บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จเฉพาะกิ จการสาหรับงวดสามเดื อ น
และเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้า
ไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็ นต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สกุณา แย้ มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
กรุ งเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

187,227,634

203,678,455

2,056,274

15,848,482

เงินลงทุนระยะสั้น

6

11,478,079

21,539,476

3,478,079

3,539,476

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

235,211,873

367,622,632

158,148,499

88,323,696

-

2,750,000

952,952,900

840,452,900

สิ นค้าคงเหลือ

28,231,906

30,718,179

-

-

รายการโทรทัศน์ คอนเสิ ร์ต และรายการระหว่างผลิต

29,446,163

10,491,682

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

70,617,858

83,565,136

6,248,657

6,078,104

5,350,000

5,350,000

-

-

567,563,513

725,715,560

1,122,884,409

954,242,658

1,502,475

1,722,975

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

19.4

8

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9.1

-

-

430,000,000

430,000,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9.2

491,330,305

463,179,161

213,671,955

213,671,955

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

9.3

4,592,251

18,106,042

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

694,905,497

614,562,301

4,892,507

5,663,708

ค่าความนิยม

11

923,167,963

923,167,963

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10

248,081,344

243,595,328

-

-

30,985,764

30,418,311

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

204,902,482

185,664,474

1,289,184

1,289,184

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

2,599,468,081

2,480,416,555

649,853,646

650,624,847

รวมสิ นทรัพ ย์

3,167,031,594

3,206,132,115

1,772,738,055

1,604,867,505

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

88,651,075

31,566,575

27,387,846

96,999

204,000,000

264,000,000

145,000,000

150,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

212,285,358

262,403,385

89,195

88,693

รายได้รับล่วงหน้า

286,173,935

192,072,861

1,399

1,399

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

97,871,568

134,624,772

6,238,950

8,061,138

19.5

-

-

30,000,000

12,000,000

12.1

12,165,647

10,092,835

557,814

1,673,484

12.3

237,711,136

196,606,704

117,565,125

114,063,719

19.6

9,114,366

-

-

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

5,377,931

4,875,279

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

43,894,207

47,467,477

6,330,365

3,809,841

1,197,245,223

1,143,709,888

333,170,694

289,795,273

13,437,889

-

139,443

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.2

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

12.1

6,869,838

9,869,250

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

12.3

441,233,211

595,657,285

228,645,106

307,876,813

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

19.6

21,955,874

4,500,000

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

84,616,957

76,307,852

11,556,216

9,626,389

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

43,946,302

45,746,185

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15,418,307

17,002,677

-

-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

627,478,378

749,083,249

240,201,322

317,642,645

1,824,723,601

1,892,793,137

573,372,016

607,437,918

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

510,070,000

463,320,000

510,070,000

463,320,000

467,950,000

421,200,000

467,950,000

421,200,000

448,802,180

315,564,680

448,802,180

315,564,680

43,872,094

43,872,094

43,872,094

43,872,094

(91,445,695)

67,284,826

238,741,765

216,792,813

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

(15,650,122)

(9,330,791)

-

-

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

853,528,457

838,590,809

1,199,366,039

997,429,587

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

488,779,536

474,748,169

-

-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

1,342,307,993

1,313,338,978

1,199,366,039

997,429,587

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

3,167,031,594

3,206,132,115

1,772,738,055

1,604,867,505

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ น้

15

ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญจํานวน 510,070,000 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญจํานวน 467,950,000 หุ น้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุ น้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 421,200,000 หุ น้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุ น้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุน)กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

149,032,599
401,058,757

158,876,950
546,618,994

2,087
-

3,138
542,676

รวมรายได้

550,091,356

705,495,944

2,087

545,814

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

(53,702,830)
(307,420,183)

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

(563)
-

(823)
(11,247)

รวมต้ นทุน

(361,123,013)

(516,689,854)

(563)

(12,070)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

188,968,343
7,714,711
(138,944,934)
(94,295,387)
(12,963,719)
12,376,536

188,806,090
9,298,066
(116,740,794)
(113,862,947)
(12,896,864)
12,830,846

1,524
33,965,537
(13,528,070)
(6,320,411)
-

533,744
25,130,470
(492,505)
(13,693,119)
(5,929,451)
-

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(37,144,450)
(3,936,665)

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

14,118,580
-

5,549,139
-

(ขาดทุน)กําไรสํ าหรับงวด

(41,081,115)

(35,291,865)

14,118,580

5,549,139

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

767,661
(18,475,282)

(2,647,743)

-

-

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(58,788,736)

(37,939,608)

14,118,580

5,549,139

การแบ่ งปัน(ขาดทุน)กําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(44,199,804)
3,118,689

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

14,118,580
-

5,549,139
-

(41,081,115)

(35,291,865)

14,118,580

5,549,139

(62,291,256)
3,502,520

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

14,118,580
-

5,549,139
-

(58,788,736)

(37,939,608)

14,118,580

5,549,139

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(0.09)

(0.14)

0.03

0.01

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ปรับลด

(0.09)

(0.14)

0.03

0.01

หมายเหตุ
รายได้

ต้ นทุน
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การแบ่ งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(ขาดทุน)กําไรต่ อหุ้น

17

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

450,755,992
1,128,255,225

473,505,718
1,378,947,267

3,937
-

5,028
1,913,028

รวมรายได้

1,579,011,217

1,852,452,985

3,937

1,918,056

(170,382,852)
(865,648,600)

(173,638,272)
(1,156,694,273)

(979)
-

(1,304)
(657,989)

(1,036,031,452)

(1,330,332,545)

(979)

(659,293)

9.2, 9.3

542,979,765
37,607,729
(355,132,869)
(328,053,873)
(39,202,407)
34,106,765

522,120,440
22,540,990
(349,168,626)
(348,646,127)
(40,788,842)
44,958,956

2,958
80,794,701
(39,977,579)
(18,871,128)
-

1,258,763
83,171,655
(4,094,409)
(42,733,133)
(19,377,148)
-
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(107,694,890)
(17,310,605)

(148,983,209)
(8,641,943)

21,948,952
-

18,225,728
-

(125,005,495)

(157,625,152)

21,948,952

18,225,728

(2,240,897)
(5,198,882)

(4,250,046)

-

-

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(132,445,274)

(161,875,198)

21,948,952

18,225,728

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

(158,730,521)
33,725,026

(196,181,885)
38,556,733

21,948,952
-

18,225,728
-

(125,005,495)

(157,625,152)

21,948,952

18,225,728

(165,049,852)
32,604,578

(200,431,931)
38,556,733

21,948,952
-

18,225,728
-

(132,445,274)

(161,875,198)

21,948,952

18,225,728

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(0.35)

(0.47)

0.05

0.04

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ปรับลด

(0.35)

(0.47)

0.04

0.04

หมายเหตุ
รายได้

ต้ นทุน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
รวมต้ นทุน
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
(ขาดทุน)กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

14

(ขาดทุน)กําไรสํ าหรับงวด
(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9.2

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

(ขาดทุน)กําไรต่ อหุ้น

17

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

ส่ วนแบ่ งกําไร

การเปลีย่ น

ส่ วนได้ เสี ย

ทุนทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

- สํ ารอง

กําไร(ขาดทุน)

การแปลงค่ า

เบ็ดเสร็จอื่น

สั ดส่ วนเงินลงทุน

รวมส่ วนของ

ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจ

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

สะสม

งบการเงิน

จากบริษัทร่ วม

ในบริษัทย่ อย

บริษัทใหญ่

ควบคุม

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เงินปั นผลจ่าย
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
การซื้อบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

421,200,000
-

315,564,680
-

42,120,000
-

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

-

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

4,655,816
(214,490)
-

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

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

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

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

421,200,000

315,564,680

42,120,000

140,586,345

-

(433,786)

4,441,326

923,478,565

475,354,465

1,398,833,030

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 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

46,750,000

133,237,500

-

-

-

-

-

179,987,500

-

179,987,500

-

-

-

-

-

-

-

-

(18,300,150)

(18,300,150)

-

-

-

-

-

-

-

-

(273,061)

(273,061)

-

-

-

(158,730,521)

(1,120,449)

(5,198,882)

-

(165,049,852)

32,604,578

(132,445,274)

467,950,000

448,802,180

43,872,094

(91,445,695)

(1,029,463)

(17,393,809)

2,773,150

853,528,457

488,779,536

1,342,307,993

หมายเหตุ

การออกหุน้ ใหม่

15

เงินปั นผลจ่าย
การเลิกกิจการของบริ ษทั ่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

9.1

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนทีอ่ อกและ

จัดสรรแล้ ว -

รวมส่ วนของ

ชําระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

สํ ารองตามกฎหมาย

กําไรสะสม

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

421,200,000

315,564,680

42,120,000

183,503,035

962,387,715

-

-

-

18,225,728

18,225,728

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

421,200,000

315,564,680

42,120,000

201,728,763

980,613,443

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

421,200,000

315,564,680

43,872,094

216,792,813

997,429,587

46,750,000

133,237,500

-

-

179,987,500

-

-

-

21,948,952

21,948,952

467,950,000

448,802,180

43,872,094

238,741,765

1,199,366,039

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การออกหุน้ ใหม่
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราว
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรายการค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

(107,694,890)

(148,983,209)

21,948,952

18,225,728

130,768,073
17,592,069
(927,924)
(5,624,282)
61,397
(14,967,102)
(509)
(4,866,216)
3,781,962
1,075,013
39,202,407
8,309,105
(34,106,765)

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

771,165
(32,450,373)
(6,634,812)
61,397
(509)
(1,073)
18,871,128
1,929,827
-

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

32,602,338

(1,539,221)

4,495,702

(8,485,432)

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- รายการโทรทัศน์ คอนเสิ ร์ต และรายการระหว่างผลิต
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

147,338,533
2,486,782
(18,954,481)
29,298,202
(19,238,008)
(62,623,525)
94,101,074
(38,137,726)
(3,573,270)
(1,584,370)

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

(39,496,318)
509
55,779
502
(2,900,485)
2,520,524
-

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้

161,715,549
(37,817,888)
(35,526,213)

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

(35,323,787)
(17,792,831)
(226,332)

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

88,371,448

(116,327,236)

(53,342,950)

(64,566,077)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

10
10
14
6

14
10
10

9.2, 9.3

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

967,253
19,894,812
31,000,000
(21,000,000)
220,500

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

2,121,888
6,634,812
-

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

19.4

2,750,000

19,683,150

-

-

19.4

6,255,950
(199,837,439)
(5,923,908)

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

(112,500,000)
1,109
-

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

เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

(165,672,832)

72,130,654

(103,742,191)

108,817,551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ น้ ใหม่
การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย

57,084,500
138,000,000
(198,000,000)
35,000,000
(8,429,760)
(8,657,927)
6,000,000
(119,319,642)
179,987,500
(273,061)
(18,300,150)

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

27,290,847
(5,000,000)
75,000,000
(57,000,000)
(1,255,113)
(75,730,301)
179,987,500
-

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

63,091,460

(78,162,237)

143,292,933

(142,302,589)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

(14,209,924)
203,678,455

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

(13,792,208)
15,848,482

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

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด

(2,240,897)
187,227,634

141,018,974

2,056,274

4,596,951

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

19.5
19.5
19.6
19.6
12.3
12.3
15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
การรับเงินปันผลโดยนําไปหักกลบกับเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากบริ ษทั ร่ วม
การซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยมิได้ชาํ ระเงิน
การซื้ ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน

25,943,387
7,731,327

5,184,216
-

-

4,840,000
-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้ นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 3199 ชั้น 15 อำคำรมำลีนนท์ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตค ลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำกลุ่มกิจกำร
กลุ่มกิจกำรดำเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ยวกับกำรลงทุน กำรผลิตและจัดจำหน่ ำยรำยกำรโทรทัศน์ จำหน่ ำยละครโทรทัศน์ในรู ปแบบวีซีดีและดี วีดี
พร้ อมลิ ขสิ ทธิ์ ให้บริ กำรเช่ ำช่ วงพื้ นที่ ศู นย์กำรค้ำ จัดแสดงคอนเสิ ร์ตและโชว์ ให้บริ กำรสอนภำษำอังกฤษ ให้บริ กำรและจ ำหน่ ำยอำหำร
และเครื่ องดื่ม และจัดทำกิจกำรทำงกำรตลำด
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบำยกำรบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ข้อมูล
ทำงกำรเงินหลัก (คื อ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงิ นสด)
ได้นำเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบกำรเงินประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนอ
งบกำรเงิน ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติม
ตำมข้อกำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดั ทำ
ตำมกฎหมำย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใช้ในกำรจัด ท ำข้อ มู ลทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดี ย วกัน กับ นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใช้ในกำรจัด ท ำ
งบกำรเงินสำหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับกำรแสดง
รำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้ น ในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ ำงมีสำระสำคัญและเกีย่ วข้ องกับกลุ่มกิจกำรมีดงั ต่ อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรปรับปรุ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิน
ของกิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีกำรบัญชี สำหรับภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สิ น ทรั พ ย์ที่ ว ดั ด้ว ยมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมมี มู ล ค่ ำต่ ำกว่ำฐำนภำษี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน
จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีเกิดขึ้น
ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิ จกำรสำมำรถสันนิ ษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในมูลค่ำ
ที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของกำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี ได้เฉพำะในประเภทที่ กำหนด กำรพิ จำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญ ชี
จะต้องนำไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนั้น
ในกำรประมำณกำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หกั ภำษีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ที่ใช้หกั ภำษีน้ นั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ได้มี ก ำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนว่ำกำรเปิ ดเผยตำมข้อ ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ ให้ถือปฏิ บ ัติกับ ส่ วนได้เสี ยที่ ถูกจัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ ถือ ไว้เพื่ อ ขำย
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป
กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวแล้ว
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ทปี่ ระกำศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง รำยได้ จ ำกสั ญ ญำที่ ท ำกั บ ลู ก ค้ ำ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ ได้
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15

เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กำหนดสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ โดยให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้แทนมำตรฐำนต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

หลักกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่น้ ีอำ้ งอิงหลักกำรว่ำ
•
•

รำยได้จะรับรู ้เมื่อกำรควบคุมในสิ นค้ำหรื อบริ กำรได้โอนไปยังลูกค้ำ ซึ่ งแนวคิดของกำรควบคุมได้ถูกนำมำใช้
แทนแนวคิดของควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
กิจกำรรับรู ้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่สัญญำให้ลูกค้ำในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้น ๆ

กิจกำรรับรู ้รำยได้ตำมหลักกำรสำคัญตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ขั้นตอนแรก : ระบุสญ
ั ญำที่ทำกับลูกค้ำ
ขั้นที่สอง : ระบุภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญำ
ขั้นที่สำม : กำหนดรำคำของรำยกำร
ขั้นที่สี่ : ปันส่ วนรำคำของรำยกำรให้กบั ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญำ
ขั้นที่หำ้ : รับรู ้รำยได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจกำรปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ทปี่ ระกำศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง รำยได้ จ ำกสั ญ ญำที่ ท ำกั บ ลู ก ค้ ำ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ ได้
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ โดยกำรปรับปรุ งย้อนหลังตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำดโดยมีขอ้ อนุโลม
หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่ มต้น
ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ประกอบกับกำรเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่มเติ ม กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ มำปฏิ บ ัติ ใช้ค รั้ งแรกส ำหรั บ รอบระยะเวลำรำยงำนที่ เริ่ ม ต้น ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ ห ำรก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรประเมิ น ผลกระทบในรำยละเอี ย ดจำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกและคำดว่ำจะมีผลกระทบในเรื่ องดังต่อไปนี้
•

•
•

กำรรับประกันที่ขยำยเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจำกกำรรับประกันตำมปกติ ซึ่ งจะต้องรับรู ้เป็ นภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
แยกต่ำงหำกอี กประกำรหนึ่ ง ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบให้กิจกำรต้องเลื่ อนกำรรับ รู ้ รำยได้ส่วนดังกล่ำวออกไป
จนกว่ำภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิดงั กล่ำวจะเสร็จสิ้ น
กำรบัญชี สำหรับต้นทุนที่เกิ ดขึ้นเพื่อให้กิจกำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ - ต้นทุ นที่เคยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยอำจต้อง
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15
สิ ทธิในกำรคืน - มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 กำหนดให้แยกกำรแสดงมูลค่ำได้รับคืนสิ นค้ำจำก
ลูกค้ำและหนี้สินเงินคืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินทีป่ ระกำศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้ สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ ได้
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุน
สุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ทปี่ ระกำศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินทีป่ ระกำศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้ สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ ได้
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้น จะนำมำใช้แทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบัญชีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 101
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 103
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 104
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 106
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของ
ธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่คล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะ
ด้ำนกำรลงทุน
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรแสดงรำยกำร
เครื่ องมือทำงกำรเงินเป็ นหนี้ สินหรื อส่ วนของเจ้ำของ และกำรหักกลบสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินกับหนี้ สินทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ใช้กบั กำรจัดประเภทเครื่ องมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้ อกเครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อจัดเป็ น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้ สินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจัดประเภทดอกเบี้ ย เงินปั นผล ผลกำไรและ
ขำดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถำนกำรณ์ที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินต้องหักกลบกัน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน กำหนดให้กิจกำรต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเกี่ยวกับควำมมีนยั สำคัญของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่มีต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่กิจกำรเปิ ดรับ
ระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ทปี่ ระกำศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินทีป่ ระกำศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้ สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ ได้
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรคำนวณกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และกำร
บัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
-

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำ
- กำรจัด ประเภทรำยกำรและกำรวัด มู ล ค่ ำ สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ประเภทตรำสำรหนี้ แบ่ ง ออกเป็ น
สำมประเภทได้แก่ รำคำทุนตัดจำหน่ ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็ นกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
- หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย ยกเว้นหนี้สินทำงกำรเงินที่
ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน หรื อกิจกำรเลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุนเมื่อเข้ำเงื่อนไขที่กำหนด
- ตรำสำรอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

-

ข้อกำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีสำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่วดั มูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย หรื อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ ตำมสัญญำเช่ำ และสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกภำระผูกพันวงเงินสิ นเชื่ อ
และสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้ นเครดิตขึ้นก่อน กิจกำรต้องพิจำรณำ
กำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดิตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ นสำมระดับ ในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีกำร
วัดค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่ำงกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำ
หรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
กำรจัด หำเงิ น ที่ มี นัย ส ำคัญ และลู ก หนี้ ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะใช้วิธี ก ำรอย่ำงง่ ำย (simplified approach) ในกำร
พิจำรณำค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

-

กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซึ่ งเกิดจำกกิ จกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ย งของกิ จ กำรที่ ใ ช้เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ในกำรจัด กำรฐำนะเปิ ดที่ เกิ ด ขึ้ นจำกควำมเสี่ ย งนั้ น ๆ
ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุน (หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในกรณี ของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ที่กิจกำรเลือกแสดงกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) วิธีกำรดังกล่ำวมีเป้ำหมำยในกำร
แสดงถึงบริ บทของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงภำยใต้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยงเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจถึง
วัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ทปี่ ระกำศแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินทีป่ ระกำศแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้ สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้ องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ ได้
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ดงั กล่ ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงบัญชีที่เกี่ยวกับกำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเสี่ ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่เข้ำเงื่อนไข ให้แนวทำง
เกี่ยวกับเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถ
ถือโดยกิจกำรใด ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริ ษทั ใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรที่จะระบุมูลค่ำที่จะ
จัดประเภทรำยกำรใหม่ จำกส่ วนของเจ้ำของไปยังกำไรหรื อขำดทุ น ส ำหรั บ ทั้งเครื่ อ งมื อป้ องกัน ควำมเสี่ ยงและ
รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 19 เรื่ อ ง กำรช ำระหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ด้ว ยตรำสำรทุ น
ให้ ข ้อ กำหนดทำงบัญ ชี ส ำหรั บ กรณี ที่ กิจกำรออกตรำสำรทุ น ให้แก่ เจ้ำหนี้ เพื่ อ ช ำระหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ทั้งหมด
หรื อบำงส่ วน กิ จกำรต้องวัดมูลค่ำตรำสำรทุนที่ ออกให้แก่ เจ้ำหนี้ ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม กิ จกำรต้องตัดรำยกำรหนี้ สิน
ทำงกำรเงินทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเมื่อเป็ นไปตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่ำง
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินทำงกำรเงิน (หรื อบำงส่ วนของหนี้ สินทำงกำรเงิน)ที่ชำระและมูลค่ำยุติธรรมของ
ตรำสำรทุนที่ออกต้องรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ผูบ้ ริ ห ำรของกลุ่ ม กิ จ กำรอยู่ร ะหว่ำ งกำรประเมิ น ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น
ฉบับเหล่ำนี้มำใช้เป็ นครั้งแรก

3

ประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรนำนโยบำยกำรบัญชี
มำใช้ และจำนวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มกิ จกำรและแหล่งที่มำ
ของข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจ

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำยได้จำกส่ วนงำนธุรกิจ
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนธุรกิจ
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

สถำบัน
สอนภำษำ
บำท

ภัตตำคำร
บำท

ธุรกิจบันเทิง
และกิจกรรม
กำรตลำด
บำท

385,627,171
(439,817)
385,187,354

450,752,055
450,752,055

743,071,808
743,071,808

1,579,451,034
(439,817)
1,579,011,217

(48,823,625)

(13,602,900)

112,399,731

49,973,206
37,607,729
(41,820,041)
(148,360,142)
(39,202,407)
34,106,765
(107,694,890)
(17,310,605)
(125,005,495)

539,279
41,525,648
40,444,852

16,971,600
103,377,318
139,325,843

10,721,027
550,002,531
68,310,649

28,231,906
694,905,497
248,081,344
491,330,305
4,592,251
923,167,963
776,722,328
3,167,031,594

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถำวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ค่ำควำมนิยม
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบกำรเงินรวม

ข้ อมูล
ทำงกำรเงินรวม
บำท
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจ (ต่อ)

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
รำยได้จำกส่ วนงำนธุรกิจ
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนธุรกิจ
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถำวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ค่ำควำมนิยม
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบกำรเงินรวม

สถำบัน
สอนภำษำ
บำท

ภัตตำคำร
บำท

ธุรกิจบันเทิง
และกิจกรรม
กำรตลำด
บำท

295,616,587
295,616,587

473,500,690
473,500,690

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

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

(99,558,686)

(18,521,701)

134,679,863

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

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

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

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

30,718,179
614,562,301
243,595,328
463,179,161
18,106,042
923,167,963
912,803,141
3,206,132,115

ข้ อมูล
ทำงกำรเงินรวม
บำท

ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยส่ วนกลำง สิ นทรัพย์ของส่ วนงำนประกอบด้วยอุปกรณ์ สิ นค้ำคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสด
สำหรับกำรดำเนินงำน
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
5

มูลค่ ำยุติธรรม
กำรประมำณกำรมูลค่ ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึ งเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูล
สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
•

ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน

•

ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

•

ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู ้มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนงบกำไรขำดทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ

ข้ อมูลระดับ 1
บำท

ข้ อมูลระดับ 2
บำท

ข้ อมูลระดับ 3
บำท

รวม
บำท

3,478,079

-

-

3,478,079

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู ้มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนงบกำไรขำดทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ

ข้ อมูลระดับ 1
บำท

ข้ อมูลระดับ 2
บำท

ข้ อมูลระดับ 3
บำท

รวม
บำท

3,539,476

-

-

3,539,476

ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงงวด
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหว่ำงงวด
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
6

เงินลงทุนระยะสั้ น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 กันยำยน พ.ศ. 2561

เงินลงทุนชัว่ ครำวประกอบด้วย
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท

8,671,556
8,000,000
16,671,556
(5,193,477)
11,478,079

3,478,079
8,000,000
11,478,079
11,478,079

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

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน พ.ศ. 2561

เงินลงทุนชัว่ ครำวประกอบด้วย
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท

8,671,556
(5,193,477)
3,478,079

3,478,079
3,478,079

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

3,539,476
3,539,476

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำมีควำมเคลื่อนไหวดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

3,539,476
(61,397)
3,478,079
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19.3)
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19.3)
รำยได้คำ้ งรับ
เงินทดรองจ่ำย

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

146,136,555
15,590,428
161,726,983
(26,666,321)
135,060,662
41,515,722
37,743
10,644,080
37,344,926
10,608,740
235,211,873

207,583,604
40,276,659
247,860,263
(41,633,423)
206,226,840
28,488,896
77,071
9,235,668
110,097,348
13,496,809
367,622,632

121,082
69,312,283
3,013
86,712,121
2,000,000
158,148,499

160,331
38,983,798
38,923
48,178,644
962,000
88,323,696

ลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

94,902,205
26,752,839
4,189,744
4,905,444
30,976,751
161,726,983
(26,666,321)
135,060,662

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

-

-

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 มูลค่ำหนี้ สูญที่ตดั จำหน่ ำยระหว่ำงงวดเป็ นจำนวน 17,654,081 บำท และหนี้ สูญ
ได้รับคืนสำหรับงวดเป็ นจำนวน 12,413,865 บำท
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
8

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

5,350,000

5,350,000

เมื่ อวันที่ 9 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จกำรได้ป ระกำศควำมตั้งใจที่ จะขำยอำคำรชุ ดแห่ งหนึ่ ง โดยได้เริ่ มดำเนิ นกำรตำมแผนเพื่อหำผูซ้ ้ื อ
และเพื่อทำตำมแผนให้สมบูรณ์ โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และกำรร่ วมค้ ำ
9.1

กำรเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด

430,000,000
430,000,000

รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

บริ ษ ทั บิ๊ ก อี เว้น ท์ จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อ ยของกลุ่ มกิ จ กำร ได้จ ดทะเบี ยนเลิ ก กิ จกำรกับ กระทรวงพำณิ ช ย์เมื่ อ วัน ที่ 8 ธัน วำคม
พ.ศ. 2560 กำรชำระบัญชีดงั กล่ำวเสร็ จสิ้ นในวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2561
9.2

กำรเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกำไร
ส่ วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

463,179,161
34,360,556
(5,198,882)
(1,010,530)
491,330,305

213,671,955
213,671,955

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 หุ ้นของบริ ษทั ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 190.79 ล้ำนหุน้ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 :
175.09 ล้ำนหุน้ ) ได้นำไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื และวงเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 12)
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกิ จกำรได้มีมติอนุ มตั ิ กำรจ่ำยปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำหุ ้นละ 0.00556 บำท และหุ ้นปั นผลในอัตรำ 20 หุ ้นเดิม : 1 หุ ้นปั นผล ซึ่ งบริ ษทั ได้รับ
เงิ นสดจำนวน 1.01 ล้ำนบำท และหุ ้นปั นผลจำนวน 9.09 ล้ำนหุ ้น ภำยหลังกำรรั บหุ ้ นปั นผลดังกล่ ำว สั ดส่ วนกำรถื อหุ ้นของบริ ษ ทั ใน
บริ ษทั ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)
9.2

กำรเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั แม็กซ์ ครี เอทีฟ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มกิจกำร ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5,000,000 บำท
เป็ น 11,000,000 บำท โดยออกหุ ้นสำมัญเพิ่มจำนวน 60,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำทต่อหุ ้น โดยบริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ
วิลเลจ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มิได้ลงทุนในหุ ้นทุนที่ ออกใหม่ ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว ส่ วนได้เสี ยของ
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหำชน) ลดลง จำกร้อยละ 50.00 เป็ นร้อยละ 22.73

9.3

กำรเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งขำดทุน
เงินปั นผลรับจำกกำรร่ วมค้ำ

18,106,042
(253,791)
(13,260,000)
4,592,251

รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

เมื่อวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2561 กำรร่ วมค้ำ อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 และกำรร่ วมค้ำอินเด็กซ์ ดี 63 ซึ่ งเป็ นกิจกำรร่ วมค้ำของกลุ่มกิจกำรได้
มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ กำรจ่ ำยปั น ผลส ำหรับ ผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำหุ ้นละ 800 บำท และ 3,333.33 บำท ตำมลำดับ
ซึ่ งกลุ่มกิจกำรได้รับเงินสดจำนวน 12 ล้ำนบำท และ 1.26 ล้ำนบำทตำมลำดับ
9.4

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ ำมีดงั ต่ อไปนี้
รำยละเอียดของเงินลงทุนมีดงั นี้
สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
ประเภทของธุรกิจ

ประเทศที่
จดทะเบียน

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด
บริ ษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั เวฟ เอ็ดดูเคชัน่ กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จำกัด

กำรลงทุน
กำรลงทุน
กำรลงทุน
ให้บริ กำรและจัดทำกิจกรรมทำงกำรตลำด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
50.00

99.99
99.99
99.99
50.00

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

ภัตตำคำร

ไทย

99.99

99.99

บริษัทย่ อยภำยใต้ บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริ ษทั เอ็ฟฟิ เชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
สถำบันสอนภำษำ

ไทย

99.99

99.99

บริษัทย่ อยภำยใต้ บริษัทย่ อยภำยใต้ บริษัท เวฟ พิคเจอร์ ส จำกัด
บริ ษทั เวฟ ทีวี จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ำยรำยกำรโทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)
9.4

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ ำมีดงั ต่ อไปนี้ (ต่อ)
รำยละเอียดของเงินลงทุนมีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
ประเภทของธุรกิจ
บริษัทย่ อยภำยใต้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
บริ ษทั อีเว้นท์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
ให้บริ กำรติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องเล่นในงำน
บันเทิง
บริ ษทั เทรเบียง จำกัด
อยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี
บริ ษทั มีเดีย วิชนั่ (1994) จำกัด
ให้บริ กำรอุปกรณ์แสง สี เสี ยงในงำนบันเทิง
บริ ษทั อินสปำย อิมเมจ จำกัด
ให้บริ กำรจัดทำ ติดตั้งและรื้ อถอน
ป้ำยโฆษณำ
บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ ออนไลน์ จำกัด
ให้คำปรึ กษำและรับออกแบบจัดสร้ำงและ
ปรับปรุ ง website/Flash Media
บริ ษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จำกัด
ให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ อวิทยุ และ
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย)
ระบบกำรสื่ อสำรอื่น
จำกัด”)
บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด
ให้บริ กำรและจัดหำพื้นที่แสดงสิ นค้ำ และ
รับออกแบบงำนด้ำนโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์
บริ ษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จำกัด
ให้บริ กำรและจัดหำพื้นที่แสดงสิ นค้ำ และ
รับออกแบบงำนด้ำนโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์
บริ ษทั บิ๊ก อีเวนท์ จำกัด
ชำระบัญชีเสร็ จสิ้ น
บริ ษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด
ให้บริ กำรและจัดทำกิจกรรมทำงกำรตลำด
บริ ษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด
ให้บริ กำรออกแบบ ผลิตและจำหน่ำย
สิ่ งพิมพ์และสื่ อต่ำงๆ

ประเทศที่
จดทะเบียน

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
50.99
60.00

99.99
50.99
60.00

ไทย

26.51

26.51

ไทย

50.00

50.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย
ไทย
ไทย

99.99
58.18

50.00
99.99
58.18
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วม และกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)
9.4

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ ำมีดงั ต่ อไปนี้ (ต่อ)
รำยละเอียดของเงินลงทุนมีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
ประเภทของธุรกิจ
บริษัทย่ อยภำยใต้ บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด
บริ ษทั ไอ ซี วี จำกัด
ให้บริ กำรและจัดหำพื้นที่แสดงสิ นค้ำ และ
รับออกแบบงำนด้ำนโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
เพื่อจำหน่ำยให้ภำครัฐและเอกชน
บริษัทร่ วมภำยใต้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
บริ ษทั แม็กซ์ ครี เอทีฟ จำกัด
ให้คำปรึ กษำและรับออกแบบโฆษณำ
ประกำศโฆษณำ และจัดหำสื่ อโฆษณำ
บริ ษทั แฮปปี โอ้ จำกัด
ให้บริ กำรออกแบบ และผลิตสื่ อ
Application
บริ ษทั ทำวน์ แบรนด์ดิ้ง จำกัด
จัดทำโฆษณำ
กิจกำรร่ วมค้ ำภำยใต้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
กำรร่ วมค้ำ ไอดีทู
ออกแบบก่อสร้ำงและบริ หำรจัดกำรอำคำร
นิทรรศกำรไทย
กำรร่ วมค้ำ อินเด็กซ์ ซิ ต้ ี นีออน
เสนองำนโครงกำร จัดหำผูร้ ับเหมำงำน
จัดทำ ประกอบ ติดตั้ง งำนจัดแสดงและ
ผลิตสื่ อจัดแสดงสำหรับพิพิธภัณฑ์ศิริรำช
กำรร่ วมค้ำ อินเด็กซ์ ดี 103 มำโก้
ออกแบบ จัดทำ และบริ หำรจัดกำร อำคำร
แสดงนิทรรศกำรในงำน Yeosu
International
กำรร่ วมค้ำ อินเด็กซ์ ดี 63
ออกแบบ จัดทำและบริ หำรจัดกำร อำคำร
แสดงนิทรรศกำรในงำน CP-MEIJI
VISITOR CENTER
กำรร่ วมค้ำ อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103
ออกแบบ จัดทำและบริ หำรจัดกำร อำคำร
แสดงนิทรรศกำรในงำน Astana
International
กำรร่ วมค้ำ อินเด็กซ์ เอ-7
ออกแบบงำนโครงกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ทหำรเรื อแห่งใหม่

ประเทศที่
จดทะเบียน

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

สำธำรณรัฐ
สหภำพ
เมียนมำ

99.00

99.00

ไทย

10.00

10.00

ไทย

22.73

50.00

ไทย

33.00

33.00

ไทย

20.00

20.00

ไทย

67.00

67.00

ไทย

50.00

50.00

ไทย

70.00

70.00

ไทย

63.00

63.00

ไทย

90.00

90.00

ไทย

50.00

50.00
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
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ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ/ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์
บำท

สิ นทรัพย์
ไม่ มตี ัวตน
บำท

ทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์
บำท

สิ นทรัพย์
ไม่ มตี ัวตน
บำท

614,562,301
216,282,965
(1,389,734)
(3,781,962)
(130,768,073)
694,905,497

243,595,328
23,153,098
(1,075,013)
(17,592,069)
248,081,344

5,663,708
(36)
(771,165)
4,892,507

-

ที่ ดิ น อำคำรและส่ วนตกแต่ งปรั บปรุ งที่ มี รำคำตำมบัญชี จำนวน 237.74 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 241.52 ล้ำนบำท) ได้น ำไปเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 12.2 และ 12.3)
11

ค่ ำควำมนิยม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด - สุ ทธิ

923,167,963
923,167,963
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
12

เงินกู้ยืม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 19.5)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี (หมำยเหตุ 19.6)
ไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 19.6)

12.1

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

88,651,075
204,000,000

31,566,575
264,000,000

27,387,846
145,000,000

96,999
150,000,000

-

-

30,000,000

12,000,000

12,165,647

10,092,835

557,814

1,673,484

237,711,136

196,606,704

117,565,125

114,063,719

9,114,366
551,642,224

502,266,114

320,510,785

277,834,202

6,869,838
441,233,211

9,869,250
595,657,285

228,645,106

139,443
307,876,813

21,955,874
470,058,923

4,500,000
610,026,535

228,645,106

308,016,256

1,021,701,147

1,112,292,649

549,155,891

585,850,458

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
มูลค่ำปั จจุบนั ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีกำหนดชำระคืนดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ครบกำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

12,165,647
6,869,838
19,035,485

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

557,814
557,814

1,673,484
139,443
1,812,927
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
12.2

เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บำท
บำท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

204,000,000

264,000,000

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บำท
บำท
145,000,000

150,000,000

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 145 ล้ำนบำท ค้ ำประกันโดยหุ ้นจำนวน 63.5 ล้ำนหุ ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 50 ล้ำนหุ ้น)
ของบริ ษทั ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) (หมำยเหตุ 9.2) และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 59 ล้ำนบำท ค้ ำประกัน
โดยที่ดินและอำคำรของกลุ่มกิจกำร ซึ่ งมีมูลค่ำตำมบัญชี 222.91 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 232.19 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 10)
12.3

เงินกู้ยืมระยะยำว
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงงวด
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

792,263,989
6,000,000
(119,319,642)
678,944,347

421,940,532
(75,730,301)
346,210,231

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บำท
บำท
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บำท
บำท

237,711,136

196,606,704

117,565,125

114,063,719

441,233,211
678,944,347

595,657,285
792,263,989

228,645,106
346,210,231

307,876,813
421,940,532

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 666.01 ล้ำนบำท ค้ ำประกันโดยหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั เอ็ฟฟิ เชี ยนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส
จำกัด หุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด (มหำชน) และหุ ้นจำนวน 116.48 ล้ำนหุ ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 114.28
ล้ำนหุน้ ) ของบริ ษทั ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
เมื่อวันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั เอ็ฟฟิ เชี ยนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำซื้ อขำยและเช่ำกลับคืน
ส่ วนตกแต่งปรับปรุ งกับสถำบันกำรเงินเป็ นระยะเวลำ 3 ปี ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญำ บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวมีสิทธิ เลือกซื้ อทรัพย์สินในรำคำที่
ระบุ ตำมสั ญ ญำหรื อ ส่ งคื น ผูใ้ ห้เช่ ำโดยมี ภ ำระผูกพัน ที่ จะชดเชยส่ วนต่ ำงรำคำระหว่ำงรำคำที่ ระบุ ตำมสั ญ ญำและรำคำที่ ข ำยให้
บุคคลภำยนอก ซึ่ งเนื้ อหำของรำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน และเงินกูย้ ืมจำนวน 11.65 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 : 8.32 ล้ำนบำท) ค้ ำประกัน โดยส่ วนตกแต่ งปรับ ปรุ งมู ล ค่ ำ 14.83 ล้ำนบำท (31 ธัน วำคม พ.ศ. 2560 : 9.33 ล้ำนบำท)
(หมำยเหตุ 10) นอกจำกนี้เงินกูย้ มื ดังกล่ำวถูกค้ ำประกันโดยบริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
12

เงินกู้ยืม (ต่อ)
12.4

อัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เงินกูย้ มื และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
- อัตรำดอกเบี้ยคงที่
- อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน

31 ธันวำคม

30 กันยำยน

31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

179,105,725
842,595,422
1,021,701,147

208,462,085
903,830,564
1,112,292,649

70,557,813
478,598,078
549,155,891

71,812,927
514,037,531
585,850,458

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
12.5

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
ร้ อยละ

31 ธันวำคม
ร้ อยละ

30 กันยำยน
ร้ อยละ

31 ธันวำคม
ร้ อยละ

MLR - 2.25,
4.44 - 5.25
MLR - 1,
MLR - 2.5,
MLR - 3.52,
4.25
3.40 - 8.29

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

MLR - 2.25,
4.44
MLR - 2.5

MLR - 2.25,
4.44
MLR - 2.5

4.37

4.37

วงเงินกู้ยืม
กลุ่มกิจกำรและบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

267,000,000

193,000,000

40,000,000

40,000,000

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกำหนดภำยในหนึ่งปี เป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรได้รับมำเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและบริ ษทั
วงเงินกูย้ มื จำนวน 20 ล้ำนบำท ค้ ำประกันโดยหุน้ จำนวน 10.81 ล้ำนหุน้ ของบริ ษทั ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) (หมำยเหตุ 9.2)
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
13

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินระหว่ำงกำลตั้งขึ้นโดยกำรประมำณของฝ่ ำยบริ หำรในอัตรำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั กำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ ร้อยละ
16.07 ต่อปี (30 กันยำยน พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 5.80 ต่อปี )

14

รำยได้ อื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ดอกเบี้ยรับ
รำยได้ค่ำเช่ำ
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร อุปกรณ์
รำยได้อื่น
รวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

121,124
658,097
62,141
461,643
1,036,824
5,374,882
7,714,711

254,249
98,342
1,978,285
6,967,190
9,298,066

11,449,847
639,183
2,562,141
18,900,000
1,073
413,293
33,965,537

9,186,850
2,553,641
9,900,000
3,489,979
25,130,470

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

ดอกเบี้ยรับ
รำยได้ค่ำเช่ำ
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร อุปกรณ์
หนี้สูญรับคืน
รำยได้อื่น

927,924
1,094,395
124,282
889,414
4,866,216
14,018,692
15,686,806
37,607,729

2,073,573
98,342
2,245,757
18,123,318
22,540,990

32,450,373
1,775,539
6,634,812
38,700,000
1,073
1,232,904
80,794,701

26,632,771
22,590,842
29,700,000
414
4,247,628
83,171,655

รวม
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
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ทุนเรื อนหุ้น
จำนวนหุ้น จำนวนหุ้นสำมัญ
จดทะเบียน ทีอ่ อกจำหน่ ำย
หุ้น
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561
กำรออกและรับชำระค่ำหุน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หุ้นสำมัญ
บำท

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
บำท

รวม
บำท

463,320,000
46,750,000
510,070,000

421,200,000
46,750,000
467,950,000

421,200,000
46,750,000
467,950,000

315,564,680
133,237,500
448,802,180

736,764,680
179,987,500
916,752,180

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

421,200,000
421,200,000

421,200,000
421,200,000

315,564,680
315,564,680

736,764,680
736,764,680

หุ ้ น สำมัญ จดทะเบี ย นทั้ง หมดมี จ ำนวน 510,070,000 หุ ้ น (31 ธัน วำคม พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุ ้ น ) ซึ่ งมี มู ล ค่ ำที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 1 บำท
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 1 บำทต่อหุ ้น) หุ ้นสำมัญที่ได้ออกและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจำนวน 467,950,000 หุ ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 :
421,200,000 หุน้ )
พ.ศ. 2561
เมื่ อวันที่ 29 มี นำคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั ได้รับชำระค่ ำหุ ้นจำนวน 46,750,000 หุ ้น ซึ่ งมี มูลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยรั บช ำระที่ มู ลค่ ำหุ ้นละ
3.85 บำท คิ ดเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 179.99 ล้ำนบำท จำกบริ ษทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ ป จำกัด ทำให้จำนวนหุ ้นสำมัญที่ ออกและชำระเต็มมู ลค่ำแล้ว
มีจำนวน 467,950,000 หุน้ บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรรับชำระค่ำหุน้ ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้ ใหม่จำนวน 42,120,000 หุ ้น
มู ลค่ ำที่ ตรำไว้ 1 บำทต่ อ หุ ้น เพื่ อ รองรับ กำรใช้สิ ท ธิ ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สำมัญ ของบริ ษ ทั ที่ ได้จดั สรรให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม
(‘WAVE-W1’) โดยภำยหลังกำรเพิ่มทุน บริ ษทั มีหุ้นสำมัญจดทะเบี ยนเพิ่มขึ้นจำก 421,200,000 หุ ้น เป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 463,320,000 หุ ้น
บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
16

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่ อวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ กำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสำมัญชนิ ดระบุ ชื่อ
ผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘WAVE-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น ก่อนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ในสัดส่ วน
10 หุ ้นสำมัญเดิ มต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เกิน 42,120,000 หน่ วย และมีรำคำกำรใช้
สิ ทธิ เท่ ำกับ 6 บำทต่ อหุ ้น อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 ใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสำมัญโดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่ บริ ษทั ออก
และเสนอขำย
ณ วันที่
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
วันทีอ่ อก
WAVE-W1

17

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

จำนวนคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ จำนวนคงเหลือ
วันทีเ่ ริ่มใช้ สิทธิ
หน่ วย ในระหว่ ำงงวด
หน่ วย

11 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 29 ธันวำคม พ.ศ. 2560

42,119,734
42,119,734

-

42,119,734
42,119,734

(ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้น
(ขำดทุน)กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำร(ขำดทุน)กำไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วในระหว่ำงปี
(ขำดทุน)กำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยดูจำกจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่ หุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็ นหุ น้ สำมัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดอยูห่ นึ่งประเภท คือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560

(ขำดทุน)กำไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกระหว่ำงงวด (หุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่บริ ษทั ต้องออกให้ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ - WAVE-W1 (หุน้ ) (หมำยเหตุ 16)
รวมจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )

(44,199,804)

(57,165,285)

14,118,580

5,549,139

467,950,000

421,200,000

467,950,000

421,200,000

42,119,734
510,069,734

42,119,734
463,319,734

42,119,734
510,069,734

42,119,734
463,319,734

(0.09)
(0.09)

(0.14)
(0.14)

0.03
0.03

0.01
0.01

(ขำดทุน)กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)
(ขำดทุน)กำไรต่อหุน้ ปรับลด (บำท)

34

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
17

(ขำดทุน)กำไรต่ อหุ้น (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่
(ขำดทุน)กำไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกระหว่ำงงวด (หุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่บริ ษทั ต้องออกให้ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ - WAVE-W1 (หุน้ ) (หมำยเหตุ 16)
รวมจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
(ขำดทุน)กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)
(ขำดทุน)กำไรต่อหุน้ ปรับลด (บำท)

18

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560

(158,730,521)

(196,181,885)

21,948,952

18,225,728

453,051,648

421,200,000

453,051,648

421,200,000

42,119,734
495,171,382

22,062,718
443,262,718

42,119,734
495,171,382

22,062,718
443,262,718

(0.35)
(0.35)

(0.47)
(0.47)

0.05
0.04

0.04
0.04

หนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ และภำระผูกพัน
18.1

กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั มี ภำระจำกกำรค้ ำประกันกำรขำยสัญ ญำขำยและเช่ ำกลับคื น ให้กบั บริ ษทั ย่อย เป็ นจำนวน
11.65 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 8.32 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 12.3)

18.2

หนังสื อคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิ จกำรมีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษทั เพื่อค้ ำประกันสัญญำก่อสร้ำง
จำนวน 18 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 47.8 ล้ำนบำท) และเพื่อกำรดำเนิ นธุรกิจจำนวน 1 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 :
จำนวน 1.22 ล้ำนบำท)

35

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
18

หนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ และภำระผูกพัน (ต่อ)
18.3

ภำระผูกพันภำยใต้ สัญญำแฟรนไชส์
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่ ม กิ จ กำรมี ภ ำระผูกพัน ส ำหรับ ค่ ำตอบแทนต่ อ เนื่ อ งในกำรด ำเนิ น งำนของกลุ่ ม ธุ รกิ จ สถำบัน
สอนภำษำดังต่อไปนี้
18.3.1 ค่ำธรรมเนียมต่อเนื่องในอัตรำร้อยละ 7 ของรำยได้ที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนของสถำบันสอนภำษำ
18.3.2 ค่ำธรรมเนียมต่อเนื่องสำหรับแฟรนไชส์ในอัตรำร้อยละ 20 ของรำยได้ของที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนของแฟรนไชส์

18.4

ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นข้ อผูกตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน - กรณีทกี่ ลุ่มกิจกำรเป็ นผู้เช่ ำ
กลุ่มกิจกำรมีสญ
ั ญำเช่ำระยะยำวสำหรับพื้นที่ภำยในศูนย์กำรค้ำและสัญญำเช่ำอำคำรหลำยฉบับโดยมีระยะเวลำสิ้ นสุ ดสัญญำต่ำง ๆ กัน
ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

200,383,207
124,134,880
324,518,087

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

5,120,736
1,514,196
6,634,932

5,120,736
5,354,748
10,475,484

36

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ ครอบครัวมำลีนนท์ บริ ษทั บี อีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ ป จำกัด ซึ่ งตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย โดยถือหุน้ ในบริ ษทั จำนวนร้อยละ 24.98 ร้อยละ 12.45 และร้อยละ 9.99 ตำมลำดับ หุน้ ที่เหลือร้อยละ 52.58 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 9
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
19.1

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

รำยได้ ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

-

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

-

532,677
532,677

86,643
86,643

91,413
91,413

19,938,218
19,938,218

10,431,375
10,431,375

48,114
48,114

49,012
43,986
92,998

11,416,688
11,416,688

9,053,357
9,053,357

37

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.1

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รำยได้ ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

-

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

-

1,598,028
1,598,028

264,198
1,490,631
1,754,829

270,948
22,378
293,326

41,674,350
41,674,350

31,300,636
31,300,636

143,846
143,846

158,685
298,555
457,240

32,279,990
32,279,990

24,875,406
24,875,406

38

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.2

กำรซื้อสิ นค้ ำและบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

240

394

240

394

2,834,338

1,122,875

-

-

63,398
2,740,528
2,803,926

1,673,283
1,673,283

1,531,428
1,531,428

1,673,283
1,673,283

-

-

523,562

186,794

ซื้อสิ นค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
บริ ษทั ร่ วม
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ต้ นทุนกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย

39

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.2

กำรซื้อสิ นค้ ำและบริกำร (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

470

629

470

629

4,352,146
4,352,146

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

-

-

110,398
5,870,682
5,981,080

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

4,661,582
4,661,582

5,227,907
5,227,907

-

-

691,206

559,952

ซื้อสิ นค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ต้ นทุนกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย

40

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.3

ยอดค้ ำงชำระทีเ่ กิดจำกกำรซื้อ/ขำยสิ นค้ ำและบริกำร
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ลูกหนีก้ ำรค้ำ (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30,813
7,506,032
8,053,583
15,590,428

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

-

-

-

-

86,712,121

48,178,644

-

-

2,000,000

962,000

1,764,647

1,470,543

-

-

-

-

69,312,283

38,983,798

-

1,188,000

-

-

2,737,662
686,952
3,424,614

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

502
502

-

502,865

665,490

502,865

665,490

-

-

509,178

674,113

ลูกหนีอ้ ื่น (หมำยเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ร่ วม
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ย่อย
ค่ ำใช้ จ่ำยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ
บริ ษทั ร่ วม
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ และเจ้ ำหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.4

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

-

2,750,000
2,750,000

952,952,900
952,952,900

840,452,900
840,452,900

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิ่มระหว่ำงงวด
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงงวด
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

2,750,000
(2,750,000)
-

840,452,900
112,500,000
952,952,900

เงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นสกุลเงินบำท มีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับ MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และไม่ระบุวนั จ่ำยชำระ
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.5

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

-

-

30,000,000

12,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิ่มระหว่ำงงวด
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงงวด
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
บำท

-

12,000,000
75,000,000
(57,000,000)
30,000,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นสกุลเงินบำท มีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับเงินฝำกประจำธนำคำรบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่ได้กำหนด
วันจ่ำยชำระคืน
19.6

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

31,070,240

4,500,000

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ผูบ้ ริ หำรสำคัญของกิจกำร
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.6

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
บำท
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินกูเ้ พิ่มระหว่ำงงวด
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงงวด

4,500,000
35,000,000
(8,429,760)
31,070,240

รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนด
ชำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

9,114,366

-

21,955,874
31,070,240

4,500,000
4,500,000

เงิ นกู้ยืม ระยะยำวจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน อื่ น อยู่ในสกุล เงิ น บำทมี อ ตั รำดอกเบี้ ยร้ อยละ 4.25 ถึ งร้ อ ยละ 6.75 ต่ อ ปี (31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี ) และมีกำหนดชำระคืนทุกหกเดือนถึงพ.ศ. 2563
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดระหว่ ำงกำลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
19

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
19.7

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญของกิจกำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญของกิจกำรสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

16,921,649
836,755
17,758,404

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

8,433,437
540,172
8,973,609

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

20

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

30 กันยำยน
พ.ศ. 2560
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

50,755,195
2,510,265
53,265,460

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

25,310,310
1,620,516
26,930,826

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

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำน
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด
เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ลำคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท มี เดี ย วิชั่น (1994) จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของกลุ่ ม กิ จ กำร ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ กำรจ่ ำยปั น ผลส ำหรั บ
ผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ ้นละ 61.14 บำท เป็ นจำนวนทั้งหมด 25 ล้ำนบำท บริ ษทั ได้จ่ำยเงินปั นผล ดังกล่ำวเมื่อวันที่
12 ตุลำคม พ.ศ. 2561
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