
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลู
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ 
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10,560,351 14,085,878 155,040 157,131

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 5 67,318,940 67,002,925 67,318,940 67,002,925

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 6 25,571,645 27,092,321 5,854,968 9,381,329

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15.4 - - 550,316,924 591,266,035

สนิคา้คงเหลอื 7,694,321 10,598,140 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 19,264,468 23,829,416 2,071,474 4,398,370

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 7 298,055,430 295,727,250 123,599,604 132,444,870

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 428,465,155 438,335,930 749,316,950 804,650,660

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 20,500,000 20,500,000 20,000,000 20,000,000

เงนิมดัจาํจากการซือ้เงนิลงทนุ 8 - - 25,500,000 -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.2 291,869,451 283,275,601 285,000,000 285,000,000

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 62,180,973 71,474,483 3,721,010 3,744,301

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 121,242,589 160,266,254 12,332,672 13,819,534

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 152,042,655 155,219,501 - -

คา่ความนิยม 698,143,184 698,143,184 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 33,826,455 33,826,455 33,826,455 33,826,455

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 66,492,607 67,929,906 1,320,313 1,303,653

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,446,297,914 1,490,635,384 381,700,450 357,693,943

รวมสินทรพัย  ์ 1,874,763,069 1,928,971,314 1,131,017,400 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

2



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 80,071,598 63,512,737 34,480,109 22,256,701

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 94,293,725 96,162,873 - -

รายไดร้บัลว่งหน้า 154,347,392 149,813,364 1,399 1,399

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 48,905,679 45,834,314 9,389,939 7,602,486

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 12.1 62,500,000 64,500,000 62,500,000 62,500,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15.5 - - 14,000,000 14,000,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่

   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 85,153,071 114,678,390 5,954,987 5,874,172

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12.2 235,061,706 203,810,249 129,554,512 98,595,506

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 8,600 7,854 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น                       22,508,825 25,380,106 310,834 965,778

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  782,850,596 763,699,887 256,191,780 211,796,042

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 13 38,261,952 54,886,699 5,616,967 7,136,378

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 182,747,962 241,812,630 154,947,962 188,216,968

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,649,883 15,829,277      12,044,924 11,489,412

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 24,101,658 24,355,359 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น                       8,617,269 9,241,049 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  270,378,724 346,125,014 172,609,853 206,842,758

รวมหน้ีสิน 1,053,229,320 1,109,824,901 428,801,633 418,638,800

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้                                

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,520,842,672 หุน้ 

(พ.ศ. 2563: 1,520,842,672 หุน้) 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,520,842,672 1,520,842,672 1,520,842,672 1,520,842,672

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(พ.ศ. 2563: 785,261,701 หุน้) 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 785,261,701 785,261,701 785,261,701 785,261,701

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 353,617,102 353,617,102 353,617,102 353,617,102

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม

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

ขาดทนุสะสม (350,075,209) (351,227,734) (483,458,754) (441,968,718)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (14,065,563) (15,300,374) - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 821,533,749 819,146,413 702,215,767 743,705,803

รวมส่วนของเจ้าของ 821,533,749 819,146,413 702,215,767 743,705,803

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,874,763,069 1,928,971,314 1,131,017,400 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 127,880,337 227,643,781 - -
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (84,653,996) (130,609,613) - -

กาํไรข ัน้ต้น 43,226,341 97,034,168 - -
รายไดอ้ื่น 20,090,673 2,609,387 2,423,606 4,118,644
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (43,196,350) (87,916,968) - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (40,293,633) (55,538,955) (9,496,445) (13,630,043)
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของ
สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (40,949,111) (9,671,267)

(ขาดทนุ)กาํไรอื่น 316,015 (1,172,177) 11,299,749 (1,172,177)
ตน้ทนุทางการเงนิ (8,759,695) (12,282,473) (4,767,835) (6,136,483)
สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่ม 9.2 8,593,850 - - -

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (20,022,799) (57,267,018) (41,490,036) (26,491,326)
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 14 252,955 253,702 - -

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (19,769,844) (57,013,316) (41,490,036) (26,491,326)
กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.1,7.2 20,922,369 (32,773,493) - -

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 1,152,525 (89,786,809) (41,490,036) (26,491,326)

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (19,769,844) (57,013,316) (41,490,036) (26,491,326)

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ
      กาํไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.1,7.2 - 46,314,934 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 20,922,369 13,541,441 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,152,525 (43,471,875) (41,490,036) (26,491,326)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (19,769,844) (57,013,316) (41,490,036) (26,491,326)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 20,922,369 (7,105,205) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,152,525 (64,118,521) (41,490,036) (26,491,326)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (25,668,288) - -

1,152,525 (89,786,809) (41,490,036) (26,491,326)

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (19,769,844) (57,013,316) (41,490,036) (26,491,326)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 20,922,369 38,817,711 - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,152,525 (18,195,605) (41,490,036) (26,491,326)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (25,276,270) - -

1,152,525 (43,471,875) (41,490,036) (26,491,326)

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.0252) (0.1218) (0.0528) (0.0566)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.0266 (0.0152) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว - ส่วนแบง่กาํไร การเปลี่ยน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม การแปลงค่า เบด็เสรจ็อื่น สดัส่วนเงินลงทุน ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม งบการเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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)

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (64,118,521) 130,672 45,792,244 - (18,195,605) (25,276,270) (43,471,875)

จาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - - - - (1,429,764) (1,429,764) (5,457,292) (6,887,056)

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (351,227,734) - (14,237,135) (1,063,239) 819,146,413 - 819,146,413

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,152,525 - - - 1,152,525 - 1,152,525

จาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - - - - - 1,234,811 - 1,234,811 - 1,234,811

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (350,075,209)  - (13,002,324)  (1,063,239)        821,533,749 - 821,533,749

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ(ขาดทุน)กาํไรสะสม 

7



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (441,968,718) 743,705,803
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (41,490,036) (41,490,036)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (483,458,754) 702,215,767

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ขาดทุน)กาํไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
(ขาดทนุ)กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (20,022,799) (57,267,018) (41,490,036) (26,491,326)
- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.1,7.2 20,922,369 (32,756,616) - -

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 899,570 (90,023,634) (41,490,036) (26,491,326)
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคา 10 8,713,025 11,317,527 23,291 252,852
คา่เสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 34,391,956 45,789,281 1,486,862 1,471,057
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 3,259,291 3,335,412 - -
ดอกเบีย้รบั (623,551) (903,095) (895,638) (1,359,848)
(กาํไร)ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรม
ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (316,015) 1,172,177 (316,015) 1,172,177

ขาดทนุจากการยกหน้ี - - - 18,381,316
ผลขาดทนุ(กลบัรายการ)ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - 14,376,985 40,949,111 (8,710,048)
กลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (47,591) - (47,591) -
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย - 1,109,058 - -
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย - 577,295 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - (3,441,130) - -
กาํไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - (5,642,576) - -
ขาดทนุ(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 7.1 1,155,811 (14,728) (10,983,734) -
กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของ
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 7.1 (22,078,180) - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (406,850) (697,238) - -
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (5,237) - -
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 828,101 1,123,215 - -
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (369,187) - - -
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 7,202 - -
คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 954,604 4,596,260 555,512 511,910
ตน้ทนุทางการเงนิ 8,759,695 12,566,673 4,767,835 6,136,483
สว่นแบง่กาํไรสทุธจิากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 7,9.2 (8,593,850) (859,277) - -

26,526,829 (5,615,830) (5,950,403) (8,635,427)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

9



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 1,513,530 88,883,229 4,405,340 (525,399)
- สนิคา้คงเหลอื 2,951,410 5,544,852 47,591 -
- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหวา่งผลติ - (25,786,891) - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (1,072,149) 16,668,508 (94,831) (10,330)
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,437,299 (10,891,439) (16,660) (175,852)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,974,984 (1,288,858) - (4,879)
- รายไดร้บัลว่งหน้า 4,534,028 167,683,816 - -
- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,664,806 51,104,822 (27,079) 2,042,917
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (2,871,281) (16,979,898) (654,944) (237,375)
- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (133,998) (6,120,722) - -
- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (623,780) (607,000) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 35,901,678 262,594,589 (2,290,986) (7,546,345)
จา่ยดอกเบีย้ (7,353,136) (65,085,428) (2,953,303) (5,060,305)
จา่ยภาษเีงนิได้ 5,637,097 (10,293,247) 2,421,727 (83,016)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 34,185,639 187,215,914 (2,822,562) (12,689,666)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีย้รบั 630,697 1,053,080 16,659 712,279
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - 1,000,000 - -
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหน้ีเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 600,000 - 2,500,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - (17,500,000)

เงนิสดลดลงจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย
- สทุธจิากเงนิสดทีจ่า่ยไป - (450,486) - -

เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการ
ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - (86,459) - -

เงนิสดจา่ยลว่งหน้าจากการซือ้เงนิลงทนุ 8 - - (25,500,000) -
เงนิสดรบัลว่งหน้าจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - 30,000,000
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 19,829,000 442,403 19,829,000 -
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 578,822 1,049,956 - -
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 74,800 - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,110,071) (39,399,859) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,236,094) (1,030,908) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 16,692,354 (36,747,473) (5,654,341) 15,712,279

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 2,000,000 - -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 14,000,000 - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (20,000,000) - (20,000,000)
เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก (2,000,000) (20,000,000) - (20,000,000)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (9,514,365) - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (27,813,211) (20,463,439) (2,310,000) (19,019,067)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - 30,000,000 - -
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยี
ทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย - (7,900,351) - -

จา่ยคนืเงนิตน้ตามหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (41,149,170) (48,091,004) (1,438,596) (1,586,506)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (70,962,381) (79,969,159) (3,748,596) (60,605,573)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึ้นสุทธิ (20,084,388) 70,499,282 (12,225,499) (57,582,960)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด
จากการดาํเนินงานทีต่่อเน่ือง 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.3 - 200,364,187 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 16,558,861 6,066,914 12,223,408 3,979,941
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น
จากการแปลงคา่งบการเงนิ 7.3 - 522,690 - -

หกั เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ ณ วนัสิน้งวด 7.3 - (333,359,440) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 10,560,351 14,156,501 155,040 356,069

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญั มดีงัน้ี

การซือ้อุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ 7,731,305 32,167,667 - -
การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ 4,307,297 8,614,595 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมลูทางการเงินรวม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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1 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี พ.ศ. 2564  
ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะ 
ผลการด าเนินงานของสถาบนัสอนภาษาและภตัตาคาร ดงันี้ 
 

สถำบนัสอนภำษำ 
 

ในช่วงเดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศใหปิ้ดสถาบนัสอนหนังสอืทัว่ประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
เงนิสดรบัจากการขายหลักสูตรเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 30 หรอืประมาณ 37 ล้านบาท ส าหรบังวด 3 เดือนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เนื่ องจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจตกต ่าในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  
ทัง้นี้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์วา่ผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 
 

ภตัตำคำร 
 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศจ ากดัช่วงเวลาการเปิดปิดของรา้นอาหาร ส่งผลใหร้ายไดจ้ากส่วนงานภตัตาคารเมื่อเทยีบกบัปีก่อน
ลดลงร้อยละ 45 หรอืประมาณ 39 ล้านบาท ส าหรบังวด 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทัง้นี้ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการ
คาดการณ์วา่ผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 
 

จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID 19 ขา้งตน้ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ ทัง้นี้ผูบ้รหิารไดจ้ดัท าประมาณการเงนิสด
ส าหรบัสว่นงานสอนภาษาและมคีวามเชือ่มัน่วา่สามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผนในการขายแฟรนไชสเ์พิม่ขึน้
และเน้นการเปิดคอรส์สอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และยงัลดตน้ทุนในการบรกิารและการบรหิาร
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัส่วนงานภตัตาคารผูบ้รหิารไดม้แีผนในการจดัโปรโมชัน่ ส าหรบัอาหาร
และเครื่องดื่ม และเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางเดลเิวอรร์ีเ่พื่อดงึดูดลูกคา้และรองรับการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
อกีทัง้ผูบ้รหิารยงัคงพจิารณาควมคุมตน้ทุนและลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างใกลช้ดิ และนอกจากนี้กลุ่มกจิการไดด้ าเนินการจดัหา
เงนิทุนเพือ่ใชใ้นการด าเนินกจิการอยา่งเพยีงพอโดยการเพิม่ทุนซึง่มกีารอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามที่แตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผอ่นปรนไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน  
ทีน่ าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ
จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการ 
ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการด าเนินงานจากก าไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไมไ่ดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการด าเนินงาน 
 
ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละสว่นงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สถำบนั   
 สอนภำษำ ภตัตำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564    
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 80,925,375 47,185,099 128,110,474 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงานธุรกจิ (230,137) - (230,137) 
รวมรายได ้ 80,695,238 47,185,099 127,880,337 
    
ผลการด าเนินงาน 6,808,860 7,377,290 14,186,150 
รายไดอ้ืน่   20,090,673 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย   (46,364,272) 
ตน้ทุนทางการเงนิ   (8,759,695) 
สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่ม   8,593,850 
ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้   (7,769,505) 
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   (20,022,799) 
ภาษเีงนิได ้   252,955 
ขาดทุนสทุธสิ าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง   (19,769,844) 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 47,001,978 47,001,978 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (Over time) 80,695,238 183,121 80,878,359 
รวมรายได ้ 80,695,238 47,185,099 127,880,337 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563     
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 130,244,254 86,503,434 11,128,151 227,875,839 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงานธุรกจิ (232,058) - - (232,058) 
รวมรายได ้ 130,012,196 86,503,434 11,128,151 227,643,781 
     
ผลการด าเนินงาน 24,195,415 5,635,161 (1,865,862) 27,964,714 
รายไดอ้ืน่    2,609,387 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (60,442,220) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (12,282,473) 
ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้    (15,116,426) 
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (57,267,018) 
รายไดภ้าษเีงนิได ้    253,702 
ขาดทุนสทุธสิ าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง    (57,013,316) 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 86,061,241 - 86,061,241 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     
   (Over time) 130,012,196 442,193 11,128,151 141,582,540 
รวมรายได ้ 130,012,196 86,503,434 11,128,151 227,643,781 
 
ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายสว่นกลาง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิการไมม่ลีกูคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ เนื่องจากลกูคา้ของกลุ่มกจิการมลีกูคา้เป็นจ านวนมาก 
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5 มูลค่ำยติุธรรม  

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
ราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัย ์         
สนิทรพัยท์าง         
   การเงนิทีว่ดัมลูคา่         
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม         
   ผา่นก าไรขาดทุน         
   - ตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ด         
     ทะเบยีนในตลาด         
     หลกัทรพัย ์ - - - - 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 
   - ตราสารทุนทีจ่ด         
     ทะเบยีนในตลาด         
     หลกัทรพัย ์ 2,318,940 2,002,925 - - - - 2,318,940 2,002,925 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 2,318,940 2,002,925 - - 65,000,000 65,000,000 67,318,940 67,002,925 

 
มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 1 ค านวณจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ไมม่รีายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหว่างงวด 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 
 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ

สงัเกตได้ 
ช่วงของข้อมูล 

ค ำอธิบำย 31 มีนำคม พ.ศ. 2564  
 และ 31 ธนัวำคม 2563 

 บำท 
สิง่ตอบแทนทีค่าดว่า 
   จะไดร้บัจากการขาย 
เงนิลงทุนในตราสานทุนที ่
   ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

65,000,000 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 11 - 13 
ก าไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 18 - 20 
อตัราส่วนราคาต่อทุน 
 

18 - 20 เท่า 
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5 มูลค่ำยติุธรรม (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้: 
 
 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลง   
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.89 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 
ก าไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.00 
อตัราส่วนราคาต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของกลุ่มกิจกำรในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3  
 
ผูอ้ านวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะท างานประเมนิมูลค่ายุตธิรรมจะหารอืเกี่ยวกบั
กระบวนการประเมนิมลูคา่และผลลพัธอ์ยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่ส าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง อ้างอิงจากต้นทุน 
ทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณา
วา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้  กลุ่มกจิการตดิต่อรบัขอ้มลูดงักล่าวจากโบรกเกอร์ 
 
มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด 
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หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

17 

 
6 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 5,805,184 4,818,887 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 5,501,282 4,514,985 - - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 14,746,048 10,857,479 130,340 165,882 
ลกูหนี้อื่น 2,470,415 3,235,062 - - 
ลกูหนี้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 15.3) - 5,914,545 164,805,429 168,296,248 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (159,080,801) (159,080,801) 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,914,545 5,724,628 9,215,447 
รายไดค้า้งรบั 2,853,900 2,570,250 - - 
 25,571,645 27,092,321 5,854,968 9,381,329 
 
ลกูหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้การคา้     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 4,167,154 3,578,774 - - 
   3 - 6 เดอืน 567,285 69,368 - - 
   6 - 12 เดอืน 696,000 696,000 - - 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 374,745 474,745 - - 
รวมลกูหนี้การคา้ 5,805,184 4,818,887 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 5,501,282 4,514,985 - - 
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7 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 

บริษทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (ไทยโซลาร)์ ซึง่เป็นบรษิทัร่วม
ของกลุ่มกจิการ นอกจากนี้กลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจ าหน่ายหุน้สว่นทีเ่หลอืในบรษิทัรว่มดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี กลุ่มกจิการจงึแสดง
ขอ้มลูทางการเงนิของ ไทยโซลาร ์ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐั 
โดยถอืเป็นสายงานธุรกิจทีส่ าคญัทีแ่ยกต่างหากของกลุ่มกจิการ เป็นผลของการด าเนินงานทีย่กเลกิในขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) จ านวน 298.06 ลา้นบาท และจ านวน 123.60 ล้านบาท ในขอ้มูล
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีในไทยโซลาร ์คดิเป็น รอ้ยละ 5.22 
 

ข้อมูลทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบรษิัท ไทย โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการ
ด าเนินงานปกตขิองกลุ่มกจิการไดด้งัตารางขา้งล่าง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 

 

7.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่ม - 847,030 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (1,155,811) - 
ก าไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 22,078,180 - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 20,922,369 847,030 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - - 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 20,922,369 847,030 
ส่วนแบง่ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - 45,792,244 
ส่วนแบง่ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 20,922,369 46,639,274 
 

ในระหว่างงวดกลุ่มกจิการไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม
ของกลุ่มกจิการ จ านวน 7.90 ลา้นหุน้ โดยมขีาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
เป็นจ านวน 1.16 ลา้นบาทและก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการเป็นจ านวน 10.98 ลา้นบาท 
ภายหลงัการจ าหน่ายสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 5.59 
เป็น 5.22 อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญัในบรษิทัรว่มดงักล่าว 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถอืไว้เพื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายุตธิรรม 
หกัต้นทุนแต่ไม่เกนิมูลค่าตามบญัชเีดมิ ท าใหเ้กดิการรบัรู้ก าไรจากการเพิม่ขึน้ในภายหลงัจ านวน 22 ลา้นบาท รวมอยู่ในก าไร 
จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ การวดัมลูค่ายุตธิรรมทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ าโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
ของล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) จ านวน 110.39 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : จ านวน 118.29 ลา้นหุน้) มลูคา่ 298.06 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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7 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 

 

บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ าหน่ายหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย
ของกลุ่มกิจการ ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสยีอ านาจควบคุมในบรษิัทย่อยดงักล่าว กลุ่มกิจการจงึได้จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าว 
เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน จ านวน 65 ลา้นบาท 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) คดิเป็น รอ้ยละ 6.91 
 

ข้อมูลทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มอินเด็กซ์ สามารถแสดงแยกจากการด าเนินงานปกติของกลุ่มกิจการ  
ไดด้งัตารางขา้งล่าง 
 

7.2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี  31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

รายได ้ - 133,014,769 
ตน้ทุน - (126,187,974) 
ก าไรขัน้ตน้ - 6,826,795 
รายไดอ้ืน่  - 15,787,131 
คา่ใชจ้่ายในการขาย - (4,941,399) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - (51,004,220) 
ตน้ทุนทางการเงนิ - (284,200) 
สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - 12,247 
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (33,603,646) 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - (16,877) 
ขำดทุนส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (33,620,523) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - 522,690 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (33,097,833) 

 

7.3 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี  31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด - 200,364,187 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน - 193,899,136 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน - (47,066,261) 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - (14,360,312) 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสทุธ ิ - 132,472,563 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - 522,690 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด - 333,359,440 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8 เงินมดัจ ำจำกกำรซ้ือเงินลงทุน 

 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ล่วงหน้าบางส่วนส าหรบัการเพิม่ทุนของบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 
ของบรษิัทเป็นจ านวนเงนิ 25.50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการโอนหุ้นดงักล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อบรษิัทได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนทัง้หมด 
รายการดงักล่าวจงึจดัประเภทอยูใ่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ากดั และหุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟเฟอร ์
เรสโตรองต์ จ ากดั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ากดั และหุน้ทัง้หมด
ของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ากดั) ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมายเหต ุ12.2) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
  ประเทศท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

บริษทัรว่ม     
บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ไทย 28.47 29.20 
    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น    
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 283,275,601 285,000,000 
สว่นแบ่งก าไร 8,593,850 - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 291,869,451 285,000,000 
 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 บรษิทั เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 976,000,000 บาท เป็น 1,001,000,000 บาท 
โดยบรษิัทไม่ได้ลงทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ท าให้ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าวสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทในบรษิัท เดอะ  
เมกะวตัต ์จ ากดั ลดลงจากรอ้ยละ 29.20 เป็น 28.47 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10 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. 2564     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 71,474,483 155,219,501 3,744,301 - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 419,588 82,445 - - 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (171,972) - - - 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (828,101) - - - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (8,713,025) (3,259,291) (23,291) - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 62,180,973 152,042,655 3,721,010 - 
 
ทีด่นิ อาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงทีม่รีาคาตามบญัชจี านวน 2.90 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) ได้น าไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 160,266,254 13,819,534 
เพิม่ขึน้ 3,666,909 - 
การยกเลกิสญัญา (8,298,618) - 
คา่เสือ่มราคา (34,391,956) (1,486,862) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 121,242,589 12,332,672 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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12 เงินกู้ยืม 

 
12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลภำยนอก 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกอยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี ค ้าประกนัโดยหุน้จ านวน 7.32 ลา้นหุน้ 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 7.32 ลา้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม 
 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     
ภายใน 1 ปี 235,061,706 203,810,249 129,554,512 98,595,506 
ภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 182,747,962 241,812,630 154,947,962 188,216,968 
 417,809,668 445,622,879 284,502,474 286,812,474 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคมพ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 445,622,879 286,812,474 
เงนิกูจ้่ายคนืระหว่างงวด (27,813,211) (2,310,000) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 417,809,668 284,502,474 
 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิจ านวน 414.30 ล้านบาท ค ้าประกันโดยหุ้นทัง้หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช 
(ประเทศไทย) จ ากดั หุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากดั (มหาชน) หุ้นจ านวน 90 ล้านหุ้นของบรษิัท เวฟ 
เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และหุ้นจ านวน 99.58 ล้านหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 107.48 ล้านหุ้น) ของบรษิัท 
ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (หมายเหต ุ7)  
 
เงนิกูย้มืจ านวน 3.51 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.51 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมลูค่า 2.90 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) นอกจากนี้เงนิกู้ยมืดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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13 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึ     
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 85,153,071 114,678,390 5,954,987 5,874,172 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 38,261,952 54,886,699 5,616,967 7,136,378 
 123,415,023 169,565,089 11,571,954 13,010,550 
 
การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำ

เช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,956,866 (500,379) 3,456,487 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
   การจดัประเภทรายการใหม่ 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 3,406,690 3,406,690 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (46,212,076) - (46,212,076) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 310,414,141 (16,011,642) 294,402,499 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 176,706,410 (7,141,321) 169,565,089 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,947,378 (280,469) 3,666,909 
   การยกเลกิสญัญา (9,177,379) 509,574 (8,667,805) 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 1,896,201 1,896,201 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (43,045,371) - (43,045,371) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 128,431,038 (5,016,015) 123,415,023 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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13 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,809,322 (449,357) 2,359,965 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
   การจดัประเภทรายการใหม่ 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 253,388 253,388 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (1,586,506) - (1,586,506) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 18,739,312 (1,528,850) 17,210,462 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 13,892,037 (881,487) 13,010,550 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 177,161 177,161 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (1,615,757) - (1,615,757) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 12,276,280 (704,326) 11,571,954 
 
อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีน่ ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเชา่ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอื รอ้ยละ 4.78 ถงึ รอ้ยละ 8.88 
 

14 ภำษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลรบัรู้ด้วยประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกันกับอัตราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีที่ใช้ส าหรบังวดระหว่างกาล   
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 1.26 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ที่ใชใ้นงวดระหว่างกาลสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 0.44 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษีเงนิได้เพิม่ขึน้เนื่องจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธิ
หกัภาษไีดเ้พิม่ขึน้ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท ์ครอบครวัจุฬางกูร บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เดอะ มอลล ์
กรุ๊ป จ ากดั ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจ านวนรอ้ยละ 21.26 รอ้ยละ 11.92 รอ้ยละ 7.42 และรอ้ยละ 5.95 ตามล าดบั 
หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 53.45 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  

 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
15.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) - 11,128,150 - - 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,502,442 2,758,796 
   บรษิทัรว่ม - 36,000 - - 
 - 36,000 1,502,442 2,758,796 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 878,979 1,344,020 
 

15.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,831,167 3,174,812 1,536,806 1,794,010 

     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัยอ่ย - - - 281,202 
   ผูบ้รหิารคนส าคญั - 204,611 - 102,937 
 - 204,611 - 384,139 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
15.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลกูหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 6)     
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัยอ่ย - - 35,752,263 34,207,517 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (32,100,000) (32,100,000) 
 - - 3,652,263 2,107,517 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั (หมายเหตุ 6)     
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัยอ่ย - - 129,053,166 128,174,186 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (126,980,801) (126,980,801) 
 - - 2,072,365 1,193,385 
     
เงินปันผลค้ำงรบั (หมายเหตุ 6)      
   (รวมอยูใ่นลูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัรว่ม - 5,914,545 - 5,914,545 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 654,581 472,241 - - 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  60,949 76,824 60,949 76,704 
     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,836,350 2,836,350 

 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
15.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 1,195,352,900 1,195,352,900 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (645,035,976) (604,086,865) 
 550,316,924 591,266,035 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 591,266,035 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (40,949,111) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 550,316,924 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาทและมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม โดยเงนิกู้ยมืจ านวน 58.20 ล้านบาท 
มอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และจ านวน 1,137.15 ลา้นบาทไมม่ดีอกเบีย้  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
15.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 14,000,000 14,000,000 
 14,000,000 14,000,000 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งงวด 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และมกี าหนดช าระคนื
เมือ่ทวงถาม 
 

15.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,125,535 15,234,277 6,409,306 8,540,738 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 684,383 828,181 464,591 426,051 
 9,809,918 16,062,458 6,873,897 8,966,789 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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16 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้และภำระผกูพนั 

 
16.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระจากการค ้าประกันการขายสัญญาขายและเช่ากลับคืนให้กับบริษัทย่อย  
เป็นจ านวน 3.51 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 3.51 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 12.2) 
 

16.2 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส ์
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัส าหรบัคา่ตอบแทนตอ่เนื่องในการ
ด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิสถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 
 
ก) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 
 
ข) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินงานของแฟรนไชส ์
 

16.3 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะสัน้ส าหรบัพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ 
 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภายใน 1 ปี 2,765,202 2,408,106 - - 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
17.1 เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) จ านวน 

4.03 ล้านหุ้น ซึ่งกลุ่มกิจการได้รบัสิ่งตอบแทนเป็นจ านวน 11.01 ล้านบาท ภายหลังการจ าหน่ายสดัส่วนการถือหุ้นของ 
กลุ่มกจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 5.22 เป็น 5.03  

 
17.2 เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจ านวน 576,925,916 หุน้ 

โดยตดัหุน้ทีย่งัไมอ่อกและเสนอขาย และอนุมตักิารออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ป็นจ านวนไม่เกนิ 471,083,244 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
ก) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กนิ 235,541,622 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของทุน

ช าระแลว้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) หรอื 
ข) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กนิ 157,027,748 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุน

ช าระแลว้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) หรอื 
ค) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจ านวนไม่เกนิ 78,513,874 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุน

ช าระแลว้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
 

17.3 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของกลุ่มกิจการได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
1,001,000,000 บาท เป็น 1,126,000,000 บาท โดยบรษิทัไม่ไดล้งทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวสดัสว่น
การถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ลดลงจากรอ้ยละ 28.47 เป็น 25.31 

 
18 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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