
 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด  
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ได้น าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.1 และ ข้อ 16 ส าหรบั 
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่า
ความนิยม กลุ่มกิจการรบัรูค้่าความนิยมในสองหน่วยสนิทรพัย ์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 
(จ านวน 390 ล้านบาท) และส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร (จ านวน  
409 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 และร้อยละ 12 ของ
สนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม ตามล าดบั 
 
ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมที่เกิดจากการรวมธุรกจิเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค านึงว่าจะ
มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรพัย์ 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ดว้ยวธิมีูลค่าจากการใชแ้ละสรุปว่ามูลค่าตามบญัชขีองค่าความ
นิยมภายหลงัการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าแสดงไวอ้ย่างเหมาะสม 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม เนื่ องจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 
มสีาระส าคญัต่องบการเงนิ นอกจากนี้ในการประเมนิมูลค่าจาก
การใช้ นัน้ขึน้อยู่กบัประมาณการ และดุลยพนิิจของผู้บรหิารใน
การประเมินผลประกอบการของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
เงินสดนั ้นๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดท า
ประมาณการกระแสเงนิสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
ต่างๆ  เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 
ตอ่มลูค่าทีค่าดว่าจะรบัคนืและการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจดัท าประมาณการ
กระแสเงนิสดของแต่ละ CGU เพื่อประเมนิมูลค่าจากการใช้
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณ นอกจากนี้
ขา้พเจา้เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดกบังบประมาณ
ทางการเงินซึ่งได้รบัการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ขา้พเจา้พบว่าขอ้มูลสอดคล้องกนั และคณะกรรมการบรษิัทได้
สอบทานขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าจากการใชแ้ล้ว 
 
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี ปัจจุบัน  
(พ.ศ. 2562) กบัข้อมูลในประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ดัท า
ในปีก่อน (พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณาว่าการจดัท าประมาณ
การในอดีตได้จดัท าขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งสมเหตุสมผล 
ขา้พเจา้พบว่าผลการด าเนินงานจรงิของปีปัจจุบนัสมเหตุสมผล 
 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
• อตัราการเติบโตซึ่งผู้บรหิารใช้ในการจดัท าประมาณการ

กระแสเงนิสด โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบอตัราการเติบโต
ดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม
ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

• อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 
กลุ่มกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในตลาด ส าหรบั
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

 

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการค านวณ
มูลค่าจากการใช้ มคีวามสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์ 
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 

  



 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ค่าเผื อ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ 
บริษทัย่อย 
 

 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31.4 ส าหรบังบการเงนิ
ของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
แก่บรษิทัย่อย 
 
บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลกั
ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และส่วนงาน
ธุรกิจภัตตาคาร จ านวน 407 ล้านบาท  และ 624 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 32 ของสินทรพัย์
รวมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามล าดบั 
 
ผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการช าระคนืเงนิกูข้องบรษิทัย่อย
ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ 
ส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าเงนิให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย
ดงักล่าว จะสามารถเรียกช าระคืนได้ทัง้จ านวน ดงันัน้ บริษัท 
จงึไม่ไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดังกล่าว เนื่ องจากมูลค่านั ้นมีสาระส าคัญต่องบการเงิน และ 
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดงักล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคญัของผู้บริหารในการพิจารณา 
ข้อสมมติฐานดงักล่าวประกอบด้วยอตัราการเติบโต และอตัรา
คดิลด เป็นตน้ 
 

เน่ืองจากผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการช าระคนืเงนิกู้
ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการ
กระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และ 
ส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ
กระแสเงนิสดดงักล่าว ตามวธิดีงัต่อไปนี้ 
• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ

ทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บรษิทั ขา้พเจา้พบว่าขอ้มูลสอดคลอ้งกนั  

• เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2562) 
กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่ จัดท า 
ในปี ก่อน (พ.ศ. 2561) เพื่ อพิจารณาว่าการจัดท า
ประมาณการในอดีตได้จัดท าขึ้นจากข้อสมมติฐาน 
ซึง่สมเหตุสมผลหรอืไม่  

• ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และ
อตัราคดิลด โดยขา้พเจา้เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโต
ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิและแนวโน้ม
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และพจิารณาอตัรา
คิดลดจากต้นทุนทางการเงนิเปรียบเทียบกับข้อมูลใน
ตลาดส าหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

 
จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว 
ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัง้ค่า 
เผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยมคีวาม
เหมาะสมตามหลกัฐานทีม่อียู่ 

  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจาก
การทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 
ทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและ
บรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามีความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่ อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ 
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิัท 
ตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม 
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 



 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นี ัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ  
ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 70,062,868 179,174,164 53,959,088 163,334

เงนิลงทุนระยะสนั 8 2,178,813 5,712,307 2,178,813 2,712,307

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สทุธิ 9 53,769,835 378,568,332 287,105,268 181,007,807

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.4 - - 1,157,552,900 992,952,900

สนิคา้คงเหลอื 10 17,214,646 27,138,532 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหว่างผลติ 4,156,727 24,506,095 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 11 37,425,050 62,056,707 4,279,797 6,261,457

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 12.3 1,508,815,027 3,900,000 215,000,000 -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,693,622,966 681,056,137 1,720,075,866 1,183,097,805

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 1,500,000 1,250,000 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13.1 - - - 387,000,000

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13.2 509,428,233 478,922,684 213,671,955 213,671,955

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.3 - 760,812 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 117,981,589 705,446,998 7,974,036 8,448,678

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 15 167,586,414 242,438,284 - -

ค่าความนิยม 16 798,143,184 923,167,963 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 8,624,312 55,882,513 8,624,312 27,129,999

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 18 83,527,546 182,214,918 1,289,184 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,686,791,278 2,590,084,172 231,559,487 637,539,816

รวมสินทรพัย ์ 3,380,414,244 3,271,140,309 1,951,635,353 1,820,637,621

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

7



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 80,990,309 90,608,751 28,109,732 35,413,725

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 19.1 50,000,000 184,000,000 50,000,000 130,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 20 98,840,629 284,444,575 4,879 588

รายไดร้บัล่วงหน้า 220,425,191 220,338,618 1,399 1,399

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 56,636,905 136,279,995 7,409,075 7,115,379

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 19.2 60,000,000 - 60,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.5 42,500,000 18,500,000 58,500,000 43,500,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

   สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 19.3 1,129,731 12,606,517 514,765 573,289

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 19.4 222,394,287 144,935,402 116,878,127 37,514,777

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

   สว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 31.6 - 17,455,875 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 55,406 17,624,139 - -

เงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 21 120,000,000 - 120,000,000 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื                       25,558,170 70,211,450 11,230,493 7,374,440

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 12.3 544,917,910 - - -

รวมหนีสินหมุนเวียน                  1,523,448,538 1,197,005,322 452,648,470 261,493,597

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีอนื - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4,170,554 8,969,070 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 19.3 2,326,756 6,662,991 1,845,200 2,359,965

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.4 269,148,565 494,406,305 188,953,413 308,694,993

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.6 - 13,614,365 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 13,486,126 79,515,278 9,441,769 12,199,491

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 25,370,166 43,346,342 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื                       12,187,591 13,845,541 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  326,689,758 660,359,892 200,240,382 323,254,449

รวมหนีสิน 1,850,138,296 1,857,365,214 652,888,852 584,748,046

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

8



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                23

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 510,070,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 510,070,000 510,070,000 510,070,000 510,070,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 467,950,000 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 467,950,000 467,950,000 467,950,000 467,950,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 448,802,180 448,802,180 448,802,180 448,802,180

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

(ขาดทุน)กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (178,795,504) (120,908,307) 335,198,603 272,341,677

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 50,868,651 (3,114,398) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 835,621,045 839,525,193 1,298,746,501 1,235,889,575

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 694,654,903 574,249,902 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,530,275,948 1,413,775,095 1,298,746,501 1,235,889,575

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,380,414,244 3,271,140,309 1,951,635,353 1,820,637,621

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

9



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ตามทีปรบัใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 510,042,508 593,524,087 - 4,404

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 577,398,997 529,488,727 - -

รวมรายได้ 1,087,441,505 1,123,012,814 - 4,404

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (182,729,784) (221,722,032) - (1,133)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (410,011,166) (441,094,464) - -

รวมต้นทุน (592,740,950) (662,816,496) - (1,133)

กาํไรขนัต้น 494,700,555 460,196,318 - 3,271

รายไดอ้นื 26 14,454,116 9,888,481 156,847,922 110,618,839

คา่ใชจ่้ายในการขาย (374,976,908) (408,593,073) - -

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (229,899,503) (264,459,945) (52,908,619) (53,337,955)

ตน้ทุนทางการเงนิ (43,002,913) (45,430,828) (27,340,320) (25,941,666)

สว่นแบง่กําไรจากบรษิทัร่วม 74,597,984 16,618,540 - -

(ขาดทนุ)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (64,126,669) (231,780,507) 76,598,983 31,342,489

(คา่ใชจ่้าย)ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 28 (19,623,913) 27,721,694 (17,552,961) 27,129,999

(ขาดทนุ)กาํไรสาํหรบัปีจากการ

   ดาํเนินงานต่อเนือง, สทุธิจากภาษีเงินได้ (83,750,582) (204,058,813) 59,046,022 58,472,488

กําไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 12.1 103,876,708 104,532,361 - -

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 20,126,126 (99,526,452) 59,046,022 58,472,488

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็อืน

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 22 10,516,536 - 4,763,630 -

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 13.2 (260,028) - - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (952,726) - (952,726) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 13.2 (31,452,404) (429,734) - -

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง (105,899,204) (204,488,547) 62,856,926 58,472,488

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (12,428,778) 4,228,014 - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 12.1 91,447,930 108,760,375 - -

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (14,451,274) (95,728,172) 62,856,926 58,472,488

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ตามทีปรบัใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปัน(ขาดทนุ) กาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

    - - จากการดาํเนินงานต่อเนือง (83,750,582) (204,058,813) 59,046,022 58,472,488

    - - จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 19,639,757 15,532,371 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (64,110,825) (188,526,442) 59,046,022 58,472,488

สว่นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 84,236,951 88,999,990 - -

20,126,126 (99,526,452) 59,046,022 58,472,488

การแบ่งปัน(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (105,899,204) (204,488,544) 62,856,926 58,472,488

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 16,505,617 17,646,376 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (89,393,587) (186,842,168) 62,856,926 58,472,488

สว่นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 74,942,313 91,113,996 - -

(14,451,274) (95,728,172) 62,856,926 58,472,488

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุ้น 29

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและ(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ปรบัลด

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.18) (0.45) 0.13 0.13

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.04 0.03 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนแบง่กาํไร การเปลียน รวมส่วนของผู้เป็น

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - สาํรอง (ขาดทุน)กาํไรสะสม การแปลงค่า เบด็เสรจ็อืนจาก สดัส่วนเงินลงทุน เจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ 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 23 46,750,000 133,237,500 - - - - - 179,987,500 - 179,987,500

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (30,550,150) (30,550,150)

การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (273,061) (273,061)

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 2,923,624 (2,923,624) - - - - - -

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 30 - - - - - - 7,789,052 7,789,052 39,210,948 47,000,000

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 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

ยอดคงเหลือ 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

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (57,047,873) (57,047,873)

การเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 30 - - - - - - 85,489,439 85,489,439 102,510,561 188,000,000

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (57,887,197) (53,986) (31,452,404) - (89,393,587) 74,942,313 (14,451,274)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (178,795,504) (1,105,925) (44,077,065) 96,051,641 835,621,045 694,654,903 1,530,275,948

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - สาํรอง กาํไรสะสม รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเพมิหุน้สามญั 23 46,750,000 133,237,500 - - 179,987,500

จดัสรรสํารองตามกฎหมาย 25 - - 2,923,624 (2,923,624) -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 58,472,488 58,472,488

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 62,856,926 62,856,926

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

13



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุน(กาํไร)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานต่อเนือง (64,126,669) (231,780,507) 76,598,983 31,342,489

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานทยีกเลกิ 126,709,243 138,828,907 - -

กาํไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 62,582,574 (92,951,600) 76,598,983 31,342,489

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสอืมราคา 14 144,347,326 178,122,384 683,040 1,009,797

ค่าตดัจาํหน่าย 15 21,281,963 23,721,232 - -

ดอกเบยีรบั (2,398,520) (1,350,583) (51,859,839) (44,227,701)

เงนิปันผลรบั (9,228,104) (5,625,672) (19,973,611) (6,634,812)

ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจากเงนิลงทุนระยะสนั 8 533,494 827,169 533,494 827,169

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (862,316) (22,711,101) - -

กลบัรายการค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยั (509,287) (53,476) (6,732) (583)

ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 686,302 6,604,757 - -

ค่าเผอืการดอ้ยค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 10,899,336 23,619,518 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

   ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 1,400,000 1,450,000 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13.1 - - (16,000,000) (4,000,000)

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ (6,016,996) (7,147,798) (3,998) (2,546)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 14 1,673,620 8,240,449 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 15 - 1,097,321 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.3 198,371 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

   แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 2,700,000 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 46,573,789 52,199,444 27,340,320 25,941,666

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์

   ระยะยาวอนืของพนกังาน 22 - 3,654,958 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,145,738 12,991,234 2,005,908 2,573,102

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 13.2 (74,465,958) (16,743,832) - -

223,841,332 168,644,404 19,317,565 6,828,581

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (39,473,720) 11,709,852 (57,375,431) (50,824,284)

- สนิคา้คงเหลอื 2,695,983 3,633,124 6,732 583

- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์และรายการระหว่างผลติ 16,720,707 (14,014,413) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 32,095,713 46,057,077 214,456 92,186

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (25,618,702) (26,774,718) - -

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (27,223,457) 11,696,967 4,291 (88,105)

- รายไดร้บัล่วงหน้า 106,107,312 28,265,757 - -

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 21,237,403 (60,832) (225,914) (3,110,696)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (15,354,773) 22,743,973 3,856,053 3,564,599

- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,747,036) (5,296,437) - -

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (1,022,061) (3,157,134) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 292,258,701 243,447,620 (34,202,248) (43,537,136)

จ่ายดอกเบยี (45,775,782) (48,971,802) (26,610,869) (23,731,863)

จ่ายภาษเีงนิได้ (47,267,448) (47,867,153) 1,767,204 (275,537)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 199,215,471 146,608,665 (59,045,913) (67,544,536)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบยีรบั 2,252,270 1,406,133 3,137,809 2,367,874

เงนิปันผลรบั 20,286,608 23,541,477 19,973,611 6,634,812

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชวัคราว 7,000,000 39,000,000 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนชวัคราว (4,350,348) (24,000,000) - -

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั (250,000) 472,975 - -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.4 37,977,120 50,000 17,900,000 -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.4 (38,577,120) - (182,500,000) (152,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13.1 - - 188,000,000 47,000,000

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 21 - - 120,000,000 -

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 18,610,431 10,579,063 4,000 2,605

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (155,883,850) (262,391,486) (208,400) (942,500)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (6,011,131) (10,739,618) - -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (118,946,020) (222,081,456) 166,307,020 (97,437,209)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (9,618,442) 59,042,176 (7,303,993) 35,316,726

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 7,000,000 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (141,000,000) (80,000,000) (80,000,000) (20,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.5 24,000,000 18,500,000 30,000,000 93,500,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.5 - - (15,000,000) (62,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 60,000,000 - 60,000,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 35,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.6 (17,955,875) (8,429,760) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 6,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19.4 (147,798,855) (158,922,282) (40,378,230) (75,730,762)

จ่ายคนืหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 19.3 (14,487,368) (14,100,074) (783,130) (1,776,867)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 23 - 179,987,500 - 179,987,500

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13.1 188,000,000 47,000,000 - -

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 21 120,000,000 - - -

การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - (273,061) - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย (57,047,873) (30,550,150) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 11,091,587 53,254,349 (53,465,353) 149,296,597

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 91,361,038 (22,218,442) 53,795,754 (15,685,148)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (108,147) (2,285,849) - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

   จากการดําเนินงานทยีกเลกิ ณ วนัสนิปี 12.3 (200,364,187) - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 70,062,868 179,174,164 53,959,088 163,334

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั มดีงันี

การซอือุปกรณ์โดยทมีไิดช้าํระเงนิ 37,639,903 23,709,255 - -

การซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนโดยทมีไิดช้าํระเงนิ 8,805,451 12,921,891 - -

การซอือุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงนิ 3,609,312 11,895,910 - 2,852,328

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

17 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่3199 ชัน้ 15 อำคำรมำลนีนทท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจหลักของบริษัทและบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มกิจกำร”) คือด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกับกำรลงทุน  
กำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทศัน์ กำรแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ กำรให้บรกิำรสอนภำษำอังกฤษ กำรให้บรกิำรและ
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม และกำรจดัท ำกจิกำรทำงกำรตลำด 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนด
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัต ิ 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและ
ประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

18 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำ
กับลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รบัรู้รำยได้เพื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงิน 
ที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำและบริกำรที่ได้โอนไป แทนหลักกำรรับรู้รำยได้ตำมหลักกำรโอน 
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบรกิำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง 
รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (TAS 18) เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวขำ้งต้นมำถอืปฏบิตั ิไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั
ต่อวธิีปฏิบัติทำงบัญชขีองกลุ่มกิจกำร โดยรำยได้ที่มีผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้ 
มำถอืปฏบิตัิ คอืรำยไดจ้ำกกำรขำยซึ่งรบัรูต้ำมภำระที่ต้องปฏิบตัเิสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่งและรำยได้จำก
กำรให้บรกิำรซึ่งรบัรูต้ลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตัิตำมภำระทีต่้องปฏิบตัิโดยไม่ไดเ้ปลี่ยนไปจำกวธิปีฏิบตัิทำงบญัชี
เดมิของกลุ่มกจิกำร 
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนในกรณีที่กิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรสัต์ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ดว้ย
วธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องเลอืกวธิีกำรนี้ ส ำหรบัแต่ละบรษิทัร่วมหรอืแต่ละกำรร่วมค้ำ
แยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่ม ี
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
และกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
อกีต่อไป กลุ่มกจิกำรต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ 
กลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบ 
ทำงภำษีเงนิได้ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรบัรู้รำยกำรหรือ
เหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มีกำรแก้ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสีย
ระยะยำวในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ไดน้ ำวธิี
สว่นไดเ้สยีมำถอืปฏบิตั ิกจิกำรจะต้องถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุน 
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุม่กิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ  
เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่งกำรควบคุมของธุรกจิที่เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ที่ถอืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ 
ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรือ่ง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได้ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กิจกำรต้องสมมติว่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธีกำรทำงภำษีที่มีควำมไม่แน่นอน และมีควำมรู้

เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษี 
ทีม่คีวำมไม่แน่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง 
ในกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ดุลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) บริษทัร่วม  
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กบัสทิธิและ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
การด าเนินงานร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัย์และมีภำระผูกพัน 
ในหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ ิทธิโดยตรงในสินทรพัย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของ 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใชจ้่ำยที่ร่วมกนัถือครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรำยกำร
ดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิรวม 
 
การร่วมคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ง) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้มูลค่ำภำยหลังวนัที่ได้มำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือ
ขำดทุนของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยีของ
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน
ที่เกินกว่ำส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัหรอืได้จ่ำยเงินเพื่อช ำระ
ภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรือรำคำขำยจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้น
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสัดส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือ 
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไป
ยังก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกรบัรู ้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของ
เงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง 
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมสี่วนได้เสยี 
ในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลง
ค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม
กำรรบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มภีำวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็น
สกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่น 
ทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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2.6 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณี 
ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคัญกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวดัมูลค่ำ 
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ มูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัประมำณจำก
รำคำปกติทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สนิคำ้นัน้ส ำเรจ็รูป รวมถงึค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 
รำคำทุนของหนังสือและวตัถุดิบ - อำหำรค ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน รำคำทุนของบรรจุภัณฑ์ค ำนวณโดยวิธ ี
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก และรำคำทุนของแผ่นซีดแีละดวีดีคี ำนวณโดยวธิีเฉพำะเจำะจง ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบด้วย
รำคำซื้อและค่ำใชจ่้ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและ
งำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 

2.8 รำยกำรโทรทศัน์และคอนเสิรต์ระหว่ำงผลิต 
 
รำยกำรโทรทศัน์ระหว่ำงผลติแสดงถงึต้นทุนของกำรผลติและถ่ำยท ำรำยกำรโทรทศัน์ซึ่งเป็นส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรไดช้ ำระ
ไปล่วงหน้ำและกำรผลิตยงัไม่เกิดขึ้นโดยจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรให้บรกิำรเมื่อได้ผลิต ต้นทุนกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์
ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรผลิตและถ่ำยท ำรำยกำรโทรทศัน์ และแสดงดว้ยรำคำทุนหรอื
มลูคำ่สุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
คอนเสริ์ตระหว่ำงผลิตแสดงถึงต้นทุนของกำรผลิตคอนเสริ์ตทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรผลติและจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนกำรให้บรกิำร 
เมื่อได้จดัแสดงคอนเสิร์ต ต้นทุนกำรผลิตคอนเสิร์ตประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิต
คอนเสริต์ และแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
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2.9 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 

 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถงึ
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงั 
ไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุน
เผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบก ำหนดวัดมูลค่ำภำยหลงัด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิหกัด้วย 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
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2.10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ท่ีถือไว้เพือ่ขำย 
 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำม
บญัชทีี่จะได้รบัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีับมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 

กลุ่มกจิกำรต้องรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมูลค่ำของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจ ำหน่ำย)
เพื่อให้เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิ่มขึ้นในมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 

กลุ่มกิจกำรจะไม่คดิค่ำเสื่อมรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย)ที่ถือไว ้
เพื่อขำย 
 

กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิทีไ่ดถู้กจ ำหน่ำยออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพื้นทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นสว่นหนึ่ง
ของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธรุกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขำยต่อ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

2.11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูค้่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
เครื่องตกแตง่ ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนักงำน 3, 5, และ 6 ปี 
คอมพวิเตอร ์ 3 และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิ่งตอบแทนสุทธทิี่ได้รบั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
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2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดร้บัมำอย่ำงเป็นเอกเทศ เช่น เครื่องหมำยกำรคำ้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุน 
 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดั จะวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
สนิทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัด จะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้
ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
2.12.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนได้ตำมประสงค์ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอด
อำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 และ 10 ปี 
 

2.12.2 สญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำและควำมสมัพนัธก์บัลูกค้ำท่ีเก่ียวข้อง 
 
สญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้และควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ด้มำจำกกำรรวมธุรกจิจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัรวมธุรกิจ สญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำและควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำที่เกี่ยวข้องมีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ทรำบได้
แน่นอนและวดัมูลค่ำที่รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม กำรตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีส้นตรงตลอดอำยุ 
ทีค่ำดว่ำจะใหป้ระโยชน์ของควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ 
 

2.12.3 เครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
เครื่องหมำยกำรคำ้ที่ได้มำจำกกำรรวมกิจกำร จะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เครื่องหมำยกำรค้ำ 
มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ทรำบได้แน่นอนและแสดงรำคำด้วยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิีตัดจ ำหน่ำย 
จะใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อปันสว่นตน้ทุนของเครื่องหมำยกำรคำ้ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 30 ปี 
 

2.12.4 ลิขสิทธ์ิ 
 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละใบอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถงึ 15 ปี 
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2.13 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้
ว่ำค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรือ 
กลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำว
ขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 
ทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร ซื่งกค็อืส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

2.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี หรอืเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจ 
ะไดร้บัคนื หมำยถงึ จ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยคำ่ส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

2.15 สญัญำเช่ำระยะยำว  
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน(สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรู้เมื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิ
และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อให้ได้อตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำม
สญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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2.16 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม 
วดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
จ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว 
หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบั
กจิกำรอื่น และสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ีภำษีเงนิได ้
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวข้องกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำร 
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ  
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสมจำก
จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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2.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญช ี
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวที่เกิดจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้น
รอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิกำรมสีทิธิตำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.18 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
(ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน วนัลำประจ ำปี วนัลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยคำ่แรง และโบนัสของพนักงำนปัจจุบนั
ที่รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึก
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมสญัญำ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
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2.18 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำย 
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำร
กระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของพนัธบตัรรฐับำลใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น
และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหท้องเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 5 7 10 และ 15 ปี 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบันทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรบัรู้ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอ 
ให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 

 
2.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จัดท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ 
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
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2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั 
ในส่วนของเจำ้ของ 
 

2.21 กำรรบัรู้รำยได ้
 
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ที่เกิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำก 
กำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ที่จะ
ไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิทีแ่ยกต่ำงหำกจำกกัน และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระ 
ทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยได้
ของแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
กำรขำยสินค้ำ 
 
ภตัตาคาร 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิภตัตำคำร รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ กำรช ำระเงนิ
ของกำรท ำธุรกรรมจะถงึก ำหนดช ำระทนัท ีเมื่อลูกคำ้ซื้ออำหำรและเครื่องดื่มและเกดิกำรส่งมอบทีร่ำ้น 
 
อุปกรณ์คอนเสริต์และการแสดง 
 
กลุ่มกิจกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์คอนเสิร์ตและกำรแสดงส ำหรบัคอนเสริ์ตและโชว์ ซึ่งจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอน 
กำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยังลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ และไม่มีภำระผูกพนัที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบั 
ในสนิคำ้ของลูกคำ้ กำรส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคำ้ไดถู้กส่งไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด 
 
กำรให้บริกำร 
 
บรกิารสอนภาษาองักฤษ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำใหบ้รกิำรทีม่ลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนกำรใหบ้รกิำรของสญัญำ 
โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึงรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ สิง่ตอบแทนที่จ่ำยให้กบัลูกค้ำหรอืจ่ำยในนำมของลูกค้ำ 
แก่บคุคลหรอืกจิกำรอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนำคตจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรหกัจำกรำยได ้



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

34 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
กำรให้บริกำร (ต่อ) 
 
การผลติและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน์ การจดัแสดงคอนเสริ์ตและโชว์ และการจดัแสดงนิทรรศการและโครงสร้าง
พพิธิภณัฑ ์
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อกำรผลิตและกำรจดัแสดงเป็นกำรสรำ้งหรอืท ำใหส้นิทรพัยท์ีลู่กคำ้มอี ำนำจ
ควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจกำรจึงรับรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่งโดยอ้ำงอิงจำกระดับควำมคืบหน้ำในกำรผลิต  
ตำมประมำณกำรล่ำสุดของมลูค่ำของสญัญำและขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนโดยอำ้งองิจำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 
 
รายไดค้่าเช่า 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำตำมวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึงรอบระยะเวลำ 
กำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
องคป์ระกอบของกำรจดัหำเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรท ำสญัญำซึ่งระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกคำ้และกำรช ำระเงนิของ
ลูกคำ้เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมลูค่ำของเงนิ (Time value of money) 
 
รำยได้ดอกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

35 

3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิีกำรลด
ผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้คณะกรรมกำร
ก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งด ำเนินกำร 
โดยฝ่ำยบรหิำรเงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำร) รวมถงึกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่ง
ทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอือย่ำงใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำร 
มลีูกหนี้และเจ้ำหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท กลุ่มกิจกำรไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง 
ทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มกจิกำรสว่นใหญข่ึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด บรษิทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบี้ย
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อของกลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีสำระส ำคัญ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำย 
ที่เหมำะสมเพื่อท ำให้เชื่อมัน่ไดว่้ำได้ขำยสินค้ำและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำที่มปีระวตัิสินเชื่ออยู่ในระดบัเหมำะสม  
ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อว่ำมูลค่ำสูงสุดของควำมเสีย่งคอืมูลค่ำตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรคำ้หกัดว้ยค่ำเผื่อ
หนี้สงสยัจะสญูตำมทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิลงทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มีวงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกู้ยืมที่ได้ม ี
กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพยีงพอ ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุ่นในกำรระดม
เงนิลงทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไวใ้ห้เพยีงพอที่จะหำมำได้เนื่องจำกลกัษณะธรรมชำติของธุรกิจ 
ทีเ่ป็นฐำนของกลุ่มกจิกำรมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ดูหมำยเหตุ 8 ส ำหรบักำรเปิดเผยข้อมูลของ
หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรู้     
   มูลคำ่ยุติธรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุน     
   หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,178,813 - - 2,178,813 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรู้     
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนงบก ำไรขำดทุน     
   หลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ 2,712,307 - - 2,712,307 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 
มลูค่ำยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำปิด ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถ

สงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูล 

ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
มูลค่ำตำมบัญชีของเครื่องมือทำงกำรเงนิอันได้แก่ เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก เงนิกูย้มืจำกกจิกำร
ที่เกี่ยวข้องกนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ และเงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุติธรรม ทัง้นี้
เนื่องจำกมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกิจกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้้อสมมตฐิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำมดีงันี้ 
 
(ก) ค่ำเผื่อกำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยัหรอืเสื่อมคุณภำพ 

 
กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยัหรอืเสื่อมคณุภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั 
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สนิค้ำนัน้อยู่ในสภำพ
พรอ้มขำย กำรค ำนวณดงักล่ำวต้องอำศยักำรประมำณของผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลในอดตี ประสบกำรณ์
ของผูบ้รหิำรในธุรกจิ และแนวโน้มของตลำด 
 

(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนับ ำเหน็จบ ำนำญขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั โดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวัรวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญ 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนับ ำเหน็จบ ำนำญ ในกำรพจิำรณำอตัรำ
คดิลดทีเ่หมำะสม กลุ่มกจิกำรพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบั
สกุลเงนิที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องจ่ำย
ช ำระภำระผกูพนับ ำเหนจ็บ ำนำญทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนับ ำเหน็จบ ำนำญอ้ำงอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ข้อมูลเพิม่เติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 22 
 

(ค) ประมำณกำรกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.13 มูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว
อำศัยกำรประมำณกำรในกำรประเมินผลประกอบกำรและกำรประมำณอัตรำคิดลด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผย 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 16 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ (ต่อ) 
 

4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 
 

(ง) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเงนิกู้ของบรษิทัย่อยโดยพจิำรณำจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ของกลุ่มบรษิัทย่อย กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำน 
มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

(จ) สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

กลุ่มกิจกำรประเมินก ำไรทำงภำษีส ำหรบัน ำมำใช้พจิำรณำกำรรบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี ซึ่งจะรบัรู ้
ในกรณีทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้
มำใชป้ระโยชน์ กำรประเมนิก ำไรทำงภำษดีงักล่ำวตอ้งอำศยักำรประมำณของผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลในอดตี 
ประสบกำรณ์ของผูบ้รหิำรในธุรกจิ และแนวโน้มของตลำด 

 

4.2 กำรใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 

(ก) กำรรวมงบกำรเงนิของกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรถอืหุน้น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 

ผู้บรหิำรได้พิจำรณำแล้วว่ำกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมทำงพฤตินัย (de facto control) เหนือบรษิัท อินเด็กซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ถงึแมว่้ำจะถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของสทิธใินกำรออกเสยีง อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำร
มีสิทธิในกำรออกเสียงส่วนมำกในคณะกรรมกำรบริหำรตำมข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อมูลในอดีต 
ทีป่รำกฎวำ่ผูถ้อืหุน้รำยอื่นไดร้วมกลุ่มเพื่อใชส้ทิธใินกำรออกเสยีงร่วมกนั 
 

(ข) กำรจดัประเภทรำยกำรของบรษิทัร่วม 
 

ผู้บรหิำรได้ประเมนิระดบัของควำมมอีิทธิพลที่กลุ่มกิจกำรมใีน บรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
และได้ตัดสินว่ำกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญถึงแม้ว่ำมีกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 20 เนื่องจำก 
มตีวัแทนในคณะกรรมกำรบรษิัท และตำมเงื่อนไขของสญัญำ จงึเป็นผลให้จดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุน 
ในบรษิทัร่วม 
 

5 กำรจดักำรเงินทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของกลุ่มกจิกำรนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน 
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงนิของทุน 
 

ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรขำยสนิทรพัย์เพื่อลดภำระหนี้สนิ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มลูกำรเงนิตำมส่วนงำนในส่วนทีแ่สดงส่วนงำนธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน
ทีน่ ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำที่
ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของ
บรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้เป็นหลกั  
 
คณะกรรมกำรของกลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 546,224,195 511,020,045 31,130,598 1,088,374,838 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (933,333) - - (933,333) 

รวมรำยได ้ 545,290,862 511,020,045 31,130,598 1,087,441,505 
     

ประเภทของกำรรบัรูร้ำยได:้     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง - 510,042,508 - 510,042,508 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 545,290,862 977,537 31,130,598 577,398,997 

 545,290,862 511,020,045 31,130,598 1,087,441,505 
     

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมส่วนงำน 25,384,690 (18,281,372) 1,379,920 8,483,238 
รำยไดอ้ื่น    14,454,116 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันสว่นได ้    (52,225,589) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (66,433,505) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (43,002,913) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม    74,597,984 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้    (64,126,669) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (19,623,913) 

ขำดทุนสทุธสิ ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (83,750,582) 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ตำมท่ีปรบัใหม่) 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 529,778,796 593,519,683 389,404 1,123,687,883 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (675,069) - - (675,069) 

รวมรำยได ้ 529,103,727 593,519,683 389,404 1,123,012,814 
     

ประเภทของกำรรบัรูร้ำยได:้     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง - 593,519,683 4,404 593,524,087 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 529,103,727 - 385,000 529,488,727 

 529,103,727 593,519,683 389,404 1,123,012,814 
     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (51,957,679) (18,390,621) (7,080,034) (77,428,334) 
รำยไดอ้ื่น    9,888,481 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้    (61,112,345) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (74,316,021) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (45,430,828) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม    16,618,540 
ขำดทุนก่อนรำยไดภ้ำษีเงนิได ้    (231,780,507) 
รำยไดภ้ำษีเงนิได ้    27,721,694 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (204,058,813) 

 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง  
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มลีูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอืและเงนิฝำกธนำคำร 70,062,868 177,635,942 53,959,088 163,334 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ - 1,538,222 - - 

 70,062,868 179,174,164 53,959,088 163,334 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้มอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ที ่รอ้ยละ 0.20 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบดว้ย      
1. หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ 8,671,556 2,178,813 8,671,556 2,712,307 
2. หลกัทรพัยท์ีถ่อืไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - - 3,000,000 - 
รวม 8,671,556 2,178,813 11,671,556 2,712,307 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรบัมูลค่ำ (6,492,743) - (5,959,249) - 

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 2,178,813 5,712,307 2,712,307 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 รำคำทุน มูลคำ่ยติุธรรม รำคำทุน มูลคำ่ยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบดว้ย     
   หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ 8,671,556 2,178,813 8,671,556 2,712,307 
หกั  ค่ำเผื่อกำรปรบัมลูคำ่ (6,492,743) - (5,959,249) - 

รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 2,178,813 2,712,307 2,712,307 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนระยะสัน้ (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงปีเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้มคีวำมเคลื่อนไหวดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,712,307 3,539,476 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรม (533,494) (827,169) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 2,178,813 2,712,307 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน อำ้งองิจำกรำคำปิดทีอ่้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่1 
ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 16,044,437 214,855,918 - - 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 9,369,451 - - 
รวม 16,044,437 224,225,369 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (433,652) (18,922,322) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 15,610,785 205,303,047 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 22,898,004 30,481,650 179,737 132,963 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 167,772 21,522 129,565,655 80,843,625 
ลูกหนี้อื่น 3,197,984 12,659,550 - - 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 31.3)  - - 157,359,876 100,022,669 
รำยไดค้ำ้งรบั 3,249,845 123,547,005 - - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 31.3) 7,130,598 - - - 
เงนิทดรองจ่ำย  1,514,847 6,555,558 - 8,550 

 53,769,835 378,568,332 287,105,268 181,007,807 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 15,676,745 189,767,334 - - 
3 - 6 เดอืน 102,047 6,098,192 - - 
6 - 12 เดอืน 65,696 5,466,187 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 199,949 22,893,656 - - 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ 16,044,437 224,225,369 - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (433,652) (18,922,322) - - 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 15,610,785 205,303,047 - - 

 
10 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรรจุภณัฑ์ - 9,107,250 - - 
แผ่นวซีดีแีละดวีดี ี 47,591 54,323 47,591 54,323 
หนังสอื 1,796,484 2,563,294 - - 
วตัถุดบิ - อำหำร 19,722,570 20,274,951 - - 
หกั  ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั (4,351,999) (4,861,286) (47,591) (54,323) 

 17,214,646 27,138,532 - - 

 
ตน้ทุนขำยทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนขำย 169,273,059 206,920,254 - 1,133 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเลำ่เรยีนรอธนำคำรน ำฝำกเงนิ 10,441,450 10,881,682 - - 
ภำษซีื้อทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 9,529,568 21,997,789 24,720 236,675 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 14,746,337 21,546,870 4,255,077 6,022,282 
เงนิประกนั 1,498,256 - - - 
อื่นๆ 1,209,439 7,630,366 - 2,500 

 37,425,050 62,056,707 4,279,797 6,261,457 
 

12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย 
 

ในระหว่ำงปีกลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้นบำงส่วนในบรษิัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ 
กลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุ 13.1) นอกจำกนี้กลุ่มกิจกำรมีแผนที่จะจ ำหน่ำยหุ้นส่วนที่เหลือในบรษิัทย่อยดงักล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 1 ปี กลุ่มกิจกำรจึงแสดงงบกำรเงินของกลุ่มอินเด็กซ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมกำรตลำด  
เป็นผลของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบกำรเงนิปี พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มอนิเดก็ซ์ สำมำรถแสดงแยกจำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองกลุ่มกจิกำรได้
ดงัตำรำงขำ้งล่ำง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีำรปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 

 

12. 1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 1,390,669,646 1,331,777,878 
ตน้ทุน (1,036,175,242) (938,683,240) 
ก ำไรขัน้ตน้ 354,494,404 393,094,638 
รำยไดอ้ื่น  13,752,542 40,982,949 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (6,094,598) (21,771,045) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (231,740,203) (266,834,311) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (3,570,876) (6,768,616) 
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (132,026) 125,292 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 126,709,243 138,828,907 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (22,832,535) (34,296,546) 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 103,876,708 104,532,361 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (108,147) (2,285,849) 
กำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (14,930,800) 8,142,329 
ภำษเีงนิไดข้องรำยกำรทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่   
    ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 2,610,169 (1,628,466) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 91,447,930 108,760,375 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 
12.2 ข้อมลูกระแสเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 282,320,302 289,851,861 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรลงทุน (94,784,732) (211,137,386) 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ (151,405,052) (75,802,160) 
กระแสเงินสดสทุธิ 36,130,518 2,912,315 

 
12.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพือ่ขำย 

 
กำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชกีบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย นับแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทีส่ ำคญัของกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

สินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 200,364,187 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 350,348 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 365,280,783 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 600,000 
สนิคำ้คงเหลอื 7,737,190 
รำยกำรโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรำยกำรระหว่ำงผลติ 3,628,661 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14,983,644 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย 2,500,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,751,914 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 602,274,838 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 55,464,598 
ค่ำควำมนิยม 125,024,779 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 22,844,933 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 106,009,152 
รวมสินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1,508,815,027 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 
12.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพื่อขำย (ต่อ) 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทีส่ ำคญัของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท่ี์จดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 172,993,214 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 106,020,739 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 100,529,369 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 13,114,365 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 4,477,023 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 29,298,507 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 6,084,096 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 95,842,118 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15,922,590 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 635,889 
รวมหน้ีสินของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 544,917,910 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อย
ดงักล่ำวมหุี้นทุนเป็นหุน้สำมญัและหุ้นบุรมิสทิธิชนิดไม่สะสมโดยกลุ่มกจิกำรถือหุน้ทำงตรงและทำงอ้อม สดัส่วนของ
สว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

        ส่วนได้เสียในควำม 
    ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสีย เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
 สถำนท่ีหลกัในกำร   ในควำมเป็นเจ้ำของ ในควำมเป็นเจ้ำของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทั ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร อ ำนำจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บริษทัย่อย          
บรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไทย กำรลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั  ไทย กำรลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั ไทย กำรลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั  
   (มหำชน) 

ไทย ใหบ้รกิำรและจดัท ำ 
   กจิกรรมทำงกำรตลำด 

ถอืหุน้โดยตรง 25.00 45.00 - - 75.00 55.00 

          
บริษทัย่อยภำยใต้          
   บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จ ำกดั          
บรษิทั  เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์ จ ำกดั ไทย ภตัตำคำร ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
          
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั เวฟ          
   เอด็ดเูคชัน่ กรุป๊ จ ำกดั          
บรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ  ไทย สถำบนัสอนภำษำ ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั           
          
บริษทัย่อยภำยใต้          
   บริษทั เวฟ พิคเจอรส์ จ ำกดั          
บรษิทั เวฟ ทวี ีจ ำกดั ไทย ผลติและจดัจ ำหน่ำย ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
     รำยกำรโทรทศัน์        
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์           
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)          
บรษิทั อเีวน้ท์ โซลชูัน่ส ์จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรตดิตัง้อุปกรณ ์

   เครื่องเล่นในงำนบนัเทงิ 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั เทรเบยีง จ ำกดั ไทย อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรอุปกรณ์แสง  

   ส ีเสยีงในงำนบนัเทงิ 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.99 50.99 49.01 

 
49.01 

 
บรษิทั อนิสปำย อมิเมจ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรจดัท ำ ตดิตัง้และ 

   รือ้ถอน ป้ำยโฆษณำ 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 60.00 60.00 40.00 40.00 

 
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ 
   จ ำกดั 

ไทย อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 26.51 26.51 73.49 73.49 

บรษิทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรขอ้มูลข่ำวสำร 
   ผ่ำนสื่อวทิยุ และระบบ 
   กำรสื่อสำรอื่น 

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด ์เอม็ จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้ และรบั 
   ออกแบบงำนดำ้น 
   โฆษณำและ 
   ประชำสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

        ส่วนไดเ้สียในควำม 
        เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
 สถำนท่ีหลกัในกำร   สดัส่วนของหุ้นสำมญั สดัส่วนของหุ้นสำมญั เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

 ประกอบธรุกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร อ ำนำจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ควำมสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

          

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด ์ว ีจ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้ และรบั 
   ออกแบบงำนด้ำนโฆษณำ 
   และประชำสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 50.00 50.00 50.00 50.00 

บรษิทั บิก๊ อเีวนท์ จ ำกดั ไทย ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทำงออ้ม - - - 50.00 - 50.00 
บรษิทั ไอ ซ ีว ีเอก็ซ ์จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรและจดัท ำกจิกรรม 

   ทำงกำรตลำด 
ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ไทย ใหบ้รกิำรออกแบบ ผลติ 
   และจ ำหน่ำยสิง่พมิพแ์ละ 
   สื่อต่ำงๆ 

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 72.29 58.18 
 
 

27.71 41.82 
 
 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีจ ำกดั สำธำรณรฐัสหภำพ
เมยีนมำ 

ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้และรบั 
   ออกแบบงำนดำ้นโฆษณำ 
   และประชำสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทำงออ้ม - - 99.00 99.00 1.00 1.00 

 
บรษิัท บิ๊ก อีเว้นท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่ 
8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสรจ็สิน้ในวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่14 มถุินำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินเิคชัน่ส ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ดเพิม่ทุน 
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนและจ่ำยช ำระค่ำหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ ท ำใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร
เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 58.18 เป็นรอ้ยละ 72.29  
 
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั  
 
ยอดรวมของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมจี ำนวน 694,654,903 บำท (พ.ศ. 2561 : 574,249,902 บำท) โดยเป็นของ
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
รำยละเอียดในหมำยเหตุ 12 แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 30 ส ำหรบัรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
รำคำทุน 577,997,980 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (190,997,980) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 387,000,000 

  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 387,000,000 
ขำยเงนิลงทุนระหว่ำงปี (172,000,000) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (215,000,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
รำคำทุน 190,997,980 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (190,997,980) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงปี บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนบำงส่วน ในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน  
19.74 ล้ำนหุ้นและ 14.66 ลำ้นหุ้นให้กบักลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิของ บรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) และ
บุคคลภำยนอกตำมล ำดบั เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 188 ล้ำนบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน  
16 ล้ำนบำท รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร (หมำยเหตุ 26) และรบัรูก้ ำไรจ ำนวน 86.75 ล้ำนบำท 
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม (หมำยเหตุ 30.2) กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว
ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มกจิกำรในบรษิัท อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี จ ำกดั (มหำชน) ลดลง จำกรอ้ยละ 45 
เป็นร้อยละ 25 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังมีอ ำนำจควบคุมเหนือบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 4.2 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 215 ล้ำนบำท  
ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทดงักล่ำวถูกจดัประเภทเป็น 
ผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 (หมำยเหตุ 12) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 หุน้ทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ำกดั และหุ้นทัง้หมดของ
บรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด และหุ้นของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ (มหำชน) จ ำกดั จ ำนวน 43 ล้ำนหุ้น 
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 77.40 ลำ้นหุน้) ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 19) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

บริษทัร่วม ประเภทของธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
       

บรษิัท ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่ ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำน ถอืหุน้โดยตรง ไทย 9.01 10.01 วธิสี่วนไดเ้สยี 
   จ ำกดั (มหำชน)1    แสงอำทติยเ์พื่อจ ำหน่ำยให้      
    ภำครฐัและเอกชน      
       
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
       
บรษิัท แมก็ซ์ ครเีอทฟี จ ำกดั ช ำระบญัชเีสรจ็สิ้น ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 22.73 วธิสี่วนไดเ้สยี 
บรษิัท แฮปปีโอ ้จ ำกดั 
 

ใหบ้รกิำรออกแบบ และ 
   ผลติสื่อ Application ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย 33.00 33.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

บรษิัท ทำวน์ แบรนดด์ิง้ จ ำกดั จดัท ำโฆษณำ ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 20.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
1 กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของและสิทธิในกำรออกเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 20 กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล 
อย่ำงมนีัยส ำคญัเหนือ บรษิทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมสีทิธติำมสญัญำในกำร
แตง่ตัง้กรรมกำร 2 คนใน 9 คน ของบรษิทั ไทย โซลำ่ร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหต ุ4.2 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จ ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร ได้จดทะเบียน 
เลกิกจิกำรกบักรมสรรพำกร และกำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสรจ็สิน้เมื่อวนัที ่11 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร 
ได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท ทำวน์ แบรนดิ้ง จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 10,000 หุ้น
ให้กบัคุณฟิลลิปส์ ชยรกัษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งของบรษิัทร่วมดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 10,000 บำท โดยมี
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเป็นจ ำนวน 10,000 บำท 
 

เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำร
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้จำกกำรใชส้ทิธหุิน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ซึง่เสนอต่อผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 211,966,701 ในมูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 1 บำท โดยรบัช ำระทีมู่ลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สนิ 529.92 ลำ้นบำท ท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญั 
ทีอ่อกและช ำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำแล้ว มจี ำนวน 2,117,716,281 หุ้น โดยกลุ่มกิจกำรไม่ไดใ้ช้สทิธใินหุ้นเพิม่ทุนดงักล่ำว
ภำยหลงักำรเพิม่ทุนดงักล่ำวสดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) ลดลง
จำกรอ้ยละ 10.01 เป็น 9.01  
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 478,922,684 213,671,955 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (10,496,063) - 
สว่นแบง่ก ำไร 74,465,958 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ   
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (260,028) - 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (31,452,404) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (1,751,914) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 509,428,233 213,671,955 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยโซล่ำร ์
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรบัปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัร่วม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 478,922,684 213,671,955 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (10,496,063) - 
สว่นแบ่งก ำไร 74,465,958 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ   
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (260,028) - 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (31,452,404) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (1,751,914) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 509,428,233 213,671,955 

 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยโซล่ำร ์
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรบัปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัร่วม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 บริษทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 643,594,118 561,020,761 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด) 997,880,353 901,139,681 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 1,641,474,471 1,462,160,442 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 14,228,516,486 13,235,745,847 

รวมสนิทรพัย์ 15,869,990,957 14,697,906,289 
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
หนี้สนิทำงกำรเงนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) 1,793,221,842 2,587,185,618 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (รวมเจำ้หนี้กำรคำ้) 232,130,748 295,280,188 

หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 2,025,352,590 2,882,465,806 
   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 8,094,739,838 6,879,679,552 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 117,574,171 21,139,625 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนรวม 8,212,314,009 6,900,819,177 

รวมหนี้สนิ 10,237,666,599 9,783,284,983 
   
สินทรพัยส์ุทธิ 5,632,324,358 4,914,621,306 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  4,323,789 144,233,867 

สินทรพัยส์ทุธิของบริษทัใหญ่ 5,628,000,569 4,770,387,439 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 บริษทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 1,348,891,101 561,368,080 
ตน้ทุนขำยและใหบ้รกิำร (911,358,079) (435,172,853) 
ดอกเบีย้รบั 1,756,685 23,090,909 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (147,191,521) (123,240,033) 
ส่วนแบ่งจำกกำรร่วมคำ้ 659,517,685 610,188,427 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 803,815,620 266,644,730 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (5,073,121) (83,576,890) 
ก ำไรหลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 798,742,499 183,067,840 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (331,542,313) (4,177,322) 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 467,200,186 178,890,518 
   

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม 10,496,063 1,009,139 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกิจกำรในบรษิทัร่วม 
 

 บริษทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม 4,770,387,439 4,618,590,768 
กำรออกหุน้ใหม่ 529,916,753 - 
หุน้ปันผล - 90,749,580 
เงนิปันผล (104,813,889) (100,840,969) 
ก ำไรในระหว่ำงปี 761,175,101 166,185,396 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
   ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (328,664,835) (4,297,336) 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 5,628,000,569 4,770,387,439 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 1รอ้ยละ 9.05 รอ้ยละ 10.01 

มูลค่ำตำมบญัชี 509,428,233 477,038,744 
 
1 ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมถวัเฉลีย่จำกกำรเปลีย่นสดัส่วนกำรถอืหุน้ในระหว่ำงปี 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจกำรในบรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มีจ ำนวน 561.06 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 
396.84 ลำ้นบำท)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 หุ้นของบริษัท ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุ้น  
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุ้น) มูลค่ำ 213.67 ล้ำนบำท ได้น ำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืม 
จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 19) 
 
บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั (รวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย) 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำย   

   ไม่มสีำระส ำคญั 1,751,914 1,883,940 

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบรษิทัร่วม ;   
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (132,026) 563,856 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (132,026) 563,856 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะจ ำหน่ำยส่วนได้เสยีคงเหลอืในบรษิัท อนิเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมภำยใต้บรษิัท อินเด็กซ์ ครีเอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 1.75 ล้ำนบำท ได้จดัประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ดงักล่ำวถูกจดัประเภทเป็นผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 (หมำยเหตุ 12) 
 
บรษิทั แฮปปีโอ ้จ ำกดั เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัดงักลำ่วไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัสว่นของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

 ประเภทของธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
       

กำรร่วมค้ำภำยใต้บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั 
กำรร่วมคำ้ ไอดทูี ออกแบบก่อสรำ้งและบรหิำร

จดักำรอำคำรนิทรรศกำรไทย 
ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย 67.00 67.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ ด ี63  ออกแบบ จดัท ำและบรหิำรจดักำร 
อำคำรแสดงนิทรรศกำรในงำน 
CP-MEIJI VISITOR 
CENTER 

ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย 63.00 63.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ ดไีซน์ 103  ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 90.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 
กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ เอ-7 ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทำงออ้ม ไทย - 45.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
เมื่อวนัที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2562 กำรร่วมค้ำ อินเด็กซ์ ดไีซน์ 103 ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำร ได้ช ำระบญัชี
เสรจ็สิน้กบักรมสรรพำกรแล้ว 
 
เมื่อวนัที ่24 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ เอ เซเว่น ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำร ไดช้ ำระบญัชเีสรจ็สิ้น
กบักรมสรรพำกรแลว้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 
  

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 760,812 
เงนิรบัจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วมคำ้ (562,441) 
ตดัจ ำหน่ำย (198,371) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 

 
เมื่อวนัที่ 19 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กำรร่วมค้ำ อนิเด็กซ์ เอ เซเว่น ซึ่งเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำร ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิ
ส่วนแบ่งก ำไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กลุ่มกจิกำรไดร้บัเงนิส่วนแบ่งก ำไรเป็นจ ำนวน 0.56 ลำ้นบำท 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 งบกำรเงินรวม 

   เครือ่งตกแต่ง    
   และอปุกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสรำ้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 131,102,925 253,913,431 1,493,251,231 74,037,843 17,693,446 1,969,998,876 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (128,572,441) (1,157,917,029) (53,621,665) - (1,340,111,135) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - (15,325,440) (15,325,440) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,102,925 125,340,990 335,334,202 20,416,178 2,368,006 614,562,301 
ซื้อสนิทรพัย ์ - - 244,318,368 17,946,310 18,414,117 280,678,795 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2,827,027) (604,238) - (3,431,265) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (1) (8,077,553) - (162,895) (8,240,449) 
กำรโอนสนิทรพัย ์ - - 17,785,730 - (17,785,730) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (11,666,450) (158,076,436) (8,379,498) - (178,122,384) 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 131,102,925 252,708,776 1,677,619,639 81,062,195 2,833,498 2,145,327,033 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (139,034,237) (1,249,162,355) (51,683,443) - (1,439,880,035) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 
ซื้อสนิทรพัย ์ - - 155,371,682 6,227,213 11,824,915 173,423,810 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (12,593,427) (8) - (12,593,435) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,602,052) - (71,568) (1,673,620) 
กำรโอนสนิทรพัย ์ - - 8,306,980 - (8,306,980) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (8,721,741) (129,577,584) (6,048,001) - (144,347,326) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม ่       
   หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย       
   (หมำยเหตุ 12) (131,102,925) (104,952,798) (346,682,644) (19,536,471) - (602,274,838) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน - - 452,772,841 24,290,646 6,279,865 483,343,352 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - - (351,092,602) (14,269,161) - (365,361,763) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 
 

รำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นได้รวมกำรได้มำซึ่งสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำจ ำนวน 3,609,312 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 11,895,910 บำท)  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เครื่องตกแต่งและ   
 อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,861,685 9,402,146 12,263,831 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,656,055) (3,944,068) (6,600,123) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 205,630 5,458,078 5,663,708 

    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 205,630 5,458,078 5,663,708 
ซื้อสนิทรพัย์ - 3,794,826 3,794,826 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (59) - (59) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (50,416) (959,381) (1,009,797) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,837,010 13,196,972 16,033,982 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,681,855) (4,903,449) (7,585,304) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 
ซื้อสนิทรพัย์ 208,400 - 208,400 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2) - (2) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (108,246) (574,794) (683,040) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 3,026,409 13,196,972 16,223,382 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,771,102) (5,478,243) (8,249,346) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 

 
ไม่มีรำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นที่ได้มำซึ่งสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่กิจกำรเป็นผู้เช่ำ (พ.ศ. 2561 : มีรำยกำรซื้อ
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่จิกำรเป็นผูเ้ช่ำจ ำนวน 2,852,328 บำท)  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

59 

14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรและบรษิัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และ
ยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 12,843,828 72,469,107 3,794,828 13,196,974 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (7,324,532) (42,354,987) (578,280) (4,903,449) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 5,519,296 30,114,120 3,216,548 8,293,525 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำยมจี ำนวน 12.76 ลำ้นบำท  
 
ที่ดนิ อำคำรและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 110.91 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 232.17 ล้ำนบำท) ได้น ำไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 19) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยประเภทต่ำงๆ      
   ดงัต่อไปนี้     
   ตน้ทุนขำย 9,393,622 9,686,897 - - 
   ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 87,707,232 112,349,691 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 24,456,166 24,929,312 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 22,790,306 31,156,484 683,040 1,009,797 

 144,347,326 178,122,384 683,040 1,009,797 

 
ค่ำเสื่อมรำคำข้ำงต้นได้รวมค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 91.24 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 117.07 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นของบริษัท อินเด็กซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 74.03 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 17.21 ลำ้นบำทตำมล ำดบัในส่วนของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 

   ควำมสมัพนัธ ์  สินทรพัย ์  
  โปรแกรม กบัลูกค้ำ เครื่องหมำย ไม่มีตวัตน  
 ลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร ์ ท่ีเก่ียวข้อง กำรค้ำ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 39,867,564 38,270,976 123,937,000 152,221,000 141,775 354,438,315 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (27,670,047) (11,496,592) (56,454,584) (15,221,764) - (110,842,987) 

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

       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี       
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 12,197,517 26,774,384 67,482,416 136,999,236 141,775 243,595,328 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 19,565,140 3,954,594 - - 141,775 23,661,509 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ - (1,097,321) - - - (1,097,321) 
กำรโอนสนิทรพัย ์ - 283,550 - - (283,550) - 
กำรตดัจ ำหน่ำย (3,724,110) (5,925,390) (8,997,700) (5,074,032) - (23,721,232) 

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

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทนุ 59,432,704 75,387,562 123,937,000 152,221,000 - 410,978,266 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (31,394,157) (51,397,745) (65,452,284) (20,295,796) - (168,539,982) 

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

       
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี       
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 - 242,438,284 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 928,488 966,203 - - - 1,894,691 
กำรตดัจ ำหน่ำย (4,148,072) (5,311,917) (6,747,941) (5,074,033) - (21,281,963) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย ์       
   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย       
   (หมำยเหตุ 12) - (3,727,823) (51,736,775) - - (55,464,598) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 - 167,586,414 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 60,361,192 45,089,856 33,960,000 152,221,000 - 291,632,048 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (35,542,229) (29,173,576) (33,960,000) (25,369,829) - (124,045,634) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 - 167,586,414 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกี่ยวขอ้งกบั   
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัตอ่ไปนี้   
   ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 6,154,412 5,660,634 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 15,127,551 18,060,598 

 21,281,963 23,721,232 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยขำ้งต้นไดร้วมค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 7.96 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 10.42 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นของบรษิทั อนิเดก็ซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกัด (มหำชน) และได้แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 7.96 ล้ำนบำทในส่วนของ 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
 

16 ค่ำควำมนิยม 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม    
รำคำทุน 1,259,698,551 1,259,698,551 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (336,530,588) (336,530,588) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 923,167,963 923,167,963 

   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 923,167,963 923,167,963 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (125,024,779) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 798,143,184 923,167,963 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำทุน 1,134,673,772 1,259,698,551 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (336,530,588) (336,530,588) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 798,143,184 923,167,963 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
กำรปันสว่นของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม   
ธุรกจิสถำบนัสอนภำษำ 389,548,884 389,548,884 
ธุรกจิภตัตำคำร 408,594,300 408,594,300 
กจิกรรมกำรตลำด - 125,024,779 

 798,143,184 923,167,963 

 
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดของธุรกจิสถำบนัสอนภำษำและธุรกจิภตัตำคำรพจิำรณำจำก
มูลค่ำจำกกำรใช้หน่วยสนิทรพัย์ที่ค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ
ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกผู้บริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโต
ดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยของของธุรกิจทีห่น่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิด
เงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

  ธรุกิจสถำบนัสอนภำษำ ธรุกิจภตัตำคำร 
    

อตัรำกำรเตบิโต1  รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1    
อตัรำคดิลด2  รอ้ยละ 11    รอ้ยละ 10    
 
1 อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

2 อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์ 
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคล้องกบัประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม  
ซึง่อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่ง ซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 ลดลง รอ้ยละ 7 

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 11 ลดลง รอ้ยละ 9 

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 12 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 16 
 
ค่ำควำมนิยมของธุรกิจกิจกรรมกำรตลำดจ ำนวน 125,024,779 บำท ถูกโอนไปยงัสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 
(หมำยเหตุ 12) โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดของกิจกรรมกำรตลำดพิจำรณำจำก  
มลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนกำรขำย มลูค่ำดงักล่ำวพจิำรณำจำกมูลค่ำรำคำหุน้ทีค่ำดหวงั ซึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิ 
ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเชงิปรมิำณของข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่มสีำระส ำคญัที่ใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมที่เป็น
ขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม ข้อมูลท่ีไม่ ช่วงของข้อมูล 
ค ำอธิบำย พ.ศ. 2562 สำมำรถสงัเกตได้ (ควำมน่ำจะเป็น  

- ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก)  บำท  

สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำ 
จะไดร้บัจำกกำรขำยเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย 

470,000,000 

อตัรำคดิลด 
รอ้ยละ 11 - 13 

(12) 

ก ำไรทีค่ำดหวงั 
รอ้ยละ 18 - 20 

(19) 

อตัรำส่วนรำคำต่อทุน 18 - 20 (19) เท่ำ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.90 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 
ก ำไรทีค่ำดหวงั รอ้ยละ 1  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 
อตัรำสว่นรำคำต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 

 
17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์ไดภ้ำยใน 12 เดอืน 2,620,000 5,253,200 2,620,000 5,253,200 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
   ประโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 6,175,629 52,856,347 6,175,629 21,876,799 

 8,795,629 58,109,547 8,795,629 27,129,999 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน 1,026,812 2,399,844 12,006 - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 24,514,671 43,173,532 159,311 - 

 25,541,483 45,573,376 171,317 - 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 12,536,171 (15,327,874) 27,129,999 - 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 28) (24,017,125) 29,492,512 (17,552,961) 27,129,999 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,657,443 (1,628,467) (952,726) - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน     
   ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (22,844,933) - - - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั     
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย      
   (หมำยเหตุ 12) 15,922,590 - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

    กำรโอนไปยงั  
 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) เพ่ิม สินทรพัยไ์ม่ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในงบก ำไร ในก ำไรขำดทุน หมุนเวียนท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน ถือไว้เพือ่ขำย พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 800,229 905,762 - (1,705,991) - 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู       
   - ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย 3,483,000 - - (3,483,000) - 
ผลประโยชน์พนักงำน 10,277,498 4,680,015 1,657,443 (15,679,328) 935,628 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 467,940 (467,940) - - - 
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน 3,236,387 (3,236,387) - - - 
ขำดทุนสะสม 39,844,493 (30,007,878) - (1,976,614) 7,860,001 

 58,109,547 (28,126,428) 1,657,443 (22,844,933) 8,795,629 

      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธ ิ - (171,317) - - (171,317) 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (5,418,880) 2,227,033 - 3,191,847 - 
เครื่องหมำยกำรคำ้ (26,384,973) 1,014,807 - - (25,370,166) 
ควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง (13,769,523) 1,038,780 - 12,730,743 - 

 (45,573,376) 4,109,303 - 15,922,590 (25,541,483) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในงบก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 4,021,444 (3,221,215) - 800,229 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      
   - ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำย 3,483,000 - - 3,483,000 
ผลประโยชน์พนักงำน 10,279,177 1,626,788 (1,628,467) 10,277,498 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 467,940 - - 467,940 
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน 3,236,387 - - 3,236,387 
ขำดทุนสะสม 11,157,397 28,687,096 - 39,844,493 

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

     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (5,418,880) - - (5,418,880) 
เครื่องหมำยกำรคำ้ (27,399,780) 1,014,807 - (26,384,973) 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ทีเ่กี่ยวขอ้ง (15,154,559) 1,385,036 - (13,769,523) 

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

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในงบก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน - 1,888,354 (952,726) 935,628 
ขำดทุนสะสม 27,129,999 (19,269,998) - 7,860,001 

 27,129,999 (17,381,644) (952,726) 8,795,629 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ลดใน รำยกำรท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม งบก ำไร ในก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธ ิ - (171,317) - (171,317) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิมใน รำยกำรท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม งบก ำไร ในก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     

ขำดทุนสะสม - 27,129,999 - 27,129,999 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม แสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 8,624,312 55,882,513 8,624,312 27,129,999 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (25,370,166) (43,346,342) - - 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 

 
สนิทรพัย์และหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีจะสำมำรถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสินทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงินได้ดงักล่ำว
เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีเดยีวกนั ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม สนิทรพัย์ และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัย ์และหนี้สนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชี
จำกขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวนเงนิ 72.56 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 77.46 ลำ้นบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ทำงภำษใีน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2566 ตำมล ำดบั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิมดัจ ำ 29,371,149 33,388,372 - - 
เงนิประกนั 54,073,026 58,299,355 1,289,184 1,289,184 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย - สุทธ ิ - 90,443,820 - - 
อื่นๆ 83,371 83,371 - - 

 83,527,546 182,214,918 1,289,184 1,289,184 

 
19 เงินกู้ยืม 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมนุเวยีน     
   เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 80,990,309 90,608,751 28,109,732 35,413,725 
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 50,000,000 184,000,000 50,000,000 130,000,000 
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบคุคลภำยนอก 60,000,000 - 60,000,000 - 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
      (หมำยเหตุ 31.5) 42,500,000 18,500,000 58,500,000 43,500,000 
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ      
    สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  1,129,731 12,606,517 514,765 573,289 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
      ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 222,394,287 144,935,402 116,878,127 37,514,777 
   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
      ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (หมำยเหตุ 31.6) - 17,455,875 - - 

 457,014,327 468,106,545 314,002,624 247,001,791 
     

ไม่หมุนเวียน     
   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 2,326,756 6,662,991 1,845,200 2,359,965 
   เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 269,148,565 494,406,305 188,953,413 308,694,993 
   เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั      
       (หมำยเหตุ 31.6) - 13,614,365 - - 

 271,475,321 514,683,661 190,798,613 311,054,958 
     

 728,489,648 982,790,206 504,801,237 558,056,749 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.1 เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 50 ล้ำนบำท ค ้ำประกันโดยหุ้นจ ำนวน 63.50 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : 
63.50 ล้ำนหุ้น) ของบรษิัท ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (หมำยเหตุ 13.2) และหุ้นจ ำนวน 35.68 ล้ำนหุ้น 
(พ.ศ. 2561 : 77.40 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 13.1) 
 

19.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอกอยู่ในสกุลเงินบำท และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ค ้ำประกันโดยหุ้นจ ำนวน  
7.32 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี ของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) และมีก ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
(หมำยเหตุ 13.1)  
 

19.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  
 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึ     
   เป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 1,358,258 13,693,723 702,710 783,636 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,598,608 7,529,807 2,106,612 2,808,816 
     

หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต     
         ของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (500,379) (1,954,022) (449,357) (659,198) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิ     

   ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 3,456,487 19,269,508 2,359,965 2,933,254 

     
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิ     
   ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 1,129,731 12,606,517 514,765 573,289 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,326,756 6,662,991 1,845,200 2,359,965 

 3,456,487 19,269,508 2,359,965 2,933,254 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยมื (ต่อ) 
 

19.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
กำรเงิน 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 21,312,241 (1,350,155) 19,962,086 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 14,011,363 (2,115,453) 11,895,910 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 1,511,586 1,511,586 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (14,100,074) - (14,100,074) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 
 

   
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 - 1,149,131 1,149,131 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (14,487,368) - (14,487,368) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่    
   หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (6,590,208) 506,112 (6,084,096) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 3,956,866 (500,379) 3,456,487 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

19.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
กำรเงิน 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,858,299 (45,372) 1,812,927 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,511,020 (658,692) 2,852,328 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 44,866 44,866 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (1,776,867) - (1,776,867) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 209,841 209,841 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (783,130) - (783,130) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,809,322 (449,357) 2,359,965 

 
19.4 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกู้ยมืระยะยำว     
ภำยใน 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี 222,394,287 144,935,402 116,878,127 37,514,777 
ภำยใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 269,148,565 494,406,305 188,953,413 308,694,993 

 491,542,852 639,341,707 305,831,540 346,209,770 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
19.4 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 639,341,707 346,209,770 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงปี (147,798,855) (40,378,230) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 491,542,852 305,831,540 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 486.63 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลิช  
(ประเทศไทย) จ ำกัด หุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด (มหำชน) หุ้นจ ำนวน 90 ล้ำนหุ้นของบรษิัท  
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และหุ้นจ ำนวน 116.48 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : 116.48 ล้ำนหุ้น) ของบริษัท  
ไทยโซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 13) 
 
เมื่อวนัที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2561 บรษิัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ท ำสญัญำ 
ซื้อขำยและเช่ำกลบัคนืส่วนตกแต่งปรบัปรุงกบัสถำบนักำรเงนิเป็นระยะเวลำ 3 ปี ณ วนัสิ้นสุดสญัญำ บรษิัทย่อยดงักล่ำว 
มสีทิธเิลอืกซื้อทรพัย์สนิในรำคำทีร่ะบุตำมสญัญำหรอืส่งคนืผูใ้หเ้ช่ำโดยมภีำระผูกพนัทีจ่ะชดเชยส่วนต่ำงรำคำระหว่ำง
รำคำที่ระบุตำมสญัญำและรำคำที่ขำยให้บุคคลภำยนอก ซึ่งเนื้อหำของรำยกำรดงักล่ำวถอืเป็นเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ 
และเงนิกู้ยมืจ ำนวน 4.91 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 10.33 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมูลค่ำ 9.25 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 : 13.71 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุ 14) นอกจำกนี้เงนิกู้ยมืดงักล่ำวถูกค ้ำประกนัโดยบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของสญัญำเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ กลุ่มกจิกำรต้องปฏบิตัิตำมเงื่อนไขอื่น ๆ ทีส่ ำคญัในสญัญำ เช่น 
กำรรกัษำสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น
และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทย่อยดงักล่ำวได้รบัหนังสือผ่อนผนัและยกเว้น 
กำรบงัคบัช ำระเงนิกูย้มืจำกธนำคำรแล้ว  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของกำรคิดลดไม่มี
สำระส ำคญั มูลค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัรำตลำดรอ้ยละ 
4.25 - 5.53 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : อตัรำรอ้ยละ 4.25 - 5.53) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืม (ตอ่) 
 

19.5 อตัรำดอกเบีย้  
 

ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มื     
   อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 155,956,487 193,171,686 154,859,965 81,433,254 
   อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 572,533,161 789,618,520 349,941,272 476,623,495 

รวมเงนิกูย้มื 728,489,648 982,790,206 504,801,237 558,056,749 
 

อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

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

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 80,990,309 90,608,751 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 

4.63 MLR + 1.60,  
3.85 -5.25 

50,000,000 184,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 4.00 - 60,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.50 4.00 42,500,000 18,500,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

MLR - 1,  
MLR - 2.50 

MLR - 1,  
MLR - 2.50 

491,542,852 639,341,707 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - 4.25, 6.75 - 31,070,240 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 5.01 - 8.88 1.19 - 8.88 3,456,487 19,269,508 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 28,109,732 35,413,725 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

 
4.63 MLR +1.60, 

3.85 
50,000,000 130,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 4.00 - 60,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
MOR + 0.25, 

2.50 
MOR + 0.25, 

4.00 
58,500,000 43,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ MLR - 2.50 MLR - 2.50 305,831,540 346,209,770 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 8.88 4.37, 8.88 2,359,965 2,933,254 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 เงินกู้ยืม (ตอ่) 
 

19.6 วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
- ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 168,509,691 181,391,249 11,890,268 4,586,275 
 
วงเงินกู้ยืมที่จะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี เป็นวงเงนิกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีกำรทบทวนตำมวำระได้รบัมำเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

วงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 20 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 10.81 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2561 : 10.81 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั ไทยโซลำร ์
เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 13.2) 
 

วงเงินกู้ยมืจ ำนวน 132 ล้ำนบำท ค ้ำประกันโดยที่ดินและอำคำรของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชี 101.66 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : 218.46 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 14) 
 

วงเงนิกู้ยมืจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 15 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2561 : ไม่ม)ี ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน)  

 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บคุคลภำยนอก 56,033,742 217,869,388 - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 16,860 3,255,077 4,879 588 
เจำ้หนี้อื่น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,170,554 4,484,535 - - 
เจำ้หนี้อื่น 38,619,473 58,835,575 - - 

 98,840,629 284,444,575 4,879 588 
 

21 เงินมดัจ ำจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้เข้ำท ำสญัญำจ ำหน่ำยส่วนได้เสียทัง้หมดที่เหลืออยู่จ ำนวน 43 ล้ำนหุ้น  
ในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี และกลุ่มกจิกำรไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นจ ำนวนเงนิ 120 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 21.95 ล้ำนหุ้น เมื่อวนัที่ 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำมกำรโอนหุน้จะเกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดร้บั 
สิง่ตอบแทนทัง้หมดจำกผู้ซื้อ เนื่องจำกภำยใต้สญัญำดงักล่ำวกลุ่มกิจกำรมีสทิธิยกเลิกกำรจ ำหน่ำยหุ้น ดงักล่ำวหำกผู้ซื้อ 
ไม่สำมำรถช ำระสิ่งตอบแทนส ำหรบัหุ้นส่วนที่เหลือจ ำนวน 21.04 ล้ำนหุ้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยกำรดังกล่ำว 
จงึจดัประเภทอยู่ในหนี้สนิหมุนเวยีน 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  13,486,126 72,642,032 9,441,769 12,199,491 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน - 6,873,246 - - 

หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 13,486,126 79,515,278 9,441,769 12,199,491 

     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ใน     
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 26,323,911 12,308,337 2,005,908 2,573,102 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 821,827 682,897 - - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (23,567,578) (7,928,725) - - 

 3,578,160 5,062,509 2,005,908 2,573,102 

     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุน :     
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน - 3,654,958 - - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (3,654,958) - - 

 - - - - 

     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 4,414,264 (8,142,329) (4,763,630) - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     
    (หมำยเหตุ 12) (14,930,800) 8,142,329 - - 

 (10,516,536) - (4,763,630) - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุ โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสุดทำ้ยของสมำชกิ
ก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 72,642,032 72,389,031 12,199,491 9,626,389 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 11,290,189 10,291,577 1,727,682 2,289,130 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 13,700,742 - 90,078 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,332,980 2,016,760 188,148 283,972 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ (1,803,486) (8,142,329) 204,805 - 
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิขึน้จำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 14,603,087 - (453,467) - 
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (8,385,337) - (4,514,968) - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (1,732,696) (3,913,007) - - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง     
   กบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย     
   (หมำยเหตุ 12) (88,161,385) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 13,486,126 72,642,032 9,441,769 12,199,491 

 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะม ี
ผลบงัคบัใช้เมื่อพน้ก ำหนด 30 วนั นับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญั ได้แก่ ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกับ 20 ปี จะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรใหผ้ลตอบแทนคงทีต่ำมระยะเวลำกำรท ำงำน โดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้กบัระยะเวลำในกำรท ำงำนของ
สมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำย ุ
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 6,873,246 3,918,821 - - 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 686,127 577,947 - - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 135,700 104,950 - - 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ - 3,654,958 - - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์  (14,340) (1,383,430) - - 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง     
   กบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย     
   (หมำยเหตุ 12) (7,680,733) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - 6,873,246 - - 

 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 2.23 - 3.13 2.70 - 3.32 2.50 2.95 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 - 7.05 5.00 - 7.05 4.00 5.00 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรเป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 4 ลดลงรอ้ยละ 5 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 7 ลดลงรอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 12 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อ้ำงองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่งอื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณ
หนี้สนิผลประโยชน์เพื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งในหลำย ๆ ดำ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทีก่ ำหนดไวแ้ละโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำ
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของ
พนัธบตัร 

อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำล ทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่ 
   สงูขึน้ถงึแมว่้ำกำรเพิม่มลูค่ำของพนัธบตัรทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงส่วน 

 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 12 ปี (พ.ศ. 2561 : 16 ปี) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนทีไ่ม่มี
กำรคดิลดมดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  

1-2 ปี 
ระหว่ำง  

2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 7,077,365 2,220,523 16,544,958 298,045,767 323,888,613 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 1,654,698 763,675 2,517,910 3,325,909 8,262,192 
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  

1-2 ปี 
ระหว่ำง  

2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 8,763,172 355,219 10,520,134 338,917,182 358,555,707 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 500,000 1,169,038 2,841,250 3,766,244 8,276,532 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
น้อยกว่ำ 1 ปี 

ระหว่ำง  
1-2 ปี 

ระหว่ำง  
2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - 392,845 24,232,538 24,625,383 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  

1-2 ปี 
ระหว่ำง  

2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - - 58,805,363 58,805,363 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ทุนเรอืนหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรยีกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว 

  จ ำนวน   
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญัท่ี ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ออกจ ำหน่ำย มูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 463,320,000 421,200,000 315,564,680 736,764,680 
กำรออกและรบัช ำระค่ำหุน้ 46,750,000 46,750,000 133,237,500 179,987,500 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 510,070,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
กำรออกและรบัช ำระค่ำหุน้ - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
 

หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจ ำนวน 510,070,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 510,070,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 1 บำทต่อหุ้น) หุ้นสำมัญที่ได้ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจ ำนวน 467,950,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 
467,950,000 หุน้)  
 

พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่29 มนีำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดร้บัช ำระคำ่หุน้จ ำนวน 46,750,000 หุน้ ซึง่มมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยรบัช ำระ 
ที่มูลค่ำหุ้นละ 3.85 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 179.99 ล้ำนบำท จำกบรษิัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั ท ำให้จ ำนวนหุ้นสำมญั 
ทีอ่อกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ มจี ำนวน 467,950,000 หุน้ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรรบัช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
เมื่อวนัที ่7 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 

24 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 

เมื่อวนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ชนิดระบุชื่อผู้ถอืและสำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ก่อนกำรเพิม่ทุน
จดทะเบียนในสดัส่วน 10 หุ้นสำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รบักำรจดัสรร 
ไม่เกนิ 42,120,000 หน่วย และมรีำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 6 บำทต่อหุ้น อตัรำกำรใช้สทิธิ 1 ใบ ส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั
โดยใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 3 ปี นับจำกวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขำย 
 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
   31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 

   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

   จ ำนวนคงเหลือ กำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่ำงปี หน่วย 
      

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

   42,119,734 - 42,119,734 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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25 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 46,795,718 43,872,094 46,795,718 43,872,094 
จดัสรรระหว่ำงปี - 2,923,624 - 2,923,624 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลังจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ 
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

26 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั 108,462 452,302 51,859,839 44,227,701 
รำยไดค้่ำเช่ำ 603,513 220,067 5,032,608 2,225,217 
เงนิปันผลรบั 124,722 125,672 19,973,611 6,634,812 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร - - 57,600,000 51,600,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     
   (หมำยเหตุ 13.1) - - 16,000,000 4,000,000 
ก ำไรจำกกำรขำยสทิธกิำรซื้อหุน้เพิม่ทุนที ่     
   โอนสทิธไิด ้ 4,235,812 - 4,235,812 - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 2,892,759 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 389,351 - 3,998 2,546 
ตดัจ ำหน่ำยเงนิไดร้บัช ำระเกนิจำกลูกคำ้ทีค่ำ้งนำน 3,125,174 3,821,351 - - 
รำยไดอ้ื่น 2,974,323 5,269,089 2,142,054 1,928,563 

รวม 14,454,116 9,888,481 156,847,922 110,618,839 

 
เมื่อวนัที่ 23 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจกำรได้ออก 
ใบแสดงสทิธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (“Transferable Subscription Rights: TSR”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วน 
กำรถือหุ้น โดยไม่คดิมูลค่ำ โดยใบแสดงสทิธิดงักล่ำวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมอืได้ โดยกลุ่มกิจกำรได้รบั TSR 
เป็นจ ำนวน 38,167,500 สทิธิ และกลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยสทิธิดงักล่ำวให้แก่บุคคลอื่นทัง้จ ำนวนเป็นมูลค่ำ 4,235,812 บำท 
และไดร้บัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธดิงักล่ำวเป็นรำยไดอ้ื่น 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยทีร่วมอยู่ในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง:     
   กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 169,273,059 206,920,254 - 1,133 
   ค่ำเสื่อมรำคำ 53,110,989 61,014,547 683,040 1,009,797 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 13,322,516 13,301,474 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 434,919,028 449,126,194 37,833,259 37,757,451 
   ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 205,583,504 237,071,031 5,120,736 5,120,736 
   ค่ำสำธำรณูปโภค 55,099,776 65,011,907 113,851 276,846 

 
28 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง      
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 113,051 91,111 - - 

     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
   เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 20,354,352 (26,797,999) 17,381,644 (27,129,999) 
   ลดในหนี้สนิภำษีเงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี (843,490) (1,014,806) 171,317 - 

รวมภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 19,510,862 (27,812,805) 17,552,961 (27,129,999) 

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   จำกกำรด ำเนนิงำนตอ่เน่ือง 19,623,913 (27,721,694) 17,552,961 (27,129,999) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28 ภำษีเงินได้ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 18,196,962 35,976,253 - - 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 129,310 - - - 

 18,326,272 35,976,253 - - 

     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
   เพิม่ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี 5,545,042 (294,670) - - 
   ลดในหนี้สนิภำษีเงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี (1,038,779) (1,385,037) - - 

รวมภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 4,506,263 (1,679,707) - - 

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 12.1) 22,832,535 34,296,546 - - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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28 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไร
(ขำดทุน)ทำงบญัชคีณูกบัอตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้     
   จำกกำรด ำเนนิงำนต่อเน่ือง (64,126,669) (231,780,507) 76,598,983 31,342,489 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดจ้ำกกำร     
   ด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (หมำยเหตุ 12.1) 126,709,243 138,828,907 - - 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้ 62,582,574 (92,951,600) 76,598,983 31,342,489 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 12,516,515 (18,590,320) 15,319,797 6,268,498 
ผลกระทบ :     
ส่วนแบ่งก ำไรจำก     
   บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้สุทธจิำกภำษี (14,946,001) (3,348,766) - - 
รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (13,306,876) (5,547,323) (3,874,159) (1,752,205) 
ขำดทุนทีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี 9,791,265 18,566,913 - - 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 12,436,853 21,827,449 618,707 846,993 
รำยจ่ำยทีใ่ชเ้ป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไดเ้พิม่ (3,124,100) (2,992,558) (110,751) (110,086) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง     
   กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก     
   และทีก่ลบัรำยกำร 8,572,075 368,880 5,599,367 - 
ขำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไม่รบัรู ้ - (27,129,999) - (27,129,999) 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (2,147,198) (8,319,120) - (5,253,200) 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 32,793,225 31,739,696 - - 
กำรปรบัปรงุจำกงวดก่อน (129,310) - - - 
กำรโอนไปยงักำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ     
  (หมำยเหตุ 12.1) (22,832,535) (34,296,546) - - 

ภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 19,623,913 (27,721,694) 17,552,961 (27,129,999) 

 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักคดิเป็นรอ้ยละ 30.60 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ - 11.96) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 (ขำดทุน) ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

(ขำดทุน)ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สำมญั     
   ของบรษิทั(บำท) :     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (83,750,582) (204,058,813) 59,046,022 58,472,488 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 19,639,757 15,532,371 - - 
 (64,110,825) (188,526,442) 59,046,022 58,472,488 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีอ่อกระหว่ำงงวด (หุน้) 467,950,000 456,806,849 467,950,000 456,806,849 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ำมใบส ำคญั     
   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W1 (หุน้)     
   (หมำยเหตุ 24) - - - - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 467,950,000 456,806,849 467,950,000 456,806,849 
     

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนและ     
   (ขำดทุน)ก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้)     
   จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง  (0.18) (0.45) 0.13 0.13 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 0.04 0.03 - - 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ้อหุ้นสำมัญไม่มีผลต่อกำรค ำนวณ(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิของใบส ำคญั 
แสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัสงูกว่ำรำคำตลำดถวัเฉลี่ยในระหว่ำงปี 

 

30 รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

30.1 กำรได้มำในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม 
 

เมื่อวนัที ่14 มถุินำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ดเพิม่
ทุนจดทะเบียนจำก 13.75 ล้ำนบำทเป็น 20.75 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มจ ำนวน 280,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 25 บำท กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนและจ่ำยช ำระค่ำหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ของบรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส์ จ ำกดั 
เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 7 ล้ำนบำท ในวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกจิกำรเพิม่ขึ้นจำกรอ้ยละ 58.18 เป็นรอ้ยละ 72.29 กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวท ำใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจกำรลดลง 
1.26 ลำ้นบำท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึน้ 1.26 ลำ้นบำท 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร
ได้ซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท ไอ ซี ว ีจ ำกดั จำกบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำร เป็นจ ำนวน 495 หุ้น โดยมมีูลค่ำ 
ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 ดอลลำร์สหรฐั คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 49,500 ดอลลำร์สหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 1,664,190 บำท และ 
ท ำให้ส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่เป็นจ ำนวน 1.48 ล้ำนบำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ภำยหลงักำรซื้อหุน้ดงักล่ำวสดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั 
(มหำชน) ในบรษิทั ไอ ซ ีว ีจ ำกดั เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 99.99 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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30 รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 
 
30.1 กำรได้มำในส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม (ต่อ) 

 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ในระหว่ำงปี สรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ได้มำ 5,736,033 2,312,402 
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม (7,000,000) (832,095) 
ส่วนเกินของสิง่ตอบแทนที่จ่ำยรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของของบรษิัทใหญ่ (1,263,967) 1,480,307 

 
30.2 กำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สูญเสียกำรควบคุม 

 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยส่วนได้เสียร้อยละ 20 ที่มีในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด (มหำชน)  
ในรำคำ 188 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัที่จ ำหน่ำยมจี ำนวน 101.25 ล้ำนบำท (แสดงถงึส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 20) ท ำให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจ
ควบคุมเพิม่ขึน้จ ำนวน 101.25 ลำ้นบำท และส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จ ำนวน 86.75 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที ่24 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 10 จำกส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 50 ทีม่ใีนบรษิัท  
อนิเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำ 47 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัทีจ่ ำหน่ำยมจี ำนวน 40.69 ลำ้นบำท (แสดงถงึส่วนไดเ้สยี
รอ้ยละ 5) ท ำให้ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเพิม่ขึ้นจ ำนวน 40.69 ล้ำนบำท และส่วนของเจำ้ของของบรษิัทใหญ่
เพิม่ขึน้จ ำนวน 6.31 ลำ้นบำท 
 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของของบรษิัทใหญ่ในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ในระหว่ำงปีสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่จ ำหน่ำยไป (101,246,594) (40,691,255) 
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกส่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 188,000,000 47,000,000 
ส่วนของเจ้ำของของบรษิัทใหญ่เพิม่ขึ้น 86,753,406 6,308,745 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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30 รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (ต่อ) 
 

30.3 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทเกิดจำก :   
กำรไดม้ำในส่วนได้เสยีของบรษิทัย่อยเพิม่ 1,263,967 (1,480,307) 
กำรจ ำหน่ำยส่วนได้เสยีในบรษิัทย่อยโดยไม่สูญเสยีกำรควบคุม 101,246,594 40,691,255 

ผลกระทบต่อส่วนของเจำ้ของของบรษิทัใหญ่สุทธ ิ 102,510,561 39,210,948 
 

31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

31.1 บริษทัใหญ่ 
 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมำลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 
ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจ ำนวนรอ้ยละ 24.98 รอ้ยละ 12.45 และรอ้ยละ 9.99 ตำมล ำดบั หุน้ทีเ่หลอื
รอ้ยละ 52.58 ถือโดยบุคคลทัว่ไป รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมำยเหตุ 13  
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

31.2 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ 31,130,598 - - - 
     

ซ้ือสินค้ำ     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,560 550 4,560 550 
     

ต้นทุนกำรให้บริกำร     

   บรษิทัร่วม 650,238 5,628,996 - - 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 64,702,585 55,559,736 
   บรษิทัร่วม 144,000 314,245 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 1,490,631 - - 

 144,000 1,804,876 64,702,585 55,559,736 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.2 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรตอ่ไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 51,852,374 44,052,989 
   บรษิทัร่วม 26,027 191,959 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,015,992 - - - 

 1,042,019 191,959 51,852,374 44,052,989 

     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 9,352,826 5,502,641 
   บรษิทัร่วม - - 10,496,063 1,010,530 

 - - 19,848,889 6,513,171 

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ     
   บริหำร     
   บรษิทัร่วม - 110,398 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,508,962 7,555,097 6,549,982 6,340,097 

 12,508,962 7,665,495 6,549,982 6,340,097 

     
ดอกเบี้ยจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 1,494,224 1,243,825 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 648,459 536,258 648,459 536,258 

   648,459 536,258 2,142,683 1,780,083 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือ/ขำยสินค้ำและบริกำร  

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหน้ีกำรค้ำ (รวมอยู่ในสนิทรพัย์     
   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย     
      (หมำยเหตุ 12.3))     
   บรษิทัร่วม 25,680 1,863,420 - - 
   กำรรว่มคำ้ 7,506,032 7,506,031 - - 

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

ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 9)     

   บรษิทัย่อย - - 157,359,876 100,022,669 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัย่อย - - 129,565,655 80,843,625 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,015,992 - - - 

 1,015,992 - 129,565,655 80,843,625 

     
รำยได้ค้ำงรบั (หมำยเหตุ 9)     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  7,130,598 - - - 

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

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

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 707,162 709,470 705,701 709,470 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 2,556,022 1,061,798 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 814,706 536,258 814,706 536,258 

 814,706 536,258 3,370,728 1,598,056 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.4 เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้     
   บรษิทัย่อย - - 1,157,552,900 992,952,900 
   บรษิทัร่วม - 2,700,000 - - 
   หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,700,000) - - 

 - - 1,157,552,900 992,952,900 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 992,952,900 
เงนิใหกู้เ้พิม่ระหว่ำงปี 38,577,120 182,500,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี (37,977,120) (17,900,000) 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (600,000) - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 1,157,552,900 

 
เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เงินกู้มีอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ MLR ลบ 
รอ้ยละ 2.25 ต่อปี และร้อยละ 7.13 - 7.38 ต่อปีและมีกำรก ำหนดช ำระคืนเมื่องทวงถำม ไม่มกีำรตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยในปี พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมจดัท ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรคำ้ เงนิกู้ครบก ำหนดช ำระคนืในเดอืนกุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 6.25 ในระหว่ำงปีกลุ่มกจิกำรไดต้ดัจ ำหน่ำยเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วม  
ซึง่ไดต้ัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำไวต้ัง้แต่พ.ศ. 2561 และไม่มกีำรตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัร่วมในปีพ.ศ. 2562 
 
เน่ืองจำกเงนิใหกู้้ยมืมรีะยะสัน้ มูลค่ำยุตธิรรมจงึมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

31.5 เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 16,000,000 25,000,000 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 42,500,000 18,500,000 42,500,000 18,500,000 

 42,500,000 18,500,000 58,500,000 43,500,000 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 18,500,000 43,500,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงปี 24,000,000 30,000,000 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงปี - (15,000,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 42,500,000 58,500,000 
 

เงนิกูจ้ำกบรษิทั เวฟ ทวี ีจ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี 
และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 

เงนิกูจ้ำกผูบ้รหิำรคนส ำคญั มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 

เงนิกูย้มืเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ มลูคำ่ยตุธิรรมจงึมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 

31.6 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
      ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (หมำยเหตุ 19) - 17,455,875 
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั   
     ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี (หมำยเหตุ 19) - 13,614,365 

 - 31,070,240 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

31.6 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 31,070,240 
เงนิกูจ่้ำยคนืระหว่ำงปี (17,955,875) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่  
    หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 12) (13,114,365) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 

 
31.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำรมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 70,134,202 65,196,965 32,822,952 32,174,747 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,981,678 3,354,128 1,554,291 2,160,688 

 75,115,880 68,551,093 34,377,243 34,335,435 

 
32 ภำระผกูพนั 

 
32.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กจิกำรมภีำระจำกกำรค ้ำประกนักำรขำยและเช่ำกลบัคนืใหก้บับรษิทัย่อย เป็นจ ำนวน 
4.91 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 10.33 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 19.4) 
 

32.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพื่อค ้ำประกนั
สญัญำก่อสรำ้งและเพื่อกำรด ำเนินธุรกจิ จ ำนวน 58.30 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 56.20 ล้ำนบำท) และจ ำนวน 
1.50 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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32 ภำระผกูพนั (ต่อ) 
 

32.3 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัส ำหรบัค่ำตอบแทนต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิ
สถำบนัสอนภำษำดงัต่อไปนี้ 
 
32.3.1 ค่ำธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัรำคงที ่ของรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบนัสอนภำษำ 
 
32.3.2 ค่ำธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัรำคงที ่ของรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชส์ 
 

32.4 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำระยะยำวส ำหรบัพื้นทีภ่ำยในศูนย์กำรคำ้และสญัญำเช่ำอำคำรหลำยฉบบัโดยมรีะยะเวลำสิ้นสุด
สญัญำต่ำงๆ กนั  
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
ภำยใน 1 ปี 162,638,398 186,004,363 5,965,589 5,120,736 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 139,122,104 138,227,012 11,784,920 234,012 

 301,760,502 324,231,375 17,750,509 5,354,748 

 
33 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
33.1  เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ

กลุ่มกิจกำรมมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในรำคำ 24.46 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 
9.50 ลำ้นบำท บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่16 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
33.2 เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทได้มีมติอนุมตัิเพิม่ทุน เป็นจ ำนวน 568 ล้ำนบำท 

โดยกำรจดัสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่มีอยู่และจดัสรรให้บุคคลในวงจ ำกัดเป็นจ ำนวน 468 และ  
100 ลำ้นบำทตำมล ำดบั รำยกำรดงักล่ำวจะถูกเสนอเพื่อกำรอนุมตัใินทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในเดอืน เมษำยน พ.ศ. 2563 
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