสม 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ก ำไรสะสม เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (3,287,514) (3,287,514)

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 180,215,521 959,100,201

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 421,200,000 315,564,680 43,872,094 216,792,813 997,429,587

การออกหุ้นใหม่ 15 46,750,000 133,237,500 - - 179,987,500

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 4,561,808 4,561,808

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 43,872,094 221,354,621 1,181,978,895

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก ำไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,870,242) (72,337,930) 4,561,808 (3,287,514)

รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 10 41,846,275 43,468,053 254,212 338,521

ค่าตดัจ าหน่าย 10 5,578,565 5,699,670 - -

ดอกเบ้ียรับ (41,669) (1,181,730) (10,164,433) (8,458,578)

เงินปันผลรับ (3,000,000) - (3,000,000) -

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 6 (125,437) (107,282) (125,437) (107,282)

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 7,896,600 85,600 - -

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,859,792) - - -

ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั(กลบัรายการ) - 2,339,683 - (15)

ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (434,531) 118,105 - 244

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 10 79 24,262 - 10,406

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน(กลบัรายการ) 3,076,458 (1,429,886) 643,276 627,688
ตน้ทุนทางการเงิน 13,574,637 14,053,962 6,583,255 7,035,280
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2, 9.3 (12,637,539) (13,001,718) - -

38,003,404 (22,269,211) (1,247,319) (3,841,250)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 31,013,287 (102,377,444) (9,338,927) (9,155,148)

- สินคา้คงเหลือ 2,453,559 3,717,521 - 15

- รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหว่างผลิต (8,281,169) (39,129,502) - -

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,594,157 14,257,645 (59,347) 1,577

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - 140,714 - 140,714

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (91,312,014) (25,616,607) - -

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,132,130 77,158,933 - (22,244)

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 41,090,689 28,509,622 - -

- รายไดค้า้งรับ - 262,500 - -

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (35,141,161) 4,936,061 214,200 (7,500)

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,148,917 (6,693,998) 960,723 343,363

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 335,455 (528,045) - (1,153,718)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 20,037,254 (67,631,811) (9,470,670) (13,694,191)
ดอกเบ้ียจ่าย (13,612,502) (14,125,690) (6,521,900) (6,856,383)

จ่ายภาษีเงินได้ (3,334,572) (1,311,319) (67,225) (80,613)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 3,090,180 (83,068,820) (16,059,795) (20,631,187)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 64,058 1,663,956 532,287 1,617,785
เงินปันผลรับ 16,260,000 - 3,000,000 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 13,000,000 278,000,000 - 271,000,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น - (64,235,640) - (59,235,640)
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั - (150,000) - -
เงินสดรับส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 350,000 - -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.4 - (10,500,000) (47,000,000) (121,526,450)
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (1,050,000) - -
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเงินลงทุน - (111,526,450) - -
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 941,796 2,147,804 - 290
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (23,855,014) (26,953,170) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 (909,504) (789,500) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 5,501,336 66,957,000 (43,467,713) 91,855,985

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 24,920,414 42,257,648 25,639,414 -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 224,000,000 30,000,000 150,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (264,000,000) - (150,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.5 - - 45,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.5 - - (45,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.6 35,000,000 - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (1,000,000) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 8,767,360 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.3 (48,707,655) (44,071,328) (28,095,071) (26,820,857)
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่ 15 179,987,500 - 179,987,500 -
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (273,061) - - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (12,800,000) (5,225,705) - -
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,713,776) (2,893,843) (418,371) (418,371)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 135,413,422 27,834,132 177,113,472 (27,239,228)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 144,004,938 11,722,312 117,585,964 43,985,570
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 203,678,455 263,377,793 15,848,482 102,648,066
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,777,832) - - -
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดส้ินงวด 342,905,561 275,100,105 133,434,446 146,633,636

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
การซ้ืออุปกรณ์โดยมิไดช้ าระเงิน 2,571,241 1,175,041 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 3199 ชั้น 15 อำคำรมำลีนนทท์ำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่กลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรลงทุน กำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทศัน์ จ  ำหน่ำยละครโทรทศัน์ในรูปแบบวีซีดีและดีวีดี
พร้อมลิขสิทธ์ิ ให้บริกำรเช่ำช่วงพื้นท่ีศูนยก์ำรค้ำ จดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ ให้บริกำรสอนภำษำอังกฤษ ให้บริกำรและจ ำหน่ำยอำหำร 
และเคร่ืองด่ืม และจดัท ำกิจกำรทำงกำรตลำด 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสด) 
ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนอ 
งบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติม
ตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำ
ตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดง
รำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือวำ่

มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน  
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำ 

ท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง
น ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ตำมขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวแลว้ 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

 

12 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 
• รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใชแ้ทน

แนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี

กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้น ๆ  
 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
• ขั้นตอนแรก : ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ีสอง : ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ีสำม : ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ีหำ้ : รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคมพ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุง  
โดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ำมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี 
มำปฏิบติัใช้คร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ใน
ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำรน ำมำตรฐำน  กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและ
คำดวำ่จะมีผลกระทบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
• กำรรับประกนัท่ีขยำยเพิ่มเติมนอกเหนือไปจำกกำรรับประกนัตำมปกติ ซ่ึงจะตอ้งรับรู้เป็นภำระท่ีตอ้งปฏิบติัแยกต่ำงหำก

อีกประกำรหน่ึง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบให้กิจกำรตอ้งเล่ือนกำรรับรู้รำยไดส่้วนดงักล่ำวออกไปจนกว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติั
ดงักล่ำวจะเสร็จส้ิน 

• กำรบญัชีส ำหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้กิจกำรปฏิบติัตำมสัญญำ - ตน้ทุนท่ีเคยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยอำจตอ้งบนัทึกเป็น
สินทรัพยภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15  

• สิทธิในกำรคืน - มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ก ำหนดใหแ้ยกกำรแสดงมูลค่ำไดรั้บคืนสินคำ้จำกลูกคำ้และ
หน้ีสินเงินคืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
3 ประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
   ธุรกจิบนัเทงิ  
 สถำบัน  และกจิกรรม ข้อมูล 
 สอนภำษำ ภัตตำคำร กำรตลำด ทำงกำรเงนิรวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 110,482,950 146,401,646 307,201,374 564,085,970 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - - - - 

รวมรำยได ้ 110,482,950 146,401,646 307,201,374 564,085,970 
     

ผลกำรด ำเนินงำน (25,750,454) (7,561,251) 71,688,261 38,376,556 
รำยไดอ่ื้น    22,445,559 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (18,330,419) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (47,424,840) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (13,574,637) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้    12,637,539 

ขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (5,870,242) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (7,144,862) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด    (13,015,104) 
     

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561     
สินคำ้คงเหลือ 398,437 18,406,901 9,459,282 28,264,620 
สินทรัพยถ์ำวร 45,041,047 109,359,433 444,234,457 598,634,937 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,971,181 142,227,639 66,727,447 238,926,267 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม    480,866,503 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    4,926,600 
ค่ำควำมนิยม    923,167,963 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    1,087,363,839 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม    3,362,150,729 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ (ต่อ) 
 
   ธุรกจิบนัเทงิ  
 สถำบัน  และกจิกรรม ข้อมูล 
 สอนภำษำ ภัตตำคำร กำรตลำด ทำงกำรเงนิรวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2560     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 100,627,182 153,552,668 298,946,329 553,126,179 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - - (532,676) (532,676) 

รวมรำยได ้ 100,627,182 153,552,668 298,413,653 552,593,503 
     

ผลกำรด ำเนินงำน (31,664,861) (7,456,041) 29,431,162 (9,689,740) 
รำยไดอ่ื้น    4,443,712  
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (16,871,935) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (49,167,723) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (14,053,962) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้    13,001,718 

ขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (72,337,930) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (307,522) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด    (72,645,452) 
     

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
สินคำ้คงเหลือ 338,171 21,120,323 9,259,685 30,718,179 
สินทรัพยถ์ำวร 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 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    18,106,042 
ค่ำควำมนิยม    923,167,963 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    912,803,141 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม    3,206,132,115 

 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง สินทรัพยข์องส่วนงำนประกอบดว้ยอุปกรณ์ สินคำ้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสด
ส ำหรับกำรด ำเนินงำน 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 

 หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 

บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ 
    สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้มูลค่ำยติุธรรมผำ่นงบก ำไรขำดทุน     

   หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 3,664,913 - - 3,664,913 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 

บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ 
    สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้มูลค่ำยติุธรรมผำ่นงบก ำไรขำดทุน     

   หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 3,539,476 - - 3,539,476 
 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งงวด 
 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนชัว่ครำวประกอบดว้ย      
    หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 8,671,556 3,664,913 8,671,556 3,539,476 

    หลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นครบก ำหนด 5,000,000 5,000,000 18,000,000 18,000,000 

รวม 13,671,556 8,664,913 26,671,556 21,539,476 

หกั  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (5,006,643) -    (5,132,080) - 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 8,664,913 8,664,913 21,539,476 21,539,476 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนชัว่ครำวประกอบดว้ย      
    หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 8,671,556 3,664,913 8,671,556 3,539,476 

หกั  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (5,006,643) - (5,132,080) - 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 3,664,913 3,664,913 3,539,476 3,539,476 

 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้มีควำมเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 
   ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
   ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   บำท 
    

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ   3,539,476 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม   125,437 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ   3,664,913 

 
 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 246,931,129 207,583,604 - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.3) 17,876,026 40,276,659 - - 

รวม 264,807,155 247,860,263 - - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (30,597,201) (41,633,423) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 234,209,954 206,226,840 - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 44,038,400 28,488,896 326,162 160,331 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 54,684 77,071 48,615,945 38,983,798 
ลูกหน้ีอ่ืน 9,997,112 9,235,668 22,530 38,923 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.3) - - 57,783,932 48,178,644 
รำยไดค้ำ้งรับ 47,243,383 110,097,348 - - 

เงินทดรองจ่ำย  5,006,617 13,496,809 546,200 962,000 

 340,550,150 367,622,632 107,294,769 88,323,696 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 185,668,859 163,418,759 - - 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 25,533,783 15,990,577 - - 
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 7,107,421 12,837,750 - - 
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 21,307,418 18,335,402 - - 

เกินกวำ่ 12 เดือน 25,189,674 37,277,775 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 264,807,155 247,860,263 - - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (30,597,201) (41,633,423) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 234,209,954 206,226,840 - - 

 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 5,350,000 5,350,000 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรไดป้ระกำศควำมตั้งใจท่ีจะขำยอำคำรชุดแห่งหน่ึง โดยได้เร่ิมด ำเนินกำรตำมแผนเพื่อหำผูซ้ื้อ 
และเพื่อท ำตำมแผนใหส้มบูรณ์ โดยคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปี พ.ศ. 2561  
 

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 
9.1 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 เฉพำะกจิกำร 

 บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 430,000,000 
กำรเปล่ียนแปลงระหวำ่งงวด - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 430,000,000 

 
บริษทั บ๊ิก อีเวน้ท์ จ  ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 กำรช ำระบญัชีดงักล่ำวเสร็จส้ินในวนัท่ี 20 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 

9.2 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 463,179,161 213,671,955 
ส่วนแบ่งก ำไร 12,556,981 - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 5,130,361 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 480,866,503 213,671,955 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 หุ้นของบริษัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 175.09 ล้ำนหุ้น ได้น ำไปเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืและวงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 12) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
9.3 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,106,042 
ส่วนแบ่งก ำไร 80,558 
เงินปันผลรับจำกกำรร่วมคำ้ (13,260,000) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,926,600 

 
9.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมดีงัต่อไปนี ้ 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 
  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศที่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อย     
บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จ ำกดั  กำรลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั  กำรลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั กำรลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั  ใหบ้ริกำรและจดัท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด ไทย 50.00 50.00 
     

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั     
บริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จ  ำกดั ภตัตำคำร ไทย 99.99 99.99 
     
บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท เวฟ เอด็ดูเคช่ัน กรุ๊ป จ ำกดั 
บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วิสเซส จ ำกดั สถำบนัสอนภำษำ ไทย 99.99 99.99 
     
บริษัทย่อยภำยใต้บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท เวฟ พคิเจอร์ส จ ำกัด 
บริษทั เวฟ ทีวี จ  ำกดั ผลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทศัน์ ไทย 99.99 99.99 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

9.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำมดีงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศที่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั 
บริษทั อีเวน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 
 

ใหบ้ริกำรติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในงำน
บนัเทิง 

ไทย 
 

99.99 99.99 

บริษทั เทรเบียง จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ไทย 99.99 99.99 
บริษทั มีเดีย วิชัน่ (1994) จ ำกดั ใหบ้ริกำรอุปกรณ์แสง สี เสียงในงำนบนัเทิง ไทย 50.99 50.99 
บริษทั อินสปำย อิมเมจ จ ำกดั 
 

ใหบ้ริกำรจดัท ำ ติดตั้งและร้ือถอน 
ป้ำยโฆษณำ 

ไทย 
 

60.00 60.00 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน ์จ ำกดั 
 

ใหค้  ำปรึกษำและรับออกแบบจดัสร้ำงและ
ปรับปรุง website/Flash Media 

ไทย 
 

26.51 26.51 

บริษทั เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

ใหบ้ริกำรขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นส่ือวิทย ุและ
ระบบกำรส่ือสำรอ่ืน 

ไทย 
 

50.00 50.00 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์เอม็ จ ำกดั 
 
 

ใหบ้ริกำรและจดัหำพื้นท่ีแสดงสินคำ้ และ
รับออกแบบงำนดำ้นโฆษณำและ
ประชำสัมพนัธ์ 

ไทย 
 
 

50.00 50.00 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์วี จ ำกดั 
 
 

ใหบ้ริกำรและจดัหำพื้นท่ีแสดงสินคำ้ และ
รับออกแบบงำนดำ้นโฆษณำและ
ประชำสัมพนัธ์ 

ไทย 
 
 

50.00 50.00 

บริษทั บ๊ิก อีเวนท ์จ ำกดั ช ำระบญัชีเสร็จส้ิน ไทย - 50.00 
บริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จ ำกดั ใหบ้ริกำรและจดัท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั 
 

ใหบ้ริกำรออกแบบ ผลิตและจ ำหน่ำย
ส่ิงพิมพแ์ละส่ือต่ำงๆ 

ไทย 
 

58.18 58.18 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

9.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำมดีงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศที่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 ประเภทของธุรกจิ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ แอนด์ เอม็ จ ำกดั 
บริษทั ไอ ซี วี จ  ำกดั ใหบ้ริกำรและจดัหำพื้นท่ีแสดงสินคำ้ 

และรับออกแบบงำนดำ้นโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ์ 

สำธำรณรัฐ
สหภำพ
เมียนมำ 

99.00 99.00 

บริษัทร่วม     
บริษทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์  

เพื่อจ ำหน่ำยใหภ้ำครัฐและเอกชน    
ไทย 

 
10.00 10.00 

     
บริษัทร่วมภำยใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั 
บริษทั แมก็ซ์ ครีเอทีฟ จ ำกดั 
 

ใหค้  ำปรึกษำและรับออกแบบโฆษณำ 
ประกำศโฆษณำ และจดัหำส่ือโฆษณำ 

ไทย 50.00 50.00 

บริษทั แฮปปีโอ ้จ ำกดั 
 

ใหบ้ริกำรออกแบบ และผลิตส่ือ 
Application 

ไทย 
 

33.00 33.00 

บริษทั ทำวน์ แบรนดด้ิ์ง จ ำกดั จดัท ำโฆษณำ ไทย 20.00 20.00 
     
กจิกำรร่วมค้ำภำยใต้บริษัท อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั 
กำรร่วมคำ้ ไอดีทู 
 

ออกแบบก่อสร้ำงและบริหำรจดักำรอำคำร
นิทรรศกำรไทย 

ไทย 
 

67.00 67.00 

กำรร่วมคำ้ อินเดก็ซ์ ซิต้ี นีออน  
 
 

เสนองำนโครงกำร จดัหำผูรั้บเหมำงำน 
จดัท ำ ประกอบ ติดตั้ง งำนจดัแสดงและ
ผลิตส่ือจดัแสดงส ำหรับพิพิธภณัฑศิ์ริรำช 

ไทย 
 
 

50.00 50.00 

กำรร่วมคำ้ อินเดก็ซ์ ดี 103 มำโก ้
 
 

ออกแบบ จดัท ำ และบริหำรจดักำร อำคำร
แสดงนิทรรศกำรในงำน Yeosu 
International 

ไทย 
 
 

70.00 70.00 

กำรร่วมคำ้ อินเดก็ซ์ ดี 63  
 
 

ออกแบบ จดัท ำและบริหำรจดักำร อำคำร
แสดงนิทรรศกำรในงำน CP-MEIJI 
VISITOR CENTER 

ไทย 
 
 

63.00 63.00 

กำรร่วมคำ้ อินเดก็ซ์ ดีไซน์ 103 
 
 

ออกแบบ จดัท ำและบริหำรจดักำร อำคำร 
แสดงนิทรรศกำรในงำน  Astana 
International 

ไทย 
 
 

90.00 90.00 

กำรร่วมคำ้ อินเดก็ซ์ เอ-7 ออกแบบงำนโครงกำรจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
ทหำรเรือแห่งใหม่ 

ไทย 
 

50.00 50.00 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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10 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่นิ อำคำร สินทรัพย์ ทีด่นิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด      
   วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  614,562,301 243,595,328 5,663,708 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 26,426,255 909,504 - - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (507,265) - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (79) - - - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (41,846,275) (5,578,565) (254,212) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 598,634,937 238,926,267 5,409,496 - 

 
ท่ีดิน อำคำรและส่วนตกแต่งปรับปรุงท่ีมีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 237.46 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 241.52  ล้ำนบำท) ได้น ำไป 
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 12.2 และ 12.3) 
 

11 ค่ำควำมนิยม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 บำท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด - สุทธิ 923,167,963 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด - สุทธิ 923,167,963 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงนิกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวยีน     
   เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56,486,989 31,566,575 25,736,413 96,999 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 224,000,000 264,000,000 150,000,000 150,000,000 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
      (หมำยเหตุ 19.5) - - 12,000,000 12,000,000 
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน      
    ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  9,688,144 10,092,835 1,394,556 1,673,484 
   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 203,192,553 196,606,704 115,341,060 114,063,719 
   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (หมำยเหตุ 19.6) 17,069,783 - - - 

 510,437,469 502,266,114 304,472,029 277,834,202 
     

ไม่หมุนเวยีน     
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 7,560,165 9,869,250 - 139,443 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 540,363,781 595,657,285 278,504,401 307,876,813 
   เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

       (หมำยเหตุ 19.6) 22,430,217 4,500,000 - - 

 570,354,163 610,026,535 278,504,401 308,016,256 
     

 1,080,791,632 1,112,292,649 582,976,430 585,850,458 

 
12.1 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน มีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 9,688,144 10,092,835 1,394,556 1,673,484 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7,560,165 9,869,250 - 139,443 

 17,248,309 19,962,085 1,394,556 1,812,927 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

12.2 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 224,000,000 264,000,000 150,000,000 150,000,000 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 150 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยหุ้นจ ำนวน 50 ลำ้นหุ้น ของบริษทั ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี ่
จ  ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 9.2) และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 74 ลำ้นบำท ค ้ ำประกนัโดยท่ีดินและอำคำรของ 
กลุ่มกิจกำร ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี 228.81 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 232.19 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 10) 
 

12.3 เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 792,263,989 421,940,532 
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มื (48,707,655) (28,095,071) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 743,556,334 393,845,461 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนด     
   ช ำระภำยในหน่ึงปี 203,192,553 196,606,704 115,341,060 114,063,719 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนด     

   ช ำระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 540,363,781 595,657,285 278,504,401 307,876,813 

 743,556,334 792,263,989 393,845,461 421,940,532 
 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 732.14 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟิเชียนท ์อิงลิช เซอร์วิสเซส 
จ ำกดั หุ้นทั้งหมดของบริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จ  ำกดั (มหำชน) และหุ้นจ ำนวน 114.28 ลำ้นหุ้น ของบริษทั ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี ่
จ  ำกดั (มหำชน) และเงินกูย้มืจ  ำนวน 7.49 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 8.32 ลำ้นบำท) ค  ้ำประกนัโดยส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่ำ 
8.65 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 9.33 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 10) นอกจำกน้ีเงินกู้ยืมดังกล่ำวถูกค ้ ำประกันโดยบริษัท  
เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

12.4 อตัรำดอกเบีย้ 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
- อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 200,748,309 208,462,085 71,394,556 71,812,927 

- อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 880,043,323 903,830,564 511,581,874 514,037,531 

รวมเงินกูย้มื 1,080,791,632 1,112,292,649 582,976,430 585,850,458 
 

อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MLR - 2.25, MLR - 2.25, MLR - 2.25, MLR - 2.25,  
 4.44 - 5.25 4.44 - 5.25 4.44 4.44 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน MLR - 1, MLR - 1, MLR - 2.5 MLR - 2.5 
 MLR - 2.5, MLR - 2.5,   
 MLR - 3.52, MLR - 3.52,   
 4.25 4.25   
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 3.40 - 8.29 1.00 - 8.29 4.37 4.37 

 

12.5 วงเงนิกู้ยืม 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั     
- ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 249,090,000 193,000,000 40,000,000 40,000,000 
 

วงเงินกูย้มืท่ีจะครบก ำหนดภำยในหน่ึงปี เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรไดรั้บมำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

วงเงินกูย้มืจ  ำนวน 20 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 10.81 ลำ้นหุน้ของบริษทั ไทยโซลำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 9.2) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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13 ภำษเีงนิได้ 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินระหว่ำงกำลตั้งข้ึนโดยกำรประมำณของฝ่ำยบริหำรในอตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน คือ ร้อยละ  
121.71 ต่อปี (31 มีนำคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.43 ต่อปี) 
 

14 รำยได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียรับ 41,669 1,181,731 10,164,433 8,458,578 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 532,677 - 
เงินปันผลรับ - - 3,000,000 - 
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร - - 9,900,000 9,900,000 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกเงินลงทุน     
   ในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ (หมำยเหตุ 6) 125,437 107,282 125,437 107,282 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 146,643 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ - 169,195 - - 
หน้ีสูญรับคืน 9,936,716 - - - 
ค่ำชดเชยจำกคดีควำม 4,081,976 - - - 

รำยไดอ่ื้น 8,113,118 2,985,504 424,090 511,454 

รวม 22,445,559 4,443,712 24,146,637 18,977,314 

 
15 ทุนเรือนหุ้น 

 
 จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้นสำมญั  ส่วนเกนิ  
 จดทะเบียน ทีอ่อกจ ำหน่ำย หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 463,320,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

กำรออกและรับช ำระค่ำหุน้ 46,750,000 46,750,000 46,750,000 133,237,500 179,987,500 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

กำรออกหุน้ 42,120,000 - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 463,320,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

 
หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจ ำนวน  510,070,000 หุ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมญัท่ีไดอ้อกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้มีจ  ำนวน 467,950,000 หุ้น (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 
421,200,000 หุน้)  



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้รับช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 46,750,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยรับช ำระท่ีมูลค่ำหุ้นละ  
3.85 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 179.99 ลำ้นบำท จำกบริษทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั ท ำให้จ  ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้  
มีจ  ำนวน 467,950,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรรับช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้ใหม่จ ำนวน 42,120,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว  ้1 บำทต่อหุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทัท่ีได้จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(‘WAVE-W1’) โดยภำยหลงักำรเพิ่มทุน บริษทัมีหุ้นสำมญัจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจำก 421,200,000 หุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 463,320,000 หุ้น 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 

16 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ก่อนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ในสัดส่วน  
10 หุ้นสำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรไม่เกิน 42,120,000 หน่วย และมีรำคำกำรใช้
สิทธิเท่ำกบั 6 บำทต่อหุ้น อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมญัโดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัออกและ
เสนอขำย 
 
   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
   31 ธันวำคม  31 มนีำคม 

   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

   จ ำนวนคงเหลือ เพิม่ขึน้ จ ำนวนคงเหลือ 

 วนัทีอ่อก วนัทีเ่ร่ิมใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่ำงงวด หน่วย 
      

WAVE-W1 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 29 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 42,119,734 - 42,119,734 

   42,119,734 - 42,119,734 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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17 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 
ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด ค ำนวณโดยดูจำกจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั
เทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด บริษทัมีหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดอยูห่น่ึงประเภท คือ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (บำท) (53,814,044) (75,202,854) 4,561,808 (3,287,514) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีออกระหวำ่งงวด (หุน้) 422,758,333 421,200,000 422,758,333 421,200,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีบริษทัตอ้งออกใหต้ำมใบส ำคญั     
   แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุน้) (หมำยเหตุ 16) 42,119,734 - 42,119,734 - 

รวมจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 464,878,067 421,200,000 464,878,067 421,200,000 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.13) (0.18) 0.01 (0.01) 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บำท) (0.13) (0.18) 0.01 (0.01) 
 

18 หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้และภำระผูกพนั 
 
18.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภำระจำกกำรค ้ำประกนักำรขำยและเช่ำกลบัคืนให้กบับริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวน 7.49 ลำ้นบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 8.32 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 12.3) 
 

18.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทั เพื่อค ้ ำประกนัสัญญำก่อสร้ำง
จ ำนวน 31.9 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ .ศ. 2560 : จ ำนวน 47.8 ล้ำนบำท) และเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจ 1.22 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 1.22 ลำ้นบำท) 
 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้และภำระผูกพนั (ต่อ) 
 

18.3 ภำระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณทีีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำระยะยำวส ำหรับพื้นท่ีภำยในศูนยก์ำรคำ้และสัญญำเช่ำอำคำรหลำยฉบบัโดยมีระยะเวลำส้ินสุดสัญญำต่ำง ๆ กนั  
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 185,961,546 182,166,677 5,120,736 5,120,736 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 128,905,823 161,588,640 4,074,564 5,354,748 

เกินกวำ่ 5 ปี - 1,005,810 - - 

 314,867,369 344,761,127 9,195,300 10,475,484 

 
19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมำลีนนท์ บริษทั บีอีซี เวิลด์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั ซ่ึงตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย โดยถือหุน้ในบริษทัจ ำนวนร้อยละ 24.98 ร้อยละ 12.45 และร้อยละ 9.99 ตำมล ำดบั หุน้ท่ีเหลือร้อยละ 52.58 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 9 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
19.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
   ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ - 2,649,656 - - 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,879,570 - - 

 - 5,529,226 - - 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

19.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 10,856,767 10,411,605 
   บริษทัร่วม 89,413 - - - 
   กิจกำรร่วมคำ้ 1,476,168 - - - 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 111,771 - - 

 1,565,581 111,771 10,856,767 10,411,605 
     

ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - 10,155,957 7,324,157 
   บริษทัร่วม 47,947 - - - 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 87,027 - - 

 47,947 87,027 10,155,957 7,324,157 
 

19.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือสินค้ำ     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 75 - 75 
     

ต้นทุนกำรให้บริกำร  
 

 
    บริษทัร่วม 777,000 - - - 

     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
 

 
    กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,564,959 1,685,443 1,564,959 1,661,443 

 
    

ดอกเบีย้จ่ำย     

   บริษทัยอ่ย - - 115,288 185,548 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.3 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรซ้ือ/ขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 7)     
   กิจกำรร่วมคำ้ 9,070,770 31,186,906 - - 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,805,256 9,089,753 - - 

 17,876,026 40,276,659 - - 
     

ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 7)     

   บริษทัยอ่ย - - 57,783,932 48,178,644 
     

เงนิทดรองจ่ำย      

   บริษทัยอ่ย - - 546,200 962,000 
     

รำยได้ค้ำงรับ     

   บริษทัร่วม 1,582,061 1,470,543 - - 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 48,615,945 38,983,798 
     

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     

    บริษทัร่วม - 1,188,000 - - 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น      
   บริษทัร่วม 831,390 1,923,013 - - 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 840,998 840,998 - - 

 1,672,388 2,764,011 - - 
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 821,684 665,490 824,684 665,490 
     

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     

   บริษทัยอ่ย - - 758,051 674,113 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 887,452,900 840,452,900 

   บริษทัร่วม 2,750,000 2,750,000 - - 

 2,750,000 2,750,000 887,452,900 840,452,900 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
   ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

  บำท บำท 
    

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  2,750,000 840,452,900 

เงินกูเ้พิ่มในระหวำ่งงวด  - 47,000,000 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  2,750,000 887,452,900 

 
เงินใหกู้แ้ก่บริษทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงินบำท มีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบั MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ำยช ำระคืน เงินใหกู้ย้มืแก่
บริษทัร่วมอยูใ่นสกลุเงินบำท มีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 7.00 ถึง 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ำยช ำระคืน 
 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.5 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   บำท บำท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     

   บริษทัยอ่ย   12,000,000 12,000,000 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
  เฉพำะกจิกำร 

  บำท 
   

ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  12,000,000 
เงินกูเ้พิ่มระหวำ่งงวด  45,000,000 

เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งงวด  (45,000,000) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  12,000,000 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงินบำท มีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัเงินฝำกประจ ำธนำคำรบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่ไดก้ ำหนด
วนัจ่ำยช ำระคืน 
 

19.6 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   

   ผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 39,500,000 4,500,000 

 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

19.6 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  บำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  4,500,000 
เงินกูเ้พิ่มระหวำ่งงวด  35,000,000 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  39,500,000 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนด   
   ช ำระภำยในหน่ึงปี 17,069,783 - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนด   

   ช ำระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22,430,217 4,500,000 

 39,500,000 4,500,000 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืนอยู่ในสกุลเงินบำทมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี) 
 

19.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 
 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,663,040 15,699,352 7,018,436 9,668,671 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,446,639 785,387 540,171 534,467 

 29,109,679 16,484,739 7,558,607 10,203,138 
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