
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลู

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบั 

งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลู

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรือ่งทีม่นียัสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้าก

การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,673,240 14,085,878 23,176 157,131

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 5 65,000,000 67,002,925 65,000,000 67,002,925

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 6 19,476,524 27,092,321 10,107,279 9,381,329

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.4 - - 580,750,567 591,266,035

สนิคา้คงเหลอื 5,192,813 10,598,140 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 14,445,792 23,829,416 2,283,301 4,398,370

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 7 175,023,296 295,727,250 73,121,462 132,444,870

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 283,811,665 438,335,930 731,285,785 804,650,660

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

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

เงนิมดัจาํจากการซือ้เงนิลงทุน 8 - - 51,400,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - 25,500,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9.2 299,719,478 283,275,601 285,000,000 285,000,000

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 45,875,838 71,474,483 3,675,436 3,744,301

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 84,783,744 160,266,254 9,173,601 13,819,534

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 145,621,259 155,219,501 - -

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

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

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 62,423,723 67,929,906 1,336,728 1,303,653

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 1,390,893,681 1,490,635,384 429,912,220 357,693,943

รวมสินทรพัย  ์ 1,674,705,346 1,928,971,314 1,161,198,005 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

2



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 88,481,959 63,512,737 38,735,744 22,256,701

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 113,018,473 96,162,873 700,000 -

รายไดร้บัลว่งหน้า 107,459,533 149,813,364 1,399 1,399

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 53,625,078 45,834,314 18,541,116 7,602,486

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 12.1 67,500,000 64,500,000 67,500,000 62,500,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.5 - - 14,000,000 14,000,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่

   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 56,919,070 114,678,390 6,046,969 5,874,172

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12.2 203,097,755 203,810,249 122,635,473 98,595,506

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 2,388 7,854 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น                       19,406,310 25,380,106 304,183 965,778

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  709,510,566 763,699,887 268,464,884 211,796,042

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 13 29,969,061 54,886,699 2,494,489 7,136,378

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 92,375,261 241,812,630 92,375,261 188,216,968

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,499,090 15,829,277 13,155,947 11,489,412

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23,594,255 24,355,359 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น                       8,137,588 9,241,049 - -

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน                  172,575,255 346,125,014 108,025,697 206,842,758

รวมหนี้สิน 882,085,821 1,109,824,901 376,490,581 418,638,800

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,415,000,000 หุน้ 

(พ.ศ. 2563: 1,520,842,672 หุน้) 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 16 1,415,000,000 1,520,842,672 1,415,000,000 1,520,842,672

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

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(ขาดทุน)สะสม

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

ขาดทุนสะสม (381,384,347) (351,227,734) (400,967,097) (441,968,718)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (11,670,649) (15,300,374) - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 792,619,525 819,146,413 784,707,424 743,705,803

รวมส่วนของเจ้าของ 792,619,525 819,146,413 784,707,424 743,705,803

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,674,705,346 1,928,971,314 1,161,198,005 1,162,344,603

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 83,314,144 177,801,781 - -
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (47,652,640) (95,942,854) - -

กาํไรข ัน้ต้น 35,661,504 81,858,927 - -

รายไดอ้ื่น 19,077,315 1,661,826 5,150,598 2,780,206

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (30,302,485) (51,646,040) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (32,663,100) (53,222,804) (11,255,449) (12,730,145)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ - - - (26,445,824)
(ขาดทุน)กาํไรอื่น (377,480) (82,691) 34,645,458 29,333,303
ตน้ทุนทางการเงนิ (7,476,632) (10,030,441) (4,427,354) (5,221,469)
สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่ม 2,314,113 - - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (13,766,765) (31,461,223) 24,113,253 (12,283,929)

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 253,567 261,423 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (13,513,198) (31,199,800) 24,113,253 (12,283,929)

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (8,142,084) 4,987,605 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (21,655,282) (26,212,195) 24,113,253 (12,283,929)

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (13,513,198) (31,199,800) 24,113,253 (12,283,929)

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ

     กาํไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - 16,357,923 - -
(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (8,142,084) 21,345,528 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (21,655,282) (9,854,272) 24,113,253 (12,283,929)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (13,513,198) (31,199,800) 24,113,253 (12,283,929)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ (8,142,084) 4,987,605 - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (21,655,282) (26,212,195) 24,113,253 (12,283,929)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(21,655,282) (26,212,195) 24,113,253 (12,283,929)

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (13,513,198) (31,199,800) 24,113,253 (12,283,929)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ (8,142,084) 21,345,528 - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (21,655,282) (9,854,272) 24,113,253 (12,283,929)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(21,655,282) (9,854,272) 24,113,253 (12,283,929)

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.017) (0.067) 0.031 (0.026)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ (0.010) 0.011 - -

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.017) (0.067) 0.026 (0.026)

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ (0.010) 0.011 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 320,545,827 546,707,880 - -

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (202,105,207) (296,435,045) - -

กาํไรข ัน้ต้น 118,440,620 250,272,835 - -

รายไดอ้ื่น 14 59,175,033 7,286,935 10,171,758 33,199,817

คา่ใชจ้่ายในการขาย (115,499,463) (179,037,770) - -

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (109,682,779) (161,292,663) (31,735,248) (48,622,975)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (13,215,468) (42,110,465)

กําไร(ขาดทุน)อื่น 428,288 (1,077,494) 89,740,471 145,237,881

ตน้ทุนทางการเงนิ (24,522,816) (31,535,794) (13,959,892) (16,740,432)

สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่ม 9.2 16,443,877 - - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (55,217,240) (115,383,951) 41,001,621 70,963,826

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 15 758,716 746,839 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (54,458,524) (114,637,112) 41,001,621 70,963,826

กําไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 24,301,911 29,639,989 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (30,156,613) (84,997,123) 41,001,621 70,963,826

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (54,458,524) (114,637,112) 41,001,621 70,963,826

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ

      กําไรจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.1,7.3 - 38,090,635 - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 24,301,911 67,730,624 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (30,156,613) (46,906,488) 41,001,621 70,963,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (54,458,524) (114,637,112) 41,001,621 70,963,826

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 24,301,911 55,308,277 - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (30,156,613) (59,328,835) 41,001,621 70,963,826

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (25,668,288) - -

(30,156,613) (84,997,123) 41,001,621 70,963,826

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (54,458,524) (114,637,112) 41,001,621 70,963,826

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 24,301,911 93,006,894 - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (30,156,613) (21,630,218) 41,001,621 70,963,826

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (25,276,270) - -

(30,156,613) (46,906,488) 41,001,621 70,963,826

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.069) (0.245) 0.052 0.152

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.031 0.118 - -

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.069) (0.245) 0.043 0.152

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.026 0.118 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

8



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนแบง่

จดัสรรแล้ว - กาํไร(ขาดทุน) การเปลี่ยน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม การแปลงค่า เบด็เสรจ็อื่น สดัส่วนเงินลงทุน ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไมม่ ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม งบการเงิน ของบริษทัรว่ม 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

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

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (7,900,351) (7,900,351)

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (59,328,835) 130,672 37,567,945 - (21,630,218) (25,276,270) (46,906,488)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 33,172,726 975,253 - (97,114,880) (62,966,901) (654,966,029) (717,932,930)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - - 6,786,286 - 6,786,286 - 6,786,286

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 467,951,591 448,810,135 46,795,718 (209,467,707)   - (4,028,623)          (1,063,239)          748,997,875 - 748,997,875

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (30,156,613) - - - (30,156,613) - (30,156,613)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - - 3,629,725 - 3,629,725 - 3,629,725

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (381,384,347) - (10,607,410)      (1,063,239)        792,619,525 - 792,619,525

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน)กาํไรสะสม 

9



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 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

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 83,247,755 83,247,755

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

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 41,001,621 41,001,621

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (400,967,097) 784,707,424

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ขาดทุน)กาํไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (55,217,240) (115,383,951) 41,001,621 70,963,826

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.1 24,301,911 29,656,866 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (30,915,329) (85,727,085) 41,001,621 70,963,826

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคา 10 24,074,305 32,770,447 68,660 761,265

ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 89,463,843 137,700,108 4,525,749 4,414,730

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 9,680,687 10,045,856 - -

ดอกเบีย้รบั (1,837,891) (2,510,846) (2,734,699) (3,209,698)

รายไดเ้งนิปันผล 14 (2,640,869) (419,026) (2,640,869) (23,319,526)

ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 1,077,494 - 1,077,494

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (428,288) - (428,288) -

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 17.4 - 14,376,985 13,215,468 42,110,465

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย - 1,109,058 - -

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย - 577,295 - -

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

กาํไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (5,642,576) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 7.2 (12,546,615) (915,329) (89,312,182) (126,315,375)

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิ (5,874) - (5,874) -

กาํไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (11,755,296) - - -

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 (343,799) 197,432 (9,241) -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (5,237) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 2,198,131 1,125,424 100 -

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (203,567) 2,316,203 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 7,202 - -

ค่าใชจ้่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,863,810 6,364,572 1,666,535 1,535,732

ตน้ทุนทางการเงนิ 24,522,816 31,819,994 13,959,892 16,740,432

สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 9.2 (16,443,877) (23,655,152) - -

75,682,187 78,454,683 (20,693,128) (35,240,655)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 10,219,566 100,117,476 3,351,539 5,167,264
- สนิคา้คงเหลอื 5,405,327 6,252,096 - -
- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหวา่งผลติ - (24,002,549) - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,270,416 21,234,468 (213,562) (639,057)
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 4,982,383 (12,512,644) (33,075) (208,121)
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 20,345,690 (2,985,878) 700,000 (4,879)
- รายไดร้บัล่วงหน้า (42,353,831) 128,599,019 - -
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 6,308,525 54,746,870 9,047,015 1,934,026
- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (5,973,796) (16,969,104) (661,595) (6,314,008)
- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (193,997) (6,120,722) - -
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (1,103,461) (2,052,729) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 75,589,009 324,760,986 (8,502,806) (35,305,430)
จ่ายดอกเบีย้ (23,040,577) (76,727,114) (12,068,277) (15,378,233)
จ่ายภาษเีงนิได้ 7,105,354 (6,500,151) 2,328,631 647,281

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 59,653,786 241,533,721 (18,242,452) (50,036,382)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รบั 1,846,410 2,659,447 1,269,498 2,315,015
เงนิปันผลรบั 28,581 23,319,526 28,581 23,319,526
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 2,431,213 - 2,431,213 -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - (52,735) - (52,735)
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - (69,000,000) - (70,000,000)
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.4 - 600,000 700,000 2,900,000
เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.4 - - (3,400,000) (68,000,000)
เงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- สทุธจิากเงนิสดทีจ่่ายไป - (283,809,919) - 50,000,000
เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (86,459) - -
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าจากการซือ้เงนิลงทุน 8 - (85,000,000) (51,400,000) (85,000,000)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 148,635,590 207,984,863 148,635,590 207,542,460
เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (25,500,000) -
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,010,613 4,706,424 9,346 -
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 74,800 - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,677,046) (39,809,057) - (2,234)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,236,094) (1,030,908) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 149,039,267 (239,444,018) 72,774,228 63,022,032

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 2,000,000 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 27,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (42,500,000) - (42,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 5,000,000 - 5,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก (2,000,000) (20,000,000) - (20,000,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (9,514,365) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (150,149,863) (45,916,796) (71,801,740) (19,019,067)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ - 9,546 - 9,546

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย - (7,900,351) - -

จ่ายคนืเงนิตน้ตามหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (95,925,050) (141,785,938) (4,343,034) (4,818,023)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (243,074,913) (238,607,904) (71,144,774) (86,327,544)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (34,381,860) (236,518,201) (16,612,998) (73,341,894)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด

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

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 7.4 - 200,364,187 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 24,969,222 7,719,952 16,479,043 19,595,457

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 7.4 - 522,690 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 4,673,240 42,151,496 23,176 212,651

รายการที่ไมใ่ช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญั มดีงันี้

การซือ้อุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ - 32,509,294 - -

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ - 8,614,595 - -

จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 65,000,000 - 65,000,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

14 

 

1 ฐานะทางการเงิน และเหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

1.1 ฐานะทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ในขอ้มูลทางการเงนิรวมกลุ่มกจิการมหีนี้สิ้นหมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 

และมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธ ิจากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัความสามารถในการ

ดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการ ทัง้นี้ผูบ้รหิารไดจ้ดัทําประมาณการเงนิสดสําหรบัส่วนงานสอนภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่า

จะสามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผนในการขายแฟรนไชสเ์พิม่ขึน้และเน้นการเปิดคอรส์สอนออนไลน์

เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และยงัลดต้นทุนในการบรกิารและการบรหิารให้มปีระสทิธิภาพและ

ประสทิธผิลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สําหรบัส่วนงานภตัตาคารผูบ้รหิารไดม้แีผนในการจดัโปรโมชัน่ สําหรบัอาหารและเครื่องดื่ม 

และเพิม่ช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านทางเดลเิวอรร์ีเ่พื่อดงึดูดลูกคา้และรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค อกีทัง้

ผูบ้รหิารยงัคงพจิารณาควมคุมตน้ทุนและลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างใกลช้ดิ และนอกจากนี้กลุ่มกจิการไดด้ําเนินการจดัหา

เงนิทุนเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการอย่างเพยีงพอโดยการเพิม่ทุนซึ่งมกีารอนุมตัิในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ซึ่งกลุ่มกิจการ 

จะสามารถดําเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื่องและรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของบรษิทัในปัจจุบนัและอนาคตโดยเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 

12 เดอืนนับจากวนัทีใ่นขอ้มลูทางการเงนิ อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชื่อมัน่ว่าจะประสบความสาํเรจ็ตามแผนธุรกจิดงักล่าว ดงันัน้

ขอ้มลูทางการเงนิรวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จงึจดัทาํขึน้ตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนื่อง 

 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564  

ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษาและภตัตาคาร ดงันี้ 

 

สถาบนัสอนภาษา 

 

ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศใหปิ้ดสถาบนัสอนหนังสอืทัว่ประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 สง่ผลให้

เงนิสดรบัจากการขายหลกัสตูรเมือ่เทยีบกบัปีก่อนลดลงรอ้ยละ 59 และรอ้ยละ 35 หรอืประมาณ 58 ลา้นบาท และ 108 ลา้นบาท 

สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกจิตกต่ําในประเทศไทย

และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทัง้นี้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บั

ผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 

 

ภตัตาคาร 

 

ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2564 รฐับาลประกาศจํากดัช่วงเวลาการเปิดปิดของร้านอาหาร ส่งผลให้รายได้จากส่วนงานภตัตาคาร 

เมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงร้อยละ 85 และร้อยละ 50 หรอืประมาณ 59 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท สําหรบังวด 3 เดอืนและ  

9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ตามลําดบั ทัง้นี้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกจิการ

จะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2-3 ไตรมาส 
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2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  

 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยตุกิารนํามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผอ่นปรนไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  
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4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 

ทีนํ่าเสนอต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ

จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการ 

ทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดาํเนินงานจากกาํไรขัน้ตน้เป็นหลกั 

 

คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไมไ่ดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการดาํเนินงาน 

 

ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละสว่นงาน มดีงัต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธรุกิจ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สถาบนั   

 สอนภาษา ภตัตาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

    

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564    

รายไดจ้ากสว่นงานธรุกจิ 231,742,763 89,501,146 321,243,909 

รายไดร้ะหวา่งสว่นงานธุรกจิ (698,082) - (698,082) 

รวมรายได ้ 231,044,681 89,501,146 320,545,827 

    

ผลการดาํเนินงาน 48,861,169 (4,055,292) 44,805,877 

รายไดอ้ืน่   59,175,033 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย   (123,218,835) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (24,522,816) 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม   16,443,877 

ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้   (27,900,376) 

ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   (55,217,240) 

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้   758,716 

ขาดทุนสทุธสิาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง   (54,458,524) 

    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 89,119,865 89,119,865 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 231,044,681 381,281 231,425,962 

รวมรายได ้ 231,044,681 89,501,146 320,545,827 
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4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สถาบนั    

 สอนภาษา ภตัตาคาร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563     

รายไดจ้ากสว่นงานธรุกจิ 347,068,427 180,386,770 19,951,408 547,406,605 

รายไดร้ะหวา่งสว่นงานธุรกจิ (698,725) - - (698,725) 

รวมรายได ้ 346,369,702 180,386,770 19,951,408 546,707,880 

     

ผลการดาํเนินงาน 108,877,619 30,809,631 (4,237,793) 135,449,457 

รายไดอ้ืน่    7,286,935 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย    (180,516,411) 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (31,535,794) 

ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้    (46,068,138) 

ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (115,383,951) 

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้    746,839 

ขาดทุนสทุธสิาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง    (114,637,112) 

     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้     

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 179,350,844 - 179,350,844 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 346,369,702 1,035,926 19,951,408 367,357,036 

รวมรายได ้ 346,369,702 180,386,770 19,951,408 546,707,880 

 

ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายสว่นกลาง 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกจิการไมม่ลีกูคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ เนื่องจากลกูคา้ของกลุ่มกจิการมลีกูคา้เป็นจาํนวนมาก 
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5 มูลค่ายติุธรรม  

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบั

ราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

สินทรพัย ์         

สนิทรพัยท์างการเงนิ         

   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม         

   ผา่นกําไรขาดทุน         

   - ตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน         

       ในตลาดหลกัทรพัย ์ - - - - 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 

   - ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีน         

       ในตลาดหลกัทรพัย ์ - 2,002,925 - - - - - 2,002,925 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน - 2,002,925 - - 65,000,000 65,000,000 65,000,000 67,002,925 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 1 คาํนวณจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 

 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหวา่งงวด 

 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 

 

 มูลค่ายติุธรรม 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ ช่วงของข้อมูล 
คาํอธิบาย วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 บาท 
    

สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ 

   จะไดร้บัจากการขาย 

   เงนิลงทนุในตราสารทุนที ่

   ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

65,000,000 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 11 - 13 

กาํไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 18 - 20 

อตัราสว่นราคาต่อทนุ 

 

18 - 20 เท่า 
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5 มูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้: 

 

 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

    

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.89 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 

กาํไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.00 

อตัราสว่นราคาต่อทนุ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรมของกลุ่มกิจการในการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  

 

ผูอ้ํานวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะทํางานประเมนิมูลค่ายุตธิรรมจะหารอืเกี่ยวกบั

กระบวนการประเมนิมลูคา่และผลลพัธอ์ยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง อ้างอิงจากต้นทุน 

ทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณา

วา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้  กลุ่มกจิการตดิต่อรบัขอ้มลูดงักล่าวจากโบรกเกอร ์

 

มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตามสญัญาเช่า 

และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้

ในตลาด 
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6 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 3,450,802 4,818,887 - - 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 3,146,900 4,514,985 - - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 7,784,932 10,857,479 52,206 165,882 

ลกูหนี้อื่น 2,082,634 3,235,062 318,045 - 

ลกูหนี้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3) 2,612,288 5,914,545 168,817,827 168,296,248 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (159,080,799) (159,080,801) 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,612,288 5,914,545 9,737,028 9,215,447 

รายไดค้า้งรบั 3,849,770 2,570,250 - - 

 19,476,524 27,092,321 10,107,279 9,381,329 

 

ลกูหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้     

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,704,990 3,578,774 - - 

   3 - 6 เดอืน 259,067 69,368 - - 

   6 - 12 เดอืน 416,000 696,000 - - 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน 1,070,745 474,745 - - 

รวมลกูหนี้การคา้ 3,450,802 4,818,887 - - 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 3,146,900 4,514,985 - - 
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7 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

บริษทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (ไทยโซลาร)์ ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม

ของกลุ่มกจิการ นอกจากนี้กลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจาํหน่ายหุน้สว่นทีเ่หลอืในบรษิทัรว่มดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี กลุ่มกจิการจงึแสดง

ขอ้มลูทางการเงนิของ ไทยโซลาร ์ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐั 

โดยถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ําคญัทีแ่ยกต่างหากของกลุ่มกจิการ เป็นผลของการดําเนินงานทีย่กเลกิในขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน 175.02 ล้านบาท และจํานวน 73.12 ล้านบาท ในขอ้มูล 

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัสว่นไดเ้สยีในไทยโซลาร ์คดิเป็น รอ้ยละ 3.08 

 

ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ไทย โซล่ารเ์อน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการดําเนินงานปกติ

ของกลุ่มกจิการไดด้งัตารางขา้งล่าง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 

 

7.1 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่ม - 23,642,905 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 12,546,615 - 

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11,755,296 - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 24,301,911 23,642,905 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - - 

กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 24,301,911 23,642,905 

ส่วนแบง่กาํไรเบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 37,567,945 

ส่วนแบง่กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 24,301,911 61,210,850 
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7 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 

 

7.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด - - 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน - - 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุน 2,612,288 22,900,500 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - - 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสทุธ ิ 2,612,288 22,900,500 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - - 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 2,612,288 22,900,500 

 

ในระหว่างงวดกลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม

ของกลุ่มกจิการ จํานวน 52.98 ล้านหุ้น โดยมกีําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวแสดงอยู่ในกําไรสําหรบังวดจากการ

ดําเนินงานที่ยกเลิกของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมเป็นจํานวน 12.54 ล้านบาทและกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในกําไร

(ขาดทุน)อื่นของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 89.31 ลา้นบาท ภายหลงัการจาํหน่ายสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่ม

กจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 5.59 เป็นรอ้ยละ 3.08 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการยงัคง

มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบรษิทัรว่มดงักล่าว 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายุตธิรรม 

หกัต้นทุนแต่ไม่เกนิมูลค่าตามบญัชเีดมิ ทําใหเ้กดิการรบัรูก้ําไรจากการเพิม่ขึน้ในภายหลงัจํานวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในกําไร 

จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ การวดัมลูค่ายุตธิรรมทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจําโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน 65.31 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : จาํนวน 118.29 ลา้นหุน้) มลูคา่ 175.02 ลา้นบาท ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

บริษทั อินเดก็ซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

 

เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย

ของกลุ่มกจิการ ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสยีอํานาจควบคุมในบรษิัทย่อยดงักล่าว กลุ่มกิจการจงึได้จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าว 

เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน จาํนวน 65 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีดัสว่นไดเ้สยีในบรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) คดิเป็น รอ้ยละ 6.91 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานของกลุ่มอินเด็กซ์ สามารถแสดงแยกจากการดําเนินงานปกติของกลุ่มกิจการได ้

ดงัตารางขา้งล่าง 
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7 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 

 

7.3 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

รายได ้ - 133,014,769 

ตน้ทุน - (126,187,974) 

กาํไรขัน้ตน้ - 6,826,795 

รายไดอ้ืน่  - 15,787,131 

คา่ใชจ้่ายในการขาย - (4,941,399) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - (51,004,220) 

ตน้ทุนทางการเงนิ - (284,200) 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - 12,247 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - (33,603,646) 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ - (16,877) 

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - (33,620,523) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - 522,690 

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - (33,097,833) 

 

7.4 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด - 200,364,187 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน - 193,899,136 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุน - (47,066,261) 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - (14,360,312) 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสทุธ ิ - 132,472,563 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - 522,690 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด - 333,359,440 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินมดัจาํจากการซ้ือเงินลงทุน 

 

ในระหว่างงวดบรษิัทได้ชําระค่าหุ้นบางส่วนสําหรบัการเพิม่ทุนของบรษิัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็น 

จํานวนเงนิ 51.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการโอนหุ้นดงักล่าวจะเกดิขึ้นเมื่อบรษิทัได้ชําระค่าหุ้นเพิม่ทุนทัง้หมด รายการดงักล่าว 

จงึจดัประเภทอยูใ่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 

การลงทุนเพิม่ 25,500,000 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 25,500,000 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ทุนในบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จํานวน  

25.50 ลา้นบาท โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวไมส่ง่ผลต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จาํกดั และหุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟ

เฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : หุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จํากดั และ 

หุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั) ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 12.2) 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม (ต่อ) 

 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มมดีงันี้ 

 

   สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบยีน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บริษทัรว่ม     

บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ไทย 20.71 29.20 

    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น    

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 283,275,601 285,000,000 

สว่นแบ่งกาํไร 16,443,877 - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 299,719,478 285,000,000 

 

ในระหวา่งงวด บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 400 ลา้นบาท ซึง่ทุนจดทะเบยีนภายหลงัการเพิม่ทุนเป็น 

1,376 ลา้นบาท โดยบรษิทัไม่ไดล้งทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ทําใหภ้ายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั

ในบรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ลดลงจากรอ้ยละ 29.20 เป็นรอ้ยละ 20.71 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ      

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 71,474,483 155,219,501 3,744,301 - 

ซือ้สนิทรพัย ์ 1,340,605 82,445 - - 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (666,814) - (105) - 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (2,198,131) - (100) - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (24,074,305) (9,680,687) (68,660) - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 45,875,838 145,621,259 3,675,436 - 

 

ทีด่นิ อาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงทีม่รีาคาตามบญัชจีํานวน 1.75 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) ได้นําไปเป็น

หลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 160,266,254 13,819,534 

เพิม่ขึน้ 24,760,602 - 

การยกเลกิสญัญา (10,659,085) - 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (120,184) (120,184) 

คา่เสือ่มราคา (89,463,843) (4,525,749) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 84,783,744 9,173,601 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจํานวน 67.50 ลา้นบาท อยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี คํ้าประกนั 

โดยหุน้จํานวน 7.32 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 7.32 ลา้นหุน้) ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน)  

และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     

ภายใน 1 ปี 203,097,755 203,810,249 122,635,473 98,595,506 

ภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 92,375,261 241,812,630 92,375,261 188,216,968 

 295,473,016 445,622,879 215,010,734 286,812,474 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 445,622,879 286,812,474 

เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด (150,149,863) (71,801,740) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 295,473,016 215,010,734 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 293.81 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 

จํากดั หุน้ทัง้หมดของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์ จํากดั (มหาชน) หุน้จํานวน 90 ลา้นหุน้ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 

(มหาชน) หุ้นจํานวน 65.31 ล้านหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 107.48 ล้านหุ้น) ของบรษิทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

(มหาชน) (หมายเหตุ 7) และหุน้จาํนวน 17.63 ลา้นหุน้ของบรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน)  
 

เงนิกูย้มืจาํนวน 1.67 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.51 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยสว่นตกแต่งปรบัปรุงมลูคา่ 1.75 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.80 ล้านบาท) นอกจากนี้เงนิกู้ยมืดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยบรษิทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

28 

13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึ     

   กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 56,919,070 114,678,390 6,046,969 5,874,172 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 29,969,061 54,886,699 2,494,489 7,136,378 

 86,888,131 169,565,089 8,541,458 13,010,550 

 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
เจ้าหน้ีสญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,956,866 (500,379) 3,456,487 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    

   การจดัประเภทรายการใหม ่ 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 

   เพิม่ขึน้ 23,420,160 (1,504,446) 21,915,714 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 10,279,742 10,279,742 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (139,907,005) - (139,907,005) 

   ตดัจาํหน่าย (18,563,202) 816,791 (17,746,411) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 221,576,170 (9,826,245) 211,749,925 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 176,706,410 (7,141,321) 169,565,089 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 26,219,706 (1,982,904) 24,236,802 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 4,781,343 4,781,343 

กระแสเงนิสดออก :    

   การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม ่ (126,058) - (126,058) 

   จ่ายชาํระ (100,706,393) - (100,706,393) 

   ตดัจาํหน่าย (11,398,496) 535,844 (10,862,652) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 90,695,169 (3,807,038) 86,888,131 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

เจ้าหน้ีสญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,809,322 (449,357) 2,359,965 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    

   การจดัประเภทรายการใหม ่ 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 488,216 488,216 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (3,202,265) - (3,202,265) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 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 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 469,140 469,140 

กระแสเงนิสดออก :    

   การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม ่ (126,058) - (126,058) 

   จ่ายชาํระ (4,812,174) - (4,812,174) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 8,953,805 (412,347) 8,541,458 

 

อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีนํ่ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเชา่ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คอื รอ้ยละ 4.78 ถงึ รอ้ยละ 8.88 

 

14 รายได้อ่ืน  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ดอกเบีย้รบั 1,837,891 2,348,578 2,734,699 3,209,698 

รายไดค้า่เชา่ 8,027 388,697 3,836,080 4,044,060 

เงนิปันผลรบั 2,640,869 419,026 2,640,869 23,319,526 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - - 900,000 

กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 343,799 - 9,241 - 

ตดัจาํหน่ายเงนิไดร้บัชาํระเกนิจากลกูคา้ทีค่า้งนาน 3,799,736 2,150,980 - - 

สว่นลดคา่เชา่ 44,734,922 - 950,869 - 

รายไดอ้ืน่ 5,809,789 1,979,654 - 1,726,533 

 59,175,033 7,286,935 10,171,758 33,199,817 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก

ทัง้ปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสําหรบัปีที่ใช้สําหรบังวดระหว่างกาล 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 คอื อตัราร้อยละ -1.37 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ทีใ่ช้ในงวดระหว่างกาลเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ -0.65 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษเีงนิไดล้ดลงเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัภาษไีดล้ดลง 

 

16 ทุนเรือนหุ้น 

 

  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 

  จาํนวน    

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญัท่ี  ส่วนเกิน  

 จดทะเบียน ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท 

      

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) - - - - 

การออกและรบัชาํระคา่หุน้ 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 กนัยายน 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 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจํานวน 576,925,916 หุน้ 

โดยตดัหุ้นที่ยงัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตักิารออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกนิ 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนและลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท ์บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน) ครอบครวัจุฬางกรู และบรษิทั เดอะ มอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 

ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจํานวนรอ้ยละ 20.70 รอ้ยละ 7.42 รอ้ยละ 6.09 และรอ้ยละ 5.95 ตามลําดบั หุน้ทีเ่หลอื

รอ้ยละ 59.84 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

17.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน) - 19,951,408 - - 

     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 4,268,173 5,775,488 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,058,250 - 455,250 - 

 1,058,250 - 4,723,423 5,775,488 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 2,661,841 3,135,333 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 78,922 - 50,622 - 

 78,922 - 2,712,463 3,135,333 

     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - - - 

   บรษิทัรว่ม  - 2,640,869 22,900,500 

  - 2,640,869 22,900,500 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 991,170 932,624 879,016 647,203 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - - 776,820 

   ผูบ้รหิารคนสาํคญั - 627,404 - 158,880 

 - 627,404 - 935,700 

 

17.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 6)     

   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัยอ่ย - - 36,566,154 34,207,517 

   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (32,100,000) (32,100,000) 

 - - 4,466,154 2,107,517 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั (หมายเหตุ 6)     

   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัยอ่ย - - 129,639,385 128,174,186 

   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (126,980,799) (126,980,801) 

 - - 2,658,586 1,193,385 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 6)      

   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัรว่ม 2,612,288 5,914,545 2,612,288 5,914,545 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน      

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,322,961 472,241 - - 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,029,761 76,824 1,029,352 76,704 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัยอ่ย - - 2,836,350 2,836,350 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,165,778 13,721,631 7,077,958 11,165,351 

 

17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 1,198,052,900 1,195,352,900 

   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (617,302,333) (604,086,865) 

 580,750,567 591,266,035 

 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการ

เงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 บาท 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 591,266,035 

เงนิใหกู้เ้พิม่ระหวา่งงวด 3,400,000 

เงนิใหกู้จ้่ายคนืระหวา่งงวด (700,000) 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (13,215,468) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 580,750,567 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาทและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยเงินกู้ยืมจํานวน 58 ล้านบาท 

มอีตัราดอกเบีย้เท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และจาํนวน 1,137.15 ลา้นบาท ไมม่ดีอกเบีย้  

 

17.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 14,000,000 14,000,000 

 14,000,000 14,000,000 

 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งงวด 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงนิบาท ไมม่ดีอกเบีย้และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,206,549 34,767,227 19,228,219 25,739,964 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,053,144 1,855,824 1,393,773 1,278,152 

 28,259,693 36,623,051 20,621,992 27,018,116 

 

18 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพนั 

 

18.1 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระจากการคํ้าประกนัการขายสญัญาขายและเช่ากลบัคนืใหก้บับรษิทัย่อย เป็นจํานวน  

1.66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 3.51 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 12.2) 

 

18.2 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อการดําเนินธุรกจิ 

จาํนวน 0.50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : จาํนวน 0.50 ลา้นบาท) 

 

18.3 ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาแฟรนไชส ์

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัสําหรบัค่าตอบแทนต่อเนื่อง 

ในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิสถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 

 

ก) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 

 

ข) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของแฟรนไชส ์

 

  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

18.4 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะสัน้สาํหรบัพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 12,078,190 13,061,805 - - 

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 2,437,190 - - 

 12,078,190 15,498,995 - - 

 

19 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน  

4.07 ล้านหุน้ ซึ่งกลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนเป็นจํานวน 11.01 ล้านบาท ภายหลงัการจําหน่ายสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการ 

ในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ลดลงจากรอ้ยละ 3.08 เป็น 2.89 

 

เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุและโอนหุน้ทีไ่ดร้บัชาํระ

แลว้เป็นจํานวนเงนิ 25.90 ลา้นบาท ใหก้บับรษิทั ทําใหย้อดทุนจดทะเบยีนเพิม่จาก 30,500,000 บาท เป็น 56,400,000 บาท โดยการเพิม่

ทุนดงักล่าวไมส่ง่ผลต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย   

 

20 การอนุมติัข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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