
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบั 
งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักลา่วประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

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



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8,546,964 14,085,878 108,736 157,131

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 5 67,808,693 67,002,925 67,808,693 67,002,925

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 6 18,204,792 27,092,321 5,505,294 9,381,329

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 - - 577,850,567 591,266,035

สนิคา้คงเหลอื 5,710,653 10,598,140 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 17,993,204 23,829,416 2,193,712 4,398,370

สนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 7 242,456,226 295,727,250 97,080,713 132,444,870

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 360,720,532 438,335,930 750,547,715 804,650,660

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 20,500,000 20,500,000 20,000,000 20,000,000

เงนิมดัจาํจากการซอืเงนิลงทุน 8 - - 25,500,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - 25,500,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9.2 297,405,365 283,275,601 285,000,000 285,000,000

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 10 55,056,710 71,474,483 3,698,449 3,744,301

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 109,381,130 160,266,254 10,701,348 13,819,534

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 148,830,953 155,219,501 - -

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

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 33,826,455 33,826,455 33,826,455 33,826,455

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 63,933,910 67,929,906 1,337,188 1,303,653

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,427,077,707 1,490,635,384 405,563,440 357,693,943

รวมสินทรพัย ์ 1,787,798,239 1,928,971,314 1,156,111,155 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

2



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 85,313,317 63,512,737 38,200,372 22,256,701

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 103,346,226 96,162,873 - -

รายไดร้บัลว่งหน้า 140,732,645 149,813,364 1,399 1,399

คา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย 48,541,265 45,834,314 12,961,339 7,602,486

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 12.1 62,500,000 64,500,000 62,500,000 62,500,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 - - 14,000,000 14,000,000

หนีสนิตามสญัญาเชา่

   ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 13 70,117,310 114,678,390 5,964,675 5,874,172

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 12.2 225,388,046 203,810,249 121,049,731 98,595,506

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 2,253 7,854 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื                       20,207,460 25,380,106 286,035 965,778

รวมหนีสินหมุนเวียน                  756,148,522 763,699,887 254,963,551 211,796,042

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 13 40,867,237 54,886,699 4,038,927 7,136,378

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 126,213,617 241,812,630 123,914,070 188,216,968

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,604,486           15,829,277      12,600,436           11,489,412

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 23,847,957 24,355,359 - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื                       8,532,955 9,241,049 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  217,066,252 346,125,014 140,553,433 206,842,758

รวมหนีสิน 973,214,774 1,109,824,901 395,516,984 418,638,800

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,415,000,000 หุน้ 

(พ.ศ. 2563: 1,520,842,672 หุน้) 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 15 1,415,000,000 1,520,842,672 1,415,000,000 1,520,842,672

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(พ.ศ. 2563: 785,261,701 หุน้) 

มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 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(ขาดทุน)สะสม

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

ขาดทุนสะสม (359,729,065) (351,227,734) (425,080,350) (441,968,718)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (11,361,991) (15,300,374) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 814,583,465 819,146,413 760,594,171 743,705,803

รวมส่วนของเจ้าของ 814,583,465 819,146,413 760,594,171 743,705,803

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,787,798,239 1,928,971,314 1,156,111,155 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 109,351,346 141,262,318 - -

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (69,798,571) (69,882,578) - -

กาํไรขนัต้น 39,552,775 71,379,740 - -

รายไดอ้นื 20,007,045 3,015,722 2,597,554 26,300,967

คา่ใชจ่้ายในการขาย (42,000,628) (39,474,762) - -

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (36,726,046) (52,530,904) (10,983,354) (22,262,787)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - 27,733,643 (5,993,374)

กาํไร(ขาดทุน)อนื 489,753 177,374 43,795,264 117,076,755

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,286,489) (9,222,880) (4,764,703) (5,382,480)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม 5,535,914 - - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (21,427,676) (26,655,710) 58,378,404 109,739,081

ผลประโยชน์ภาษีเงนิได้ 252,194 231,714 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (21,175,482) (26,423,996) 58,378,404 109,739,081

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 11,521,626 57,425,877 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (9,653,856) 31,001,881 58,378,404 109,739,081

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเนือง (21,175,482) (26,423,996) 58,378,404 109,739,081

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ

      กาํไรจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (24,582,222) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 11,521,626 32,843,655 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (9,653,856) 6,419,659 58,378,404 109,739,081

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (21,175,482) (26,423,996) 58,378,404 109,739,081

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 11,521,626 57,425,877 - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (9,653,856) 31,001,881 58,378,404 109,739,081

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(9,653,856) 31,001,881 58,378,404 109,739,081

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (21,175,482) (26,423,996) 58,378,404 109,739,081

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 11,521,626 32,843,655 -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (9,653,856) 6,419,659 58,378,404 109,739,081

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(9,653,856) 6,419,659 58,378,404 109,739,081

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (0.0270) (0.0565) 0.0743 0.2345

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.0147 0.1227 - -

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (0.0270) (0.0565) 0.0618 0.2345

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.0122 0.1227 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 237,231,683 368,906,099 - -

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (154,452,567) (200,492,191) - -

กาํไรขนัต้น 82,779,116 168,413,908 - -

รายไดอ้นื 40,097,718 5,625,109 5,021,160 30,419,611

คา่ใชจ่้ายในการขาย (85,196,978) (127,391,730) - -

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (77,019,679) (108,069,859) (20,479,799) (35,892,830)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (13,215,468) (15,664,641)

กาํไร(ขาดทุน)อนื 805,768 (994,803) 55,095,013 115,904,578

ตน้ทุนทางการเงนิ (17,046,184) (21,505,353) (9,532,538) (11,518,963)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม 9.2 14,129,764 - - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (41,450,475) (83,922,728) 16,888,368 83,247,755

ผลประโยชน์ภาษีเงนิได้ 14 505,149 485,416 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (40,945,326) (83,437,312) 16,888,368 83,247,755

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 32,443,995 24,652,384 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (8,501,331) (58,784,928) 16,888,368 83,247,755

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเนือง (40,945,326) (83,437,312) 16,888,368 83,247,755

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ

      กาํไรจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 7.1,7.3 - 21,732,712 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 32,443,995 46,385,096 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (8,501,331) (37,052,216) 16,888,368 83,247,755

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (40,945,326) (83,437,312) 16,888,368 83,247,755

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 32,443,995 50,320,672 - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (8,501,331) (33,116,640) 16,888,368 83,247,755

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - (25,668,288) - -

(8,501,331) (58,784,928) 16,888,368 83,247,755

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (40,945,326) (83,437,312) 16,888,368 83,247,755

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 32,443,995 71,661,366 - -

รวมสว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (8,501,331) (11,775,946) 16,888,368 83,247,755

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - (25,276,270) - -

(8,501,331) (37,052,216) 16,888,368 83,247,755

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (0.0521) (0.1783) 0.0215 0.1779

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.0413 0.1075 - -

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเนอืง (0.0521) (0.1783) 0.0179 0.1779

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.0344 0.1075 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส่วนแบง่

จดัสรรแล้ว - กาํไร(ขาดทุน) การเปลียน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม การแปลงคา่ เบด็เสรจ็อืน สดัส่วนเงินลงทุน ผู้เป็นเจ้าของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม งบการเงิน ของบริษทัรว่ม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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

การเพมิหุน้สามญั 1,591 7,955 9,546 - 9,546

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (7,900,351) (7,900,351)

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (33,116,640) 130,672 21,210,022 - (11,775,946) (25,276,270) (37,052,216)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 33,172,727 975,253 - (97,114,879) (62,966,899) (654,966,029) (717,932,928)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - - 6,180,922 - 6,180,922 - 6,180,922

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 467,951,591 448,810,135 46,795,718 (183,255,511)    - (20,991,910)     (1,063,238)        758,246,785 - 758,246,785

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (8,501,331) - - - (8,501,331) - (8,501,331)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - - 3,938,383 - 3,938,383 - 3,938,383

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (359,729,065)    - (10,298,752)     (1,063,239)        814,583,465 - 814,583,465

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน)กาํไรสะสม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (267,408,698) 696,139,200

การเพมิหุน้สามญั 1,591 7,955 - - 9,546

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 83,247,755 83,247,755

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 467,951,591 448,810,135 46,795,718 (184,160,943) 779,396,501

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (441,968,718) 743,705,803

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 16,888,368 16,888,368

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (425,080,350) 760,594,171

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

(ขาดทุน)กาํไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเนอืง (41,450,475) (83,922,728) 16,888,368 83,247,755

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 7.1 32,443,995 24,669,261 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (9,006,480) (59,253,467) 16,888,368 83,247,755

รายการปรบัปรุง:

ค่าเสอืมราคา 10 16,573,916 22,643,868 45,852 506,171

ค่าเสอืมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 65,120,557 96,088,828 2,998,002 2,942,114

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 6,470,993 6,683,662 - -

ดอกเบยีรบั (1,363,308) (1,791,518) (1,820,674) (2,295,680)

เงนิปันผลรบั (28,581) (390,886) (28,581) (23,291,386)

(กาํไร)ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 5 (805,768) 994,803 (805,768) 994,803

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 16.4 - 14,376,985 13,215,468 15,664,642

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ย - 1,109,058 - -

ค่าเผอืการดอ้ยค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ย - 577,295 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (42,158,136) - (20,000,000)

กาํไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (5,642,576) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 7 (6,752,769) (676,115) (54,289,245) (96,899,380)

กาํไรจากการเปลยีนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิ

หนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ (5,874) - (5,874) -

กาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 7 (25,691,226) - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (556,689) (808,489) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (5,237) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 10 908,851 1,124,411 - -

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (335,936) 519,208 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 7,202 -

ค่าใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,909,207 5,480,416 1,111,024 1,023,821

ตน้ทุนทางการเงนิ 17,046,184 21,789,553 9,532,538 11,518,963

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธจิากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2 (14,129,764) (18,906,762) - -

49,353,313 41,762,103 (13,158,890) (26,588,177)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื 8,878,410 98,936,624 4,444,301 4,322,616

- สนิคา้คงเหลอื 4,887,487 8,515,930 - -

- รายการโทรทศัน์ระหว่างผลติ - (26,044,276) - -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 295,944 17,884,387 (144,172) (651,623)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 3,350,466 (11,573,803) (33,535) (191,882)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 11,005,227 2,637,741 - (4,879)

- รายไดร้บัล่วงหน้า (9,080,719) 128,676,759 - -

- ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,889,163 64,925,722 4,127,738 10,568,632

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื (5,172,646) (16,899,912) (679,743) (5,733,907)

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (133,998) (6,120,722) - -

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (708,094) (1,030,617) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 64,564,553 301,669,936 (5,444,301) (18,279,220)

จา่ยดอกเบยี (16,228,396) (71,287,125) (8,301,423) (10,772,073)

รบัคนื(จา่ย)ภาษเีงนิได้ 5,532,414 (7,010,031) 2,348,830 (114,174)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 53,868,571 223,372,780 (11,396,894) (29,165,467)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 1,372,427 1,946,148 1,252,408 1,396,945

เงนิปันผลรบั 28,581 23,291,386 28,581 23,291,386

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนัเพมิขนึ - (69,000,000) - (70,000,000)

เงนิสดรบัจากการรบัชําระหนีเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 - 600,000 200,000 2,900,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (32,500,000)

เงนิสด(ลดลง)เพมิขนึจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

- สุทธจิากเงนิสดทจีา่ยไป - (283,809,919) - 50,000,000

เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (86,459) - -

เงนิสดจา่ยล่วงหน้าจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - (25,500,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 89,653,402 160,042,403 89,653,402 159,600,000

เงนิสดจา่ยเพอืการลงทุนในบรษิทัย่อย 9.1 - - (25,500,000) -

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 776,050 1,166,862 - -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 74,800 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (2,952,580) (39,460,179) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (2,236,094) (1,030,908) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 86,641,786 (206,265,866) 40,134,391 134,688,331

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 2,000,000 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 14,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (42,500,000) - (42,500,000)

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก (2,000,000) (20,000,000) - (20,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (9,514,365) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (94,021,216) (20,413,652) (41,848,673) (19,019,067)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ - 9,546 - 9,546

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย - (7,900,351) - -

จา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (71,828,635) (95,797,410) (2,880,890) (3,202,265)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (167,849,851) (180,116,232) (44,729,563) (84,711,786)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสทุธิ (27,339,494) (163,009,318) (15,992,066) 20,811,078

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด

- จากการดาํเนินงานต่อเนอืง 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 7.4 - 200,364,187 - -

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 21,800,580 (39,887,385) 15,943,671 (28,109,732)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 7.4 - 522,690 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 8,546,964 68,053,042 108,736 46,660,434

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั มดีงันี

การซอือุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ 7,753,563 7,129,983 - -

การซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ 4,307,297 8,614,595 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

14 

 
1 ฐำนะทำงกำรเงิน และเหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 
1.1 ฐำนะทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ในขอ้มูลทางการเงนิรวมกลุ่มกจิการมหีนี้สิ้นหมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 
และมผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธ ิจากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัเกี่ยวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการ ทัง้นี้ผูบ้รหิารไดจ้ดัท าประมาณการเงนิสดส าหรบัส่วนงานสอนภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่า
จะสามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผนในการขายแฟรนไชส์เพิม่ขึน้และเน้นการเปิดคอร์สสอนออนไลน์
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และยงัลดต้นทุนในการบริการและการบริหารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัส่วนงานภตัตาคารผูบ้รหิารไดม้แีผนในการจดัโปรโมชัน่ ส าหรบัอาหารและเครื่องดื่ม 
และเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางเดลเิวอร์รีเ่พื่อดงึดูดลูกคา้และรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค อกีทัง้
ผูบ้รหิารยงัคงพจิารณาควมคุมตน้ทุนและลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างใกลช้ดิ และนอกจากนี้กลุ่มกจิการไดด้ าเนินการจดัหา
เงนิทุนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการอย่างเพยีงพอโดยการเพิ่มทุนซึ่งมีการอนุมตัิในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ซึ่ง กลุ่มกิจการ 
จะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของบรษิทัในปัจจุบนัและอนาคตโดยเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 12 เดอืนนับจากวนัทีใ่นขอ้มูลทางการเงนิ อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชื่อมัน่ว่าจะประสบความส าเรจ็ตามแผนธุรกจิดงักล่าว 
ดงันัน้ขอ้มูลทางการเงนิรวมส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 จงึจดัท าขึน้ตามเกณฑ์การด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

 
1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 

 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564  
ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
โดยเฉพาะผลการด าเนินงานของสถาบนัสอนภาษาและภตัตาคาร ดงันี้ 
 
สถำบนัสอนภำษำ 
 
ในไตรมาส 2 พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศใหปิ้ดสถาบนัสอนหนังสอืทัว่ประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
เงนิสดรบัจากการขายหลกัสูตรเมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงร้อยละ 18 และรอ้ยละ 24 หรอืประมาณ 14 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท 
ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ตามล าดบั เนื่องจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจตกต ่า 
ในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ทัง้นี้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ  
กลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 
 
ภตัตำคำร 
 
ในไตรมาส 2 พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศจ ากดัช่วงเวลาการเปิดปิดของร้านอาหาร ส่งผลให้รายได้จากส่วนงานภตัตาคาร  
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงรอ้ยละ 28 หรอืประมาณ 31 ล้านบาท ส าหรบังวด 6 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทัง้นี้
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 

 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกจิการได้พจิารณาการน าเสนอข้อมูลทางการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกิจ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 
ทีน่ าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ
จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการ 
ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการด าเนินงานจากก าไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการด าเนินงาน 
 
ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละส่วนงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สถำบนั   
 สอนภำษำ ภตัตำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ส ำหรบังวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564    
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 159,062,488 78,632,026 237,694,514 
รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (462,831) - (462,831) 
รวมรายได ้ 158,599,657 78,632,026 237,231,683 
    
ผลการด าเนินงาน 22,313,837 4,347,612 26,661,449 
รายไดอ้ื่น   40,097,718 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย   (88,165,466) 
ตน้ทุนทางการเงนิ   (17,046,184) 
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม   14,129,764 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได้   (17,127,756) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้   (41,450,475) 
ภาษเีงนิได ้   505,149 
ขาดทุนสุทธสิ าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง   (40,945,326) 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 78,326,197 78,326,197 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (Over time) 158,599,657 305,829 158,905,486 
รวมรายได ้ 158,599,657 78,632,026 237,231,683 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563     
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 244,466,906 109,837,012 15,066,298 369,370,216 
รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (464,117) - - (464,117) 
รวมรายได ้ 244,002,789 109,837,012 15,066,298 368,906,099 
     
ผลการด าเนินงาน 81,363,248 13,079,018 (2,228,231) 92,214,035 
รายไดอ้ื่น    5,625,109 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    (125,416,358) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (21,505,353) 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได้    (34,840,161) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้    (83,922,728) 
รายไดภ้าษีเงนิได ้    485,416 
ขาดทุนสุทธสิ าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง    (83,437,312) 

     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 109,226,361 - 109,226,361 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     
   (Over time) 244,002,789 610,651 15,066,298 259,679,738 
รวมรายได ้ 244,002,789 109,837,012 15,066,298 368,906,099 

 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมลีูกคา้เป็นจ านวนมาก 
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5 มูลค่ำยุติธรรม  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกล้เคียงกบั
ราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 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         
   การเงนิทีว่ดัมลูค่า         
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม         
   ผ่านก าไรขาดทุน         
   - ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ด         
     ทะเบยีนในตลาด         
     หลกัทรพัย ์ - - - - 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 
   - ตราสารทุนทีจ่ด         
     ทะเบยีนในตลาด         
     หลกัทรพัย ์ 2,808,693 2,002,925 - - - - 2,808,693 2,002,925 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 2,808,693 2,002,925 - - 65,000,000 65,000,000 67,808,693 67,002,925 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 1 ค านวณจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 
 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูค่าในระหว่างงวด 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ

สงัเกตได้ 
ช่วงของข้อมูล 

ค ำอธิบำย 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564  
 และ 31 ธนัวำคม 2563 

 บำท 
    

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่า 
   จะไดร้บัจากการขาย 
เงนิลงทุนในตราสานทุนที ่
   ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

65,000,000 

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

18 - 20 เท่า 
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5 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้: 
 

 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลง   
 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ 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 

 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำรในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3  
 
ผูอ้ านวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะท างานประเมนิมูลค่ายุติธรรมจะหารอืเกี่ยวกบั
กระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธอ์ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ส าคญัของล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับปรุงความเสี่ยง อ้างอิงจากต้นทุน 
ทางการเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณา
ว่ามสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้  กลุ่มกจิการตดิต่อรบัขอ้มลูดงักล่าวจากโบรกเกอร์ 
 
มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิอนัได้แก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้้ยมืแก่กิจการ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบี้ย
ในตลาด 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 4,127,251 4,818,887 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 3,823,349 4,514,985 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 11,123,061 10,857,479 105,467 165,882 
ลูกหนี้อื่น 2,519,132 3,235,062 - - 
ลูกหนี้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) - 5,914,545 164,480,626 168,296,248 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (159,080,799) (159,080,801) 
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,914,545 5,399,827 9,215,447 
รายไดค้า้งรบั 739,250 2,570,250 - - 
 18,204,792 27,092,321 5,505,294 9,381,329 

 
ลูกหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้การคา้     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 2,483,766 3,578,774 - - 
   3 - 6 เดอืน 156,740 69,368 - - 
   6 - 12 เดอืน 416,000 696,000 - - 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 1,070,745 474,745 - - 
รวมลูกหนี้การคา้ 4,127,251 4,818,887 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 3,823,349 4,514,985 - - 

 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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7 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 

บริษทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (ไทยโซลาร์) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม
ของกลุ่มกจิการ นอกจากนี้กลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจ าหน่ายหุน้ส่วนทีเ่หลอืในบรษิทัร่วมดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 1 ปี กลุ่มกจิการจงึแสดง
ขอ้มลูทางการเงนิของ ไทยโซลาร ์ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐั 
โดยถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ าคญัทีแ่ยกต่างหากของกลุ่มกจิการ เป็นผลของการด าเนินงานทีย่กเลกิในขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 242.46 ล้านบาท และจ านวน 97.08 ล้านบาท ในข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีในไทยโซลาร ์คดิเป็น รอ้ยละ 4.09 
 

ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไทย โซล่ารเ์อน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการด าเนินงานปกติ
ของกลุ่มกจิการไดด้งัตารางขา้งล่าง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 
 

7.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม - 18,894,514 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 6,752,769 - 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 25,691,226 - 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 32,443,995 18,894,514 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ - - 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 32,443,995 18,894,514 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - 21,210,022 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 32,443,995 40,104,536 

 

7.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด - - 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน - - 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน - 22,900,500 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - - 
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ - 22,900,500 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - - 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ้นงวด - 22,900,500 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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7 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 
 
ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการได้จ าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทร่วม
ของกลุ่มกจิการ จ านวน 31.58 ลา้นหุน้ โดยมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
เป็นจ านวน 6.75 ล้านบาทและก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 54.29 ล้านบาท 
ภายหลงัการจ าหน่ายสดัส่วนการถอืหุ้นของกลุ่มกิจการในบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 5.59 
เป็นรอ้ยละ 4.09 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัในบรษิทัร่วมดงักล่าว 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม 
หกัต้นทุนแต่ไม่เกินมูลค่าตามบญัชเีดมิ ท าใหเ้กิดการรบัรู้ก าไรจากการเพิม่ขึ้นในภายหลงัจ านวน 26 ล้านบาท รวมอยู่ในก าไร 
จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ การวดัมลูค่ายุตธิรรมทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ าโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) จ านวน 86.71 ล้านหุน้ (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : จ านวน 118.29 ลา้นหุน้) มลูค่า 298.06 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืและวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 
 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ าหน่ายหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย
ของกลุ่มกิจการ ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยดงักล่าว กลุ่มกิจการจึงได้จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว 
เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน จ านวน 65 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) คดิเป็น รอ้ยละ 6.91 
 
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มอินเด็กซ์ สามารถแสดงแยกจากการด าเนินงานปกติของกลุ่มกิจการได้  
ดงัตารางขา้งล่าง 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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7 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 
 
7.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
รายได ้ - 133,014,769 
ตน้ทุน - (126,187,974) 
ก าไรขัน้ตน้ - 6,826,795 
รายไดอ้ื่น  - 15,787,131 
ค่าใชจ้่ายในการขาย - (4,941,399) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - (51,004,220) 
ตน้ทุนทางการเงนิ - (284,200) 
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 12,247 
ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (33,603,646) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ - (16,877) 
ขำดทุนส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (33,620,523) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - 522,690 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (33,097,833) 

 
7.4 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 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) 
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ - 132,472,563 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - 522,690 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ้นงวด - 333,359,440 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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8 เงินมดัจ ำจำกกำรซ้ือเงินลงทุน 
 

ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ล่วงหน้าบางส่วนส าหรบัการเพิม่ทุนของบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย 
ของบรษิทัเป็นจ านวนเงนิ 25.50 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามการโอนหุน้ดงักล่าวจะเกดิขึน้เมื่อบรษิทัไดช้ าระค่าหุน้เพิม่ทุนทัง้หมด รายการ
ดงักล่าวจงึจดัประเภทอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 
9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
การลงทุนเพิม่ 25,500,000 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด 25,500,000 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ทุนในบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ านวน 
25.50 ลา้นบาท โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวไม่ส่งผลต่อสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย  
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 หุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จ ากดั และหุ้นทัง้หมดของบรษิทั 
เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากดั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ากดั และ 
หุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ากดั) ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมื (หมายเหตุ 12.2) 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
9.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
  ประเทศท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
บริษทัร่วม     
บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ไทย 25.31 29.20 
    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น    

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 283,275,601 285,000,000 
ส่วนแบ่งก าไร 14,129,764 - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 297,405,365 285,000,000 

 
ในไตรมาส 1 และ 2 พ.ศ. 2564 บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 25,000,000 บาท และ 125,000,000 บาท
ตามล าดบั ทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิม่ทุนเป็น 1,126,000,000 บาท โดยบรษิทัไม่ไดล้งทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ท าให้
ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทั เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั ลดลงจากรอ้ยละ 29.20 เป็นรอ้ยละ 
25.31 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 71,474,483 155,219,501 3,744,301 - 
ซื้อสนิทรพัย์ 1,284,355 82,445 - - 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (219,361) - - - 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (908,851) - - - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (16,573,916) (6,470,993) (45,852) - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 55,056,710 148,830,953 3,698,449 - 

 
ที่ดนิ อาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มรีาคาตามบญัชจี านวน 2.37 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) ได้น าไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 160,266,254 13,819,534 
เพิม่ขึน้ 24,882,333 - 
การยกเลกิสญัญา (10,526,716) - 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (120,184) (120,184) 
ค่าเสื่อมราคา (65,120,557) (2,998,002) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 109,381,130 10,701,348 

 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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12 เงินกู้ยืม 
 
12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกอยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4 ต่อปี ค ้าประกนัโดยหุน้จ านวน 7.32 ล้านหุน้ 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 7.32 ลา้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ากดั (มหาชน) และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     
ภายใน 1 ปี 225,388,046 203,810,249 121,049,731 98,595,506 
ภายใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 126,213,617 241,812,630 123,914,070 188,216,968 
 351,601,663 445,622,879 244,963,801 286,812,474 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยนพ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 445,622,879 286,812,474 
เงนิกูจ้่ายคนืระหว่างงวด (94,021,216) (41,848,673) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 351,601,663 244,963,801 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 349.26 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากดั (มหาชน) หุน้จ านวน 90 ล้านหุน้ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) และหุน้จ านวน 75.90 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 107.48 ลา้นหุน้) ของบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(มหาชน) (หมายเหตุ 7)  
 
เงนิกูย้มืจ านวน 2.34 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.51 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมูลค่า 2.37 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) นอกจากนี้เงนิกู้ยืมดงักล่าวถูกค ้าประกันโดยบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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13 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึ     
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 70,117,310 114,678,390 5,964,675 5,874,172 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 40,867,237 54,886,699 4,038,927 7,136,378 
 110,984,547 169,565,089 10,003,602 13,010,550 

 
การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่าสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 
 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 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
   การจดัประเภทรายการใหม่ 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 
   เพิม่ขึน้ 6,534,604  (276,138) 6,258,466 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 7,231,792 7,231,792 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (93,918,483) - (93,918,483) 
   ตดัจ าหน่าย (1,532,960) 118,544 (1,414,416) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 267,709,378 (12,344,134) 255,365,244 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 176,706,410 (7,141,321) 169,565,089 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 26,219,707 (1,982,904) 24,236,803 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 3,482,755 3,482,755 
กระแสเงนิสดออก :    
   การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ (126,058) - (126,058) 
   จ่ายช าระ (75,311,390) - (75,311,390) 
   ตดัจ าหน่าย (11,398,496) 535,844 (10,862,652) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 116,090,173 (5,105,626) 110,984,547 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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13 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำ
เช่ำ 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,809,322 (449,357) 2,359,965 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    
   การจดัประเภทรายการใหม่ 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 488,216 488,216 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (3,202,265) - (3,202,265) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 17,123,553 (1,294,022) 15,829,531 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 13,892,037 (881,487) 13,010,550 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 333,076 333,076 
กระแสเงนิสดออก :    
   การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ (126,058) - (126,058) 
   จ่ายช าระ (3,213,966) - (3,213,966) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 10,552,013 (548,411) 10,003,602 

 
อตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีน่ ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเช่า ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 คอื รอ้ยละ 4.78 ถงึ รอ้ยละ 8.88 
 

14 ภำษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลรับรู้ด้วยประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกันกับอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยประมาณการอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีที่ใช้ส าหรบังวดระหว่างกาล   
30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 1.22 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิไดท้ี่ใช้ในงวดระหว่างกาลหกเดอืน
สิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 0.58 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้เน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธิ
หกัภาษไีดเ้พิม่ขึน้ 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

30 

15 ทุนเรือนหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 
  จ ำนวน    
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญัท่ี  ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ออกจ ำหน่ำย หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น หุ้น บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
ลดทุนจดทะเบยีน (42,118,409) - - - - 
การออกและรบัช าระค่าหุน้ 1,052,891,081 317,311,701 317,311,701 (95,185,078) 222,126,623 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,520,842,672 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 
ลดทุนจดทะเบยีน (576,925,916) - - - - 
เพิม่ทุนจดทะเบยีน 471,083,244 - - - - 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 1,415,000,000 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 

 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจ านวน 576,925,916 หุน้ 
โดยตดัหุ้นที่ยงัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนและลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) ครอบครวัจุฬางกูร และบรษิทั เดอะ มอลล์ 
กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจ านวนรอ้ยละ 21.26 รอ้ยละ 7.42 รอ้ยละ 6.41 และรอ้ยละ 5.95 ตามล าดบั 
หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 58.96 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  

 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
16.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) - 15,066,298 - - 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 2,975,660 4,837,439 
   บรษิทัร่วม - 36,000 - - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 773,719 57,608 170,719 57,608 
 773,719 93,608 3,146,379 4,895,047 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 1,764,906 2,239,275 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 61,832 61,006 33,532 31,860 
 61,832 61,006 1,798,438 2,271,135 
     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - - - 
   บรษิทัร่วม - - - 22,900,500 
 - - - 22,900,500 

 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
16.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 723,649 642,134 613,890 435,542 

     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - - 530,481 
   ผูบ้รหิารคนส าคญั - 158,880 - 158,880 
 - 158,880 - 689,361 

 
16.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 6)     
   (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัย่อย - - 35,738,177 34,207,517 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (32,100,000) (32,100,000) 
 - - 3,638,177 2,107,517 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั (หมายเหตุ 6)     
   (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั)     
   บรษิทัย่อย - - 128,742,449 128,174,186 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (126,980,799) (126,980,801) 
 - - 1,761,650 1,193,385 
     
เงินปันผลค้ำงรบั (หมายเหตุ 6)      
   (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั)     
   บรษิทัร่วม - 5,914,545 - 5,914,545 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
16.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,322,961 472,241 - - 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  497,276 76,824 497,276 76,704 
     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 2,836,350 2,836,350 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,537,317 18,773,682 8,433,211 13,721,311 

 
16.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัย่อย 1,195,152,900 1,195,352,900 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (617,302,333) (604,086,865) 
 577,850,567 591,266,035 

 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

16.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำร

เงิน 
 เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 591,266,035 
เงนิใหกู้จ้่ายคนืระหว่างงวด (200,000) 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (13,215,468) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 577,850,567 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาทและมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม โดยเงินกู้ยืมจ านวน 58 ล้านบาท 
มอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และจ านวน 1,137.15 ลา้นบาท ไม่มดีอกเบีย้  
 

16.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัย่อย 14,000,000 14,000,000 
 14,000,000 14,000,000 

 

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในระหว่างงวด 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท ไม่มดีอกเบีย้และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

16.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 15,326,916 23,100,123 10,329,182 17,159,676 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,368,763 1,244,955 929,182 852,101 
 16,695,679 24,345,078 11,258,364 18,011,777 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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17 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นและภำระผกูพนั 

 
17.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระจากการค ้าประกนัการขายสญัญาขายและเช่ากลบัคนืให้กบับรษิทัย่อย เป็นจ านวน 
2.34 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 3.51 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 12.2) 
 

17.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกิจการ เพื่อการด าเนินธุรกิจ 
จ านวน 0.50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จ านวน 0.50 ลา้นบาท) 
 

17.3 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส์ 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัส าหรบัค่าตอบแทนต่อเนื่อง 
ในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิสถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 
 
ก) ค่าธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 
 
ข) ค่าธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินงานของแฟรนไชส ์
 

17.4 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าระยะสัน้ส าหรบัพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ 
 
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภายใน 1 ปี 12,518,054 13,061,805 - - 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 2,437,190 - - 
 12,518,054 15,498,995 - - 

 
  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
3.70 ล้านหุ้น ซึ่งกลุ่มกิจการได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นจ านวน 10.98 ล้านบาท ภายหลงัการจ าหน่ายสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ 
ในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 4.09 เป็นรอ้ยละ 3.92  
 

19 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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