
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลู
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ยกเวน้เรื่องทีจ่ะกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวประกอบด้วย 
การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่สว่นใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น 
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบ 
เรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ทีส่อบทานได ้
 
เกณฑใ์นการให้ข้อสรปุอย่างมีเงื่อนไข 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการเป็นเงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) ("TSE") ซึ่งบนัทกึบญัช ี
ตามวธิสี่วนไดเ้สยี ขา้พเจา้ไมส่ามารถสอบทานยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 549 ลา้นบาท ซึ่งไดร้วมส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัร่วมจ านวน 47 ล้านบาท  
ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของกลุ่มกจิการ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยกลุ่มกจิการไดใ้ชข้อ้มลูทาง
การเงนิจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัร่วมทีไ่ม่ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัร่วม เนื่องจากบรษิทัย่อยของ TSE ทีต่ัง้อยู่
ในต่างประเทศไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การจดัท า
บญัชแีละการสอบทานบญัชขีองบรษิทัย่อยของ TSE ดงักล่าวหยุดชะงกัและล่าชา้ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่สามารถระบุไดว้่ามรีายการ
ปรบัปรุงใดทีจ่ าเป็นต่อมลูคา่ของยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและสว่นแบ่งก าไรเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัรว่มหรอืไม ่
 



ข้อสรปุอย่างมีเง่ือนไข 
 

ยกเวน้ผลกระทบซึ่งอาจจะเกดิขึน้ของเรื่องทีก่ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้
เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ี 
ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 2 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 14,156,501 70,062,868 356,069 53,959,088
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 2,178,813 - 2,178,813
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 1,006,636 - 1,006,636 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 10 70,742,157 53,769,835 7,216,121 287,105,268
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.4 - - 837,136,448 1,157,552,900

สนิคา้คงเหลอื 11,474,578 17,214,646 - -
รายการโทรทศัน์ระหวา่งผลติ 2,891,291 4,156,727 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 30,737,325 37,425,050 4,373,142 4,279,797
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11.3 1,520,475,279 1,508,815,027 215,000,000 215,000,000

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,651,483,767 1,693,622,966 1,065,088,416 1,720,075,866

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 500,000 1,500,000 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12.2 549,416,375 509,428,233 213,671,955 213,671,955
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 13 105,305,295 117,981,589 4,504,636 7,974,036
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 14 302,013,589 - 18,139,204 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 13 165,557,031 167,586,414 - -
ค่าความนิยม 798,143,184 798,143,184 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 8,624,312 8,624,312 8,624,312 8,624,312
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 78,984,751 83,527,546 1,254,937 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,008,544,537 1,686,791,278 246,195,044 231,559,487

รวมสินทรพัย ์ 3,660,028,304 3,380,414,244 1,311,283,460 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 87,057,223 80,990,309 32,089,673 28,109,732
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15.1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 110,321,042 98,840,629 - 4,879
รายไดร้บัล่วงหน้า 210,956,239 220,425,191 1,399 1,399
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 64,017,490 56,636,905 10,274,782 7,409,075
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 15.2 40,000,000 60,000,000 40,000,000 60,000,000
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.5 36,500,000 42,500,000 38,500,000 58,500,000
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ
   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 1,129,731 - 514,765
หนี้สนิตามสญัญาเชา่
   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16 160,359,449 - 5,638,508 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 15.3 88,794,829 222,394,287 9,651,580 116,878,127

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 55,406 55,406 - -
เงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 150,000,000 120,000,000 150,000,000 120,000,000
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่                       19,621,617 25,558,170 6,793,118 11,230,493
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์
ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11.3 613,146,407 544,917,910 - -

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  1,630,829,702 1,523,448,538 342,949,060 452,648,470

หนี้สินไมห่มนุเวียน

เจา้หนี้อืน่ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,514,098 4,170,554 - -
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 2,326,756 - 1,845,200
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 16 134,043,050 - 11,571,954 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.3 382,284,584 269,148,565 277,160,893 188,953,413
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,370,283 13,486,126 9,953,679 9,441,769
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 25,116,465 25,370,166 - -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่                       12,187,592 12,187,591 - -

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน                  572,516,072 326,689,758 298,686,526 200,240,382

รวมหนี้สิน 2,203,345,774 1,850,138,296 641,635,586 652,888,852

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญัจาํนวน 510,070,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 510,070,000 510,070,000 510,070,000 510,070,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 467,950,000 หุน้ 
มลูค่าทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 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 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718
(ขาดทุน)กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (247,430,119) (178,795,504) (293,900,024) 335,198,603

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 91,056,014 50,868,651 - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 807,173,793 835,621,045 669,647,874 1,298,746,501
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 649,508,737 694,654,903 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,456,682,530 1,530,275,948 669,647,874 1,298,746,501

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,660,028,304 3,380,414,244 1,311,283,460 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 86,061,241 133,727,204 - -
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 141,582,540 142,701,635 - -

รวมรายได้ 227,643,781 276,428,839 - -

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (31,782,845) (47,474,298) - -
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (98,826,768) (111,203,096) - -

รวมต้นทุน (130,609,613) (158,677,394) - -

กาํไรข ัน้ต้น 97,034,168 117,751,445 - -
รายไดอ้ื่น 2,609,387 2,237,520 12,828,693 28,190,050
คา่ใชจ้่ายในการขาย (87,916,968) (98,616,861) - -
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (56,711,132) (62,474,059) (33,183,536) (13,962,235)
ตน้ทุนทางการเงนิ (12,282,473) (11,572,504) (6,136,483) (7,358,605)
สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12.2 847,030 14,628,652 - -

(ขาดทนุ)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (56,419,988) (38,045,807) (26,491,326) 6,869,210
รายไดภ้าษเีงนิได้ 17 253,702 228,094 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (56,166,286) (37,817,713) (26,491,326) 6,869,210
(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11.1 (33,620,523) 6,622,926 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (89,786,809) (31,194,787) (26,491,326) 6,869,210

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด
- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั :
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - 10,500,255 - 4,763,630

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั :
สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่ม
ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 12.2 45,792,244 (11,380,665) - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (10,374,042) (38,698,123) (26,491,326) 11,632,840

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต  ุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด (ต่อ)
- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11.1 522,690 147,261 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

   จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11.1 (33,097,833) 6,770,187 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (43,471,875) (31,927,936) (26,491,326) 11,632,840

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (56,166,286) (37,817,713) (26,491,326) 6,869,210
- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (7,952,235) 114,493 - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (64,118,521) (37,703,220) (26,491,326) 6,869,210

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (25,668,288) 6,508,433 - -

(89,786,809) (31,194,787) (26,491,326) 6,869,210

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (10,374,042) (38,698,123) (26,491,326) 11,632,840
- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (7,821,563) 180,761 - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (18,195,605) (38,517,362) (26,491,326) 11,632,840

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (25,276,270) 6,589,426 - -

(43,471,875) (31,927,936) (26,491,326) 11,632,840

 

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานและ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.1200) (0.0808) (0.0566) 0.1300

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (0.0170) 0.0002 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ขาดทุน) ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน) การเปลี่ยน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - กาํไรสะสม การแปลงค่า เบด็เสรจ็อื่นของ สดัส่วนเงินลงทุน ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร งบการเงิน บริษทัร ่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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 - - - - - - - - (4,900,100) (4,900,100)
(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (27,202,964)    66,267       (11,380,665)               - (38,517,362) 6,589,426 (31,927,936)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (148,111,271) (985,672) (24,005,326) 10,562,202 801,007,831 575,939,228 1,376,947,059

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 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
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - (4,516,094) - (4,305,789) - (8,821,883) (6,512,253) (15,334,136)
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (183,311,598) (1,105,925) (48,382,854) 96,051,641 826,799,162 688,142,650 1,514,941,812
เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (7,900,351) (7,900,351)
จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - (1,429,764) (1,429,764) (5,457,292) (6,887,056)
(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (64,118,521) 130,672 45,792,244 - (18,195,605) (25,276,270) (43,471,875)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (247,430,119)   (975,253)     (2,590,610)                94,621,877 807,173,793 649,508,737 1,456,682,530

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของกาํไร(ขาดทุน)สะสม 

8



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ขาดทุน)
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 11,632,840 11,632,840

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 283,974,517 1,247,522,415

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - (602,607,301) (602,607,301)
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (267,408,698) 696,139,200
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (26,491,326) (26,491,326)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (293,900,024) 669,647,874

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทนุ)กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้

จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (56,419,988) (38,045,807) (26,491,326) 6,869,210

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11.1 (33,603,646) 10,844,434 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (90,023,634) (27,201,373) (26,491,326) 6,869,210

รายการปรบัปรุง:

ค่าเสือ่มราคา 13 11,317,527 43,317,590 252,852 157,866

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 14 45,789,281 - 1,471,057 -

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 3,335,412 6,016,915 - -

ดอกเบีย้รบั (903,095) (181,806) (1,359,848) (11,772,677)

ขาดทุน(กาํไร)จากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,172,177 (241,521) 1,172,177 (241,521)

ขาดทุนจากการยกหนี้ - - 18,381,316 -

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้(กลบัรายการ) 14,376,985 (586,360) (8,710,048) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 1,109,058 511,286 - -

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 577,295 5,290,335 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (697,238) (1,102,479) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (5,237) - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 13 1,123,215 1,255,061 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7,202 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12.1 (3,441,130) - - -

กาํไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12.1 (5,642,576) - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12.1 (14,728) (10,000) - -

ค่าใชจ้่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,596,260 3,753,966 511,910 501,477

ตน้ทุนทางการเงนิ 12,566,673 13,417,796 6,136,483 7,358,605

สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (859,277) (14,517,674) - -

(5,615,830) 29,721,736 (8,635,427) 2,872,960

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

10



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 88,883,229 113,438,423 (525,399) (13,942,822)
- สนิคา้คงเหลอื 5,544,852 4,181,794 - -
- รายการโทรทศัน์ระหวา่งผลติ (25,786,891) 13,337,312 - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 16,668,508 7,820,050 (10,330) 32,976
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (10,891,439) (15,463,162) (175,852) -
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (1,288,858) (8,714,510) (4,879) (588)
- รายไดร้บัล่วงหน้า 167,683,816 38,620,589 - -
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 51,104,822 (32,049,905) 2,042,917 2,150,639
- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (16,979,898) (8,598,297) (237,375) 821,928
- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,120,722) - - -
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (607,000) (208,264) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 262,594,589 142,085,766 (7,546,345) (8,064,907)
จ่ายดอกเบีย้ (65,085,428) (12,277,120) (5,060,305) (5,814,542)
จ่ายภาษเีงนิได้ (10,293,247) (11,006,829) (83,016) (115,445)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 187,215,914 118,801,817 (12,689,666) (13,994,894)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รบัดอกเบีย้ 1,053,080 172,882 712,279 168,312
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว - 3,000,000 - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว - (3,000,000) - -
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัลดลง 1,000,000 - - -
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.4 600,000 - 2,500,000 3,000,000

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.4 - - (17,500,000) (25,500,000)
เงนิสดลดลงจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (450,486) - - -
เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (86,459) - - -
เงนิสดรบัล่วงหน้าจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 30,000,000 41,010,232
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12.1 442,403 10,000 - -
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,049,956 9,293,061 - -
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 74,800 - - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (39,399,859) (24,704,931) - (208,400)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,030,908) (12,548) - -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (36,747,473) (15,241,536) 15,712,279 18,470,144

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 6,066,914 1,834,886 3,979,941 656,480
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,000,000 - - -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (15,000,000) - (10,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.5 14,000,000 6,000,000 - 6,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.5 (20,000,000) - (20,000,000) -
เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก (20,000,000) - (20,000,000) -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (9,514,365) (9,040,023) - -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15.3 (20,463,439) (26,963,828) (19,019,067) (130,156)
เงนิสดรบัล่วงหน้าจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 30,000,000 41,010,232 - -
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย (7,900,351) (4,900,100) - -
จ่ายคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่ (48,091,004) (3,511,224) (1,586,506) (256,477)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (73,902,245) (10,570,057) (56,625,632) (3,730,153)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 76,566,196 92,990,224 (53,603,019) 745,097
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด

- จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 70,062,868 15,024,839 53,959,088 163,334
- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11.2 200,364,187 164,149,325 - -

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11.2 522,690 147,261 - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ ณ วนัสิน้งวด 11.2, 11.3 (333,359,440) (260,758,995) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 14,156,501 11,552,654 356,069 908,431

รายการที่ไมใ่ช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญั มดีงันี้

การซือ้อุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ 32,167,667 12,428,789 - -
การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ 8,614,595 12,921,891 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมลูทางการเงินรวม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่3199 อำคำรมำลนีนทท์ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ( “กลุ่มกจิกำร” ) คอื กำรลงทนุในบรษิทัอืน่ กำรผลติและจดัจ ำหน่ำยรำยกำรโทรทศัน์ กำรจดั
แสดงคอนเสริต์และโชว ์กำรใหบ้รกิำรสอนภำษำองักฤษ กำรใหบ้รกิำรและจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดื่ม และ 
กำรจดัท ำกจิกำรทำงกำรตลำด 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้แสดงในสกลุเงนิบำท 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่ 
15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผล
ทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพำะผลกำร
ด ำเนนิงำนของสถำบนัสอนภำษำ ภตัตำคำร กำรจดัแสดงคอนเสริต์และโชว ์และกำรจดัท ำกจิกำรทำงกำรตลำด 
 
สถำบนัสอนภำษำ 
 
เมือ่วนัที ่18 มนีำคม พ.ศ. 2563 กระทรวงศกึษำธกิำรประกำศใหปิ้ดสถำบนัสอนหนงัสอืทัว่ประเทศไทย เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ส่งผลใหเ้งนิสดรบัจำกกำรขำยหลกัสตูรลดลงรอ้ยละ 17 และ 
รอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมำสก่อนหรอืประมำณ 26 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นบำทตำมล ำดบั และอำจจะสง่ผล
กระทบตอ่รำยไดโ้ดยรวมในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจำกรฐับำลไมไ่ดม้กีำรประกำศเปิดสถำบนัสอนภำษำอยำ่งแน่ชดั ซึง่กลุม่กจิกำรไดใ้ห้
ควำมใสใ่จกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดก้ ำลงัประเมนิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพือ่
รบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
 
ภตัตำคำร 
 
เมือ่วนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยไดม้ปีระกำศตำมพระรำชบญัญตัโิรคตดิตอ่ปี พ.ศ. 2558 ปิดสถำนทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้ 
ซึง่รวมถงึรำ้นอำหำรในหำ้งใหเ้ปิดเฉพำะกำรจ ำหน่ำยอำหำรเพือ่น ำกลบัไปบรโิภคทีอ่ื่น กำรประกำศดงักล่ำวส่งผลใหร้ำยได้จำกสว่นงำน
ภตัตำคำรลดลงรอ้ยละ 36 และ รอ้ยละ 25 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมำสกอ่น หรอืประมำณ  
48 ลำ้นบำท และ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และอำจจะสง่ผลกระทบตอ่รำยไดโ้ดยรวมในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจำกรฐับำลไมไ่ดม้กีำรประกำศเปิด
หำ้งสรรพสนิคำ้อยำ่งแน่ชดั ซึง่กลุม่กจิกำรไดใ้หค้วำมใสใ่จกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดก้ ำลงัประเมนิผล
กระทบตอ่กำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพือ่รบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน (ต่อ) 
 
กำรจดัแสดงคอนเสิรต์และกำรจดัท ำกิจกำรทำงกำรตลำด 
 
เมือ่วนัที ่3 มนีำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไดม้ปีระกำศขอควำมรว่มมอืจำกภำคเอกชนในกำรงดจดักจิกรรมทีม่กีำรรวมตวัของประชำชนเป็น
จ ำนวนรวมถงึกำรจดัแสดงคอนเสริต์และโชว ์และเมือ่วนัที ่26 มนีำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยไดบ้งัคบัใช ้
พระรำชกฤษฏกีำฉุกเฉินซึง่สง่ผลใหม้กีำรงดไดจ้ดักจิกรรมทีม่กีำรรวมตวัของประชำชนเป็นจ ำนวนมำกซึง่รวมถงึกำรจดัแสดงคอนเสริต์
และโชว ์กำรประกำศดงักล่ำวส่งผลใหร้ำยไดล้ดลง รอ้ยละ 46 และ รอ้ยละ 71 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมำสก่อน
ตำมล ำดบั หรอื ประมำณ 138.27 ลำ้นบำท และ 355.41 ลำ้นบำท และอำจจะสง่ผลกระทบตอ่รำยไดโ้ดยรวมในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจำก
รฐับำลยงัไม่ไดม้กีำรประกำศงดใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉุกเฉินอยำ่งแน่ชดั ซึง่กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำม 
ใสใ่จกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และไดก้ ำลงัประเมนิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพือ่รบัมอื
กบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งมปีระสทิธผิล 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมทีแ่ตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลู 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำถอืปฏบิตัแิละกำรเลอืกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนทีเ่กีย่วขอ้งดงัทีก่ล่ำว 

ในหมำยเหตุขอ้ 5 และ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 

โคโรนำ 2019 (มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  

 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึง่เป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไมแ่น่นอน มำรว่มในกำรพจิำรณำประมำณกำร
ควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพือ่จะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
แต่กลุ่มกจิกำรจะลดมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมือ่เหน็วำ่ไมม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษี
เพยีงพอเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บง่ชีก้ำรดอ้ยคำ่ ในกำรพจิำรณำวำ่สนิทรพัยข์องกลุม่
กจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใชป้ระโยชน์ไมท่รำบแน่นอน และสนิทรพัย ์
ไมม่ตีวัตนทีย่งัไมพ่รอ้มใชง้ำน ทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้งด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่เป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูที่
เกีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย์
ดงักล่ำว  
 
กำรประเมินประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพจิำรณำเป็นเหตุกำรณ์ทีม่ผีลท ำใหเ้กดิภำระผกูพนัในปัจจุบนั  
ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร 
 

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TAS32, TFRS7 และ TFRS 9) และ 
ทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไมไ่ดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั
งบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหมต่ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ตำม 
TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ตำม 
TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 (2,178,813) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน - 2,178,813 - 2,178,813 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 1,508,815,027 (8,683,004) 8,161,788 1,508,293,811 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,510,993,840 (8,683,004) 8,161,788 1,510,472,624 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 509,428,233 (6,651,132) - 502,777,101 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 117,981,589 - (8,378,025) 109,603,564 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - 5,673,447 342,129,423 347,802,870 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 83,527,546 (5,673,447) - 77,854,099 
     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 710,937,368 (6,651,132) 333,751,398 1,038,037,634 
     

รวมสินทรพัย ์ 2,221,931,208 (15,334,136) 341,913,186 2,548,510,258 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสว่น     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,129,731 - (1,129,731) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สว่น      
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 165,258,885 165,258,885 
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั     
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน     
   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 544,917,910 - 8,161,788 553,079,698 
     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 546,047,641 - 172,290,942 718,338,583 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ตำม 
TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำม 

TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 2,326,756 - (2,326,756) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 171,949,000 171,949,000 
     

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,326,756 - 169,622,244 171,949,000 
     

รวมหน้ีสิน 548,374,397 - 341,913,186 890,287,583 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไร(ขำดทุน)สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (178,795,504) (4,516,094) - (183,311,598) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 50,868,651 (4,305,789) - 46,562,862 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 694,654,903 (6,512,253) - 688,142,650 
     

รวมส่วนของเจ้ำของ 566,728,050 (15,334,136) - 551,393,914 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 1,115,102,447 (15,334,136) 341,913,186 1,441,681,497 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ตำม 
TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำม 

TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 (2,178,813) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน - 2,178,813 - 2,178,813 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 287,105,268 (278,180,801) - 8,924,467 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที ่     
   เกีย่วขอ้งกนั 1,157,552,900 (328,626,500) - 828,926,400 
     

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,446,836,981 (606,807,301) - 840,029,680 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 7,974,036 - (3,216,548) 4,757,488 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - 210,098 19,400,163 19,610,261 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,289,184 (210,098) - 1,079,086 
     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 9,263,220 - 16,183,615 25,446,835 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,456,100,201 (606,807,301) 16,183,615 865,476,515 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสว่น     

   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 514,765 - (514,765) - 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนที ่     
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 5,533,029 5,533,029 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 11,230,493 (4,200,000) - 7,030,493 
     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,745,258 (4,200,000) 5,018,264 12,563,522 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ตำม TAS 
32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำม 

TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)     
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 1,845,200 - (1,845,200) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 13,010,551 13,010,551 
     

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,845,200 - 11,165,351 13,010,551 
     

รวมหน้ีสิน 13,590,458 (4,200,000) 16,183,615 25,574,073 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
     

ก ำไร(ขำดทุน)สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
     

รวมส่วนของเจ้ำของ 335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 348,789,061 (606,807,301) 16,183,615 (241,834,625) 

 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตั ิ
ทำงบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหมเ่กีย่วกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน 
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำร
อยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้จ ำนวน 8.68 ลำ้นบำท และใชว้ธิกีำรทัว่ไปในกำรพจิำรณำรบัรู้
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ส ำหรบัลกูหนี้อื่นและเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นจ ำนวน 284.27 ลำ้นบำท และ 328.63 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมือ่เริม่น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
การดอ้ยคา่ (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรือ่ง สญัญำเชำ่ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุม่กจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 2.93 ถงึ รอ้ยละ 5.13 
 
ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเชำ่กำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่คงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิและ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ทัง้นี้ 
กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

301,760,502 17,750,509 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
        ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(19,288,552) 

 
(1,332,881) 

บวก: หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่  
        31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
3,456,487 

 
2,359,965 

(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรู้ 
        เป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  

 
(9,262,320) 

 
- 

(หกั): กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (13,727,959) - 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 
       และกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 

 
82,431,515 

 
(234,013) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 345,369,673 18,543,580 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 165,258,885 5,533,029 

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 171,949,000 13,010,551 

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่โอนไปยงัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 8,161,788 - 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำที่
สรำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำรมิทรพัย ์ 296,751,583 342,283,575 15,064,493 16,393,713 
ยำนพำหนะ 5,262,006 5,519,295 3,071,711 3,216,548 
     

รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 302,013,589 347,802,870 18,139,204 19,610,261 
 

วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนั ้นกับสัญญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไมพ่จิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำ
เชำ่หรอืไม่ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 

เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) 
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

• สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ( FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถอืปฏิบติั (ต่อ) 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซือ้ขำยดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง 
กบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำร 
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝง (Embedded derivatives) เพือ่พจิำรณำ
วำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและจำก
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) 

จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสว่นรำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
ทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) และถอืไวเ้พือ่ขำย จะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น กำร
เปลีย่นแปลงในมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูใ้นสว่นของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น
ซึง่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยูใ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหมม่ำยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ ไม่ เข้ำ เงื่ อนไขกำรวัดมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยและมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถอืปฏิบติั (ต่อ) 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) (ต่อ) 
 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูคำ่ (ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื  
 
ก) มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไมส่ำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรอืขำดทนุใน
ภำยหลงั โดยกลุม่กจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูคำ่ดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทนุแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะ
รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ โดยรวม 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิวีดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึง่วธิกีำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่นัน้  
ขึน้อยูก่บัวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม ่ยกเวน้กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใช้
วธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอื
ปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำ
รบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของ ลกูหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนดำ้น
เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จ ำนวน 41.12 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 วดัมลูคำ่โดยใชข้อ้มลู 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิจิของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ใหก้ำรค ้ำประกนัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม และวดัมลูคำ่ 
ในภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวน
เงนิทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู ้
 
อนุพนัธท์างการเงนิ  
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ ์และวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุติธรรม 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถอืปฏิบติั (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเชำ่ออฟฟิศ คลงัสนิคำ้ รำ้นคำ้ และยำนพำหนะโดยสญัญำเชำ่ส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเชำ่คงทีจ่ ำนวน  
3 ถงึ 6 ปี โดยบำงสญัญำมเีงือ่นไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเชำ่ประเภทสญัญำ 
เชำ่กำรเงนิ และสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน โดยคำ่เชำ่ทีจ่่ำยภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำน สทุธจิำกเงนิจงูใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่ 
จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเชำ่เมือ่กลุม่กจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้
และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ โดยคำ่เชำ่ทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้น
ก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเชำ่ดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
ทีค่งเหลอือยู ่กลุม่กจิกำรคดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำร
เชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตสุมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเชำ่จ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนยัตำมสญัญำ หำกไมส่ำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนยัได ้ 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีูลคำ่ใกลเ้คยีง
กนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ รวมถงึคำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื  
ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์โดยคำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำม
สญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถอืปฏิบติั (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดคำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่จำกผูใ้หเ้ชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกจิกำร
เลอืกทีจ่ะไมป่ฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลด ค่ำเชำ่ แต่เลอืกทีจ่ะน ำ
ขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพือ่ลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำม
สญัญำเชำ่ทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัสว่นลดตลอดชว่งเวลำทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ และกลบัรำยกำรคำ่เสือ่มรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรูใ้นระหวำ่งงวด ตำมสดัส่วนของคำ่เชำ่ทีล่ดลง จ ำนวน 2.67 ลำ้นบำท และ 0.26 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 0.14 ลำ้นบำท  
เป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น แทนกำรปรบัปรุงมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำ
เชำ่ใหม ่
 

6 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบตอ่กำรน ำนโยบำยกำร
บญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมำณกำร 
 

7 กำรใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 

(ก) กำรรวมงบกำรเงนิของกจิกำรทีก่ลุม่กจิกำรถอืหุน้น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมทำงพฤตนิยั (de facto control) เหนอืบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) ถงึแมว้ำ่จะถอืหุน้รอ้ยละ 25 ของสทิธใินกำรออกเสยีง โดยกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีงสว่นมำกใน
คณะกรรมกำรบรหิำรตำมขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้มลูในอดตีทีป่รำกฎว่ำผูถ้อืหุน้รำยอื่น 
ไดร้วมกลุ่มเพือ่ใชส้ทิธใินกำรออกเสยีงรว่มกนั 
 

(ข) กำรจดัประเภทรำยกำรของบรษิทัรว่ม 
 
ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิระดบัของควำมมอีทิธพิลทีก่ลุ่มกจิกำรมใีน บรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) และ 
ไดต้ดัสนิวำ่กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัถงึแมว้ำ่มกีำรถอืหุน้น้อยกวำ่รอ้ยละ 20 เนื่องจำกมตีวัแทน 
ในคณะกรรมกำรบรษิทั และตำมเงือ่นไขของสญัญำ จงึเป็นผลใหจ้ดัประเภทเงนิลงทนุเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มลูกำรเงนิตำมส่วนงำนในสว่นทีแ่สดงส่วนงำนธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอ
ต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรร
ทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของสว่นงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำวำ่คอืคณะกรรมกำรบรหิำร 
ของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้เป็นหลกั  
 
คณะกรรมกำรของกลุ่มกจิกำรไมไ่ดใ้ชส้นิทรพัยใ์นกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563     
รำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกจิ 130,244,254 86,503,434 11,128,151 227,875,839 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกจิ (232,058) - - (232,058) 

รวมรำยได ้ 130,012,196 86,503,434 11,128,151 227,643,781 
     

ผลกำรด ำเนินงำน 24,195,415 5,635,161 (1,865,862) 27,964,714 
รำยไดอ้ื่น    2,609,387 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันสว่นได ้    (15,116,426) 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย    (60,442,220) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (12,282,473) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม    847,030 
ขำดทุนก่อนคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (56,419,988) 
รำยไดภ้ำษเีงนิได ้    253,702 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (56,166,286) 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 86,061,241 - 86,061,241 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     
   (Over time) 130,012,196 442,193 11,128,151 141,582,540 

รวมรำยได ้ 130,012,196 86,503,434 11,128,151 227,643,781 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     
รำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกจิ 142,931,772 133,727,204 - 276,658,976 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกจิ (230,137) - - (230,137) 
รวมรำยได ้ 142,701,635 133,727,204 - 276,428,839 
     
ผลกำรด ำเนินงำน 11,367,209 13,718,337 3,166,004 28,251,550 
รำยไดอ้ื่น    2,237,520 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันสว่นได ้    (53,615,120) 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย    (17,975,905) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (11,572,504) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม    14,628,652 
ขำดทุนก่อนคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (38,045,807) 
รำยไดภ้ำษเีงนิได ้    228,094 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (37,817,713) 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 133,727,204 - 133,727,204 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (Over time) 142,701,635 - - 142,701,635 
รวมรำยได ้ 142,701,635 133,727,204 - 276,428,839 

 
ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยสว่นกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลกูคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำ
ตำมบญัช ีณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
   ผำ่นก ำไรขำดทุน - หลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 1,006,636 - - 1,006,636 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำ
ตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนเพือ่คำ้ 2,178,813 - - 2,178,813 

 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 
 
ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงเทคนิคในกำรประเมนิมลูคำ่ในระหว่ำงงวด 
 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
และเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุติธรรม ทัง้นี้เนื่องจำกมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตั รำ
ดอกเบีย้ในตลำด 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 19,782,113 16,044,437 - - 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (433,652) (433,652) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 19,348,461 15,610,785 - - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 25,218,433 22,898,004 128,085 179,737 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 17,788 167,772 351,109 129,565,655 
ลกูหนี้อื่น 1,529,407 3,197,984 - - 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20.3) - - 6,736,927 157,359,876 
รำยไดค้ำ้งรบั 4,445,883 3,249,845 - - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 20.3) 18,258,748 7,130,598 - - 
เงนิทดรองจ่ำย  1,923,437 1,514,847 - - 

 70,742,157 53,769,835 7,216,121 287,105,268 
 

ลกูหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 18,916,176 15,676,745 - - 
   3 - 6 เดอืน 552,312 102,047 - - 
   6 - 12 เดอืน 75,875 65,696 - - 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 237,750 199,949 - - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ 19,782,113 16,044,437 - - 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (433,652) (433,652) - - 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 19,348,461 15,610,785 - - 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัรูผ้ลกระทบจำกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก (หมำยเหตุ 5) 
โดยรบัรูค้ำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ส ำหรบัดอกเบีย้คำ้งรบัและลกูหนี้อืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นจ ำนวน 126.98 ลำ้นบำท และ 157.29 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั ในไตรมำส 1 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดย้กหนี้คำ่บรหิำรจดักำรและดอกเบีย้คำ้งรบัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวนเงนิ 64.20 ลำ้น
บำท และ 2.88 ลำ้นบำทตำมล ำดบั สง่ผลใหบ้รษิทัรบัรูก้ำรกลบัรำยกำรคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และรบัรูเ้ป็นผลขำดทุนจำกกำรยกหนี้ใหเ้ป็นจ ำนวน 64.20 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
เฉพำะกจิกำร 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย  
 

ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยหุน้บำงส่วนในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย 
ของกลุ่มกจิกำร (หมำยเหตุ 12.1) นอกจำกนี้กลุ่มกจิกำรมแีผนทีจ่ะจ ำหน่ำยหุน้สว่นทีเ่หลอืในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 1 ปี 
กลุ่มกจิกำรจงึแสดงงบกำรเงนิของกลุ่มอนิเดก็ซ ์ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมกำรตลำด  
เป็นผลของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มอนิเดก็ซ ์สำมำรถแสดงแยกจำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองกลุ่มกจิกำร 
ไดด้งัตำรำงขำ้งล่ำง  
 

11.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี  31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 133,014,769 299,697,377 
ตน้ทุน (126,187,974) (231,080,308) 
ก ำไรขัน้ตน้ 6,826,795 68,617,069 
รำยไดอ้ืน่  15,787,131 2,958,882 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย (4,941,399) (2,613,069) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (51,004,220) (56,162,178) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (284,200) (1,845,292) 
สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 12,247 (110,978) 
(ขำดทุน)ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (33,603,646) 10,844,434 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (16,877) (4,221,508) 
(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (33,620,523) 6,622,926 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 522,690 147,261 
(ขำดทุน)ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (33,097,833) 6,770,187 

 

11.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี  31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 200,364,187 164,149,325 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 193,899,136 110,434,322 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรลงทุน (47,066,261) 8,059,031 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ (14,360,312) (22,030,944) 
กำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสทุธ ิ 132,472,563 96,462,409 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 522,690 147,261 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 333,359,440 260,758,995 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย (ต่อ) 
 

11.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 
กำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ใชมู้ลค่ำทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำม
บญัชกีบัมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย นบัแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีส่ ำคญัของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิมดีงันี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 
 บำท 

สินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 333,359,440 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 205,493,766 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรอื่น 2,933,333 
สนิคำ้คงเหลอื 1,275,406 
รำยกำรโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรำยกำรระหวำ่งผลติ 29,911,391  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10,544,963  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 2,500,000  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,336,486 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 617,249,477 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชง้ำน 8,339,821 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 55,579,405 
คำ่ควำมนิยม 125,024,779 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 23,215,865  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 103,711,147  

รวมสินทรพัยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 1,520,475,279 
  

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท่ี์จดัประเภทเป็น  
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 120,487,861 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 283,146,773 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 83,118,410 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 1,478,705 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 16,358,277 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  8,928,627 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 83,676,277 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 15,922,590 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 28,887 

รวมหน้ีสินของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 613,146,407 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม  
 
12.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในระหว่ำงงวดมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)      
บรษิทั อนิสปำย อมิเมจ จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัท ำ ตดิตัง้และรือ้ถอน ป้ำย

โฆษณำ 
ไทย - 60.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี ออนไลน์  จ ำกดั ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ไทย - 26.51 
     
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)      
บรษิทั แฮปปีโอ ้จ ำกดั 
 

ใหบ้รกิำรออกแบบ และ 
   ผลติสือ่ Application 

ไทย 25.00 33.00 

 
เมือ่วนัที ่8 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี ออนไลน์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำรไดเ้ลกิกจิกำร ไดจ้ด
ทะเบยีนเลกิกจิกำรกบักระทรวงพำณิชย ์กำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสรจ็สิน้ในวนัที ่30 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 
มกี ำไรจำกกำรเลกิกจิกำรเป็นจ ำนวน 5.64 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 
เมือ่วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ ำหน่ำย
เงนิลงทุนบำงส่วนในบรษิทั แฮปปีโอ ้จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิกำร จ ำนวน 300,000 หุน้ใหก้บั 
ผูถ้อืหุน้รำยอื่นของบรษิทัรว่มดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 442,403 บำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุดงักล่ำว รวมอยู่
ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม เป็นจ ำนวน 14,728 บำท ภำยหลงักำรจ ำหน่ำย 
เงนิลงทนุดงักล่ำว ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ของกลุม่กจิกำรลดลงเหลอืรอ้ยละ 25 โดยทีไ่มท่ ำใหร้ะดบัของควำมมอีทิธพิลอยำ่งมี
สำระส ำคญัเปลีย่นแปลงไป 
 
เมือ่วนัที ่24 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำร ไดจ้ ำหน่ำย
เงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั อนิสปำย อมิเมจ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิกำร จ ำนวน 35,998 ลำ้นหุน้ ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 5 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุดงักล่ำว รวมอยูใ่น “รำยไดอ้ืน่” 
ในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมเป็นจ ำนวน 3.44 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะจ ำหน่ำยสว่นไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ 
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทนุในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน  
215 ลำ้นบำท ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำยและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัดงักล่ำว 
ถกูจดัประเภทเป็นผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่5 (หมำยเหตุ 11) 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ำกดั และหุน้ทัง้หมด 
ของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ำกดั และหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั จ ำนวน 43 ลำ้นหุน้  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 43 ลำ้นหุน้) ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 15) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 509,428,233 213,671,955 
สว่นแบ่งขำดทุนปรบัปรุงภำยใต ้TFRS 9 (หมำยเหตุ 5) (6,651,132) - 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 502,777,101 213,671,955 
สว่นแบ่งก ำไร 847,030 - 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรแปลงคำ่สกุลเงนิและกำรวดัมลูคำ่   
   ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 45,792,244 - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 549,416,375 213,671,955 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 หุน้ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 190.79 ลำ้นหุน้  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 190.79 ลำ้นหุน้) มลูคำ่ 213.67 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 15.3) 

 

13 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 117,981,589 167,586,414 7,974,036 - 
TFRS16 รำยกำรปรบัปรุงและ     
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) (8,378,025) - (3,216,548) - 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 109,603,564 - 4,757,488 - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 8,644,743 839,329 - - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (35,570) - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (1,123,215) - - - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (466,700) 466,700 - - 
คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย (11,317,527) (3,335,412) (252,852) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 105,305,295 165,557,031 4,504,636 - 
 

ที่ดิน อำคำรและส่วนตกแต่งปรับปรุงที่มีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 107.77 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้ำนบำท)  
ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิและวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 15.3) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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14 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ - - 
TFRS16 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 347,802,870 19,610,261 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 347,802,870 19,610,261 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (45,789,281) (1,471,057) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 302,013,589 18,139,204 

 
15 เงินกู้ยืม 

 
15.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 50 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 : 50 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 63.50 
ลำ้นหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 63.50 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) และหุน้จ ำนวน 35.68 
ลำ้นหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 35.68 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 12.1) 
 

15.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลภำยนอก 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอกอยูใ่นสกุลเงนิบำท และมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 7.32 ลำ้นหุน้ 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 7.32 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) และ 
มกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม (หมำยเหตุ 12.1)  

 
15.3 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว     

ภำยใน 1 ปี 88,794,829 222,394,287 9,651,580 116,878,127 
ภำยใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 382,284,584 269,148,565 277,160,893 188,953,413 
 471,079,413 491,542,852 286,812,473 305,831,540 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.3 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 491,542,852 305,831,540 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (20,463,439) (19,019,067) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 471,079,413 286,812,473 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 467.56 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั หุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ำกดั (มหำชน) หุน้จ ำนวน 90 ลำ้นหุน้ของ 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และหุน้จ ำนวน 116.48 ลำ้นหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 116.48 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั 
ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 12.2)  
 
เงนิกูย้มืจ ำนวน 3.52 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 4.91 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยสว่นตกแต่งปรบัปรุงมลูคำ่  
8.15 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 9.25 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 13) นอกจำกนี้เงนิกูย้มืดงักล่ำวถูกค ้ำประกนั 
โดยบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำว 

 
15.4 อตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืและหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 126,500,000 155,956,487 112,500,000 154,859,965 
- อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 558,136,636 572,533,161 334,902,146 349,941,272 

รวมเงนิกูย้มื 684,636,636 728,489,648 447,402,146 504,801,237 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.4 อตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 
 

MOR,  
MOR -1 

MOR,  
MOR - 1 

87,057,223 80,990,309 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 4.63 4.63 50,000,000 50,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 4.00 4.00 40,000,000 60,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.00, 4.00 2.50 36,500,000 42,500,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

MLR - 1,  
MLR - 2.50 

MLR - 1,  
MLR - 2.50 

471,079,413 491,542,852 

 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 32,089,673 28,109,732 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 4.63 4.63 50,000,000 50,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 4.00 4.00 40,000,000 60,000,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
MOR + 0.25, 

1.00 
MOR + 0.25, 

2.50 
38,500,000 58,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ MLR - 2.50 MLR - 2.50 286,812,473 305,831,540 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 

37 

15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.5 วงเงินกู้ยืม(ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 162,442,777 168,509,691 7,910,327 11,890,268 

 
วงเงนิกูย้มืทีจ่ะครบก ำหนดภำยในหนึ่งปี เป็นวงเงนิกูย้มืของแต่ละปีทีจ่ะมกีำรทบทวนตำมวำระไดร้บัมำเพือ่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
วงเงนิกูย้มืจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ค ำ้ประกนัโดยหุน้จ ำนวน 10.81 ลำ้นหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 10.81 ลำ้นหุน้)  
ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 12.2)  
 
วงเงนิกูย้มืจ ำนวน 132 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยทีด่นิและอำคำรของกลุ่มกจิกำร ซึง่มมีลูคำ่ตำมบญัช ี99.62 ลำ้นบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 101.66 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 13) 
 
วงเงนิกูย้มืจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ค ำ้ประกนัโดยหุน้จ ำนวน 15 ลำ้นหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : วงเงนิกูย้มืจ ำนวน  
30 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยหุน้จ ำนวน 15 ลำ้นหุน้) ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 1 มกรำคม 31 มีนำคม 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 160,359,449 1,129,731 5,638,508 514,765 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 134,043,050 2,326,756 11,571,954 1,845,200 

 294,402,499 3,456,487 17,210,462 2,359,965 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 355,927 355,927 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (3,511,224) - (3,511,224) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 17,712,306 (1,598,095) 16,114,211 
 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,956,866 (500,379) 3,456,487 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ    
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 3,406,690 3,406,690 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (46,212,076) - (46,212,076) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 310,414,141 (16,011,642) 294,402,499 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 40,721 40,721 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (256,477) - (256,477) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 3,335,975 (618,477) 2,717,498 
 

   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,809,322 (449,357) 2,359,965 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ    
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 253,388 253,388 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (1,586,506) - (1,586,506) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 18,739,312 (1,528,850) 17,210,462 

 

อตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีน่ ำมำใชใ้นกำรคดิลดสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 คอื รอ้ยละ 4.78 ถงึ รอ้ยละ 
8.88 

 

17 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - 25,608 - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (253,702) (253,702) - - 

 (253,702) (228,094) - - 
 

ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปีที่
คำดวำ่จะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ -0.45 ต่อปี (31 มนีำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ -0.60 ต่อปี) ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงินมดัจ ำจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษทัย่อย 
 
เมือ่วนัที ่19 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจ ำหน่ำยสว่นไดเ้สยีทัง้หมดทีเ่หลอือยูจ่ ำนวน 43 ลำ้นหุน้  
ในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 1 ปี และกลุ่มกจิกำรไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นจ ำนวนเงนิ 120 ลำ้นบำท ส ำหรบัหุน้
จ ำนวน 21.95 ลำ้นหุน้  
 
ในระหวำ่งงวด กลุ่มกจิกำรไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นจ ำนวนเงนิ 30 ลำ้นบำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 5.50 ลำ้นหุน้ 
 
อยำ่งไรกต็ำมกำรโอนหุน้จะเกดิขึน้เมือ่กลุ่มกจิกำรไดร้บัสิง่ตอบแทนทัง้หมดจำกผูซ้ือ้ เนื่องจำกภำยใตส้ญัญำดงักล่ำว 
กลุ่มกจิกำรมสีทิธยิกเลกิกำรจ ำหน่ำยหุน้ดงักล่ำวหำกผูซ้ือ้ไมส่ำมำรถช ำระสิง่ตอบแทนส ำหรบัหุน้สว่นทีเ่หลอืจ ำนวน  
15.55 ลำ้นหุน้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด รำยกำรดงักล่ำวจงึจดัประเภทอยูใ่นหนี้สนิหมนุเวยีน 
 

19 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
เมือ่วนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัชนิดระบุ
ชือ่ผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ ก่อนกำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน ใน
สดัส่วน 10 หุน้สำมญัเดมิต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรร 
ไมเ่กนิ 42,120,000 หน่วย และมรีำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 6 บำทต่อหุน้ อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญัโดย
ใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 3 ปี นบัจำกวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขำย 
 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
   31 ธนัวำคม  31 มีนำคม 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 

   จ ำนวนคงเหลือ กำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่ำงงวด หน่วย 
      

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

   42,119,734 - 42,119,734 

 
ใบส ำคญัแสดงสทิธซิึอ้หุน้สำมญัไมม่ผีลตอ่กำรค ำนวณ(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด เนื่องจำกรำคำใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้
สำมญัสงูกว่ำรำคำตลำดถวัเฉลีย่ในระหว่ำงงวด 

 
20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก ่ครอบครวัมำลนีนท ์บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั เดอะ มอลล ์กรุ๊ป จ ำกดั ซึง่ตัง้อยูใ่น
ประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจ ำนวนรอ้ยละ 22.46 รอ้ยละ 12.45 และรอ้ยละ 9.99 ตำมล ำดบั หุน้ทีเ่หลอื 
รอ้ยละ 52.58 ถอืโดยบคุคลทัว่ไป รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

20.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

รำยกำรกบับุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 11,128,150 - - - 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,758,796 16,399,910 
   บรษิทัรว่ม 36,000 36,000 - - 

 36,000 36,000 2,758,796 16,399,910 
     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,344,020 11,772,677 
 

20.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

รำยกำรกบับุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ต้นทุนกำรให้บริกำร     
   บรษิทัรว่ม - 523,425 - - 
     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,174,812 3,229,924 1,794,010 1,622,922 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัยอ่ย - - 281,202 454,623 
   ผูบ้รหิำรคนส ำคญั 204,611 750,082 102,937 750,082 

 204,611 750,082 384,139 1,204,705 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 10)     

   บรษิทัยอ่ย - - 6,736,927 157,359,876 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 351,109 129,565,655 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,015,992 - - 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 29,589 - - - 

 29,589 1,015,992 351,109 129,565,655 

     
รำยได้ค้ำงรบั (หมำยเหตุ 10)     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 18,258,748 7,130,598 - - 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      

    กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 691,328 - 4,879 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 877,405 707,162 876,605 705,701 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,837,224 2,556,022 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 1,019,316 814,706 917,643 814,706 

 1,019,316 814,706 3,754,867 3,370,728 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 1,142,052,900 1,157,552,900 
   หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (304,916,452) - 

 837,136,448 1,157,552,900 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 บำท 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 1,157,552,900 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำใช ้  
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหต ุ5) (328,626,500) 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 828,926,400 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 17,500,000 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (2,500,000) 
กำรยกหนี้ (15,500,000) 
กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 8,710,048 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 837,136,448 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ยอยูใ่นสกลุเงนิบำท มอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบั MLR ลบรอ้ยละ 2.25 ตอ่ปี MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี 
และรอ้ยละ 7.13 ถงึรอ้ยละ 7.38 และมกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัรูผ้ลกระทบจำกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก (หมำย
เหตุ 5) โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
เป็นจ ำนวน 328.63 ลำ้นบำท ในระหวำ่งไตรมำสที ่1 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดย้กหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 
แหง่หนึ่งเป็นจ ำนวนเงนิ 30.50 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษิทัรบัรูก้ำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ทีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และรบัรูเ้ป็นผลขำดทุนจำกกำรยกหนี้ใหเ้ป็นจ ำนวน 15.50 ลำ้นบำทใน 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 16,000,000 16,000,000 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 36,500,000 42,500,000 22,500,000 42,500,000 

 36,500,000 42,500,000 38,500,000 58,500,000 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 42,500,000 58,500,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 14,000,000 - 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด (20,000,000) (20,000,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 36,500,000 38,500,000 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเมือ่
ทวงถำม 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกผูบ้รหิำรคนส ำคญัอยูใ่นสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.00 ถงึ รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี และมกี ำหนดช ำระคนื
เมือ่ทวงถำม 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 
20.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 15,234,277 17,090,915 8,540,738 8,590,738 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 659,637 434,826 426,051 388,573 

 15,893,914 17,525,741 8,966,789 8,979,311 

 
21 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้และภำระผกูพนั 

 
21.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีำระจำกกำรค ้ำประกนักำรขำยสญัญำขำยและเช่ำกลบัคนืใหก้บับรษิทัย่อย เป็นจ ำนวน 
3.52 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 4.91 ลำ้นบำท)(หมำยเหตุ 15.3) 
 

21.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพื่อค ้ำประกนัสญัญำ
ก่อสรำ้งจ ำนวน 58.35 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 58.30 ลำ้นบำท) และเพื่อกำรด ำเนินธุรกจิจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1.50 ลำ้นบำท) 
 

21.3 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส ์
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัส ำหรบัค่ำตอบแทนต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิสถำบนัสอนภำษำดงัต่อไปนี้ 
 
ก) คำ่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัรำคงทีข่องรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบนัสอนภำษำ 
 
ข) คำ่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัรำคงทีข่องรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชส์ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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21 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้และภำระผกูพนั (ต่อ) 
 
21.4 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเชำ่ระยะยำวส ำหรบัพืน้ทีภ่ำยในศนูยก์ำรคำ้และสญัญำเชำ่อำคำรหลำยฉบบั
โดยมรีะยะเวลำสิน้สดุสญัญำต่ำงๆ กนั ซึง่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สญัญำเชำ่ระยะยำวทัง้หมดไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 5 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเชำ่ระยะสัน้ส ำหรบัพืน้ทีภ่ำยในศนูยก์ำรคำ้ 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 2,100,950 162,638,398 - 5,965,589 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 139,122,104 - 11,784,920 

 2,100,950 301,760,502 - 17,750,509 

 
22 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
22.1 เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตอินุมตัเิพิม่ทุน เป็นจ ำนวน 568 ล้ำนบำท โดยกำร

จัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้น เดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นที่มีอยู่ และจัดสรร ให้บุ คคลในวงจ ำกัด เ ป็นจ ำนวน 468 และ  
100 ลำ้นบำทตำมล ำดบั รำยกำรดงักล่ำวจะถูกเสนอเพือ่กำรอนุมตัใินทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

 
22.2 วนัที ่14 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดป้ระกำศปิดกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิWAVE-W1 ซึง่จะพน้สภำพหลกัทรพัยใ์น

วัน ที่  9 พฤษภ ำ ค ม  พ . ศ .  2563 ภ ำ ย ห ลั ง ก ำ ร ปิ ด ก ำ ร ซื้ อ ข ำ ย ใ บ ส ำ คัญ แ ส ด ง สิท ธิ ดั ง ก ล่ ำ ว ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น 
ใชส้ทิธสิง่ผลใหจ้ ำนวนหุน้ทุนสำมญัของกลุ่มกจิกำรไมม่กีำรเปลีย่นแปลง 

 
22.3 เมื่อวนัที ่16 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดร้บัช ำระค่ำหุน้ของ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 

3.66 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 20 ลำ้นบำท 
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