
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ร ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น   
การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะ
พบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน 
ของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 25,510,594 179,174,164 402,315 163,334

เงนิลงทุนระยะสนั 2,174,137 5,712,307 2,174,137 2,712,307

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 9 58,624,525 378,568,332 259,709,676 181,007,807

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 19.4 - - 1,116,452,900 992,952,900

สนิคา้คงเหลอื 14,544,335 27,138,532 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ 

และรายการระหว่างผลติ 400,000 24,506,095 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 32,525,719 62,056,707 4,244,406 6,261,457

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 10.3,11.2 1,394,217,331 3,900,000 215,000,000 -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,527,996,641 681,056,137 1,597,983,434 1,183,097,805

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 1,285,081 1,250,000 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11.2 - - - 387,000,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11.3 503,136,029 478,922,684 213,671,955 213,671,955

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11.4 - 760,812 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 124,438,352 705,446,998 8,146,372 8,448,678

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 12 170,881,574 242,438,284 - -

คา่ความนิยม 798,143,184 923,167,963 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21,744,566 55,882,513 18,771,858 27,129,999

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 88,034,148 182,214,918 1,289,184 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,707,662,934 2,590,084,172 241,879,369 637,539,816

รวมสินทรพัย ์ 3,235,659,575 3,271,140,309 1,839,862,803 1,820,637,621

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

2



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 89,284,648 90,608,751 33,004,927 35,413,725

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13.1 65,000,000 184,000,000 65,000,000 130,000,000

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 107,978,872 284,444,575 4,879 588

รายไดร้บัล่วงหน้า 236,526,915 220,338,618 1,399 1,399

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 52,943,349 136,279,995 9,712,642 7,115,379

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลอนื 13.2 40,000,000 - 40,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 24,500,000 18,500,000 43,000,000 43,500,000

หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

   สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13.3 1,110,862 12,606,517 503,610 573,289

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13.4 221,617,491 144,935,402 115,237,630 37,514,777

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 19.6 - 17,455,875 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 109,313 17,624,139 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื                       18,873,805 70,211,450 10,023,476 7,374,440

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 10.3 509,875,300 - - -

รวมหนีสินหมนุเวียน                  1,367,820,555 1,197,005,322 316,488,563 261,493,597

หนีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หนอีนื - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8,460,678 8,969,070 - -

หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 13.3 2,616,402 6,662,991 1,978,151 2,359,965

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.4 324,978,475 494,406,305 218,770,231 308,694,993

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.6 - 13,614,365 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 12,616,649 79,515,278 8,940,292 12,199,491

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 25,623,868 43,346,342 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื                       13,508,389 13,845,541 - -

-รวมหนีสินไม่หมนุเวียน                  387,804,461 660,359,892 229,688,674 323,254,449

รวมหนีสิน 1,755,625,016 1,857,365,214 546,177,237 584,748,046

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 510,070,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 510,070,000 510,070,000 510,070,000 510,070,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 467,950,000 หุน้ 

มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 467,950,000 467,950,000 467,950,000 467,950,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 448,802,180 448,802,180 448,802,180 448,802,180

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

ขาดทุนสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (กาํไรสะสม) (176,895,851) (120,908,307) 330,137,668 272,341,677

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 63,926,950 (3,114,398) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 850,578,997 839,525,193 1,293,685,566 1,235,889,575

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 629,455,562 574,249,902 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,480,034,559 1,413,775,095 1,293,685,566 1,235,889,575

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,235,659,575 3,271,140,309 1,839,862,803 1,820,637,621

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ตามทีปรบัใหม่

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 123,266,919 149,032,600 - 2,087

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 154,914,666 147,315,315 - -

รวมรายได้ 278,181,585 296,347,915 - 2,087

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (45,473,547) (53,702,830) - (563)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (109,972,926) (112,484,343) - -

รวมต้นทุน (155,446,473) (166,187,173) - (563)

กาํไรขนัต้น 122,735,112 130,160,742 - 1,524

รายไดอ้นื 6,635,883 2,330,602 40,981,038 33,965,537

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (91,195,285) (103,745,155) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (56,806,608) (70,397,832) (13,810,776) (13,528,070)

ตน้ทุนทางการเงนิ (11,118,575) (11,103,838) (7,453,706) (6,320,411)

สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 18,945,347 12,442,881 - -

(ขาดทนุ)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (10,804,126) (40,312,600) 19,716,556 14,118,580

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (4,062,560) (450,997) (4,275,323) -

(ขาดทนุ)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (14,866,686) (40,763,597) 15,441,233 14,118,580

ขาดทุนสําหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (1,879,927) (317,518) - -

(ขาดทนุ)กาํไรสาํหรบังวด (16,746,613) (41,081,115) 15,441,233 14,118,580

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัรว่ม

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (3,903,637) (18,475,282) - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (18,770,323) (59,238,879) 15,441,233 14,118,580

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (4,576,124) 767,661 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (6,456,051) 450,143 - -

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (25,226,374) (58,788,736) 15,441,233 14,118,580

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ตามทีปรบัใหม่

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปัน(ขาดทนุ)กาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนือง (14,866,686) (40,763,597) 15,441,233 14,118,580

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ (1,573,969) (3,436,207) - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (16,440,655) (44,199,804) 15,441,233 14,118,580

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (305,958) 3,118,689 - -

(16,746,613) (41,081,115) 15,441,233 14,118,580

การแบ่งปัน(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนือง (18,770,323) (59,238,879) 15,441,233 14,118,580

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ (2,715,917) (3,052,377) - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (21,486,240) (62,291,256) 15,441,233 14,118,580

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (3,740,134) 3,502,520 - -

(25,226,374) (58,788,736) 15,441,233 14,118,580

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเนือง (0.032) (0.087) 0.033 0.030

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ (0.003) (0.007) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ตามทีปรบัใหม่

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 394,728,630 450,755,992 - 3,937

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 454,058,970 385,562,355 - -

รวมรายได้ 848,787,600 836,318,347 - 3,937

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (142,172,837) (170,382,852) - (979)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (337,268,416) (322,252,023) - -

รวมต้นทุน (479,441,253) (492,634,875) - (979)

กาํไรขนัต้น 369,346,347 343,683,472 - 2,958

รายไดอ้นื 16 12,065,574 7,035,556 125,537,886 80,794,701

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (284,901,775) (308,518,788) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (176,328,043) (194,109,640) (41,628,233) (39,977,579)

ตน้ทุนทางการเงนิ (34,904,859) (33,764,887) (22,519,151) (18,871,128)

สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 54,994,267 34,136,981 - -

(ขาดทนุ)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (59,728,489) (151,537,306) 61,390,502 21,948,952

(คา่ใชจ้า่ย)รายไดภ้าษเีงนิได้ 15 (6,753,623) 704,727 (7,405,415) -

(ขาดทนุ)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (66,482,112) (150,832,579) 53,985,087 21,948,952

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 10.1 11,705,318 25,827,084 - -

(ขาดทนุ)กาํไรสาํหรบังวด (54,776,794) (125,005,495) 53,985,087 21,948,952

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 14 10,500,255 - 4,763,630 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (952,726) - (952,726) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัรว่ม

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 11.3 (18,400,920) (5,198,882) - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (75,335,503) (156,031,461) 57,795,991 21,948,952

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ตามทีปรบัใหม่

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 10.1 (4,812,477) (2,240,897) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 10.1 6,892,841 23,586,187 - -

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (68,442,662) (132,445,274) 57,795,991 21,948,952

การแบ่งปัน(ขาดทนุ)กาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (66,482,112) (150,832,579) 53,985,087 21,948,952

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 2,129,932 (7,897,942) - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (64,352,180) (158,730,521) 53,985,087 21,948,952

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 9,575,386 33,725,026 - -

(54,776,794) (125,005,495) 53,985,087 21,948,952

การแบ่งปัน(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (75,335,503) (156,031,461) 57,795,991 21,948,952

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 899,868 (9,018,391) - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (74,435,635) (165,049,852) 57,795,991 21,948,952

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 5,992,973 32,604,578 - -

(68,442,662) (132,445,274) 57,795,991 21,948,952

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.142) (0.333) 0.115 0.050

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.005 (0.017) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ขาดทุนสะสม ส่วนแบ่งกาํไร การเปลียน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่จดัสรร การแปลงค่า เบด็เสรจ็อืน สดัส่วนเงินลงทุน ผู้เป็นเจ้าของ ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย (กาํไรสะสม) งบการเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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

การเพมิหุน้สามญั 46,750,000 133,237,500 - - - - - 179,987,500 - 179,987,500

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (18,300,150) (18,300,150)

การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - - - - - - - - (273,061) (273,061)

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (158,730,521)   (1,120,449)  (5,198,882)   - (165,049,852) 32,604,578 (132,445,274)

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 43,872,094 (91,445,695) (1,029,463) (17,393,809) 2,773,150 853,528,457 488,779,536 1,342,307,993

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 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

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (53,297,874) (53,297,874)

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 11.2 - - - - - - 85,489,439 85,489,439 102,510,561 188,000,000

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (55,987,544) (47,171) (18,400,920) - (74,435,635) 5,992,973 (68,442,662)

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (176,895,851)   (1,099,110)  (31,025,581)  96,051,641 850,578,997 629,455,562 1,480,034,559

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของกาํไร(ขาดทุน)สะสม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเพมิหุน้สามญั 46,750,000 133,237,500 - - 179,987,500

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 21,948,952 21,948,952

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 467,950,000 448,802,180 43,872,094 238,741,765 1,199,366,039

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 57,795,991 57,795,991

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 330,137,668 1,293,685,566

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (35,596,519) (107,694,890) 61,390,502 21,948,952

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคา 12 131,559,919 130,768,073 510,704 771,165

คา่ตดัจาํหน่าย 12 17,986,803 17,592,069 - -

ดอกเบยีรบั (1,433,258) (927,924) (37,960,046) (32,450,373)

รายไดเ้งนิปันผล (7,978,104) (5,624,282) (18,723,611) (6,634,812)

ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมเงนิลงทุนเพอืคา้ 538,170 61,397 538,170 61,397

กลบัรายการคา่เผอืหนสีงสยัจะสญู (3,312,222) (14,967,102) - -

กลบัรายการคา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั (6,600) (509) (6,600) (509)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ย 511,286 - - -

คา่เผอืการดอ้ยคา่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ย 8,836,050 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

ไมห่มุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 1,400,000 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16 - - (16,000,000) -

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (4,744,606) (4,866,216) (3,998) (1,073)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 2,810,944 3,781,962 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ - 1,075,013 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11.4 191,688 - - -

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,137,145 8,309,105 1,504,431 1,929,827

ตน้ทุนทางการเงนิ 38,113,209 39,202,407 22,519,151 18,871,128

สว่นแบง่กาํไรสุทธจิากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11.3, 11.4 (54,704,201) (34,106,765) - -

120,309,704 32,602,338 13,768,703 4,495,702

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 129,090,733 147,338,533 (42,789,500) (39,496,318)

- สนิคา้คงเหลอื 2,828,546 2,486,782 6,600 509

- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหว่างผลติ 12,952,828 (18,954,481) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 33,012,035 29,298,202 144,052 55,779

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (41,589,125) (19,238,008) - -

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (79,057,936) (62,623,525) 4,291 502

- รายไดร้บัล่วงหน้า 220,915,613 94,101,074 - -

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (22,881,974) (38,137,725) 224,400 (2,900,485)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (24,083,507) (3,573,270) 2,649,037 2,520,524

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 (108,880) - - -

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 307,601 (1,584,370) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 351,695,638 161,715,550 (25,992,417) (35,323,787)

จา่ยดอกเบยี (35,438,388) (36,678,789) (19,990,203) (17,752,499)

จา่ยภาษเีงนิได้ (42,154,176) (35,526,213) 1,872,999 (226,332)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 274,103,074 89,510,548 (44,109,621) (53,302,618)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

11



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

ดอกเบยีรบั 1,408,879 967,253 2,047,677 2,121,888

เงนิปันผลรบั 19,028,710 19,894,812 18,723,611 6,634,812

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชวัคราว 7,000,000 31,000,000 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนชวัคราว (4,540,512) (21,000,000) - -

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั (35,081) 220,500 - -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนีเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.4 - 2,750,000 4,500,000 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.4 (38,577,120) - (128,000,000) (112,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11.2 - - 188,000,000 -

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 15,873,432 6,255,950 4,000 1,109

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (94,379,291) (199,222,620) (208,400) -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,430,895) (5,923,908) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (95,651,878) (165,058,013) 85,066,888 (103,742,191)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (1,324,103) 57,084,500 (2,408,798) 27,290,847

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 7,000,000 138,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (124,000,000) (198,000,000) (65,000,000) (5,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 6,000,000 - 6,000,000 75,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 - - (6,500,000) (57,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลภายนอก 40,000,000 - 40,000,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 35,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.6 (17,855,875) (8,429,760) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 6,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13.4 (92,745,741) (119,319,642) (12,201,909) (75,730,301)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ - 179,987,500 - 179,987,500

การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย - (273,061) - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11.2 188,000,000 - - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย (53,297,874) (18,300,150) - -

จา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 13.3 (10,701,791) (10,411,846) (607,579) (1,295,445)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (58,925,384) 61,337,541 (40,718,286) 143,252,601

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 119,525,812 (14,209,924) 238,981 (13,792,208)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (80,904) (2,240,897) - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ ณ วนัสนิงวด 10.3 (273,108,478) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 25,510,594 187,227,634 402,315 2,056,274

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ ขอ้มลูทางการเงินรวม 

12



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีมใ่ชเ่งนิสดทมีสีาระสาํคญั มดีงันี

การซอือุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ 12,568,769 - - -

การซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ 13,719,950 25,943,387 - -

การซอือุปกรณ์โดยสญัญาเชา่การเงนิ 3,609,312 8,346,146 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 

14 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ( “บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่3199 ชัน้ 15 อำคำรมำลนีนทท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำกลุ่มกจิกำร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำร คอื กำรลงทุนในบรษิทัอื่น กำรผลติและจดัจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทศัน์ กำรจดัแสดงคอนเสริ์ต
และโชว ์ใหบ้รกิำรสอนภำษำองักฤษ กำรใหบ้รกิำรและจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม และกำรจดัท ำกจิกำรทำงกำรตลำด 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำท 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำก คณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่  
13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรือมีกำรตีควำมที่แตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงงวดกลุ่มกจิกำรมแีผนทีจ่ะขำยบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ
กลุ่มกจิกำรซึ่งเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 เรื่องสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 10 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบั
ใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของ 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุใหม่ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำและกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์
ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง และกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทรบัรู้สญัญำเช่ำเกือบทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ  
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มบรษิัท  
ตอ้งรบัรูส้นิทรพัย ์(สทิธใินกำรใชส้นิทรพัยท์ีเ่ช่ำ) และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้หรอืเป็นสญัญำเช่ำ
สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำ 

 
4 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ มำถอืปฏบิตัแิทนมำตรฐำน
กำรบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) เรื่องรำยไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวข้ำงต้นมำถือปฏบิตัิ ไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อวธิีปฏบิตัิ 
ทำงบญัชขีองกลุ่มกจิกำร โดยรำยไดท้ีม่ผีลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้มำถอืปฏบิตั ิคอืรำยไดจ้ำกกำร
ขำยซึ่งรบัรู้ตำมภำระที่ต้องปฏิบตัิเสร็จสิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่งและรำยได้จำกกำรให้บริกำรซึ่งรบัรู้ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบัติ 
ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัโิดยไม่ไดเ้ปลีย่นไปจำกวธิปีฏบิตัทิำงบญัชเีดมิของกลุ่มกจิกำร 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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5 ประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 

6 กำรใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 
กำรรวมงบกำรเงินของกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำแล้วว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมทำงพฤตนิัย (de facto control) เหนือบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ถึงแม้ว่ำจะถือหุ้นร้อยละ 25 ของสทิธิในกำรออกเสียง โดยกลุ่มกิจกำรมีสทิธิในกำรออกเสยีงส่วนมำกใน
คณะกรรมกำรบริหำรตำมข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อมูลในอดีตที่ปรำกฎว่ำผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้รวมกลุ่ม 
เพื่อใชส้ทิธใินกำรออกเสยีงร่วมกนั 
 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 436,121,066 394,728,630 18,635,986 849,485,682 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (698,082) - - (698,082) 

รวมรำยได ้ 435,422,984 394,728,630 18,635,986 848,787,600 
     

ผลกำรด ำเนินงำน 13,659,457 (10,899,109) (3,175,356) (415,008) 
รำยไดอ้ื่น    12,065,574 
ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันส่วนได ้    (41,117,533) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (50,350,930) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (34,904,859) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้    54,994,267 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (59,728,489) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (6,753,623) 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (66,482,112) 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 394,728,630 - 394,728,630 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     
   (Over time) 435,422,984 - 18,635,986 454,058,970 

รวมรำยได ้ 435,422,984 394,728,630 18,635,986 848,787,600 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ตำมท่ีปรบัใหม่) 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 385,627,172 450,752,055 378,937 836,758,164 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (439,817) - - (439,817) 

รวมรำยได ้ 385,187,355 450,752,055 378,937 836,318,347 
     
ผลกำรด ำเนินงำน (39,823,624) (13,614,363) (5,117,757) (58,615,744) 
รำยไดอ้ื่น    7,035,556 
ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันส่วนได ้    (45,523,806) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (54,805,406) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (33,764,887) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้    34,136,981 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (151,537,306) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    704,727 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (150,832,579) 

     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 450,752,055 3,937 450,755,992 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (Over time) 

 
385,187,355 

 
- 

 
375,000 

 
385,562,355 

รวมรำยได ้ 385,187,355 450,752,055 378,937 836,318,347 

 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีร่บัรูม้ลูค่ำยุตธิรรม     
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,714,137 - - 2,714,137 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีร่บัรูม้ลูค่ำยุตธิรรม     
   ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,712,307 - - 2,712,307 

 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงเทคนิคในกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงงวด 
 
มูลค่ำตำมบญัชขีองเครื่องมอืทำงกำรเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้้ยมื 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลอื่นและกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หนี้สนิตำมสญัญำ
เช่ำกำรเงนิและเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุติธรรมทัง้นี้ เนื่องจำกมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัรำดอกเบี้ย
ใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 20,404,285 214,855,918 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 9,369,451 - - 
รวม 20,404,285 224,225,369 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (303,902) (18,922,322) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 20,100,383 205,303,047 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 29,005,072 30,481,650 37,891 132,963 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 45,901 21,522 116,755,994 80,843,625 
ลูกหนี้อื่น 1,681,272 12,659,550 - - 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.3) - - 142,915,791 100,022,669 
รำยไดค้ำ้งรบั 5,695,487 123,547,005 - - 
เงนิทดรองจ่ำย  2,096,410 6,555,558 - 8,550 

 58,624,525 378,568,332 259,709,676 181,007,807 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้     
   คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 18,803,608 189,767,334 - - 
   3 - 6 เดอืน 864,304 6,098,192 - - 
   6 - 12 เดอืน 610,873 5,466,187 - - 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 125,500 22,893,656 - - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 20,404,285 224,225,369 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (303,902) (18,922,322) - - 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 20,100,383 205,303,047 - - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทไว้เพื่อขำย 
 
ในระหว่ำงงวดกลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้นบำงส่วนในบริษัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่ งเป็นบรษิัทย่อย 
ของกลุ่มกจิกำร (หมำยเหตุ 11.2) นอกจำกนี้กลุ่มกจิกำรมแีผนทีจ่ะจ ำหน่ำยหุน้ส่วนทีเ่หลอืในบรษิทัย่อยดงักล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 1 ปี กลุ่มกจิกำรจงึแสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิของกลุ่มอนิเดก็ซ์ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมกำรตลำด 
เป็นผลของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มอนิเดก็ซ์ สำมำรถแสดงแยกจำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองกลุ่มกจิกำรได้
ดงัตำรำงขำ้งล่ำง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีำรปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้  
 
10.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 881,554,479 742,692,870 
ตน้ทุน (683,043,248) (543,396,577) 
ก ำไรขัน้ตน้ 198,511,231 199,296,293 
รำยไดอ้ื่น  10,351,601 30,572,173 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (3,336,924) (14,946,673) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (177,895,522) (165,611,641) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (3,208,350) (5,437,520) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (290,066) (30,216) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 24,131,970 43,842,416 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ (12,426,652) (18,015,332) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 11,705,318 25,827,084 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (80,904) (2,240,897) 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (4,731,573) - 
ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 6,892,841 23,586,187 

 
10.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 356,078,468 242,597,960 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรลงทุน (106,179,437) (175,777,694) 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ (140,858,978) (64,909,686) 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ 109,040,053 1,910,580 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 

21 

10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 

10.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 

กำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำง
มลูค่ำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย นับแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย  
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีส่ ำคญัของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 
 บำท 

สินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 273,108,478 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 540,512 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 194,189,675 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38,577,120 
สนิคำ้คงเหลอื 9,772,251 
รำยกำรโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรำยกำรระหว่ำงผลติ 11,153,267 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14,352,306 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย 2,500,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,608,453 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 522,357,077 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 55,000,802 
ค่ำควำมนิยม 125,024,779 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 26,320,839 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 119,711,772 
รวมสินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1,394,217,331 
  

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท่ี์จดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 86,775,673 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 204,727,316 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 62,202,533 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 6,208,205 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 9,114,365 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 598,994 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 27,254,138 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 3,168,520 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,100,000 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 87,158,212 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15,922,591 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 644,753 

รวมหน้ีสินของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 509,875,300 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 
11.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำมีดงัต่อไปน้ี 

 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในระหว่ำงงวดมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 

 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษทัย่อย     
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั ใหบ้รกิำรและจดัท ำกจิกรรมทำงกำรตลำด ไทย 25.00 45.00 
   (มหำชน)     
     
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)      
บรษิทั บิก๊ อเีวนท ์จ ำกดั ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ไทย - 50.00 
บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส์ จ ำกดั 
 

ใหบ้รกิำรออกแบบ ผลติและจ ำหน่ำย
สิง่พมิพแ์ละสื่อต่ำงๆ 

ไทย 
 

72.29 58.18 

     
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)     
บรษิทั ทำวน์ แบรนดด์ิง้ จ ำกดั จดัท ำโฆษณำ ไทย - 20.00 
     
กิจกำรร่วมค้ำภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)    
กำรรว่มคำ้ อนิเดก็ซ์ เอ-7 อยู่ระหวำ่งกำรช ำระบญัช ี ไทย 

 
- 45.00 

 
บรษิัท บิ๊ก อีเว้นท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่  
8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสรจ็สิน้ในวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่14 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ดเพิม่ทุน
จดทะเบียนจำก 13.75 ล้ำนบำทเป็น 20.75 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิม่จ ำนวน 280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
25 บำท กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนและจ่ำยช ำระค่ำหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ของบรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั เป็นจ ำนวน
เงนิทัง้สิ้น 7 ล้ำนบำท ในวนัที ่7 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ภำยหลงักำรเพิม่ทุนดงักล่ำวส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรเพิม่ขึ้นจำก
ร้อยละ 58.18 เป็นร้อยละ 72.29 กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวท ำให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรลดลง 1.26 ล้ำนบำท  
และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึน้ 1.26 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร 
ได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท ทำวน์ แบรนดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 10,000 หุ้น
ให้กับคุณฟิลลิปส์ ชยรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งของบริษัทร่วมดังกล่ำว เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 10,000 บำท  
โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยได้อื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจ ำนวน 
10,000 บำท 
 
กำรร่วมค้ำ อินเด็กซ์ เอ 7 ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักรมสรรพำกร เมื่อวนัที่   
24 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และอยู่ในระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 บำท 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 387,000,000 
กำรเปลีย่นแปลงระหว่ำงงวด (172,000,000) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (215,000,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 

 
ในระหว่ำงงวด บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนบำงส่วน ในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน  
19.74 ล้ำนหุ้นและ 14.66 ล้ำนหุ้นให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
และบุคคลภำยนอกตำมล ำดบั เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 188 ล้ำนบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว
จ ำนวน 16 ลำ้นบำท รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร (หมำยเหตุ 16) และรบัรูก้ ำไรจ ำนวน 86.75 
ล้ำนบำท รบัรูเ้ป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวส่งผล
กระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มกิจกำรในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ จ ำกัด (มหำชน) ลดลง จำกร้อยละ 45  
เป็นรอ้ยละ 25 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัยงัมอี ำนำจควบคุมเหนือบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั  (มหำชน) ตำมที่
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 6 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2562 กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 215 ล้ำนบำท 
ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวถูดจดัประเภทเป็น 
ผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 (หมำยเหตุ 10) 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 หุ้นทัง้หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ำกัด และหุ้นทัง้หมด  
ของบรษิทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกดั และหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั จ ำนวน 43 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2561 : 
จ ำนวน 77.40 ลำ้นหุน้) ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมื (หมำยเหตุ 13) 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.3 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 478,922,684 213,671,955 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (10,496,063) - 
ส่วนแบ่งก ำไร 54,718,781 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (18,400,920) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10.3) (1,608,453) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 503,136,029 213,671,955 

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 หุ้นของบริษัท ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุ้น  
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุน้) มูลค่ำ 213.67 ล้ำนบำท ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืและวงเงนิกู้ยมืจำก
สถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 13) 
 

11.4 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 

 บำท 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 760,812 
ส่วนแบ่งขำดทุน (14,580) 
เงนิรบัจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ (554,544) 
ตดัจ ำหน่ำย (191,688) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 

 
เมื่อวนัที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2562 กำรร่วมค้ำ อินเด็กซ์ เอ 7 ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำรได้มีมติอนุมัติ 
กำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กลุ่มกจิกำรไดร้บัเงนิส่วนแบ่งก ำไรเป็นจ ำนวน 0.55 ลำ้นบำท  
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 705,446,998 242,438,284 8,448,678 - 
ซื้อสนิทรพัย์ 86,848,120 1,430,895 208,400 - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (11,128,826) - (2) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,810,944) - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (131,559,919) (17,986,803) (510,704) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้     
   เพื่อขำย (หมำยเหตุ 10.3) (522,357,077) (55,000,802) - - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 124,438,352 170,881,574 8,146,372 - 

 
ทีด่นิ อำคำรและส่วนตกแต่งปรบัปรุงทีม่รีำคำตำมบญัชจี ำนวน 114.58 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 232.17 ลำ้นบำท) 
ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิและวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 13.4 และ 13.6) 
 

13 เงินกู้ยืม 
 
13.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 65 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ.2561 : 184 ล้ำนบำท) ค ้ำประกนัโดยหุ้น
จ ำนวน 63.50 ล้ำนหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 63.50 ล้ำนหุน้) ของบรษิทั ไทยโซลำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
และ 43 ล้ำนหุ้น ของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 77.40 ล้ำนหุ้น) 
(หมำยเหตุ 11) 
 

13.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลอื่นอยู่ในสกุลเงนิบำทและมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

13.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำกำรเงิน 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 21,312,240 (1,350,155) 19,962,085 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 9,765,247 (1,419,101) 8,346,146 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 1,139,100 1,139,100 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (10,411,846) - (10,411,846) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 20,665,641 (1,630,156) 19,035,485 
 

   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,810,912 (201,600) 3,609,312 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 926,960 926,960 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (10,701,791) - (10,701,791) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั    
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย    
   (หมำยเหตุ 10.3) (10,036,283) 659,558 (9,376,725) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 4,296,368 (569,104) 3,727,264 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำกำรเงิน 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,858,299 (45,372) 1,812,927 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 40,332 40,332 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (1,295,445) - (1,295,445) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 562,854 (5,040) 557,814 
 

   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 156,086 156,086 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (607,579) - (607,579) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 2,984,873 (503,112) 2,481,761 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

13.4 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 639,341,707 346,209,770 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (92,745,741) (12,201,909) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 546,595,966 334,007,861 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิจ ำนวน 540.31 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด (มหำชน) หุ้นจ ำนวน 90 ล้ำนหุ้นของ 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) และหุน้จ ำนวน 116.48 ล้ำนหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 116.48 ล้ำนหุ้น) 
ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 11) 
 
เงินกู้ยืมจ ำนวน 6.29 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 10.33 ล้ำนบำท) ค ้ำประกันโดยส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่ำ  
10.38 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 13.71 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 12) นอกจำกนี้เงนิกู้ยมืดงักล่ำวถูกค ้ำประกัน
โดยบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของสญัญำเงินกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงิน กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ส ำคญัในสญัญำ  
เช่น กำรรกัษำสดัส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และสดัส่วนกำรถือหุ้น  
ในบรษิทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น
และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อยดงักล่ำวได้รบัหนังสือผ่อนผนัและยกเว้น 
กำรบังคบัช ำระเงินกู้ยืมจำกธนำคำรแล้ว ทัง้นี้กำรประเมินสดัส่วนตำมเงื่อนไขในสญัญำของเงินกู้จ ำนวนนี้จะถูก
พจิำรณำเป็นรำยปี ณ วนัสิน้ปี 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำว 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
13.5 อตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 146,441,629 193,171,686 131,981,761 81,433,254 
- อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 635,880,614 789,618,520 385,512,788 476,623,495 

รวมเงนิกูย้มื 782,322,243 982,790,206 517,494,549 558,056,749 

 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR -1 MOR, MOR -1 89,284,648 90,608,751 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 

MLR -2.40,  
4.00 -5.25 

MLR +1.60,  
3.85 -5.25 

65,000,000 184,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลอื่น 4.00 - 40,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4.00 4.00 24,500,000 18,500,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

MLR -1,  
MLR -1.50, 

MLR -1,  
MLR -1.50, 

546,595,966 639,341,707 

 4.25 4.25, 6.75   
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4.25, 6.75 4.25, 6.75 13,214,365 31,070,240 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 5.01 - 8.88 1.19 - 8.88 3,727,264 19,269,508 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
13.5 อตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR -1 MOR, MOR -1 33,004,927 35,413,725 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
MLR -2.40, 

4.63 
MLR +1.60, 

3.85 
65,000,000 130,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลอื่น 4.00 - 40,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
MOR + 0.25, 

4.00 
MOR + 0.25, 

4.00 
43,000,000 43,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ MLR - 1.50 MLR - 1.50 334,007,861 346,209,770 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 8.88 4.37, 8.88 2,481,761 2,933,254 

 
13.6 วงเงินกู้ยืม 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
- ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 172,215,352 181,391,249 6,995,073 4,586,275 

 
วงเงนิกู้ยมืที่จะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี เป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีที่จะมกีำรทบทวนตำมวำระได้รบัมำเพื่อใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
วงเงินกู้ยืมจ ำนวน 20 ล้ำนบำท ค ้ำประกันโดยหุ้นจ ำนวน 10.81 ล้ำนหุ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 10.81 ล้ำนหุ้น)  
ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 11.3) หุน้ดงักล่ำวมลูค่ำยุตธิรรม 27.67 ลำ้นบำท 
 
วงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 151.50 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยทีด่นิและอำคำรของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัช ี104.20 ล้ำนบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 218.46 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 12) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 79,515,278 12,199,491 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 11,037,466 1,295,761 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,400,025 141,111 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 13,699,654 67,559 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ (5,768,682) (4,763,630) 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (108,880) - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน   
   ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10.3) (87,158,212) - 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 12,616,649 8,940,292 

 
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี จะเปลี่ยนจำก
จ ำนวน 300 วนั ของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนั ของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผูบ้รหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ปรบัปรุงประมำณกำร
ผลประโยชน์พนักงำนเพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยดงักล่ำวในระหว่ำงงวด 
 

15 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินระหว่ำงกำลตัง้ขึ้นโดยกำรประมำณของฝ่ำยบริหำรในอตัรำภำษีเดียวกับที่ใช้กบัก ำไรรวมทัง้ปีที่คำดว่ำ  
จะเกดิขึน้ คอื รอ้ยละ 11.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ -0.47 ต่อปี) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั 103,271 351,333 37,960,046 32,450,373 
รำยไดค้่ำเช่ำ 443,407 - 3,774,456 1,775,539 
เงนิปันผลรบั 124,722 124,282 18,723,611 6,634,812 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร - - 43,200,000 38,700,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
   (หมำยเหตุ 11.2) - - 

 
16,000,000 

 
- 

ก ำไรจำกกำรขำยสทิธกิำรซื้อหุน้เพิม่ทุนที ่     
   โอนสทิธไิด ้ 4,235,812 - 4,235,812 - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 2,401,810 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ 236,601 - 3,998 1,073 
รำยไดอ้ื่น 4,519,951 6,559,941 1,639,963 1,232,904 

รวม 12,065,574 7,035,556 125,537,886 80,794,701 
 

เมื่อวนัที ่23 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัไดอ้อกใบแสดง
สทิธใินกำรซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(“Transferable Subscription Rights: TSR”) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยใบแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ โดยบริษัทได้รบั TSR เป็นจ ำนวน 
38,167,500 สทิธ ิและบรษิทัไดจ้ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวใหแ้ก่บุคคลอื่นทัง้จ ำนวนเป็นมลูค่ำ 4,235,812 บำท และไดร้บัรูก้ ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวเป็นรำยไดอ้ื่น  
 

17 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 

เมื่อวนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ก่อนกำรเพิม่ทุน
จดทะเบียน ในสดัส่วน 10 หุ้นสำมญัเดมิต่อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รบักำรจัดสรร 
ไม่เกนิ 42,120,000 หน่วย และมรีำคำกำรใชส้ทิธิเท่ำกบั 6 บำทต่อหุน้ อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั
โดยใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 3 ปี นับจำกวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขำย 
 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
   31 ธนัวำคม  30 กนัยำยน 

   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

   จ ำนวนคงเหลือ กำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่ำงงวด หน่วย 
      

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

   42,119,734 - 42,119,734 
 

ใบส ำคญัแสดงสทิธซิึ้อหุน้สำมญัไม่มผีลต่อกำรค ำนวณ(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด เนื่องจำกรำคำใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดง
สทิธซิื้อหุน้สำมญัสงูกว่ำรำคำตลำดถวัเฉลีย่ในระหว่ำงงวด 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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18 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นและภำระผกูพนั 
 
18.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัมภีำระจำกกำรค ้ำประกนักำรขำยสญัญำขำยและเช่ำกลบัคนืใหก้บับรษิัทย่อย 
เป็นจ ำนวน 6.29 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 10.33 ลำ้นบำท) 
 

18.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร  
เพื่อค ้ำประกนัสญัญำก่อสร้ำงจ ำนวน 57.31 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 56.20 ล้ำนบำท) และเพื่อกำร
ด ำเนินธุรกจิจ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท) 
 

18.3 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส์ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัส ำหรบัค่ำตอบแทนต่อเนื่อง
ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิสถำบนัสอนภำษำดงัต่อไปนี้ 
 
18.3.1 ค่ำธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัรำคงทีข่องรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบนัสอนภำษำ 
 
18.3.2 ค่ำธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัรำคงทีข่องรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชส์ 
 

18.4 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำระยะยำวส ำหรบัพื้นทีภ่ำยในศูนย์กำรคำ้และสญัญำเช่ำอำคำรหลำยฉบบัโดยมรีะยะเวลำสิ้นสุด
สญัญำต่ำง ๆ กนั  
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 155,255,054 186,004,363 1,514,196 5,120,736 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 118,020,012 138,227,012 - 234,012 

 273,275,066 324,231,375 1,514,196 5,354,748 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมำลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั  
ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทจ ำนวนร้อยละ 24.98 ร้อยละ 12.45 และร้อยละ 9.99 ตำมล ำดบั หุ้นที่เหลือ 
รอ้ยละ 52.58 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 11 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
19.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 
รำยกำรกบับุคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 18,635,986 - - - 

     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 48,532,603 41,674,350 
   บรษิทัร่วม 108,000 264,198 - - 
   กจิกำรร่วมคำ้ - 1,490,631 - - 

 108,000 1,754,829 48,532,603 41,674,350 

     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 37,953,042 32,279,990 
   บรษิทัร่วม 13,562 143,846 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 535,607 - - - 

 549,169 143,846 37,953,042 32,279,990 

     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 8,102,826 5,500,000 
   บรษิทัร่วม - - 10,496,063 1,010,530 

 - - 18,598,889 6,510,530 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
รำยกำรกบับุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

ซ้ือสินค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,560   470   4,560   470  

     
ต้นทุนกำรให้บริกำร     
   บรษิทัร่วม 650,238 4,352,146 - - 

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร     
   บรษิทัร่วม - 110,398 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,194,971 5,870,682 4,924,669 4,661,582 

 10,194,971 5,981,080 4,924,669 4,661,582 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 1,178,187 691,206 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,505,279 - 2,505,279 - 

 2,505,279 - 3,683,466 691,206 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

19.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   บรษิทัร่วม 25,680 1,863,420 - - 
   กจิกำรร่วมคำ้ 7,506,032 7,506,031 - - 

 7,531,712 9,369,451 - - 

     
ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 9)     

   บรษิทัย่อย - - 142,915,791 100,022,669 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 116,755,994 80,843,625 
   บรษิทัร่วม 13,562 - - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 535,607 - - - 

 549,169 - 116,755,994 80,843,625 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      
   บรษิทัร่วม - 2,568,040 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 691,328 687,037 4,879 588 

 691,328 3,255,077 4,879 588 

     
รำยได้รบัล่วงหน้ำ     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 5,602,519 - - - 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 541,820 709,470 541,820 709,470 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 2,239,985 1,061,798 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 3,041,537 536,258 3,041,537 536,258 

 3,041,537 536,258 5,281,522 1,598,056 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 1,116,452,900 992,952,900 
   บรษิทัร่วม 800,000 2,700,000 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 37,777,120 - - - 

   หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,700,000) - - 

 38,577,120 - 1,116,452,900 992,952,900 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - 992,952,900 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 38,577,120 128,000,000 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด - (4,500,000) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10.3) (38,577,120) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 1,116,452,900 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยอยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี , MOR บวกร้อยละ 
0.25 ต่อปี และรอ้ยละ 7.13 ถงึรอ้ยละ 7.38 และไม่ระบุวนัจ่ำยช ำระคนื 
 
เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทร่วมและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัอยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั ร้อยละ 6.25 และร้อยละ 5.75  
มกี ำหนดช ำระคนืในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 และไม่ระบุวนัจ่ำยช ำระคนื ตำมล ำดบั 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 18,500,000 25,000,000 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 24,500,000 18,500,000 24,500,000 18,500,000 

 24,500,000 18,500,000 43,000,000 43,500,000 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 18,500,000 43,500,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 6,000,000 6,000,000 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด - (6,500,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 24,500,000 43,000,000 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และไม่ไดก้ ำหนด
วนัจ่ำยช ำระคนื  
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกผูบ้รหิำรคนส ำคญัอยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี และไม่ไดก้ ำหนดวนัจ่ำยช ำระคนื 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

19.6 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 

 บำท 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 31,070,240 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (17,855,875) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่  
   หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10.3) (13,214,365) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ - 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในสกุลเงินบำทมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  4.25 และร้อยละ 6.75 ต่อปี  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.25 และรอ้ยละ 6.75 ต่อปี) และมกี ำหนดช ำระคนืทุก ๆ ครึง่ปีจนถงึปี พ.ศ. 2563  
 

19.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 51,545,971 50,755,195 25,767,214 25,310,310 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,258,049 2,510,265 1,165,718 1,620,516 

 52,804,020 53,265,460 26,932,932 26,930,826 
 

20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 

เมื่อวนัที ่22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำรไดร้บัช ำระ
ค่ำหุ้นจำกกำรใช้สิทธิหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ซึ่งเสนอต่อผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวนัที่  23 สิงหำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุ 16)  
เป็นจ ำนวน 211,966,701 ในมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยรบัช ำระที่มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 
529.92 ล้ำนบำท ท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระค่ำหุน้เตม็มลูค่ำแล้ว มจี ำนวน 2,117,716,281 หุน้ โดยบรษิทัไม่ไดใ้ช้
สทิธใินหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำว ภำยหลงักำรเพิม่ทุนดงักล่ำวสดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มกจิกำรในบรษิทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอร์ยี่ 
จ ำกดั (มหำชน) ลดลงจำกรอ้ยละ 10.01 เป็น 9.0 
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