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งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุด 

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงินทีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุด 

วนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ  

ซึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นําเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 

แยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 และ ข้อ 15 สําหรับ 

งบการเงินรวมของบริษทั ซึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัค่าความนิยม 

กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิด

เงินสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา (จาํนวน 

390 ลา้นบาท) ส่วนงานธุรกิจภตัตาคาร (จาํนวน 409 ลา้นบาท) 

และส่วนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จาํนวน 125 ลา้นบาท) 

หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ร้อยละ 12 และ ร้อยละ 3 ของสินทรัพยร์วม

ในงบการเงินรวม ตามลาํดบั 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

นิยมทีเกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี โดยไม่คาํนึงว่าจะมี

ข้อบ่งชีของการด้อยค่าเกิด ขึนหรือไม่  ตามข้อก ําหนดของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 เรือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์

ผู ้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของ 

ค่าความนิยมและสรุปว่ามูลค่ าตามบัญชีของค่าความนิยม

ภายหลงัการตงัค่าเผือการดอ้ยค่าแสดงไวอ้ย่างเหมาะสม 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําค ัญ กับการตรวจสอบก ารด้อยค่ าข อง 

ค่าความนิยม เนื องจากมูลค่ าข องค่ าค วามนิยม ดังกล่าวมี

สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนีในการประเมินมูลค่าจาก

การใช้งานของค่าความนิยมนันขึนอยู่กับประมาณการ และ 

ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประเมินผลประกอบการของหน่วย

สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดนนัๆ และการประมาณอตัราคิดลด 

ที ใช้ ใน ก าร จัดทํ าป ร ะ ม าณ ก าร ก ร ะ แ ส เงิน ส ด  ซึ งก าร

เปลียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กนอ้ย อาจส่งผลกระทบ

อย่างมีสาระสําคญัต่อมูลค่าทีคาดว่าจะรับคืนและการดอ้ยค่าของ 

ค่าความนิยม 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีทีผู ้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ

กระแสเงินสดของแต่ละ CGU เพือประเมินมูลค่าจากการใช้

รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการคํานวณ นอกจากนี

ขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกบังบประมาณ

ทางการเงินซึงไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้

พบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน และคณะกรรมการได้สอบทาน 

ขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้ลว้ 
 

ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2561) 

กับข้อมูลในประมาณ การกระแสเงินสดทีจัดทําในปีก่อน  

(พ.ศ. 2560) เพือพิจารณาว่าการจัดทําประมาณการในอดีตได้

จดัทาํขึนจากขอ้สมมติฐานซึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ขา้พเจา้

พบว่าผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณการ

กระแสเงินสดของปีก่อน 
 

นอกจากนี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 อัตราการเติบโตซึงผู ้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณ 

การกระแสเงินสด โดยข้าพเจา้เปรียบเทียบอตัราการ

เติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ  

และแนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 อตัราคิดลดซึงผูบ้ริหารใช้ในการจดัทาํประมาณการ

ซึงข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 

กลุ่มกิ จการ โดยเปรียบเทียบกับข้อ มูลในตลาด 

สาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

ขา้พเจา้พบว่าข้อสมมติฐานซึงผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณมูลค่า

จากการใช ้มีความสมเหตุสมผล ภายใตส้ถานการณ์ทีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั 

 
  
 



 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษทัย่อย 
 

 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.4 สําหรับงบการเงิน

ของบริษทั ซึงไดเ้ปิดเผยข้อมูลเกียวกบัเงินให้กู ้ยืมระยะสันแก่

บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัมีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัย่อย 2 แห่งซึงประกอบธุรกิจหลกั

ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา และส่วนงาน

ธุรกิจภตัตาคาร จาํนวน 410 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หรือคิดเป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 27 ของสินทรัพย์รวมของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

ผูบ้ริหารประเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัยอ่ย

ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณ การกระแสเงินสดของ 

ส่วนงานธุรกิจทีเกียวข้องและสรุปว่าเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย

ดงักล่าว จะสามารถเรียกชาํระคืนไดท้งัจาํนวน ดงันนั บริษทัจึง

ไม่ไดบ้นัทึกค่าเผือหนีสงสยัจะสูญสาํหรับเงินให้กูยื้มดงักล่าว  

 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญักบัการตรวจสอบค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ดังกล่าว เนืองจากมูลค่านันมีสาระสําคัญต่องบการเงิน และ 

ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ทีใชใ้นการประเมินค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีสําคัญของผูบ้ริหารในการพิจารณา 

ขอ้สมมติฐานดงักล่าวประกอบดว้ยอตัราการเติบโต และอตัรา

คิดลด เป็นตน้ 

 

เนืองจากผูบ้ริหารประเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกู้

ของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการกระแส 

เงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา และส่วนงานธุรกิจ

ภตัตาคาร ข้าพเจา้ทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว 

ตามวิธีดงัต่อไปนี 

 ก าร เป รียบ เที ยบ ป ร ะ ม าณ การ ก ร ะ แส เงิน ส ด กับ

งบ ปร ะ ม าณ ท างก าร เงิน ซึ งไ ด้รับ ก ารอ นุ มั ติ โด ย

คณะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้พบว่าขอ้มูลสอดคลอ้งกนั  

 การเป รี ยบ เที ยบ ผลก ารดําเนิ น งานข องปี ปั จจุ บั น  

(พ.ศ. 2561) กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที

จัดทําในปีก่อน (พ.ศ. 2560) เพือพิจารณาว่าการจัดทํา

ประมาณการในอดีตได้จัดทําขึนจากข้อสมมติฐาน 

ซึงดีกวา่ความเป็นจริงหรือไม่  

 การทดสอบขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราการเติบโต และ

อัตราคิดลด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโต

ดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้ม

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั และพจิารณาอตัราคิด

ลดจากตน้ทุนทางการเงินเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในตลาด

สาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าว ขา้พเจา้

พบว่าการประเมินของผูบ้ริหารเกียวกบัการตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ

สําหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยมีความเหมาะสมตามหลักฐาน 

ทีมีอยู ่

 

 



 

 

ข้อมูลอืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อ

ขอ้มูลอืน 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืน 

มีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสาร

เรืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพือให้สามารถจดัทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่กรรมการมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 



 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระ สําคัญเมือคาดการณ์ 

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยียง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียง

เหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียง 

ทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลียนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้า 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 

ตามทีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่างๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ 

ไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจ

พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า 

จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักลา่ว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

สกุณา  แย้มสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4906 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 179,174,164 203,678,455 163,334 15,848,482

เงินลงทุนระยะสนั 8 5,712,307 21,539,476 2,712,307 3,539,476

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 378,568,332 367,622,632 181,007,807 88,323,696

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 32.4 - 2,750,000 992,952,900 840,452,900

สินคา้คงเหลือ 10 27,138,532 30,718,179 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ต และรายการระหวา่งผลิต 24,506,095 10,491,682 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 62,056,707 83,565,136 6,261,457 6,078,104

สินทรัพยไม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 12 3,900,000 5,350,000 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 681,056,137 725,715,560 1,183,097,805 954,242,658

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 1,250,000 1,722,975 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 - - 387,000,000 430,000,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 478,922,684 463,179,161 213,671,955 213,671,955

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 760,812 18,106,042 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 705,446,998 614,562,301 8,448,678 5,663,708

ค่าความนิยม 15 923,167,963 923,167,963 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 242,438,284 243,595,328 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 55,882,513 30,418,311 27,129,999 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 18 182,214,918 185,664,474 1,289,184 1,289,184

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,590,084,172 2,480,416,555 637,539,816 650,624,847

รวมสินทรัพย์ 3,271,140,309 3,206,132,115 1,820,637,621 1,604,867,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

7



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 19 90,608,751 31,566,575 35,413,725 96,999

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19.2 184,000,000 264,000,000 130,000,000 150,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 20 284,444,575 262,403,385 588 88,693

รายไดรั้บล่วงหนา้ 220,338,618 192,072,861 1,399 1,399

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 136,279,995 134,624,772 7,115,379 8,061,138

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 32.5 18,500,000 - 43,500,000 12,000,000

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19.1 12,606,517 10,092,835 573,289 1,673,484

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19.3 144,935,402 196,606,704 37,514,777 114,063,719

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 32.6 17,455,875 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,624,139 4,875,279 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน                       70,211,450 47,467,477 7,374,440 3,809,841

รวมหนีสินหมุนเวยีน                  1,197,005,322 1,143,709,888 261,493,597 289,795,273

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,969,070 - - -

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19.1 6,662,991 9,869,250 2,359,965 139,443

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.3 494,406,305 595,657,285 308,694,993 307,876,813

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 32.6 13,614,365 4,500,000 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 79,515,278 76,307,852 12,199,491 9,626,389

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 43,346,342 45,746,185 - -

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน                       13,845,541 17,002,677 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน                  660,359,892 749,083,249 323,254,449 317,642,645

รวมหนีสิน 1,857,365,214 1,892,793,137 584,748,046 607,437,918

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

8



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น                                22

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัจาํนวน 510,070,000 หุ้น 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุ้น

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญัจาํนวน 467,950,000 หุ้น 

(พ.ศ. 2560 : 421,200,000 หุ้น)

มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 46,795,718 43,872,094 46,795,718 43,872,094

(ขาดทุน)กาํไรสะสม (120,908,307) 67,284,826 272,341,677 216,792,813

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (3,114,398) (9,330,791) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 839,525,193 838,590,809 1,235,889,575 997,429,587

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 574,249,902 474,748,169 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,413,775,095 1,313,338,978 1,235,889,575 997,429,587

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,271,140,309 3,206,132,115 1,820,637,621 1,604,867,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

9



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 593,524,087 627,210,842 4,404 5,028

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,861,266,605 1,779,959,288 - 2,445,704

รวมรายได้ 2,454,790,692 2,407,170,130 4,404 2,450,732

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (221,722,032) (242,437,872) (1,133) (1,229)

ตน้ทุนการให้บริการ (1,379,777,704) (1,473,634,727) - (657,989)

รวมต้นทุน (1,601,499,736) (1,716,072,599) (1,133) (659,218)

กําไรขันต้น 853,290,956 691,097,531 3,271 1,791,514

รายไดอื้น 27 50,721,994 27,443,941 110,618,839 122,011,967

ค่าใชจ่้ายในการขาย (430,364,118) (448,557,019) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (531,144,821) (509,360,656) (53,337,955) (63,179,934)

ตน้ทุนทางการเงิน (52,199,444) (55,893,002) (25,941,666) (25,581,675)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 13.1, 13.2 16,743,832 59,314,606 - -

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (92,951,601) (235,954,599) 31,342,489 35,041,872

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 29 (6,574,851) (17,188,432) 27,129,999 -

(ขาดทุน)กําไรสําหรับปี (99,526,452) (253,143,031) 58,472,488 35,041,872

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

10



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอืน 25

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,142,329 585,184 - -

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,628,466) - - -

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียน

จากการแปลงค่างบการเงิน (2,285,849) 181,973 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 13.1 (429,734) (16,011,187) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (95,728,172) (268,387,061) 58,472,488 35,041,872

การแบ่งปัน(ขาดทุน) กําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (188,526,441) (268,316,494) 58,472,488 35,041,872

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 88,999,989 15,173,463 - -

(99,526,452) (253,143,031) 58,472,488 35,041,872

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (186,842,168) (283,651,511) 58,472,488 35,041,872

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 91,113,996 15,264,450 - -

(95,728,172) (268,387,061) 58,472,488 35,041,872

(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้น 26

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (0.41) (0.64) 0.13 0.08

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นขนัปรับลด (0.41) (0.64) 0.12 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่วนแบ่งกําไร การเปลยีน รวมส่วนของ

ทุนทอีอกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง กําไร(ขาดทุน) การแปลงค่า เบ็ดเสร็จอืนจาก สัดส่วนเงินลงทุน เจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย สะสม งบการเงนิ บริษัทร่วม ในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

เงินปันผลจา่ยโดยบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (17,525,605) (17,525,605)

การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (1,500,000) (1,500,000)

การลดทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (750,000) (750,000)

การซือบริษทัยอ่ย 31.1, 31.2 - - - - - - - - 19,951,000 19,951,000

การลงทุนในบริษทัยอ่ยทีก่อตงัใหม่ - - - - - - - - 16,811 16,811

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 1,752,094 (1,752,094) - - - - - -

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 31.1 - - - - - - (1,882,666) (1,882,666) 1,882,666 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (267,731,310) 90,986 (16,011,187) - (283,651,511) 15,264,450 (268,387,061)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 43,872,094 67,284,826 90,986 (12,194,927) 2,773,150 838,590,809 474,748,169 1,313,338,978

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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

การออกหุ้นใหม่ 22 46,750,000 133,237,500 - - - - - 179,987,500 - 179,987,500

เงินปันผลจา่ยโดยบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (30,550,150) (30,550,150)

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

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 31.3 - - - - - - - - 47,000,000 47,000,000

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 24 - - 2,923,624 (2,923,624) - - - - - -

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 31.2, 31.3 - - - - - - 7,789,052 7,789,052 (7,789,052) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (185,269,509) (1,142,925) (429,734) - (186,842,168) 91,113,996 (95,728,172)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (120,908,307) (1,051,939) (12,624,661) 10,562,202 839,525,193 574,249,902 1,413,775,095

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

กําไร(ขาดทุน)สะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

12



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนทอีอกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง กําไรสะสม รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 315,564,680 42,120,000 183,503,035 962,387,715

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 35,041,872 35,041,872

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 1,752,094 (1,752,094) -

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 421,200,000 315,564,680 43,872,094 216,792,813 997,429,587

การออกหุ้นใหม่ 22 46,750,000 133,237,500 - - 179,987,500

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 58,472,488 58,472,488

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 24 - - 2,923,624 (2,923,624) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน) กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (92,951,601) (235,954,599) 31,342,489 35,041,872

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคา 14 178,122,384 172,790,553 1,009,797 1,248,350

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 23,721,232 22,673,850 - -

ดอกเบียรับ 27 (1,350,583) (2,218,750) (44,227,701) (36,121,028)

เงินปันผลรับ (5,625,672) (2,598,342) (6,634,812) (22,590,842)

ขาดทุน(กาํไร)ทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนชวัคราว 827,169 (60,683) 827,169 (60,683)

(กลบัรายการ) ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (22,711,101) 2,736,997 - -

(กลบัรายการ) ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยั (53,476) 3,026,132 (583) (54,907)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย (6,604,757) - - -

ค่าเผอืการดอ้ยค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย (23,619,518) - - -

ค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 6,685,560 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27 (7,147,798) (341,118) (2,546) (414)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 8,240,449 1,300,935 - 10,406

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 1,097,321 133,137 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 - - (4,000,000) (18,981,129)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

   ไม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 12 1,450,000 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 23,075,262 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืระยะสัน

   แก่กิจการทีเกียวขอ้ง 32.4 2,700,000 - - -

ตน้ทุนทางการเงิน 52,199,444 55,893,002 25,941,666 25,581,675

ขาดทุน(กาํไร)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   ระยะยาวอืนของพนกังาน 3,654,958 (3,971,522) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,991,234 11,348,563 2,573,102 2,510,753

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13.1, 13.2 (16,743,832) (59,314,606) - -

108,195,853 (4,795,629) 6,828,581 (13,415,947)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

บาท บาท บาท บาท

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 11,709,852 (121,556,744) (50,824,284) (38,106,194)

- สินคา้คงเหลือ 3,633,124 (5,494,402) 583 54,907

- รายการโทรทศัน์ คอนเสิร์ตและรายการระหวา่งผลิต (14,014,413) 17,866,314 - -

- สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 46,057,077 20,178,538 92,186 (148,087)

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ - 3,252,866 - 3,252,866

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 33,673,832 (35,545,479) - 83,710

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11,696,967 93,429,204 (88,105) (22,404)

- รายไดรั้บล่วงหนา้ 28,265,757 43,719,697 - (50,000)

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (60,832) 32,923,567 (3,110,696) 2,975,092

- หนีสินหมุนเวียนอืน 22,743,973 (1,425,775) 3,564,599 151,391

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,296,437) (66,150) - -

- หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (3,157,134) 797,011 - -

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 243,447,619 43,283,018 (43,537,136) (45,224,666)

ดอกเบียจ่าย (50,483,389) (55,782,518) (23,776,729) (24,967,594)

จ่ายภาษีเงินได้ (47,867,152) (58,241,210) (275,537) (11,062,868)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 145,097,078 (70,740,710) (67,589,402) (81,255,128)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,406,133 2,882,883 2,367,874 2,371,151

รับเงินปันผล 23,541,477 22,590,842 6,634,812 22,590,842

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 39,000,000 435,688,180 - 389,688,180

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (24,000,000) (172,688,180) - (118,688,180)

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 472,975 (152,475) - -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน

แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 32.4 50,000 19,683,150 - -

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสัน

แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 32.4 - (19,000,000) (152,500,000) (205,026,450)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13.3 47,000,000 - 47,000,000 -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (1,050,000) - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (400,000) - -

เงินสดจ่ายเจา้หนีเงินลงทุน - (111,526,450) - -

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,579,063 7,994,348 2,605 1,215

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (259,475,936) (118,620,923) - (126,200)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,739,618) (1,272,055) - -

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (172,165,906) 64,129,320 (96,494,709) 90,810,558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 59,042,176 8,197,458 35,316,726 96,999

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - 508,500,000 - 210,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (80,000,000) (376,500,000) (20,000,000) (160,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 32.5 18,500,000 - 93,500,000 6,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 32.5 - - (62,000,000) (37,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 32.6 35,000,000 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 32.6 (8,429,760) (30,960,000) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.3 6,000,000 31,077,296 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19.3 (158,922,282) (183,531,962) (75,730,762) (113,778,529)

จ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (15,504,037) (11,294,919) (2,674,501) (1,673,484)

เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 179,987,500 21,017,811 179,987,500 -

เงินสดจ่ายเพอืลดทุนในบริษทัยอ่ย - (750,000) - -

การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (273,061) (1,500,000) - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (30,550,150) (17,525,605) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,850,386 (53,269,921) 148,398,963 (96,355,014)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (22,218,442) (59,881,311) (15,685,148) (86,799,584)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,285,849) 181,973 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสินปี 179,174,164 203,678,455 163,334 15,848,482

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี

การรับเงินปันผลโดยนาํไปหักกลบกบัเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - 4,840,000 - 4,840,000

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน - - - 52,000,000

การซืออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน 14,811,460 - 3,794,828 -

การซืออุปกรณ์โดยทียงัมิไดช้าํระเงิน 6,391,400 6,915,017 - -

การซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยทียงัมิไดช้าํระเงิน 12,921,891 - - -

การรับชาํระหนีโดยแลกเปลียนกบัอาคารชุด - 5,350,000 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

18 

1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทย และเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี 

 

เลขที 3199 ชนั 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ากลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการลงทุน การผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ จดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว ์ให้บริการ

สอนภาษาองักฤษ ใหบ้ริการและจาํหน่ายอาหารและเครืองดืม และจดัทาํกิจการทางการตลาด 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีทีสําคญัทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีทีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน ยกเวน้เรืองทีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ทีสาํคญั และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจดัทาํขึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 

และต้องเปิดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือความซับซ้อนหรือเกียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ 

ทีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณี 

ทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัและเกียวขอ้งกบักลุม่กิจการ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการเปลียนแปลง

ในหนีสินของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนในเรืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้

รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมทีมีจาํนวนตาํกว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรือง

ดงัต่อไปนี 

 

- กรณีสินทรัพยที์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตาํกวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์นั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีเกิดขึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีทีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกียวกบัแหล่งทีมาของกาํไรทางภาษี ทีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภททีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านนั 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนทีใช้หักภาษีทีเกิดจากการกลับรายการของ 

ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีนนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

โดยสรุป 

 

ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวแลว้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับ

ลูกคา้ ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมตน้ในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐาน 

การบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นีอา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เมือการควบคุมในสินคา้หรือ

บริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึงแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเสียงและผลตอบแทน

ทีใชอ้ยูเ่ดิม 

 

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 

1) ระบุสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 

2) ระบุแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 

3) กาํหนดราคาของรายการในสญัญา 

4) ปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบตัิ และ 

5) รับรู้รายไดข้ณะทีกิจการเสร็จสินการปฏิบตัิตามแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับ

ลูกคา้ ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมตน้ในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

การเปลียนแปลงทีสาํคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

 

• สินค้าหรือบริการทีแตกต่างกนัแต่นํามาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลด

หรือการให้ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละ

สินคา้หรือบริการ 

• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึนกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใต้มาตรฐานปัจจุบนั หากสิงตอบแทนมีความ

ผนัแปรดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมทีกาํหนดจาก 

ผลการปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความสาํเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จาํนวนเงินขนัตาํของสิงตอบแทนผนัแปร

จะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดม้ีความเสียงทีมีนยัสาํคญัทีจะกลบัรายการ 

• จุดทีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภททีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 

ณ วนัสินสุดสญัญาอาจจะตอ้งเปลียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสุัญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 

• มีขอ้กาํหนดใหม่ทีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเริมแรก 

ทีไม่สามารถเรียกคืนได ้และสญัญาฝากขาย 

• เนืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลทีเพมิมากขึน 

 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาดโดย 

มีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงานทีเริมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม 

 

ผูบ้ริหารของกลุม่กิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบันีมาใชเ้ป็นครังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 22 

เรือง รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบ

แทนจ่ายล่วงหนา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนขึนเกียวกบั 

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีชาํระดว้ยเงินสด กิจการต้องไม่นําเงือนไขการ

ไดรั้บสิทธิ ซึงอยู่นอกเหนือเงือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่าย

โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีชาํระดว้ยเงินสด ณ วนัทีวดัมูลค่า แต่ตอ้งนาํมาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนที

รวมอยูใ่นจาํนวนทีวดัมูลค่าของหนีสินทีเกิดขึนจากรายการดงักล่าว 

- เมือกิจการต้องหักจาํนวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนักงานทีเกียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ และนําส่งภาษีทีหักไวด้งักล่าวซึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าว

เป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีชาํระด้วยตราสารทุนทงัหมด เสมือนว่าไม่มีลกัษณะของการ

ชาํระดว้ยยอดสุทธิ 

- การบญัชีสาํหรับการปรับปรุงเงือนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์เปลียนการจดัประเภทจาก

การจ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติมโดยให้ทางเลือกแต่ไม่ไดบ้งัคบัให้

บริษทัประกนัภยัไดร้ับยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เป็นการชวัคราว และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง เครืองมือ

ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย (เมือมีการประกาศใช้) ทีจะออกโดยสภา 

วิชาชีพบญัชีฯ จนกวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 17 เรือง สญัญาประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ และ

กิจการทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ย

วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการนีในแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้  

ณ วนัทีรับรู้รายการครงัแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปยงั

บญัชีอืนๆ หรือโอนจากบญัชีอนืๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจะทาํไดก็้ต่อเมือมีการเปลียนแปลง

การใชง้านของอสังหาริมทรัพย์นันโดยมีหลกัฐานสนับสนุน การเปลียนแปลงในการใช้งานจะเกิดขึน 

เมืออสังหาริมทรัพยเ์ขา้เงือนไข หรือสินสุดการเขา้เงือนไขของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน การเปลียนแปลง

ในความตงัใจเพียงอย่างเดียวไม่เพยีงพอทีจะสนบัสนุนว่าเกิดการโอนเปลียนประเภทของสินทรัพยน์นั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์วา่ควรใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัใด

มาใชส้าํหรับการรับรู้มูลค่าเมือเริมแรกของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายหรือรายไดที้เกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระหรือรับ

ชาํระสิงตอบแทนล่วงหนา้ทีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ โดยกาํหนดให้ใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีกิจการรับรู้

สินทรัพยท์ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหนา้ หรือหนีสินทีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บล่วงหนา้ ทีเกิดจาก

การจ่ายหรือรับชาํระสิงตอบแทนล่วงหน้านัน กรณีทีมีการจ่ายสิงตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดการรับรู้สินทรัพยที์ไม่เป็นตวัเงินหรือหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของการ

จ่ายสิงตอบแทนล่วงหนา้ 

 

ผูบ้ริหารของกลุม่กิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานเหล่านีมาใชเ้ป็นครังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกบัเครืองมือทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีสามารถนํามาใช้ก่อน

วนัทีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 16 

เรือง การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 19 

เรือง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวข้างตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี

ดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 101 เรือง หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 103 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงิน 

   ทีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 104 เรือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 เรือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 106 เรือง การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 107 เรือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ 

   เครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเกียวกับ 

การแสดงรายการเครืองมือทางการเงินเป็นหนีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงิน

กบัหนีสินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนีใชก้ับการจัดประเภทเครืองมือทางการเงินในมุมของ 

ผูอ้อกเครืองมือทางการเงินเพือจัดเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึง 

การจัดประเภทดอกเบีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนทีเกียวข้อง และสถานการณ์ทีทาํให้สินทรัพย์

ทางการเงินและหนีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกบัเครืองมือทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีสามารถนํามาใช้ก่อน

วนัทีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพอืให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเกียวกบัความมีนยัสาํคญัของเครืองมือทางการเงิน 

ทีมีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสียงทีเกิดขึนจาก

เครืองมือทางการเงินทีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

รวมทงัแนวทางการบริหารความเสียงดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  

การวดัมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของ

สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเสียง ดงัต่อไปนี 

 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีแบ่งออกเป็น

สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน โดยขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์

ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หนีสิน

ทางการเงินทีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเมือเขา้เงือนไขทีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกบัเครืองมือทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีสามารถนํามาใช้ก่อน

วนัทีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อ สินทรัพย์

ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีที 

วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยที์เกิด

จากภาระผูกพนัวงเงินสินเชือและสัญญาคาํประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์

ดา้นเครดิตขึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน

เป็นสามระดับ ในแต่ละระดับจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือการด้อยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบียที

แทจ้ริงทีแตกต่างกันไป โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้หรือสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 ทีไมมี่องคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั และ

ลูกหนีตามสัญญาเช่า จะใชวิ้ธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพจิารณาค่าเผอืการดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกนัความเสียงมีวตัถุประสงคเ์พือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร

ความเสียงของกิจการทีใช้เครืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดทีเกิดขึนจากความเสียงนันๆ  

ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในกรณีของเงินลงทุนใน 

ตราสารทุนทีกิจการเลือกแสดงการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) วิธีการ

ดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนั

ความเสียงเพอืใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบทีเกิดขึน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกียวกับวิธีการทางบญัชีทีเกียวกับการป้องกนัความเสียงของ 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสียงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศทีเขา้เงือนไข ให้แนวทางเกียวกับเครืองมือป้องกนัความเสียงในการป้องกนัความเสียงของ 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียง

บริษทัใหญ่เท่านัน และให้แนวทางในการทีจะระบุมูลค่าทีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของ

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทงัเครืองมือป้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกบัเครืองมือทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีสามารถนํามาใช้ก่อน

วนัทีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการงิน ฉบบัที 19 เรือง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  

ให้ข้อกาํหนดทางบัญชีสําหรับกรณีทีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนีเพือชาํระหนีสินทางการเงิน

ทงัหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนทีออกให้แก่เจา้หนีด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้ง 

ตดัรายการหนีสินทางการเงินทังหมดหรือบางส่วนเมือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนีสิน 

ทางการเงิน) ทีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัเหล่านีมาใชเ้ป็นครังแรก 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมการงาน 

 

(1) บริษทัย่อย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมือกลุ่มกิจการ

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด 

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น

งบการเงินรวมตงัแต่วนัทีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัทีกลุม่กิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซือ สิงตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซือบริษทัย่อย 

ประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ผูซื้อโอนให้และหนีสินทีก่อขึนเพอืจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซือ

และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นทีออกโดยกลุ่มกิจการ สิงตอบแทนทีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์

หรือหนีสินทีผูซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชาํระตามข้อตกลง ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 

มูลค่าเริมแรกของสินทรัพย์ทีระบุได้ทีไดม้าและหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนทีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูก 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผู ้ถูกซือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้ของผูถู้กซือตามสัดส่วนของหุ้น 

ทีถือโดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ในการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ ผูซื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียทีผูซื้อถืออยู่ในผูถู้กซือก่อนหน้า 

การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใหม่นัน 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ การเปลียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายทีรับรู้ภายหลงัวนัทีซือซึงจดัประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีสินให้รับรู้ใน

กําไรหรือขาดทุน สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายซึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการว ัดมูลค่าใหม่  

และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือ

ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ทีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ  

ณ วนัทีซือของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดที้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่า

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของ 

ผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยทีไดม้าเนืองจากการ 

ซือในราคาตาํกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน 

ทียงัไม่เกิดขึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนันมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์โอนระหว่างกนัเกิดการ

ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

(2) รายการและส่วนได้เสียทีไม่มอีาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนทีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 

สาํหรับการซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

สุทธิของหุ้นทีซือมาในบริษทัย่อย และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึก 

ในส่วนของของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

(3) การจําหน่ายบริษัทย่อย 

 

เมือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยุดรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการทีเหลืออยู่

จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนันจะ 

ถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพือวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุน 

ทีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนในส่วนทีเกียวขอ้งกบักิจการนันจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนีสิน 

ทีเกียวขอ้งนนัออกไป 

 

(4) การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินของกิจการทีถูกนาํมา

รวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการทีถูกนํามารวมเฉพาะสัดส่วนทีเคยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามมูลค่าทีแสดง

อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ลาํดบัทีสูงสุดทีต้องจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนั ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวม

ธุรกิจได้เกิดขึนตงัแต่วนัต้นงวดในงบการเงินงวดก่อนทีนํามาเปรียบเทียบซึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบญัชี

สาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ให้ไป หนีสินทีเกิดขึน

หรือรับมาและตราสารทุนทีออกโดยผูซื้อ ณ วนัทีมีการแลกเปลียนเพือให้ไดม้าซึงการควบคุม ค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายทีปรึกษากฎหมาย และทีปรึกษาอืนในการ

รวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของ 

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบการเงินรวมในงวดทีมีการรวมธุรกิจเกิดขึน 

 

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซื้อในมูลค่าตามบญัชีของ

กิจการทีถูกนํามารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของ

เจา้ของ โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการนีออกเมือขายเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยงักาํไรสะสม) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(5) บริษทัร่วม  

 

บริษัทร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึงโดยทัวไปก็คือการที 

กลุ่มกิจการถือหุ้น ทีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วม

รับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

(6) การร่วมการงาน 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยขึนอยู่กบัสิทธิและ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนนัมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน  

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนนั เงินลงทุน

ในการร่วมคา้รับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

(7) การบันทกึเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมือเริมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนีจะเพมิขึนหรือ

ลดลงในภายหลงัวนัทีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสดัส่วนทีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ รวมถึงค่าความนิยมทีระบุได ้ณ วนัทีซือเงินลงทุน 

 

ถา้ส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมและการร่วมค้านันลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ กิจการต้อง 

จดัประเภทรายการทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของ 

ทีลดลง กาํไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีเกิดขึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดขึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

ผลสะสมของการเปลียนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  

เมือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของ 

กลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน ซึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซึงโดยเนือหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึง

ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป 

เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหนีของบริษทัร่วมและการร่วมคา้หรือรับว่าจะจ่ายหนีแทนบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(7) การบันทกึเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีการพจิารณาทุกสินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งชีทีแสดงวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เกิดการ

ดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชีเกิดขึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าทีคาดว่า 

จะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปทีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการกาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้จะตดับญัชีตามสัดส่วนทีกลุ่มกิจการ

มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัน รายการขาดทุนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  

เวน้แต่รายการนนัมีหลกัฐานวา่สินทรัพยที์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมและการร่วมคา้จะเปลียนนโยบาย

การบญัชีเท่าทีจาํเป็นเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

(8) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหัก 

ค่าเผือการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพือสะทอ้นการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

ของสิงตอบแทนทีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัทีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้

ในการดาํเนินงานและสกลุเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการหรือวนัทีตีราคาหากรายการนันถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือ 

จ่ายชาํระทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุ่มกิจการ 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ทีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีมีภาวะ 

เงินเฟ้อรุนแรง) ซึงมีสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใชน้ําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็น

สกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินดงันี 

 

- สินทรัพย์และหนีสินทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัทีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนนั 

-  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทงัหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมทีเกิดจากการซือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินของ

หน่วยงานในต่างประเทศนนัและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 

2.5 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัทีไดม้า 

และเงินเบิกเกินบญัชี  
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2.6 ลกูหนีการค้า 

 

ลูกหนีการคา้รับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินทีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินงวด ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ

ลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนีการคา้ หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็น

ส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของหนังสือและวตัถุดิบ - 

อาหารคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนของบรรจุภณัฑค์าํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั และราคาทุนของแผน่ซีดี

และดีวีดีคาํนวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนของการซือประกอบดว้ย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกบัการ 

ซือสินคา้นนั เช่น ค่าอากรขาเขา้ และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดทีเกียวขอ้งทงัหมด ส่วนยอมให้หรือเงินทีไดร้ับคืน มูลค่าสุทธิ

ทีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ย ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นเพอืให้สินคา้นนัสําเร็จรูป 

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมคุณภาพเท่าทีจาํเป็น 

 

2.8  รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตระหว่างผลติ 

 

รายการโทรทศัน์ระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํรายการโทรทัศน์ทีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็น

ตน้ทุนการให้บริการเมือไดโ้อนสิทธิและส่งมอบ หรือเมือไดอ้อกอากาศ ต้นทุนการผลิตรายการโทรทศัน์ประกอบดว้ย

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีคาดว่า

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

 

ภาพยนตร์ระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ทีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็นตน้ทุน 

การใชบ้ริการเมือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง

โดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดงดว้ยราคาทนุหรือมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

คอนเสิร์ตระหว่างผลิตแสดงถึงตน้ทุนของการผลิตคอนเสิร์ตทีอยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เเป็นตน้ทุนการให้บริการ 

เมือไดจ้ดัแสดงคอนเสิร์ต ตน้ทุนการผลิตคอนเสิร์ตประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตคอนเสิร์ต 

และแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 
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2.9 เงินลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนทีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท คือ 

1. เงินลงทุนเพือคา้  2. เงินลงทุนทีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผือขาย  และ  4. เงินลงทุนทัวไป  การจดัประเภท

ขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ

ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

 

(1) เงินลงทุนเพือคา้ คือ เงินลงทุนเพือจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลียนแปลงราคาในช่วงเวลาสนัและแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

(2) เงินลงทุนทีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนทีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตงัใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว ้

จนครบกาํหนด 

(3) เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออตัราดอกเบีย

เปลียนแปลง  

(4) เงินลงทุนทวัไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทัง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริมแรกดว้ยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีให้ไปเพือให้ได้มา 

ซึงเงินลงทุนนนัรวมทงัค่าใชจ้่ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเพือคา้และเงินลงทุนเผือขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง

ของเงินลงทุนเพือคา้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนเผือขายรับรู้ 

ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

เงินลงทุนทีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแท้จริง  

หกัดว้ยค่าเผอืการดอ้ยค่า 

 

เงินลงทุนทวัไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือการลดลงของมูลค่า 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผือการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมือมีข้อบ่งชีว่าเงินลงทุนนันอาจมีค่าเผือการลดลงของ 

มูลค่าเกิดขึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจาก 

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบั

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนันจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีทีจาํหน่ายเงินลงทุนทีถือไวใ้นตราสารหนีหรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนทีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก

ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทงัหมดทีถือไว ้
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2.10 ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสือมราคาสะสม ตน้ทุนเริมแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้งกบัการซือสินทรัพยน์นั  

 

ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึงตามความเหมาะสม 

เมือเมือต้นทุนนันเกิดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดังกล่าวสารถวดัมูลค่า 

ไดอ้ย่างน่าเชือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอืน ๆ 

บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน  

 

ทีดินไม่มีการคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอาย ุ

การใหป้ระโยชน์ทีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี 

 

อาคาร 20 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 3, 5, และ 6 ปี 

คอมพวิเตอร์ 3 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ทุกสินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีทีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ทนัที  

 

ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิ 

ทีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอืนสุทธิในกาํไร

หรือขาดทุน 
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2.11 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมคือสิงตอบแทนทีโอนให้ทีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหนีสินทีระบุได ้

และหนีสินทีอาจเกิดขึนของบริษัทย่อย ณ วนัทีได้มาซึงบริษัทย่อยนัน ค่าความนิยมทีเกิดจากการได้มาซึงบริษทัย่อย  

หมายเหตุ 2.3 (1) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ค่าความนิยมทีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผือการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมทีรับรู้แลว้จะไมมี่การกลบัรายการ ทงันีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร

หรือขาดทุนเมือมีการขายกิจการ 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยทีหน่วยนนั

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ทีเกิดความนิยมเกิดขึนและระบุ

ส่วนงานดาํเนินงานได ้

 

2.12 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 

2.12.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซือมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ

การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนัสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค์ และจะถูกตดัจาํหน่ายตลอดอายุ

ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

 

2.12.2 สัญญาทีทํากบัลกูค้าและความสัมพนัธ์กบัลูกค้าทเีกยีวข้อง 

 

สัญญาทีทาํกับลูกคา้และความสัมพนัธ์กับลูกค้าทีเกียวข้องทีไดม้าจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัรวมธุรกิจ สัญญาทีทํากับลูกค้าและความสัมพนัธ์กับลูกค้าทีเกียวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ทีทราบได้

แน่นอนและวดัมูลค่าทีราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม การตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุทีคาดวา่

จะใหป้ระโยชน์ของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

 

2.12.3 เครืองหมายการค้า 

 

เครืองหมายการคา้ทีไดม้าจากการรวมกิจการ จะรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เครืองหมายการคา้มีอายุ

การให้ประโยชน์ทีทราบได้แน่นอนและแสดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม วิธีตดัจาํหน่ายจะใชว้ิธี

เสน้ตรง เพอืปันส่วนตน้ทุนของเครืองหมายการคา้ตามอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน 30 ปี 

 

2.12.4 ลขิสิทธิ 

 

รายจ่ายเพือให้ไดรั้บลิขสิทธิและใบอนุญาต ถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรง ตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถึง 15 ปี 
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2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท์ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจาํทุกปี สินทรัพย์อืนทีมีการตัดจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว่าราคา 

ตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่

มูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก

การใช ้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 

สินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูก

ประเมินความเป็นไปไดท้ีจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14 สัญญาเช่าระยะยาว  
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีกีลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพย์ซึงผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่  

สัญญาเช่านนัถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจาก

ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านนั  
 

สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน

ทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะตาํกว่า 
 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพือให้ไดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสิน 

คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงที

สาํหรับยอดคงเหลือของหนีสินทรัพยท์ีเหลืออยู่ สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชง้าน

ของสินทรัพยที์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีกีลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยที์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีจ่าย

ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนีเบืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงทีทุกงวด 

ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงินเริมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้

ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 

สินทรัพยที์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

ตดัค่าเสือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 

กลุ่มกิจการซึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.15 เงินกู้ยืม 

 

เงินกูยื้มรับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการทีเกิดขึนเงินกูย้ืมวดัมูลค่า 

ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินทีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ

รายการทีเกิดขึน) เมือเทียบกบัมูลค่าทีจ่ายคืนเพอืชาํระหนีนนัจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ืม  

 

ค่าธรรมเนียมทีจ่ายไปเพือให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีทีมีความเป็นไปไดที้จะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทังหมด ในกรณีนีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทงัมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานทีมีความเป็นไปได ้

ทีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทงัหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 

จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้เกียวขอ้ง 

 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนเมือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงือนไขให้เลือนชาํระหนีออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้สาํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้เกียวข้องกับรายการทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการทีรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีนี ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 

ผูถ้ือหุน้ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใชอ้ยู่ หรือทีคาดไดค่้อนข้างแน่ว่า 

จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดด้าํเนินงาน

และเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีมีสถานการณ์ 

ทีการนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัขึนอยู่กบัการตีความ และจะตงัประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีทีเหมาะสมจากจาํนวนทีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตงัเต็มจาํนวนตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

และราคาตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบการเงิน  

 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้เริมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ

หนีสินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัทีเกิดรายการ รายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและ

กาํไรหรือขาดทุนทังทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  

ทีมีผลบังคับใชอ้ยู่ หรือ ทีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษี

ดงักล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ไดมี้การจ่ายชาํระ 
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนํา

จาํนวนผลต่างชวัคราวนันมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้งัภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชวัคราวของ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ทีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ

การกลบัรายการผลต่างชวัคราวและการกลบัรายการผลต่างชวัคราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึนไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ 

ทังสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษี เงินได้ทีประเมิน 

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกนัซึงตงัใจจะ 

จ่ายหนีสินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทงัโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์ 

 

2.17.1.1 โครงการสมทบเงนิ 

 

สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินทีคงที บริษทัไม่มีภาระผกูพนั

ทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจะต้องจ่ายเงินเพิมเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว  

ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอทีจะจ่ายให้พนักงานทงัหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงาน 

ทงัในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 

จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูก

รับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมือครบกาํหนดจ่าย 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 

 

2.17.1.2 ผลประโยชน์เมือเกษยีณอายุ 

 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน  

ซึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีพนักงานจะไดรั้บเมือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึนอยู่กับ 

หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีทีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

 

หนีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนั  ณ วนัทีสินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ  

ภาระผกูพนันีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้

ซึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต  

โดยใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพนั 

และวนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมือ

เกษียณอาย ุ

 

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ทีเกิดขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลียนแปลง

ในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึนและ 

ไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

2.17.2 ผลประโยชน์เมือเลกิจ้าง 

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะจ่ายเมือบริษทัยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอทีจะให้ผลประโยชน์

เมือเลิกจา้ง เพือสนับสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน บริษทัจะรับรู้ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง

เฉพาะเมือวนัใดวนัหนึงเกิดขึนก่อน 1) เมือบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) เมือกิจการรับรู้

ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้างทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 และเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระ

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง ในส่วนของการเสนอทีจะให้ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนนัจะคาํนวณจาก

จาํนวนพนักงานทีคาดวา่จะยอมรับขอ้เสนอ ผลประประโยชน์ทีมีกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงานตอ้งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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2.18 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณสําหรับการฟ้องร้องตามกฏหมายจะรับรู้ก็ต่อเมือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 

ตามขอ้ตกลงทีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงการชาํระภาระผกูพนันนัมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนทีตอ้งจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ ประมาณการหนีสิน 

จะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในกรณีทีมีภาระผูกพนัทีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือจ่าย

ชาํระภาระผูกพนัเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทงัประเภท แมว้่าความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ   

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระ 

ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ

ความเสียงเฉพาะของหนีสินทีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพมิขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้

เป็นดอกเบียจ่าย 

 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัทีสามารถกาํหนดเงินปันผลไดอ้ย่างอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนส่วนเพิมทีเกียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซือหุ้นซึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของ

เจา้ของโดยนาํไปหกัจากสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักลา่ว 

 

2.20 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมทีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึงเกิดขึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ

สําหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือผูซื้อรับโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคัญของ 

ความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดค่้าโฆษณาและค่าเล่าเรียนรับรู้เมือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้  

 

รายไดด้อกเบียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมือสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผลนนัเกิดขึน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.21 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผูมี้อ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงาน ผูมี้อ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้าทีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริหารของบริษทัทีทาํการตดัสินใจ

เชิงกลยทุธ์ 

 

2.22  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจาํหน่าย)ทีถือไว้เพือขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์จาํหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือมูลค่าตามบญัชี 

ทีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนันตอ้งมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่ม

สินทรัพยที์จาํหน่าย) นนัจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีตาํกว่าระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

 

3 การจัดการความเสียงทางการเงิน 

 

3.1 ปัจจยัความเสียงทางการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการมีความเสียงทางการเงินซึงไดแ้ก่ การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียและจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ การจดัการความเสียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารของบริษทั โดยมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาด

การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทีทาํเสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัให้เหลือน้อยทีสุด 

เท่าทีเป็นไปได ้

 

การจดัการความเสียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายที

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสียง 

ทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการ 

ความเสียงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพือจดัการความเสียงและนโยบายทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึง

นโยบายสาํหรับความเสียงทีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ความเสียงอตัราดอกเบีย

ความเสียงการให้สินเชือ การใชต้ราสารทังทีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้

สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสียง 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจยัความเสียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.1.1 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาด ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุม่กิจการ 

ส่วนใหญ่ไม่ขึนกบัการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบียเพือป้องกนั

ความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียดงักล่าว 

 

3.1.2 ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

 

กลุ่มกิจการไม่มีความเสียงอย่างเป็นสาระสําคัญจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากกลุ่มกิจการ 

มีลูกหนีและเจา้หนีส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพอืป้องกนัความเสียงทีเกิดจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 

3.1.3 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 

ความเสียงดา้นการให้สินเชือของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีสาระสําคญั นโยบายของบริษทัคือทาํให้เชือมนั

ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ทีมีประวตัิสินเชืออยูใ่นระดบัเหมาะสม ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเชือว่า

มูลค่าสูงสุดของความเสียงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีการค้าหักด้วยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามทีแสดงไวใ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.1.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการทีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกูยื้มทีไดมี้การ 

ตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้งัเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดม 

เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชือทีตกลงไวใ้ห้เพียงพอทีจะหามาไดเ้นืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจทีเป็นฐาน

ของบริษทัมีพลวตัเปลียนแปลงได ้
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดูหมายเหตุ 8 สําหรับการเปิดเผยข้อมูลของ

หลกัทรัพยเ์พือคา้ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

 

 ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสิน 

อยา่งเดียวกนั  

 ขอ้มูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทังทีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั 

 ขอ้มูลระดับ 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที 

ไม่สามารถสังเกตได)้ 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

 

 ข้อมูลระดับ 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 
บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย์     
สินทรัพย์ทางการเงินทรัีบรู้มลูค่ายุติธรรม     

   ผ่านงบกําไรขาดทุน     

   หลกัทรัพยเ์พอืคา้ 2,712,307 - - 2,712,307 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมในระหวา่งปี 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)  

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

(ก) เครืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซือขาย ณ วนัทีใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซือขายทีใช้สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ

ปัจจุบนัทีอา้งองิจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เครืองมือทางการเงินนีรวมอยู่ในระดบั 1 

 

(ข) เครืองมือทางการเงินในระดบั 2 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่ไดมี้การซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ตวัอย่างเช่น ตราสารอนุพนัธ์ทีมี

การซือขายในตลาดรองทีไม่ได้มีการจดัตงัอย่างเป็นทางการ (over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดทีสังเกตไดที้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการ

ของกิจการเองมาใช้น้อยทีสุดเท่าทีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลทีเป็นสาระสําคญัทงัหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมไดม้าจาก

ขอ้มูลทีสงัเกตได ้เครืองมือนนัจะรวมอยู่ในระดบั 2 

 

(ค) เครืองมือทางการเงินในระดบั 3 

 

ถา้ขอ้มูลทีเป็นสาระสําคญัขอ้ใดขอ้หนึงหรือมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาด เครืองมือนนัจะรวมอยู่

ในระดบั 3 

 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าทีใชใ้นการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปนี : 

 

 ราคาเสนอซือขายของตลาด หรือราคาเสนอซือขายของตวัแทนสาํหรับเครืองมือทีคลา้ยคลึงกนั ;  

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทีสงัเกตได ้; 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าทีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั ; 

 เทคนิคอืน เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

ทีเหลือ  

 

มูลค่าตามบญัชีของเครืองมือทางการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

เงินให้กูยื้มแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม ทงันีเนืองจาก 

มีระยะสนั หรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด 
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4 ประมาณการทางบญัชีทสํีาคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพนืฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอนื  ๆซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั 

 

4.1 ประมาณการทางบญัชีทสํีาคญั และข้อสมมติฐาน 

 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้้อสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง

บญัชีอาจไม่ตรงกบัผลทีเกิดขึนจริง ประมาณทางการบญัชีทีสําคญัและขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอย่างเป็นสาระสําคญัที

อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี  

 

(ก) ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเสือมคุณภาพ 

 

กลุ่มกิจการตังค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเสือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ  

ซึงคาํนวณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นเพือให้สินค้านันอยูใ่นสภาพพร้อมขาย 

การคาํนวณดงักล่าวตอ้งอาศยัการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 

ในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 

 

(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญขึนอยูก่บัหลายปัจจยัทีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราคิดลด การเปลียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านีจะ

ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ 

 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึงได้แก่อตัราดอกเบียทีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลด 

ทีเหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน 

ทีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนั

บาํเหน็จบาํนาญทีเกียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอืนๆสําหรับภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิมเติม

เปิดเผยในหมายเหตุ 21 

 

(ค) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามทีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.11 มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการ

ประมาณการ ในการประเมินผลประกอบการและการประมาณอตัราคิดลด ขอ้มูลเพิมเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 15 
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4 ประมาณการทางบญัชีทสํีาคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพนืฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอืน  ๆซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั (ต่อ) 
 

4.1 ประมาณการทางบญัชีทสํีาคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 
 

(ง) ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสาํหรับเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 

 

กลุ่มกิจการประเมินความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัย่อยโดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของ 

กลุ่มบริษทัย่อย การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร การเปลียนแปลงของสมมติฐานมีผลต่อการ

เปลียนแปลงของมูลค่าทีจะไดรั้บคืน 
 

(จ) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

กลุ่มกิจการประเมินกาํไรทางภาษี สําหรับนาํมาใชพิ้จารณาการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ซึงจะรับรู้ในกรณี

ทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําจาํนวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้

ประโยชน์ การประเมินกาํไรทางภาษีดงักล่าวต้องอาศยัการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต 

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 
 

4.2 การใช้ดุลยพินิจทสํีาคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชี 
 

(ก) การรวมงบการเงินของกิจการทีกลุ่มกิจการถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

ผูบ้ ริหารได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มกิจการมีอ ํานาจควบคุมทางพฤตินัย  (de facto control) เห นือบริษัท อินเด็กซ์  

ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ถึงแมว้่าจะถือหุ้นนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียง กลุม่กิจการเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่

ของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั โดยมีส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของร้อยละ 45 นอกจากนีกลุ่มกิจการมีสิทธิ

ในการออกเสียงส่วนมากในคณะกรรมการบริหาร ไม่มีข้อมูลในอดีตทีปรากฎว่าผู ้ถือหุ้นรายอืนได้รวมกลุ่ม 

เพอืใชสิ้ทธิในการออกเสียงร่วมกนั 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) 
 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินระดบัของความมีอิทธิพลทีกลุ่มกิจการมีใน บริษทั ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) และได้

ตัดสินว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เนืองจากมีตัวแทน 

ในคณะกรรมการบริษทั และตามเงือนไขของสัญญา จึงเป็นผลใหจ้ดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

5 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนนัเพอืดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของ

กลุ่มกิจการ เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไวซึ้งโครงสร้างของทุน 

ทีเหมาะสมเพือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

หรือการออกหุน้ใหม่เพอืลดภาระหนี 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

48 

6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี 

 

 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 สถาบนั  ธุรกิจบันเทิงและ  

 สอนภาษา ภตัตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 529,778,795 593,519,683 1,332,167,283 2,455,465,761 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (675,069) - - (675,069) 

รวมรายได ้ 529,103,726 593,519,683 1,332,167,283 2,454,790,692 

     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน (51,957,679) (18,375,557) 230,787,099 160,453,863 

รายไดอื้น    50,721,994 

ตน้ทุนทีไม่สามารถปันส่วนได ้    (66,828,230) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (27,739,664) (43,805,749) (130,298,203) (201,843,616) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (52,199,444) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   และการร่วมคา้    16,743,832 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (92,951,601) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (6,574,851) 

ขาดทุนสุทธิ    (99,526,452) 

     

สินคา้คงเหลือ 856,465 17,174,817 9,107,250 27,138,532 

สินทรัพยถ์าวร 43,030,984 91,153,568 571,262,446 705,446,998 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38,994,864 137,902,464 65,540,956 242,438,284 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม    478,922,684 

เงินลงทุนในการร่วมคา้    760,812 

ค่าความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยที์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    893,265,036 

สินทรัพยท์งัสินในงบการเงินรวม    3,271,140,309 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 สถาบนั  ธุรกิจบันเทิงและ  

 สอนภาษา ภตัตาคาร กิจกรรมการตลาด งบการเงินรวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 398,803,159 627,205,814 1,383,291,860 2,409,300,833 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - - (2,130,703) (2,130,703) 

รวมรายได ้ 398,803,159 627,205,814 1,381,161,157 2,407,170,130 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน (119,743,958) (17,638,309) 148,627,161 11,244,894 

รายไดอื้น    27,443,941 

ตน้ทุนทีไม่สามารถปันส่วนได ้    (82,600,635) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (30,123,980) (38,429,092) (126,911,331) (195,464,403) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (55,893,002) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   และการร่วมคา้    59,314,606 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (235,954,599) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (17,188,432) 

ขาดทุนสุทธิ    (253,143,031) 
     

สินคา้คงเหลือ 338,171 21,120,323 9,259,685 30,718,179 

สินทรัพยถ์าวร 38,391,966 116,691,937 459,478,398 614,562,301 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,690,882 143,694,948 69,209,498 243,595,328 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม    463,179,161 

เงินลงทุนในการร่วมคา้    18,106,042 

ค่าความนิยม    923,167,963 

สินทรัพยที์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    912,803,141 

สินทรัพยท์งัสินในงบการเงินรวม    3,206,132,115 

 

ตน้ทุนทีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบดว้ยอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ  

ลูกหนี และเงินสดสาํหรับการดาํเนินงาน  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 177,635,942 202,259,133 163,334 15,848,482 

เงินฝากธนาคารระยะสนั 1,538,222 1,419,322 - - 

 179,174,164 203,678,455 163,334 15,848,482 

 

เงินฝากธนาคารระยะสนัมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงอยูที่ประมาณร้อยละ 0.20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.14)  

 

เงินฝากธนาคารระยะสันจาํนวน 347,247 บาท จะครบกาํหนดในเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และจาํนวน 1,190,975 บาท ไม่ระบุ

วนัจ่ายชาํระคืน 

 

8 เงินลงทุนระยะสัน 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนระยะสันประกอบดว้ย      

1. หลกัทรัพยเ์พอืคา้ 8,671,556 2,712,307 8,671,556 3,539,476 

2. หลกัทรัพยที์ถือไวจ้นครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,000,000 - 18,000,000 - 

รวม 11,671,556 2,712,307 26,671,556 3,539,476 

หกั  ค่าเผือการปรับมูลค่า (5,959,249) - (5,132,080) - 

รวมเงินลงทุนระยะสัน 5,712,307 2,712,307 21,539,476 3,539,476 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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8 เงินลงทุนระยะสัน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนระยะสันประกอบดว้ย     

   หลกัทรัพยเ์พอืคา้ 8,671,556 2,712,307 8,671,556 3,539,476 

หกั  ค่าเผือการปรับมูลค่า (5,959,249) - (5,132,080) - 

รวมเงินลงทุนระยะสัน 2,712,307 2,712,307 3,539,476 3,539,476 

 

หลกัทรัพยที์ถือไวจ้นครบกาํหนดไดแ้ก่ตวัสัญญาใชเ้งิน ซึงจะครบกาํหนดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้มีความเคลือนไหวดงันี 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,539,476 

การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (827,169) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 2,712,307 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 214,855,918 207,583,604 - - 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 32.3) 9,369,451 40,276,659 - - 

รวม 224,225,369 247,860,263 - - 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (18,922,322) (41,633,423) - - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 205,303,047 206,226,840 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 30,481,650 28,488,896 132,963 160,331 

ดอกเบียคา้งรับ 21,522 77,071 80,843,625 38,983,798 

ลูกหนีอืน 12,659,550 9,235,668 - 38,923 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั      

   (หมายเหตุ 32.3)  - - 100,022,669 48,178,644 

รายไดค้า้งรับ 123,547,005 110,097,348 - - 

เงินทดรองจ่าย  6,555,558 13,496,809 8,550 962,000 

 378,568,332 367,622,632 181,007,807 88,323,696 

 

ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 126,480,280 163,418,759 - - 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 63,287,054 15,990,577 - - 

เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 6,098,192 12,837,750 - - 

เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 5,466,187 18,335,402 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 22,893,656 37,277,775 - - 

รวมลกูหนีการคา้ 224,225,369 247,860,263 - - 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (18,922,322) (41,633,423) - - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 205,303,047 206,226,840 - - 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 สินค้าคงเหลือ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บรรจุภณัฑ ์ 9,107,250 9,259,684 - - 

แผน่วีซีดีและดีวีดี 54,323 54,907 54,323 54,907 

หนงัสือ 2,563,294 2,097,894 - - 

วตัถุดิบ - อาหาร 20,274,951 24,220,456 - - 

หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยั (4,861,286) (4,914,762) (54,323) (54,907) 

 27,138,532 30,718,179 - - 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 206,920,254 บาท และ 1,133 บาท (พ.ศ. 2560 : 

241,677,437 บาท และ 1,229 บาท) สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเล่าเรียนรอธนาคารนาํฝากเงิน 10,881,682 5,921,796 - - 

ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 21,997,789 20,981,234 236,675 253,960 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย 21,546,870 41,365,763 6,022,282 5,746,744 

อืนๆ 7,630,366 15,296,343 2,500 77,400 

 62,056,707 83,565,136 6,261,457 6,078,104 

 

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทถืีอไว้เพือขาย 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,900,000 5,350,000 

 

เมือวนัที 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ประกาศความตังใจทีจะขายอาคารชุดแห่งหนึง โดยได้เริมดาํเนินการตามแผน 

เพอืหาผูซื้อและเพอืทาํตามแผนใหส้มบูรณ ์โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2562  

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ทีถือไวเ้พือขายได้ถูกปรับมูลค่าลดลงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน  

1.45 ลา้นบาท ซึงเป็นการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนไม่ประจาํซึงวดัมูลค่าโดยการใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได ้ไดแ้ก่ราคาทีมีการ

ซือขายล่าสุดของสินทรัพยที์คลา้ยคลึงกนั จึงจดัอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 463,179,161 213,671,955 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (1,009,139) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 17,182,396 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื (429,734) - 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 478,922,684 213,671,955 

 

รายการขา้งล่างนีแสดงรายชือบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของ

กรรมการ บริษทัร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทงัหมดเป็นหุ้นสามญั ซึงกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง ประเทศทีจดทะเบียน

จดัตงัเป็นแห่งเดียวกบัสถานทีหลกัในการประกอบธุรกิจ 

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

  ลักษณะ ประเทศที 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  

บริษทัร่วม ประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วธีิการวดัมูลค่า 

       

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี  ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถือหุน้โดยตรง ไทย 10.00 10.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

   จาํกดั (มหาชน)    แสงอาทิตยเ์พือจาํหน่ายให้      

    ภาครัฐและเอกชน      

       

บริษทัร่วมภายใต้บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) 
       

บริษทั แม็กซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 22.73 50.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั แฮปปีโอ ้จาํกดั 

 

ให้บริการออกแบบ และ 

   ผลิตสือ Application ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 33.00 33.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

บริษทั ทาวน์ แบรนดด์ิง จาํกดั จดัทาํโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 20.00 20.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจาํนวน 396.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 894.21 ลา้นบาท) 

และมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 477.04 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 461.86 ลา้นบาท) 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

บริษทั แมก็ซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั บริษทั แฮปปีโอ ้จาํกดั และบริษทั ทาวน์ แบรนด์ดิง จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัและ หุน้ของบริษทั

ดงักล่าวไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาด 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ้นของบริษทั ไทยโซล่าร์ เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 190.79 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2560 : 

จาํนวน 175.09 ลา้นหุน้) ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 19) 

 

เมือวนัที 20 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัร่วมของกิจการไดมี้มติอนุมติั

การจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.00556 บาท และหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นเดิม : 

1 หุ้นปันผล ซึงบริษทัไดรั้บเงินสดจาํนวน 1.01 ลา้นบาท และหุ้นปันผลจาํนวน 9.09 ลา้นหุ้น ภายหลงัการรับหุ้นปันผล

ดงักล่าว สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัใน บริษทั ไทย โซลา่ร์ เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดเ้ปลียนแปลง 

 

เมือวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทั แม็กซ์ ครีเอทีฟ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการ ไดเ้พิมทุนจดทะเบียนจาก 

5,000,000 บาท เป็น 11,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมจาํนวน 60,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาทต่อหุ้น  

โดยบริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มิไดล้งทุนในหุ้นทุนทีออกใหม่ ภายหลงั

การเพมิทุนดงักล่าว ส่วนไดเ้สียของบริษทั อนิเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ลดลง จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 22.73 

 

กลุ่มกิจการไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษทัร่วม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับบริษทัร่วมทีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยโซล่าร์ 

เอ็นเนอร์ยี จาํกัด (มหาชน) ขอ้มูลทีเปิดเผยเป็นจาํนวนทีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่ง

ของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) ซึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุงทีจําเป็นสําหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเกียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 

 บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

สินทรัพย์หมนุเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 561,020,761 424,752,306 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (ไม่รวมเงินสด) 901,139,681 474,825,200 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,462,160,442 899,577,506 

   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,235,745,847 11,318,865,535 

รวมสินทรัพย ์ 14,697,906,289 12,218,443,041 

   

หนีสินหมุนเวยีน   

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หนีการคา้) 2,587,185,618 2,292,758,098 

หนีสินหมุนเวียนอนื (รวมเจา้หนีการคา้) 295,280,188 284,466,255 

หนีสินหมุนเวียนรวม 2,882,465,806 2,577,224,353 

   

หนีสินไม่หมุนเวียน   

หนีสินทางการเงิน 6,879,679,552 4,851,874,176 

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 21,139,625 8,602,335 

หนีสินไม่หมุนเวียนรวม 6,900,819,177 4,860,476,511 

รวมหนีสิน 9,783,284,983 7,437,700,864 

   

สินทรัพย์สุทธิ 4,914,621,306 4,780,742,177 

หกั  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  144,233,867 162,151,409 

สินทรัพย์สุทธิของบริษทัใหญ่ 4,770,387,439 4,618,590,768 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)  

 บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 561,368,080 229,003,651 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ (435,172,853) (177,237,832) 

ดอกเบียรับ 23,090,909 18,911,219 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (123,240,033) (112,497,729) 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 266,644,730 416,843,713 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (83,576,890) (2,985,333) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 183,067,840 413,858,380 

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน (4,177,322) (160,111,866) 

กาํไรเบด็เสร็จรวม 178,890,518 253,746,514 
   

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 1,009,139 19,992,500 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 4,618,590,768 4,562,575,151 

หุน้ปันผล 90,749,580 - 

เงินปันผล (100,840,969) (199,648,062) 

กาํไรในระหวา่งงวด 166,185,396 415,775,545 

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน   

   ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน (4,297,336) (160,111,866) 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสินปี 4,770,387,439 4,618,590,768 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 

มูลค่าตามบญัชี 477,038,744 461,859,077 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

58 

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัร่วมทีแต่ละรายไม่มสีาระสําคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั

อีกจาํนวนหนึง ซึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีแต่ละราย   

   ไมมี่สาระสาํคญั 1,883,940 1,320,084 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม ;   

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 563,856 3,545,117 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 563,856 3,545,117 

 

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 18,106,042 

ส่วนแบ่งขาดทุน (438,564) 

เงินรับจากส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ (16,906,666) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 760,812 

 

เมือวนัที 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 การร่วมคา้ อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 และการร่วมคา้อินเด็กซ์ ดี 63 ซึงเป็นกิจการร่วมคา้ของ 

กลุ่มกิจการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายส่วนแบ่งกาํไรให้แก่ผูถ้ือหุ้น กลุ่มกิจการไดรั้บเงินส่วนแบ่งกาํไรเป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท 

และ 1.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 

เมือวนัที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การร่วมคา้ อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 ซึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ไดอ้นุมติัการจ่ายเงิน

ส่วนแบ่งกาํไรจากผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้น กลุ่มกิจการได้รับเงินส่วนแบ่งกาํไรเป็นจาํนวน  

1.97 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การร่วมคา้ อินเด็กซ์ ซิตี นีออน ซึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ไดอ้นุมติัการจ่ายเงิน

ส่วนแบ่งกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจการไดรั้บเงินส่วนแบ่งกาํไรเป็นจาํนวน 1.07 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี 63 ซึงเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ ได้อนุมัติการจ่ายเงิน 

ส่วนแบ่งกาํไรจากผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจการไดรั้บเงินส่วนแบ่งกาํไรเป็นจาํนวน 607,500 บาท 

 

การเลิกกิจการการร่วมค้า 

 

อนิเด็กซ์ ซิต ีนีออน  

 

การร่วมคา้ อินเด็กซ์ ซิตี นีออน ซึงเป็นการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการ ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที  

16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 การชาํระบญัชีดงักล่าวเสร็จสินในวนัที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

รายการดา้นล่างแสดงรายชือการร่วมคา้ การร่วมค้ามีทุนเรือนหุ้นทงัหมดเป็นหุ้นสามญั ซึงกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง 

ประเทศทีจดทะเบียนจดัตงัเป็นแห่งเดียวกบัสถานทีหลกัในการประกอบธุรกิจ  

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้า ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

  ลกัษณะ ประเทศที 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  

 ประเภทของธุรกจิ ความสัมพนัธ์ จดทะเบยีน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีการวัดมูลค่า 
       

การร่วมค้าภายใต้บริษทั อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั 

การร่วมคา้ ไอดีทู ออกแบบก่อสร้างและบริหาร

จดัการอาคารนิทรรศการไทย 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 67.00 67.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ซิตี นีออน  ชาํระบญัชีเสร็จสิน ถือหุน้ทางออ้ม ไทย - 50.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดี 63  ออกแบบ จดัทาํและบริหารจดัการ 

อาคารแสดงนิทรรศการในงาน 

CP-MEIJI VISITOR CENTER 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 63.00 63.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ ดีไซน์ 103  ออกแบบ จดัทาํและบริหารจดัการ 

อาคาร แสดงนิทรรศการในงาน  

Astana International 

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 90.00 90.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

การร่วมคา้ อินเดก็ซ์ เอ-7 ออกแบบงานโครงการจดัตงั

พิพธิภณัฑ์ทหารเรือแห่งใหม ่

ถือหุน้ทางออ้ม ไทย 45.00 45.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน ซึงเกียวขอ้งกบัการร่วมคา้  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า 

 

ตารางต่อไปนีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปสาํหรับการร่วมคา้ทีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ การร่วมคา้ อินเด็กซ์ 

ดีไซน์ 103 ขอ้มูลทีเปิดเผยเป็นจาํนวนทีแสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ (ซึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการ 

ในการร่วมคา้ดงักล่าว) ซึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุงทีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเกียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและการร่วมคา้ 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 การร่วมค้า อนิเด็กซ์ ดีไซน์ 103 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์หมนุเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 151,642 12,886,499 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (ไม่รวมเงินสด) - 28,185,694 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 151,642 41,072,193 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 12,858 

 151,642 41,085,051 

   

หนีสินหมุนเวยีน   

หนีสินหมุนเวียนอนื (รวมเจา้หนีการคา้) 10,000 24,818,511 

หนีสินหมุนเวียนรวม 10,000 24,818,511 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 141,642 16,266,540 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 การร่วมค้า อนิเด็กซ์ ดีไซน์ 103 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได ้ - 232,132,710 

ดอกเบียรับ 1,794 57,875 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (320) (307,505) 
   

(ขาดทุน) กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง (524,898) 18,472,108 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (3,691,635) 
   

(ขาดทุน) กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนือง (524,898) 14,780,473 
   

(ขาดทุน) กาํไรเบ็ดเสร็จรวม (524,898) 14,780,473 

เงินรับจากส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ (13,973,346) - 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 

 

 การร่วมค้า อนิเด็กซ์ ดีไซน์ 103 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป บาท บาท 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที 1 มกราคม 16,266,540 1,486,067 

(ขาดทุน) กาํไรในระหวา่งงวด (524,898) 14,780,473 

ส่วนแบ่งกาํไรจ่าย (15,600,000) - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสินปี 141,642 16,266,540 
   

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ร้อยละ 90 รอ้ยละ 90 

ค่าความนิยม - - 

มูลค่าตามบญัชี 127,478 14,639,886 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การร่วมค้าทแีต่ละรายไม่มสีาระสําคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในการร่วมคา้ทีแต่ละรายไม่มี

สาระสาํคญัอีกจาํนวนหนึง ซึงไดบ้นัทึกเงินลงทนุโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทีแต่ละราย   

   ไมมี่สาระสาํคญัซึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 633,334 3,466,156 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้;   

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 33,844 889,510 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 33,844 889,510 

 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 430,000,000 

ขายเงินลงทุนระหวา่งปี (43,000,000) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 387,000,000 

 

การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

บริษทั อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) 

 

เมือวนัที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 8.60 ลา้นหุ้นให้กบัคุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน และคุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 47 ลา้นบาท 

โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว รวมอยู่ใน “รายไดอื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท 

และกาํไรจาํนวน 6.31 ลา้นบาท รับรู้เป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม การจาํหน่าย

เงินลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ จ ํากัด (มหาชน)  

ลดลง จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 45 อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัมีอาํนาจควบคุมเหนือบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั 

ดงันนั จึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การลงทุนเพิมในบริษัทย่อย 

 

บริษทั ไอ ซี ว ีจํากดั 

 

เมือวนัที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ  

ไดซื้อหุ้นสามญัของบริษทั ไอ ซี วี จาํกดั จากบริษทัยอ่ยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการ เป็นจาํนวน 495 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นจาํนวนเงิน 49,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 1,664,190 บาท และทาํให้ส่วนของ

เจา้ของของบริษทัใหญ่เพิมเป็นจาํนวน 1.48 ลา้นบาท ซึงรับรู้เป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ภายหลงัการซือหุ้นดงักล่าวสัดส่วนการลงทุนของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ในบริษทั 

ไอ ซี วี จาํกดั เพมิขึนเป็นร้อยละ 99 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษทัย่อยมีดงันี 
        สัดส่วนของ 

        หุ้นสามัญทีถือโดย 

        ส่วนได้เสียทีไม่มี 

 สถานทีหลักในการ   สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญ อํานาจควบคมุ 

 ประกอบธุรกจิ/   ทถืีอโดยบริษทัใหญ่ ทถืีอโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

 ประเทศ  ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ชือ ทจีดทะเบียนจัดตัง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บริษัทย่อย          

บริษทั เวฟ พคิเจอร์ส จาํกดั ไทย การลงทนุ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั  ไทย การลงทนุ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บริษทั เวฟ เอด็ดเูคชนั กรุ๊ป จาํกดั ไทย การลงทนุ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั  

   (มหาชน) 

ไทย ใหบ้ริการและจดัทาํ 

   กิจกรรมทางการตลาด 

ถือหุน้โดยตรง 45.00 50.00 - - 55.00 50.00 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด          

บริษทั  เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จาํกดั ไทย ภตัตาคาร ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ          

   เอ็ดดูเคชัน กรุ๊ป จํากัด          

บริษทั วอลลส์ตรีท องิลชิ  ไทย สถาบนัสอนภาษา ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

   (ประเทศไทย) จาํกดั           

   (เดมิชือ “บริษทั เอฟ็ฟิเชียนท ์อิงลิช           

   เซอร์วสิเซส จาํกดั”)          

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จํากัด          

บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั ไทย ผลิตและจดัจาํหน่าย ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

     รายการโทรทศัน์        



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษทัย่อยมีดงันี (ต่อ) 

 
        สัดส่วนของ 

        หุ้นสามัญทีถือโดย 

        ส่วนได้เสียทีไม่มี 

 สถานทีหลักในการ   สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญ อํานาจควบคมุ 

 ประกอบธุรกจิ/   ทถืีอโดยบริษทัใหญ่ ทถืีอโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

 ประเทศ  ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ชือ ทจีดทะเบียนจัดตัง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเดก็ซ์           

   ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกัด (มหาชน)          

บริษทั อีเวน้ท์ โซลชูนัส์ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการติดตงัอุปกรณ์

เครืองเล่นในงาน

บนัเทงิ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษทั เทรเบียง จาํกดั ไทย อยู่ระหวา่งการชาํระ

บญัชี 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษทั มเีดีย วชินั (1994) จาํกดั ไทย ใหบ้ริการอปุกรณ์แสง 

สี เสียงในงาน

บนัเทงิ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 50.99 50.99 49.01 

 

 

49.01 

บริษทั อินสปาย อิมเมจ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการจดัทาํ ติดตงั

และรือถอน ป้าย

โฆษณา 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 60.00 60.00 40.00 

 

 

40.00 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน ์ จาํกดั ไทย อยู่ระหวา่งการชาํระ

บญัชี 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 26.51 26.51 73.49 73.49 

บริษทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย ใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสาร

ผา่นสือวิทยุ และ

ระบบการสือสารอืน 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 

 

 

 

50.00 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษทัย่อยมีดงันี (ต่อ) 

 
        สัดส่วนของ 

        หุ้นสามัญทีถือโดย 

        ส่วนได้เสียทีไม่มี 

 สถานทหีลกัในการ   สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญ อํานาจควบคมุ 

 ประกอบธุรกจิ/   ทถืีอโดยบริษทัใหญ่ ทถืีอโดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

 ประเทศ  ลักษณะ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ชือ ทจีดทะเบียนจัดตัง ลักษณะของธุรกิจ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
    

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเดก็ซ์           

   ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากดั (มหาชน) (ตอ่)          

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์เอม็ จาํกดั ไทย ให้บริการและจดัหา

พนืทีแสดงสินคา้ 

และรับออกแบบ

งานดา้นโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 

 

 

50.00 

บริษทั อินเดก็ซ์ แอนด ์ว ีจาํกดั ไทย ให้บริการและจดัหา

พนืทีแสดงสินคา้ 

และรับออกแบบ

งานดา้นโฆษณา

และประชาสัมพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บริษทั บกิ อีเวนท ์จาํกดั ไทย อยู่ระหวา่งการชาํระบญัชี ถอืหุน้ทางออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั ไทย ให้บริการและจดัทาํ

กิจกรรมทางการ

ตลาด 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชนัส์ จาํกดั ไทย ให้บริการออกแบบ ผลิต

และจาํหน่าย

สิงพมิพแ์ละสือ

ตา่งๆ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 58.18 

 

 

 

58.18 41.82 

 

 

 

41.82 

บริษทั ไอ ซี วี จาํกดั สาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมา 

ให้บริการและจดัหา 

   พนืทีแสดงสินคา้  

   และรับออกแบบงาน 

   ดา้นโฆษณาและ 

   ประชาสัมพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.00 - 1.00 - 

          

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเดก็ซ์          

   แอนด์ เอม็ จาํกัด          

บริษทั ไอ ซี วี จาํกดั สาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมา 

ให้บริการและจดัหา 

   พนืทีแสดงสินคา้  

   และรับออกแบบงาน 

   ดา้นโฆษณาและ 

   ประชาสัมพนัธ์ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.00 - 1.00 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษทัย่อยมีดงันี (ต่อ) 

 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยู่ในการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัย่อย

ทีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนทีถือหุน้สามญั 

 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจํานวน 574.25 ลา้นบาท เป็นของกลุ่มบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั 

(“กลุ่มอินเดก็ซ์”) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ้นทงัหมดของบริษทั วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั และหุ้นทงัหมดของบริษทั 

เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั และหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั จาํนวน 77.40 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 

86 ลา้นหุน้) ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 19) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีมีส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั 

 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ 

ต่อกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ กลุ่มอินเดก็ซ์ จาํนวนทเีปิดเผยสาํหรับบริษทัแต่ละรายแสดงดว้ยจาํนวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 

 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 สาํหรับรายการกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 

 กลุ่มอินเดก็ซ์ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

ณ วันท ี31 ธันวาคม   

ส่วนทหีมนุเวียน   

สินทรัพย ์ 556,554,737 567,766,771 

หนีสิน (389,557,433) (402,627,376) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 166,997,304 165,139,395 
   

ส่วนทไีม่หมุนเวยีน   

สินทรัพย ์ 671,027,171 593,573,749 

หนีสิน (76,483,839) (73,372,560) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 594,543,332 520,201,189 

สินทรัพย์สุทธิ 761,540,636 685,340,584 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีมีส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั (ต่อ) 

 

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยแต่ละรายทีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมี

สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 กลุ่มอนิเดก็ซ์ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 1,374,082,227 1,406,388,404 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษี 145,754,095 42,544,689 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (35,681,583) (18,251,820) 

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน 4,228,016 181,973 

กาํไรเบด็เสร็จรวม 114,300,528 24,474,842 

รวมกาํไรเบด็เสร็จส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม   91,113,996 15,264,450 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (30,550,150) (17,525,605) 

 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 กลุ่มอินเดก็ซ์ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 289,851,861 81,980,756 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (211,137,386) (54,576,386) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (75,802,160) 7,508,800 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 2,912,315 34,913,170 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 160,698,787 125,785,617 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 163,611,102 160,698,787 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงนิรวม 

   เครืองตกแต่ง    

   และอุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ทดีิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 131,102,925 212,143,516 1,421,956,377 76,121,382 43,038,225 1,884,362,425 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (117,549,544) (1,034,245,854) (46,470,508) - (1,198,265,906) 

       คา่เผอืการดอ้ยค่า - - (1,195,963) - (7,443,917) (8,639,880) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 

       

สําหรับปีสินสุด       

   วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 131,102,925 94,593,972 386,514,560 29,650,874 35,594,308 677,456,639 

ซือสินทรัพย ์ - 227,500 69,515,816 196,460 55,596,164 125,535,940 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (6,433,898) (1,219,332) - (7,653,230) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สทุธิ - - (1,300,935) - - (1,300,935) 

การโอนสินทรัพย ์ - 41,542,416 39,398,527 - (80,940,943) - 

กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - 1,195,963 - (7,881,523) (6,685,560) 

คา่เสือมราคา - (11,022,898) (153,555,831) (8,211,824) - (172,790,553) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 

       

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 131,102,925 253,913,431 1,493,251,231 74,037,843 17,693,446 1,969,998,876 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (128,572,441) (1,157,917,029) (53,621,665) - (1,340,111,135) 

       คา่เผอืการดอ้ยค่า - - - - (15,325,440) (15,325,440) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

   เครืองตกแต่ง    

   และอุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ทดีิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สําหรับปีสินสุด       

   วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 

ซือสินทรัพย ์ - - 244,318,368 17,946,310 18,414,117 280,678,795 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,827,027) (604,238) - (3,431,265) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1) (8,077,553) - (162,895) (8,240,449) 

การโอนสินทรัพย ์ - - 17,785,730 - (17,785,730) - 

คา่เสือมราคา - (11,666,450) (158,076,436) (8,379,498) - (178,122,384) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 

       

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 131,102,925 252,708,776 1,677,619,639 81,062,195 2,833,498 2,145,327,033 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (139,034,237) (1,249,162,355) (51,683,443) - (1,439,880,035) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในค่าใชจ่้ายประเภทต่าง  ๆดงัต่อไปนี   

ตน้ทุนขาย 9,686,897 94,902,484 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 112,349,691 19,465,958 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24,929,312 20,472,497 

ค่าใชใ้นการบริหาร 31,156,484 37,949,614 

 178,122,384 172,790,553 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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14 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เครืองตกแต่งและ   

 อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 2,845,710 9,402,146 12,247,856 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (2,487,152) (2,963,639) (5,450,791) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 
    

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 358,558 6,438,507 6,797,065 

ซือสินทรัพย ์ 126,200 - 126,200 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (801) - (801) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (10,406) - (10,406) 

ค่าเสือมราคา (267,921) (980,429) (1,248,350) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708 
    

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 2,861,685 9,402,146 12,263,831 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (2,656,055) (3,944,068) (6,600,123) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708 
    

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 205,630 5,458,078 5,663,708 

ซือสินทรัพย ์ - 3,794,826 3,794,826 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (59) - (59) 

ค่าเสือมราคา (50,416) (959,381) (1,009,797) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 155,155 8,293,523 8,448,678 
    

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 2,837,010 13,196,972 16,033,982 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (2,681,855) (4,903,449) (7,585,304) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 155,155 8,293,523 8,448,678 
 

ทีดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงทีมีราคาตามบัญชีจํานวน 232.17 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 241.52 ลา้นบาท)  

ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 19.2 และ 19.3) 
 

ค่าเสือมราคาจาํนวน 1,009,797 บาท (พ.ศ. 2560 : 1,248,350 บาท) รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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14 ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผูเ้ช่าซึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และ

ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 72,469,107 59,879,146 13,196,974 9,402,146 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (42,354,987) (33,449,368) (4,903,449) (3,944,068) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 30,114,120 26,429,778 8,293,525 5,458,078 

 

15 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

ณ วันท ี1 มกราคม    

ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่า (336,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 923,167,963 923,167,963 
   

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 923,167,963 923,167,963 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 923,167,963 923,167,963 
   

ณ วันท ี31 ธันวาคม    

ราคาทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยค่า (336,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 923,167,963 923,167,963 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบญัชีของส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษาลงให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน 

โดยการรับ รู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จํานวน 336 ล้านบาท เนืองจากรายได้ทีเคยคาดการณ์ไว้ลดลง 

อย่างมีสาระสําคญั ซึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวการณ์โดยรวม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยู่ในค่าใชจ่้ายอืน 

ในกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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15 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ทีถูกกาํหนดตามส่วนงาน 

 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 ธุรกจิสถาบนั    

 สอนภาษา ธุรกจิภัตตาคาร กจิกรรมการตลาด รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หน่วยสินทรัพยท์ีคาํนวณโดยใช้

ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร 

กระแสเงินสดหลงัจากปีที 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัรา

การเติบโตเฉลียของของธุรกิจทีหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดนนัดาํเนินงานอยู ่

 

ขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี 

 

 ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา ธุรกจิภัตตาคาร ธุรกจิกิจกรรมการตลาด 
    

อตัราการเติบโต1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 2   ร้อยละ 0 

อตัราคิดลด2 ร้อยละ 12   ร้อยละ 9   รอ้ยละ 10 

 
1 อตัราการเติบโตถวัเฉลียถ่วงนาํหนักเพือใชใ้นการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแส 

เงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ 
2 อตัราคิดลดก่อนภาษีทีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 

 

ขอ้สมมติฐานเหล่านีไดถู้กใชเ้พอืการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท์ีก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 

 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขันต้นจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ 

การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลียถ่วงนําหนักทีใชส้อดคลอ้งกบัประมาณการทีรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม  

ซึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีทีสะทอ้นถึงความเสียง ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัส่วนงานนนั ๆ 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

73 

16 สินทรัพย์ทไีม่มตีัวตน 

 

 งบการเงินรวม 

   ความสัมพนัธ์  สินทรัพย์  

  โปรแกรม กบัลูกค้า เครืองหมาย ไม่มีตวัตน  

 ลขิสิทธิ คอมพวิเตอร์ ทเีกยีวข้อง การค้า ระหว่างติดตัง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 39,867,564 37,321,946 123,937,000 152,221,000 - 353,347,510 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (24,714,756) (5,897,878) (47,456,884) (10,147,732) - (88,217,250) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 15,152,808 31,424,068 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 

       

สําหรับปีสินสุดวันท ี       

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 15,152,808 31,424,068 76,480,116 142,073,268 - 265,130,260 

การซือเพิมขึน - 1,130,280 - - 141,775 1,272,055 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - (133,137) - - - (133,137) 

การตดัจาํหน่าย (2,955,291) (5,646,827) (8,997,700) (5,074,032) - (22,673,850) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 

       

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 39,867,564 38,270,976 123,937,000 152,221,000 141,775 354,438,315 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (27,670,047) (11,496,592) (56,454,584) (15,221,764) - (110,842,987) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 

       

สําหรับปีสินสุดวันท ี       

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 

การซือเพิมขึน 19,565,140 3,954,594 - - 141,775 23,661,509 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - (1,097,321) - - - (1,097,321) 

การโอนสินทรัพย ์ - 283,550 - - (283,550) - 

การตดัจาํหน่าย (3,724,110) (5,925,390) (8,997,700) (5,074,032) - (23,721,232) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 - 242,438,284 

       

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561       

ราคาทุน 59,432,704 75,387,562 123,937,000 152,221,000 - 410,978,266 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (31,394,157) (51,397,745) (65,452,284) (20,295,796) - (168,539,982) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 - 242,438,284 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ทไีม่มตีัวตน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,660,634 4,266,545 

ค่าใชใ้นการบริหาร 18,060,598 18,407,305 

 23,721,232 22,673,850 

 

17 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะใช ้     

   ประโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดือน 5,253,200 - 5,253,200 - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะใช ้     

   ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 52,856,347 32,645,345 21,876,799 - 

 58,109,547 32,645,345 27,129,999 - 

     

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะจ่ายชาํระ     

   ภายใน 12 เดือน 2,399,844 2,399,844 - - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีจะจ่ายชาํระ     

   เกินกวา่ 12 เดือน 43,173,532 45,573,375 - - 

 45,573,376 47,973,219 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม (15,327,874) (20,676,184) - - 

เพมิในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 29) 29,492,512 5,348,310 27,129,999 - 

ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,628,467) - - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที รายการทรัีบรู้ รายการทรัีบรู้ ณ วันที 

 1 มกราคม ในกาํไรขาดทุน ในงบกาํไร 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 เบด็เสร็จอืน ขาดทุน พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 4,021,444 - (3,221,215) 800,229 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - ภาษีเงินได ้     

   ถูกหัก ณ ทีจ่าย 3,483,000 - - 3,483,000 

ผลประโยชน์พนกังาน 10,279,177 (1,628,467) 1,626,788 10,277,498 

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยั 467,940 - - 467,940 

ประมาณการค่ารือถอน 3,236,387 - - 3,236,387 

ขาดทุนสะสม 11,157,397 - 28,687,096 39,844,493 

 32,645,345 (1,628,467) 27,092,669 58,109,547 

     

หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,418,880) - - (5,418,880) 

เครืองหมายการคา้ (27,399,780) - 1,014,807 (26,384,973) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทีเกียวขอ้ง (15,154,559) - 1,385,036 (13,769,523) 

 (47,973,219) - 2,399,843 (45,573,376) 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที รายการทรัีบรู้ รายการทรัีบรู้ ณ วันที 

 1 มกราคม ในกาํไรขาดทุน ในงบกาํไร 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 เบด็เสร็จอืน ขาดทุน พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 4,021,444 - - 4,021,444 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - ภาษีเงินได ้     

   ถกูหัก ณ ทีจ่าย 3,483,000 - - 3,483,000 

ผลประโยชน์พนกังาน 10,128,102 - 151,075 10,279,177 

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยั 467,940 - - 467,940 

ประมาณการค่ารือถอน 3,236,387 - - 3,236,387 

ขาดทุนสะสม 7,116,500 - 4,040,897 11,157,397 

 28,453,373 - 4,191,972 32,645,345 

     

หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,418,880) - - (5,418,880) 

เครืองหมายการคา้ (28,414,587) - 1,014,807 (27,399,780) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทีเกียวขอ้ง (15,296,090) - 141,531 (15,154,559) 

 (49,129,557) - 1,156,338 (47,973,219) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที รายการทรัีบรู้ รายการทรัีบรู้ ณ วันที 

 1 มกราคม ในกาํไรขาดทุน ในงบกาํไร 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 เบด็เสร็จอืน ขาดทุน พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ขาดทุนสะสม - - 27,129,999 27,129,999 

 - - 27,129,999 27,129,999 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 55,882,513 30,418,311 27,129,999 - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (43,346,342) (45,746,185) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหักกลบกนัไดเ้มือสินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเกียวขอ้งกบั

หน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์

และหนีสินสุทธิในแต่ละบริษทั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนนั กลุ่มกิจการไม่ไดร้ับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุน

ทางภาษีทียังไม่ได้ใช้เป็นจาํนวนเงิน 77.46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 144.76 ลา้นบาท) ซึงจะสินสุดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ 

ทางภาษใีน พ.ศ. 2566 

 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมดัจาํ 33,388,372 28,962,046 - - 

เงินประกนั 58,299,355 67,192,807 1,289,184 1,289,184 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย - สุทธิ 90,443,820 89,426,250 - - 

อืนๆ 83,371 83,371 - - 

 182,214,918 185,664,474 1,289,184 1,289,184 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 90,608,751 31,566,575 35,413,725 96,999 

   เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 184,000,000 264,000,000 130,000,000 150,000,000 

   เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั      

      (หมายเหตุ 32.5) 18,500,000 - 43,500,000 12,000,000 

   หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

    ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  12,606,517 10,092,835 573,289 1,673,484 

   ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

      ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 144,935,402 196,606,704 37,514,777 114,063,719 

   ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั     

      ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (หมายเหตุ 32.6) 17,455,875 - - - 

 468,106,545 502,266,114 247,001,791 277,834,202 
     

ไม่หมุนเวยีน     

   หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,662,991 9,869,250 2,359,965 139,443 

   เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 494,406,305 595,657,285 308,694,993 307,876,813 

   เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั      

       (หมายเหตุ 32.6) 13,614,365 4,500,000 - - 

 514,683,661 610,026,535 311,054,958 308,016,256 
     

 982,790,206 1,112,292,649 558,056,749 585,850,458 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

19.1 หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 12,606,517 10,092,835 573,289 1,673,484 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,662,991 9,869,250 2,359,965 139,443 

 19,269,508 19,962,085 2,933,254 1,812,927 

 

19.2 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยื้มระยะสันจากธนาคาร 184,000,000 264,000,000 130,000,000 150,000,000 

 

เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร จํานวน 130 ลา้นบาท คาํประกันโดยหุ้นจาํนวน 63.50 ลา้นหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :  

50 ลา้นหุ้น) ของบริษทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) และหุ้นจาํนวน 77.40 ลา้นหุ้น (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 : 86 ลา้นหุ้น) ของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ (หมายเหตุ 13.3) และเงินกูยื้มระยะสันจากธนาคารจาํนวน  

54 ลา้นบาท คาํประกนัโดยทีดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ซึงมีมูลค่าตามบญัชี 218.46 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 

232.19 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 14) 

 

19.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนด     

   ชาํระภายในหนึงปี 144,935,402 196,606,704 37,514,777 114,063,719 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนด     

   ชาํระเกิน 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 494,406,305 595,657,285 308,694,993 307,876,813 

 639,341,707 792,263,989 346,209,770 421,940,532 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

19.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 792,263,989 421,940,532 

เงินกูเ้พมิระหวา่งปี 6,000,000 - 

เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (158,922,282) (75,730,762) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 639,341,707 346,209,770 
 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 639.34 ลา้นบาท คาํประกนัโดยหุ้นทงัหมดของบริษทั วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 

จาํกดั หุ้นทงัหมดของบริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต ์จาํกดั (มหาชน) หุ้นจาํนวน 90 ลา้นหุ้นของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) และหุน้จาํนวน 116.48 ลา้นหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 114.28 ลา้นหุ้น) ของบริษทั ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี 

จาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) 
 

เมือวนัที 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทั วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซือขาย 

และเช่ากลบัคืนส่วนตกแต่งปรับปรุงกบัสถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วนัสินสุดสัญญา บริษทัย่อยดงักล่าวมีสิทธิ

เลือกซือทรัพยสิ์นในราคาทีระบุตามสัญญาหรือส่งคืนผูใ้ห้เช่าโดยมีภาระผกูพนัทีจะชดเชยส่วนต่างราคาระหวา่งราคาทีระบุ

ตามสัญญาและราคาทีขายใหบุ้คคลภายนอก ซึงเนือหาของรายการดงักล่าวถือเป็นเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน และเงินกูยื้ม

จาํนวน 10.33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 8.32 ลา้นบาท) คาํประกนัโดยส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่า 13.71 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 9.33 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 14) นอกจากนีเงินกูย้ืมดงักล่าวถูกคาํประกนัโดยบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 
 

นอกจากนีกลุ่มกิจการยงัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขอืนๆทีสําคญัในสัญญา เช่น การรักษาสัดส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี และสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มระยะยาวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 

 

19.4 อตัราดอกเบยี 
 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียของเงินกูยื้มและหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินของกลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เงินกูย้ืม     

   อตัราดอกเบียคงที 193,171,686 208,462,085 81,433,254 71,812,927 

   อตัราดอกเบียลอยตวั 789,618,520 903,830,564 476,623,495 514,037,531 

รวมเงินกูยื้ม 982,790,206 1,112,292,649 558,056,749 585,850,458 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

19.4 อตัราดอกเบยี (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูยื้มระยะสันจากธนาคาร MLR + 1.6, 

3.85 - 5.25 

MLR - 2.25, 

4.44 - 5.25 

 MLR + 1.6, 

3.85 

MLR - 2.25, 

4.44 
     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร MLR - 1 , 

MLR - 1.5,  

4.25, 6.75 

MLR - 1, 

MLR - 2.5, 

MLR - 3.52, 

4.25 

MLR - 1.5 MLR - 2.5 

     

หนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1.19 - 8.88 1.00 - 8.29 4.37, 8.88 4.37 

 

19.5 วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินกูยื้มทียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

อตัราดอกเบียลอยตวั     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 181,391,249 323,433,426 4,586,275 39,903,001 

 

วงเงินกูยื้มทีจะครบกาํหนดภายในหนึงปี เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารไดรั้บมาเพือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ

และบริษทั 

 

วงเงินกูย้ืมจาํนวน 20 ลา้นบาท คาํประกนัโดยหุ้นจาํนวน 10.81 ลา้นหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 10.81 ลา้นหุ้น) ของบริษทั 

ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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20 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนีการคา้ - บุคคลภายนอก 217,869,388 222,849,691 - 88,693 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 32.3) 3,255,077 2,764,011 588 - 

เจา้หนีอืน - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,484,535 - - - 

เจา้หนีอืน 58,835,575 36,789,683 - - 

 284,444,575 262,403,385 588 88,693 

 

21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน :     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 72,642,032 72,389,031 12,199,491 9,626,389 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 6,873,246 3,918,821 - - 

หนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 79,515,278 76,307,852 12,199,491 9,626,389 

 
  

  

กาํไรหรือขาดทุนทีรวมอยู่ใน     

   กาํไรจากการดาํเนินงาน :     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 12,308,337 10,683,838 2,573,102 2,510,753 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 682,897 664,725 - - 

 12,991,234 11,348,563 2,573,102 2,510,753 

 
  

  

การวดัมูลค่าใหม่สําหรับ :     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ (8,142,329) (585,184) - - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 3,654,958 (3,971,522) - - 

 (4,487,371) (4,556,706) - - 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ผลประโยชน์เมือเกษยีณอายุ 

 

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย โดยผลประโยชน์ทีจะให้ขึนอยู่กบัระยะเวลาการทาํงานและ

เงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนทีจะเกษียณอายุ 

 

รายการเคลือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือเกษียณอายรุะหวา่งปีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 72,389,031 62,356,527 9,626,389 7,115,636 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,291,577 9,267,004 2,289,130 2,300,845 

ตน้ทุนดอกเบีย 2,016,760 1,416,834 283,972 209,908 

กาํไรจากการประมาณการ     

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,142,329) (585,184) - - 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (3,913,007) (66,150) - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 72,642,032 72,389,031 12,199,491 9,626,389 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 

โครงการเป็นโครงการให้ผลตอบแทนคงทีตามระยะเวลาการทาํงาน โดยผลประโยชน์ทีให้จะขึนกบัระยะเวลาในการทาํงานของ

สมาชิกก่อนทีจะเกษียณอาย ุ

 

รายการเคลือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานระหวา่งปีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 3,918,821 7,225,618 - - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 577,947 611,693 - - 

ตน้ทุนดอกเบีย 104,950 53,032 - - 

กาํไรจากการประมาณการ     

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,654,958 (3,971,522) - - 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (1,383,430) - - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6,873,246 3,918,821 - - 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชเ้ป็นดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 2.70 - 3.32 2.70 - 3.32 2.95 2.95 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ 5.00 - 7.05 5.00 - 7.05 5.00 5.00 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการ เป็นดงันี 

 

  งบการเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทกีาํหนดไว้ 

 การเปลยีนแปลง     

 ในข้อสมมต ิ การเพมิขึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 10 เพมิขึนร้อยละ 5 เพมิขึนร้อยละ 11 

อตัราการเพิมขึน       

   ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพมิขึนร้อยละ 6 เพิมขึนร้อยละ 11 ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 10 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทกีาํหนดไว้ 

 การเปลยีนแปลง     

 ในข้อสมมต ิ การเพมิขึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 9 ลดลงร้อยละ 10 เพมิขึนร้อยละ 11 เพมิขึนร้อยละ 12 

อตัราการเพิมขึน       

   ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพมิขึนร้อยละ 13 เพิมขึนร้อยละ 13 ลดลงร้อยละ 12 ลดลงร้อยละ 12 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการ เป็นดงันี (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ ขณะทีให้ขอ้สมมติอืนคงที ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้มีต่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใชว้ิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหนีสินบาํเหน็จบาํนาญทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลียนแปลงจากปีก่อน 
 

กลุ่มกิจการมีความเสียงในหลาย ๆ ดา้นทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายทีุกาํหนดไวแ้ละโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอืนของพนกังาน โดยความเสียงทีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปนี 
 

การเปลียนแปลงในอตัรา

ผลตอบแทนทีแทจ้ริงของ

พนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ทีลดลงจะทาํให้หนีสินของโครงการเพมิ 

   สูงขึนถึงแมว้า่การเพิมมูลค่าของพนัธบตัรทีโครงการไดถื้อไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 16 ปี (พ.ศ. 2560 : 18 ปี) 
 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 
 

 งบการเงินรวม 

 

น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

1-2 ปี 

ระหว่าง 

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 8,763,172 355,219 10,520,134 338,917,182 358,555,707 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 500,000 1,169,038 2,841,250 3,766,244 8,276,532 
 

 งบการเงินรวม 

 

น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

1-2 ปี 

ระหว่าง 

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 11,063,853 710,134 8,776,682 331,945,144 352,495,813 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน 1,306,774 1,035,987 1,705,761 768,561 4,817,083 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ(ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

1-2 ปี 

ระหว่าง 

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ - - - 58,805,363 58,805,363 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

1-2 ปี 

ระหว่าง 

2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ - - - 58,805,363 58,805,363 

 

22 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ทุนทีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

  จาํนวน    

  หุ้นสามัญ  ส่วนเกนิ  

 จํานวนหุ้น ทอีอกจําหน่าย หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 จดทะเบยีน หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 421,200,000 421,200,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 

การออกและรับชาํระค่าหุน้ 42,120,000 - - - - 

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

การออกและรับชาํระค่าหุน้ 46,750,000 46,750,000 46,750,000 133,237,500 179,987,500 

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

 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทงัหมดมีจาํนวน 510,070,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 463,320,000 หุ้น) ซึงมีมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : 

1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัทีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวน 467,950,000 หุน้ (พ.ศ. 2560 : 421,200,000 หุน้)  



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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22 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 

พ.ศ. 2561 

 

เมือวนัที 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวน 46,750,000 หุ้น ซึงมีมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรับชําระ 

ทีมูลค่าหุ้นละ 3.85 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 179.99 ลา้นบาท จากบริษทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จาํกดั ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัทีออก 

และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มีจาํนวน 467,950,000 หุ้น บริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุ้นดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  

7 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 

42,120,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น เพอืรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีไดจ้ดัสรร

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม (‘WAVE-W1’) โดยภายหลังการเพิมทุน บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิมขึนจาก 421,200,000 หุ้น เป็น 

หุน้สามญัจาํนวน 463,320,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

23 ใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ 

 

เมือวนัที 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัชนิด

ระบุชือผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิมทุน 

จดทะเบียนในสัดส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไดรั้บการจดัสรรไม่เกิน 

42,120,000 หน่วย และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 6 บาทต่อหุ้น อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัโดยใบสําคญั

แสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีบริษทัออกและเสนอขาย 

 

   ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561 

   จํานวนคงเหลือ เพมิขนึ จํานวนคงเหลือ 

 วนัทอีอก วนัทใีช้สิทธ ิ หน่วย ในระหว่างงวด หน่วย 
      

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

   42,119,734 - 42,119,734 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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24 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 43,872,094 42,120,000 43,872,094 42,120,000 

จดัสรรระหวา่งปี 2,923,624 1,752,094 2,923,624 1,752,094 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 46,795,718 43,872,094 46,795,718 43,872,094 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกวา่สํารองนีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สาํรองนีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

25 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :     

การวดัมูลค่าใหม่ของโครงการ     

   ผลประโยชน์พนกังาน 8,142,329 585,184 - - 

ผลต่างอตัราแลกเปลียนจากการแปลง     

   ค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (2,285,849) 181,973 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

   จากบริษทัร่วม :     

ขาดทุนทเีกิดขึนระหว่างปี (429,734) (16,011,187) - - 

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของ     

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (1,628,466) - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 3,798,280 (15,244,030) - - 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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26 (ขาดทุน) กาํไรต่อหุ้น 

 

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหาร (ขาดทุน) กาํไรสุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหว่างปี 

 

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติวา่หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทงัหมด บริษทัมีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ

ลดอยู่หนึงประเภท คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

(ขาดทนุ)กาํไรสุทธิทเีป็นของผูถื้อหุ้นสามญั      

   (บาท) (188,526,441) (268,316,494) 58,472,488 35,041,872 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั     

   ทีออกระหวา่งงวด (หุน้) 456,806,849 421,200,000 456,806,849 421,200,000 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั     

   ทีบริษทัตอ้งออกให้ตามใบสาํคญั     

   แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุน้) (หมายเหตุ 23) 42,119,734 27,118,185 42,119,734 27,118,185 

รวมจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 498,926,583 448,318,185 498,926,583 448,318,185 
     

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) (0.41) (0.64) 0.13 0.08 

(ขาดทุน) กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) (0.41) (0.64) 0.12 0.08 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
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27 รายได้อืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบียรับ 1,350,583 2,218,750 44,227,701 36,121,028 

รายไดค้่าเช่า 1,261,415 - 2,225,217 - 

เงินปันผลรับ 125,672 98,342 6,634,812 22,590,842 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 51,600,000 39,600,000 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

   (หมายเหตุ 13.3) - - 4,000,000 18,981,129 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากเงินลงทุน     

   ในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ - 60,683 - 60,683 

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 7,147,798 341,118 2,546 414 

หนีสูญรับคืน 21,138,471 - - - 

รายไดค้่าซ่อมบาํรุง 4,165,493 - - - 

รายไดอื้น 15,532,562 24,725,048 1,928,563 4,657,871 

รวม 50,721,994 27,443,941 110,618,839 122,011,967 

 

28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายบางรายการทีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะ

ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยั  53,476 3,026,132 583 675 

ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ 14) 178,122,384 172,790,553 1,009,797 1,248,350 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 23,721,232 22,673,850 - - 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 23,075,260 - - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 21) 12,991,234 11,348,563 2,573,102 2,510,753 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  
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29 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับ     

   กาํไรทางภาษีสาํหรับปี 36,067,363 20,353,277 - - 

   การปรับปรุงจากงวดก่อน - 2,183,465 - - 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 36,067,363 22,536,742 - - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

เพมิในสินทรัพยภ์าษีเงินได ้     

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 17) (27,092,669) (4,191,972) (27,129,999) - 

ลดในหนีสินภาษีเงินได ้     

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 17) (2,399,843) (1,156,338) - - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (29,492,512) (5,348,310) (27,129,999) - 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,574,851 17,188,432 (27,129,999) - 
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29 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงินไดส้ําหรับ(ขาดทุน)กาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินทีแตกต่างจากการคาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรทางบญัชี 

คูณกบัอตัราภาษี โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

(ขาดทุน) กาํไรก่อนภาษี (92,951,601) (235,954,599) 31,342,489 35,041,872 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     

   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) (18,590,320) (47,190,920) 6,268,498 7,008,374 

ผลกระทบ :     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน     

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิจากภาษี (3,348,766) (11,862,921) - - 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี (5,547,323) (7,632,989) (1,752,205) (4,518,168) 

ขาดทุนทีไม่ตอ้งเสียภาษี 18,566,913 40,029,644 - - 

ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกัภาษี 21,827,449 19,026,205 846,993 240,847 

รายจ่ายทีใชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิม (2,992,558) (106,076,628) (110,086) (103,506,241) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเกียวขอ้ง 

   กบัผลแตกต่างชวัคราวทีรับรู้เมือเริมแรก 

   และทีกลบัรายการ 368,880 - - - 

ขาดทุนทางภาษีทีผ่านมาซึงยงัไม่รับรู้ (27,129,999) - (27,129,999) - 

การใชข้าดทุนทางภาษี (3,065,920) - - - 

การใชข้าดทุนทางภาษีทีผ่านมาซึงยงัไม่รับรู้ (5,253,200) - (5,253,200) - 

ขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,739,695 128,712,576 - 100,775,188 

การปรับปรุงจากงวดก่อน - 2,183,465 - - 

ภาษีเงินได ้ 6,574,851 17,188,432 (27,129,999) - 

 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลียถ่วงนาํหนกัคิดเป็นร้อยละ 7.07 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 7.28) 
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30 การเปลยีนแปลงหนีสินทเีกดิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

     

   หนีสินตามสัญญาเช่า  

 1 มกราคม กระแสเงินสด ทางการเงนิ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 สุทธิ ทไีม่ใช่รายการเงินสด พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบการเงนิรวม     
     

เงินเบิกเกินบญัชี 23,369,117 8,197,458 - 31,566,575 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัทางการเงิน 132,000,000 132,000,000 - 264,000,000 

หนีสินจากสัญญาเช่าการเงิน 31,257,004 (11,294,919) - 19,962,085 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 944,718,655 (152,454,666) - 792,263,989 

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

 1,166,804,776 (54,512,127) - 1,112,292,649 

     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ     
     

เงินเบิกเกินบญัชี - 96,999 - 96,999 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัทางการเงิน 100,000,000 50,000,000 - 150,000,000 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้ง 43,000,000 (31,000,000) - 12,000,000 

หนีสินจากสัญญาเช่าการเงิน 3,486,411 (1,673,484) - 1,812,927 

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

 682,205,472 (96,355,014) - 585,850,458 
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30 การเปลยีนแปลงหนีสินทเีกดิจากกจิกรรมจดัหาเงิน (ต่อ) 

 

   หนีสินตามสัญญาเช่า  

 1 มกราคม กระแสเงินสด ทางการเงนิ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 สุทธิ ทไีม่ใช่รายการเงินสด พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบการเงินรวม     
     

เงินเบิกเกินบญัชี 31,566,575 59,042,176 - 90,608,751 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัทางการเงิน 264,000,000 (80,000,000) - 184,000,000 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้ง - 18,500,000 - 18,500,000 

หนีสินจากสัญญาเช่าการเงิน 19,962,085 (15,504,037) 14,811,460 19,269,508 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 792,263,989 (152,922,282) - 639,341,707 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้ง 4,500,000 26,570,240 - 31,070,240 

 1,112,292,649 (144,313,903) 14,811,460 982,790,206 
     

งบการเงินเฉพาะกจิการ     
     

เงินเบิกเกินบญัชี 96,999 35,316,726 - 35,413,725 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัทางการเงิน 150,000,000 (20,000,000) - 130,000,000 

เงินกูยื้มระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้ง 12,000,000 31,500,000 - 43,500,000 

หนีสินจากสัญญาเช่าการเงิน 1,812,927 (2,674,501) 3,794,828 2,933,254 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 421,940,532 (75,730,762) - 346,209,770 

  585,850,458  (31,588,537)  3,794,828  558,056,749 

 

31 รายการกบัส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 

 

31.1 การเปลยีนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิมทุนของบริษัทย่อย 

 

เมือวนัที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชนัส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการไดเ้พิมทุนจดทะเบียน

จาก 5 ลา้นบาทเป็น 55 ลา้นบาท กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมในหุ้นทีออกใหม่ จํานวน 290,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท  

รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 29 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ ในบริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชนัส์ จาํกัด 

ลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 58.18 ภายหลังการลดทุนดังกล่าว ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจํานวน  

21 ลา้นบาท 
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31 รายการกบัส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม (ต่อ) 

 

31.1 การเปลยีนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิมทุนของบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญใ่นบริษทั บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชนัส์ จาํกดั

และบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน ์จาํกดั ในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจากการเพิมทุนของบริษทัย่อย - 21,001,000 

ส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ลดลงจากการเปลียนแปลง   

   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย - (1,882,666) 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนขึนจากการเปลียนแปลง    

   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย - 1,882,666 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน - 21,001,000 

 

31.2 การได้มาในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิมเติม 

 

เมือวนัที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ 

ไดซื้อหุ้นสามญัของบริษทั ไอ ซี วี จาํกดั จากบริษทัยอ่ยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการ เป็นจาํนวน 495 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นจาํนวนเงิน 49,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 1,664,190 บาท และทาํให้ส่วนของเจา้ของ

ของบริษทัใหญ่เพิมเป็นจาํนวน 1.48 ลา้นบาท ซึงรับรู้เป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ภายหลงัการซือหุ้นดงักล่าวสัดส่วนการลงทุนของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ในบริษทั ไอ ซี ซี จาํกดั 

เพมิขึนเป็นร้อยละ 99 

 

เมือวนัที 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซือหุ้นของบริษทั ไอ ซี วี 

เอ็กซ์ จาํกัด จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 10,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 

1,050,000 บาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั ในบริษทั ไอ ซี วี เอก็ซ์ จาํกดั เพิมขึน

จากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99 

 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ ่ในระหวา่งปี สรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีไดม้า 2,312,402 565,278 

สิงตอบแทนทีจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (832,095) (1,050,000) 

ส่วนเกินของสิงตอบแทนทีจ่ายรับรู้ในส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,480,307 (484,722) 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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31 รายการกบัส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม (ต่อ) 

 

31.3 การจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 

 

เมือวนัที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้าํหน่ายส่วนไดเ้สียร้อยละ 10 จากส่วนไดเ้สียร้อยละ 50 ทีมีในบริษทั อินเด็กซ์ 

ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) ในราคา 47 ลา้นบาท มูลค่าตามบัญชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ บริษทั  

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกัด (มหาชน) ณ วนัทีจาํหน่ายมีจาํนวน 40.69 ลา้นบาท (แสดงถึงส่วนไดเ้สียร้อยละ 5) ทาํให้

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจาํนวน 40.69 ลา้นบาท และส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิมขึนจาํนวน  

6.31 ลา้นบาท 

 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ใน บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จาํกดั (มหาชน) ในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีจาํหน่ายไป (40,691,255) - 

สิงตอบแทนทีไดรั้บจากส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 47,000,000 - 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิมขนึ 6,308,745 - 

 

ไม่มีรายการกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในปี พ.ศ. 2560 

 

31.4 ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่สําหรับปีมดีงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจากการเพิมทุนของบริษทัย่อย - 21,001,000 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึนจากการเปลียนแปลง   

   ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย 40,691,255 1,882,666 

การไดม้าในส่วนไดเ้สียของบริษทัย่อยเพมิ (1,480,307) (1,050,000) 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน 39,210,948 21,833,666 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับคุคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ครอบครัวมาลีนนท์ บริษทั บีอีซี เวิลด์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จาํกัด  

ซึงตงัอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษทัจาํนวนร้อยละ 24.98 ร้อยละ 12.45 และร้อยละ 9.99 ตามลาํดบั หุ้นทีเหลือร้อยละ 

52.58 ถือโดยบุคคลทวัไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13  

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

32.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการให้บริการ     

   บริษทัย่อย - - - 2,130,704 

   บริษทัร่วม - 205,421 - - 

   กิจการร่วมคา้ - 183,022,818 - - 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 7,020,057 - - 

 - 190,248,296 - 2,130,704 
     

รายได้อืน     

   บริษทัย่อย - - 55,559,736 41,573,781 

   บริษทัร่วม 314,245 359,590 - - 

   กิจการร่วมคา้ 1,490,631 - - - 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 242,378 - - 

 1,804,876 601,968 55,559,736 41,573,781 
     

ดอกเบยีรับ     

   บริษทัย่อย - - 44,052,989 34,347,654 

   บริษทัร่วม 191,959 207,697 - - 

   กิจการร่วมคา้ - 298,555 - - 

 191,959 506,252 44,052,989 34,347,654 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.2 การซือสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

ซือสินค้า     

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 550 555 550 555 
     

ต้นทุนการให้บริการ     

   บริษทัร่วม 5,628,996 3,343,958 - - 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 911,126 - - 

 5,628,996 4,255,084 - - 
     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     

   บริษทัร่วม 110,398 24,000 - - 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7,555,097 6,744,970 6,340,097 6,744,970 

 7,665,495 6,768,970 6,340,097 6,744,970 
     

ดอกเบียจ่าย     

   บริษทัย่อย - - 1,243,825 647,685 

   ผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 536,258 - 536,258 - 

   536,258 - 1,780,083 647,685 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

32.3 ยอดค้างชําระทเีกดิจากการซือ/ขายสินค้าและบริการ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลกูหนีการค้า (หมายเหตุ 9)     

   บริษทัร่วม 1,863,420 - - - 

   กิจการร่วมคา้ 7,506,031 31,186,906 - - 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั  - 9,089,753 - - 

 9,369,451 40,276,659 - - 
     

ลกูหนีอืน (หมายเหตุ 9)     

   บริษทัย่อย - - 100,022,669 48,178,644 
     

เงินทดรองจ่าย      

   บริษทัย่อย - - - 962,000 
     

รายได้ค้างรับ     

   บริษทัร่วม - 1,470,543 - - 
     

ดอกเบยีค้างรับ     

   บริษทัย่อย - - 80,843,625 38,983,798 
     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     

    บริษทัร่วม - 1,188,000 - - 
     

เจ้าหนีการค้า และเจ้าหนีอืน (หมายเหตุ 20)     

   บริษทัร่วม 2,568,040 1,923,013 - - 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 687,037 840,998 588 - 

 3,255,077 2,764,011 588 - 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 709,470 665,490 709,470 665,490 
     

ดอกเบยีค้างจ่าย     

   บริษทัย่อย - - 1,061,798 674,113 

   ผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 536,258 - 536,258 - 

 536,258 - 1,598,056 674,113 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

32.4 เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินให้กู้ ยืมระยะสันแก่กิจการทเีกียวข้องกนั     

   บริษทัย่อย - - 992,952,900 840,452,900 

   บริษทัร่วม - 2,750,000 - - 

 - 2,750,000 992,952,900 840,452,900 

 

การเปลียนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 2,750,000 840,452,900 

เงินให้กูเ้พมิระหวา่งปี - 152,500,000 

การจ่ายคืนเงินกูร้ะหว่างปี (50,000) - 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (2,700,000) - 

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2561 - 992,952,900 

 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบียเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และ MOR ลบร้อยละ  

6.88 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน 

 

เงินใหกู้แ้ก่บริษทัร่วมอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบียเท่ากบัร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวนัจ่ายชาํระคืน 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

32.5 เงินกู้ยืมระยะสันจากกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกู้ยืมระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกนั     

   บริษทัย่อย - - 25,000,000 12,000,000 

   ผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 18,500,000 - 18,500,000 - 

 18,500,000 - 43,500,000 12,000,000 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 12,000,000 

เงินให้กูเ้พมิระหวา่งปี 18,500,000 93,500,000 

การจ่ายคืนเงินกูร้ะหว่างปี - (62,000,000) 

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 18,500,000 43,500,000 

 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นสกลุเงินบาท มีอตัราดอกเบียเท่ากบัเงินฝากประจาํธนาคารบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และ

ไม่ไดก้าํหนดวนัจ่ายชาํระคืน  

 

เงินกู้ยืมระยะสันจากผูบ้ริหารคนสําคัญอยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบียร้อยละ 4 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนถึง  

พ.ศ. 2562 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

32.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทเีกยีวข้องกนั 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทเีกยีวข้องกนั   

   ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั   

      ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (หมายเหตุ 19) 17,455,875 - 

   ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระ   

       เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี (หมายเหตุ 19) 13,614,365 4,500,000 

 31,070,240 4,500,000 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,500,000 

เงินกูเ้พมิระหวา่งปี 35,000,000 

เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งปี (8,429,760) 

ราคาตามบญัชีสินปี - สุทธิ 31,070,240 

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัอืนอยู่ในสกุลเงินบาทมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : 

ร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนทุกหกเดือนถึง พ.ศ. 2563 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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32 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

32.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกจิการ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญัของกิจการมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน 65,196,965 67,876,759 32,174,747 33,093,456 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,354,128 3,200,811 2,160,688 2,137,867 

 68,551,093 71,077,570 34,335,435 35,231,323 

 

33 ภาระผูกพนั 

 

33.1 การคาํประกนั 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระจากการคําประกนัการขายและเช่ากลบัคืนให้กับบริษทัย่อย เป็นจาํนวน  

10.33 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 8.32 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 19.3) 

 

33.2 หนังสือคาํประกนั 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพือคาํประกนัสัญญา

ก่อสร้างและเพือการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 56.20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 47.80 ลา้นบาท) และ จาํนวน 1.25 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2560 : จาํนวน 1.47 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

33.3 ภาระผูกพนัภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัสําหรับค่าตอบแทนต่อเนืองในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

สถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี 

 

33.3.1 ค่าธรรมเนียมต่อเนืองในอตัราร้อยละ 7 ของรายไดที้เกิดจากการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 

 

33.3.2 ค่าธรรมเนียมต่อเนืองสําหรับแฟรนไชส์ในอตัราร้อยละ 20 ของรายไดข้องทีเกิดจากการดาํเนินงานของแฟรนไชส์ 

 



บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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33 ภาระผูกพนั 

 

33.4 สัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณทีีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับพืนทีภายในศูนย์การคา้และสัญญาเช่าอาคารหลายฉบบัโดยมีระยะเวลาสินสุด

สญัญาต่างๆ กนั  

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 186,004,363 182,166,677 5,120,736 5,120,736 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 138,227,012 161,588,640 234,012 5,354,748 

เกินกว่า 5 ปี - 1,005,810 - - 

 324,231,375 344,761,127 5,354,748 10,475,484 

 

34 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีในรายงาน 

 

เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั มีเดีย วิชนั (1994) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2561 ในราคา 24.46 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทังสิน 9.50 ลา้นบาท บริษทั มีเดีย วิชัน 

(1994) จาํกดั ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเมือวนัที 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
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