
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลู

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึ 

งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้าก

การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

  



ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 1 เรื่องฐานะทางการเงนิ โดยกลุ่มกจิการมผีลการดําเนินงาน

ขาดทุนอย่างต่อเนื่องและแผนธุรกจิของกลุ่มกจิการขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ในแผนรวมถงึความสามารถของกลุ่มกจิการในการจดัหา

แหล่งเงนิทุนเพือ่สนบัสนุนการดาํเนนิงานต่อเนื่อง  

 

นอกจากนี้ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ที่อธบิายถึงเรื่องอตัราส่วนของส่วนของ

เจา้ของต่อทุนชําระแลว้ของกลุ่มกจิการ ซึ่งเป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชําระแลว้ 

และเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยยังคงใช้มาตรการดําเนินการเพื่อเตือนผู้ลงทุนโดยการขึ้นเครื่องหมาย C 

(Caution) บนหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่าง

กาลไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,005,094 6,354,998 32,191 31,226

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 6 - 5,000,000 - 5,000,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 7 15,151,956 11,643,307 5,665,442 4,988,183

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 - - 180,000,000 180,000,000

สนิคา้คงเหลอื 414,782 434,689 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 10,930,386 10,469,677 1,690,740 1,855,657

สนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 8 - 196,524,837 - 48,499,153

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 31,502,218 230,427,508 187,388,373 240,374,219

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 20,250,000 20,250,000 20,000,000 20,000,000

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 9.1 - - 72,116,700 -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 9.2 313,820,028 308,531,732 285,000,000 285,000,000

ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 10 22,925,004 25,917,184 40,878 62,627

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 62,719,869 66,554,885 6,151,320 7,645,855

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 19,924,089 21,369,344 - -

ค่าความนิยม 180,000,000 180,000,000 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 970,697 970,697 970,697 970,697

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 23,435,969 23,204,988 1,371,569 1,354,036

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 644,045,656 646,798,830 385,651,164 315,033,215

รวมสินทรพัย ์ 675,547,874 877,226,338 573,039,537 555,407,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 64,224,331 69,262,421 34,687,481 39,968,743

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 42,861,754 37,907,547 - -

รายไดร้บัล่วงหน้า 111,145,855 98,118,045 1,399 1,399

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 35,223,948 27,286,122 15,644,665 13,398,032

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 12.1 12,500,000 17,500,000 12,500,000 17,500,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.5 - - 10,000,000 10,000,000

หนสีนิตามสญัญาเชา่

   ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 13 41,579,710 41,487,964 5,048,662 6,130,445

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 12.2 125,793,663 125,346,088 125,354,246 124,291,790

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 21,823 20,672 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื                       19,193,667 20,097,475 288,578 1,277,370

หนสีนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย - 208,282,028 - -

รวมหนีสินหมุนเวียน                  452,544,751 645,308,362 203,525,031 212,567,779

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเชา่ 13 22,771,422 26,644,902 507,812 928,733

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 37,665,585 59,422,776 37,665,585 59,422,776

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,487,706 15,580,611 15,487,059 13,711,459

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  77,924,713 101,648,289 53,660,456 74,062,968

รวมหนีสิน 530,469,464 746,956,651 257,185,487 286,630,747

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้                                

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,415,000,000 หุน้ 

(พ.ศ. 2564: 1,415,000,000 หุน้) 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 16 1,415,000,000 1,415,000,000 1,415,000,000 1,415,000,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(พ.ศ. 2564: 785,261,701 หุน้) 

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 785,261,701 785,261,701 785,261,701 785,261,701

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 353,617,102 353,617,102 353,617,102 353,617,102

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

ขาดทนุสะสม (1,039,532,872) (1,045,072,865) (869,820,471) (916,897,834)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (1,063,239) (10,331,969) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 145,078,410 130,269,687 315,854,050 268,776,687

รวมส่วนของเจ้าของ 145,078,410 130,269,687 315,854,050 268,776,687

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 675,547,874 877,226,338 573,039,537 555,407,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 56,072,237 80,695,238 - -

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (54,325,301) (66,844,336) - -

กาํไรขนัต้น 1,746,936 13,850,902 - -

รายไดอ้นื 732,302 11,112,019 1,759,899 2,423,606

ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,808,704) (8,612,783) - -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (27,309,467) (28,495,680) (10,949,089) (9,496,445)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 14 (72,116,700) - - (40,949,111)

กาํไร(ขาดทุน)อนื 8.3 (13,887,926) 316,015 60,370,095 11,299,749

ตน้ทุนทางการเงนิ (4,215,825) (5,994,622) (2,960,041) (4,767,835)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วม 5,288,296 8,593,850 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (118,571,088) (9,230,299) 48,220,864 (41,490,036)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (1,151) (747) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการ

ดาํเนินงานต่อเนือง, สทุธิจากภาษีเงินได้ (118,572,239) (9,231,046) 48,220,864 (41,490,036)

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ,

สุทธจิากภาษีเงนิได้ 125,255,733 10,383,571 - -

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 6,683,494 1,152,525 48,220,864 (41,490,036)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนภายหลงั :

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   benefit obligationsหลงัออกจากงาน (1,143,501) - (1,143,501) -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานต่อเนือง (119,715,740) (9,231,046) 47,077,363 (41,490,036)

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 125,255,733 10,383,571 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 5,539,993 1,152,525 47,077,363 (41,490,036)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนือง (118,572,239) (9,231,046) 48,220,864 (41,490,036)

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 125,255,733 10,383,571 - -

รวมส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 6,683,494 1,152,525 48,220,864 (41,490,036)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

6,683,494 1,152,525 48,220,864 (41,490,036)

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเนือง (119,715,740) (9,231,046) 47,077,363 (41,490,036)

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 125,255,733 10,383,571 - -

รวมส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 5,539,993 1,152,525 47,077,363 (41,490,036)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

5,539,993 1,152,525 47,077,363 (41,490,036)

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

- การดาํเนินงานต่อเนือง (0.151) (0.012) 0.061 (0.053)

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.160 0.013 - -

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเนือง (0.151) (0.012) 0.051 (0.053)

- การดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.133 0.013 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนแบง่

จดัสรรแล้ว - กาํไร(ขาดทนุ) การเปลียน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม เบด็เสรจ็อืน สดัส่วนเงินลงทุน ผูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทนุสะสม ของบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,152,525 - - 1,152,525 1,152,525

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 1,234,811 - 1,234,811 1,234,811

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (1,045,072,865) (9,268,730) (1,063,239) 130,269,687 130,269,687

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 5,539,993 - - 5,539,993 5,539,993

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 9,268,730 - 9,268,730 9,268,730

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (1,039,532,872)   - (1,063,239)         145,078,410 145,078,410

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

(ขาดทนุ)กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (41,490,036) (41,490,036)

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (916,897,834) 268,776,687

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 47,077,363 47,077,363

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (869,820,471) 315,854,050

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

(ขาดทนุ)กาํไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (118,571,088) (9,230,299) 48,220,864 (41,490,036)

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 125,255,733 10,129,869 - -

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 6,684,645 899,570 48,220,864 (41,490,036)

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคา 10 3,292,632 8,713,025 21,749 23,291

คา่เสอืมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 11,379,554 34,391,956 1,494,535 1,486,862

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 1,445,255 3,259,291 - -

ดอกเบยีรบั (206,048) (623,551) (984,108) (895,638)

ขาดทุนจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - (316,015) - (316,015)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 72,116,700 - - 40,949,111

(กลบัรายการ)คา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั - (47,591) - (47,591)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (125,255,733) - - -

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8.3 13,887,926 1,155,811 (60,370,095) (10,983,734)

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย - (22,078,180) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (3,787) (406,850) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 10 1,170 828,101 - -

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (369,187) - -

คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 763,594 954,604 632,099 555,512

ตน้ทุนทางการเงนิ 4,215,825 8,759,695 2,960,041 4,767,835

สว่นแบง่กาํไรสุทธจิากบรษิทัรว่ม (5,288,296) (8,593,850) - -

(16,966,563) 26,526,829 (8,024,915) (5,950,403)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (3,507,723) 1,513,530 289,316 4,405,340

- สนิคา้คงเหลอื 19,907 2,951,410 - 47,591

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (622,860) (1,072,149) (31,503) (94,831)

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (230,981) 1,437,299 (17,533) (16,660)

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 5,246,721 1,974,984 - -

- รายไดร้บัล่วงหน้า 13,027,810 4,534,028 - -

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7,756,556 1,664,806 2,117,692 (27,079)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (903,808) (2,871,281) (988,792) (654,944)

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (133,998) - -

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื - (623,780) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 3,819,059 35,901,678 (6,655,735) (2,290,986)

จา่ยดอกเบยี (4,034,555) (7,353,136) (2,831,100) (2,953,303)

จา่ยภาษเีงนิได้ 162,151 5,637,097 196,420 2,421,727

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (53,345) 34,185,639 (9,290,415) (2,822,562)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

ดอกเบยีรบั 205,122 630,697 17,533 16,659

เงนิสดรบัจากการสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 5,000,000 - 5,000,000 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกบุ่คคลภายนอก (72,116,700) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10,098 - -

เงนิสดจา่ยล่วงหน้าจากการซอืเงนิลงทุน - - - (25,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 108,869,248 19,829,000 108,869,248 19,829,000

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - (72,116,700)

เงนิสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 3,800 578,822 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (594,149) (2,110,071) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (2,236,094) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 41,377,419 16,692,354 41,770,081 (5,654,341)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลภายนอก (10,000,000) (2,000,000) (10,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลภายนอก 5,000,000 - 5,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (21,309,616) (27,813,211) (20,694,735) (2,310,000)

จา่ยคนืเงนิตน้ตามหนีสนิตามสญัญาเชา่ (11,326,272) (41,149,170) (1,502,704) (1,438,596)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (37,635,888) (70,962,381) (27,197,439) (3,748,596)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 3,688,186 (20,084,388) 5,282,227 (12,225,499)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด

จากการดาํเนินงานทตี่อเนือง 6,354,998 12,810,504 31,226 157,131

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - 1,275,374 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (5,038,090) 16,558,861 (5,281,262) 12,223,408

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 5,005,094 10,560,351 32,191 155,040

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีมใ่ชเ่งนิสดทมีสีาระสาํคญั มดีงันี

การซอือุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ 32,100 7,731,305 - -

การซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ - 4,307,297 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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1 ฐำนะทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ในขอ้มูลทางการเงนิรวมของกลุ่มกจิการมหีนี้สิน้หมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม และ 
มขีาดทุนสะสม จากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการ 
ทัง้นี้ผู้บรหิารได้จดัท าประมาณการเงนิสดส าหรบัส่วนงานสอนภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะสามารถปฏิบตัิตามประมาณการนัน้  
โดยกลุ่มกิจการมีแผนในการขายแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นและเน้นการเปิดคอร์สสอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของผูบ้รโิภค และยงัลดตน้ทนุในการบรกิารและการบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุอยา่งต่อเนื่อง และนอกจากนี้กลุ่มกจิการ
ไดด้ าเนินการจดัหาเงนิทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการอย่างเพยีงพอโดยการเพิม่ทุนซึง่มกีารอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่กลุ่มกจิการ
จะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของบรษิัทในปัจจุบนัและอนาคตโดยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  
12 เดอืน นบัจากวนัทีใ่นขอ้มลูทางการเงนิ อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชื่อมัน่ว่าจะประสบความส าเรจ็ตามแผนธุรกจิดงักล่าว ดงันัน้ขอ้มูล
ทางการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 จงึจดัท าขึน้ตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

2 อตัรำส่วนของส่วนของเจ้ำของต่อทุนช ำระแล้ว 
 
กลุ่มกจิการมสี่วนของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ 18 ของทุนช าระแลว้ตามขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาล ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
ซึง่เป็นอตัราสว่นทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ยงัคงใชม้าตรการด าเนินการเพือ่เตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครือ่งหมาย C (Caution) ไวท้ีห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของบรษิทัอยา่งต่อเนื่อง
จากวนัที่เริม่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทัง้นี้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง มาตรการด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและการด าเนินธุรกิจ  
พ.ศ. 2561 อนึ่ง บรษิัทได้ด าเนินการจดัประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดงักล่าวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามที่แตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 
ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 
ทีน่ าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ
จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการ 
ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานเพียงส่วนงานเดยีว คือ ธุรกิจสถาบนัสอนภาษา โดยกลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจ  
ในเขตภูมศิาสตร์เดยีวคอืประเทศไทย กลุ่มกจิการประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาผลการด าเนินงานจากก าไร
ขัน้ต้นเป็นหลกั ซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัผลก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได ้ก าไร  
จากการด าเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงในงบการเงนิจงึถอืเป็นรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
 
คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไมไ่ดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการด าเนินงาน 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิการไมม่ลีกูคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ เนื่องจากลกูคา้ของกลุ่มกจิการมลีกูคา้เป็นจ านวนมาก 
 
รายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการมกีารรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 
 

6 มูลค่ำยติุธรรม  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
ราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัย ์         
สนิทรพัยท์างการเงนิ         
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม         
   ผา่นก าไรขาดทุน         
   - หลกัทรพัยเ์พือ่คา้ - - - - - 5,000,000 - 5,000,000 
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6 มูลค่ำยติุธรรม (ต่อ) 

 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิระดบั 3 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
และข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
 บำท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 5,000,000 
จ าหน่าย (5,000,000) 
ยอดปลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 - 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูคา่ในระหว่างงวด 
 
มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตามสญัญาเช่า 
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด 
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 3,071,456 3,615,453 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 2,767,554 3,311,551 - - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 8,519,562 6,203,650 255,160 301,140 
ลกูหนี้อื่น 1,086,996 900,906 1,000,000 - 
ลกูหนี้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3) - - 167,123,626 167,400,387 
หกั  คา่เผือ่ขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - (162,713,344) (162,713,344) 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ - - 4,410,282 4,687,043 
รายไดค้า้งรบั 2,777,844 1,227,200 - - 
 15,151,956 11,643,307 5,665,442 4,988,183 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 
ลกูหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้การคา้     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,584,711 2,045,762 - - 
   3 - 6 เดอืน - 82,946 - - 
   6 - 12 เดอืน - - - - 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 1,486,745 1,486,745 - - 
รวมลกูหนี้การคา้ 3,071,456 3,615,453 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 2,767,554 3,311,551 - - 
 

8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
บริษทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ำกดั 
 
ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ประกาศความตัง้ใจที่จะขายบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากดั (เจฟเฟอร์) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ  
กลุ่มกจิการ โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวได้ถูกจ าหน่ายไปเมื่อวนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2565 และได้รายงานอยู่ในรอบระยะเวลาปัจจุบนัเป็น
ส่วนการด าเนินงานทีย่กเลกิ ขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนการด าเนินงานทีย่กเลกิส าหรบัช่วงระยะเวลาก่อนวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายไป
แสดงดงัต่อไปนี้ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 

 
8.1 ข้อมูลทำงกำรเงินและกระแสเงินสด 

 
ข้อมูลทางการเงนิและกระแสเงินสดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากัด ที่น าเสนอส าหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 28 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   

รายได ้ 21,039,213 47,185,099 
ตน้ทุน (8,035,982) (17,809,660) 
ก าไรขัน้ตน้ 13,003,231 29,375,439 
รายไดอ้ืน่  30,745 8,978,654 
คา่ใชจ้่ายในการขาย (10,551,453) (34,583,567) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (5,468,351) (11,797,953) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (542,572) (2,765,073) 
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (3,528,400) (10,792,500) 
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้ - 253,702 
ขำดทุนหลงัหกัภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (3,528,400) (10,538,798) 
ก าไรจากการขายบรษิทัยอ่ยหลงัภาษ ี 128,784,133 - 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 125,255,733 (10,538,798) 
   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการด าเนินงาน (341,003) 50,976,659 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน 38,617 35,214 
กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 1,153,305 (49,846,194) 
รวมกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จำกบริษทัย่อย 850,919 1,165,679 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 

 
8.2 รำยละเอียดของบริษทัย่อยท่ีจ ำหน่ำยไป 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 28 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 
 บำท 
  
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืคา้งรบั  
เงนิสด 10,098 
รวมสิง่ตอบแทนจากการจ าหน่ายไป 10,098 
หกั  มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิีจ่ าหน่าย (128,774,035) 
  
ก าไรจากการขายบรษิทัยอ่ยก่อนภาษ ี 128,784,133 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องก าไร - 
  
ก ำไรจำกกำรขำยบริษทัย่อยหลงัภำษี 128,784,133 
 
มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีจ่ าหน่าย วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 28 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,059,595 2,208,676 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 1,425,976 3,118,224 
สนิคา้คงเหลอื 4,987,534 5,780,864 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5,393,728 4,984,013 
สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 11,183,046 10,710,010 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3,626,933 4,093,633 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 18,528,708 18,571,540 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 26,414,093 33,569,433 
รวมสินทรพัย ์ 74,619,613 83,036,393 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 

 
8.2 รำยละเอียดของบริษทัย่อยท่ีจ ำหน่ำยไป (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 28 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 951,762 18,659,857 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 68,404,118 75,223,998 
รายไดร้บัล่วงหน้า 698,171 704,296 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 25,511,975 25,240,794 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 72,116,700 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 53,255,300 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,285,833 2,772,694 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 19,410,413 19,410,413 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,077,442 5,077,442 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 7,937,234 7,937,234 
รวมหน้ีสิน 203,393,648 208,282,028 

 
สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขำย 
 
8.3 บริษทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้ประกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (ไทยโซลาร)์ ซึ่งเป็น
บรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ นอกจากนี้กลุ่มกจิการจงึแสดงขอ้มูลทางการเงนิของ ไทยโซลาร ์ซึ่งประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานชวีมวลใหแ้ก่ภาครฐั โดยถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ าคญัทีแ่ยกต่างหากของกลุ่ม
กจิการ เป็นผลของการด าเนินงานทีย่กเลกิในขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่
จ ากดั (มหาชน) ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
ในระหว่างงวดกลุ่มกจิการได้จ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม  
ของกลุ่มกจิการ จ านวน 43.32 ลา้นหุน้ โดยมขีาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 13.89 ลา้นบาท และก าไร
จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนเป็นจ านวน 60.37 ล้านบาท ในก าไร(ขาดทุน)อื่นของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไร
เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการตามล าดบั 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
การลงทุนเพิม่ 72,116,700 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด 72,116,700 
 

ณ วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ทุนในบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (“เวฟ ฟู้ด”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 
จ านวน 72.12 ลา้นบาท และเวฟ ฟู้ด ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2565 โดยการเพิม่ทุน
ดงักล่าวไมส่ง่ผลต่อสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 หุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จ ากดั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 :  
หุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จ ากดั และหุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากดั)  
ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 12.2) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงันี้ 
 

    
สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

(ร้อยละ)  

บริษทัร่วม ประเภทของธรุกิจ 
ลกัษณะ 

ควำมสมัพนัธ ์
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

วิธีกำรวดั 
มูลค่ำ 

       

บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย 20.71 20.71 วธิสีว่นไดเ้สยี 
    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น      
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 308,531,732 285,000,000 
สว่นแบ่งก าไร 5,288,296 - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 313,820,028 285,000,000 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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10 ส่วนปรบัปรงุอำคำรและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร สินทรพัย ์
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ      
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 25,917,184 21,369,344 62,627 - 

ซือ้สนิทรพัย ์ 301,635 - - - 

จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (13) - - - 

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (1,170) - - - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (3,292,632) (1,445,255) (21,749) - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 22,925,004 19,924,089 40,878 - 
 
อาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงทีม่รีาคาตามบญัชจี านวน 1.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1.44 ลา้นบาท) ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนั
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 66,554,885 7,645,855 
เพิม่ขึน้ 7,544,538 - 

คา่เสือ่มราคา (11,379,554) (1,494,535) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 62,719,869 6,151,320 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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12 เงินกู้ยืม 

 
12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลภำยนอก 

 
ในระหวา่งงวด บรษิทัไดกู้ย้มืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกเพิม่จ านวน 5 ลา้นบาทและช าระคนืจ านวน 10 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ.2565 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจ านวน 12.5 ล้านบาท อยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 17.50 ลา้นบาท) และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม 
 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     
ภายใน 1 ปี 125,793,663 125,346,088 125,354,246 124,291,790 
ภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 37,665,585 59,422,776 37,665,585 59,422,776 
 163,459,248 184,768,864 163,019,831 183,714,566 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 184,768,864 183,714,566 
เงนิกูจ้่ายคนืระหว่างงวด (21,309,616) (20,694,735) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 163,459,248 163,019,831 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 163.02 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หุน้จ านวน 90 ลา้นหุน้ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และหุน้จ านวน 17.63 ลา้นหุน้ของบรษิทั บอีซี ีเวลิด ์
จ ากดั (มหาชน)  
 
เงนิกูย้มืจ านวน 0.44 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1.05 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมลูค่า 1.13 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1.44 ลา้นบาท) นอกจากนี้เงนิกูย้มืดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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13 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึ     
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 41,579,710 41,487,964 5,048,662 6,130,445 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 22,771,422 26,644,902 507,812 928,733 
 64,351,132 68,132,866 5,556,474 7,059,178 
 
การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 71,713,825 (3,580,959) 68,132,866 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 7,956,503 (411,965) 7,544,538 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 899,939 899,939 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (12,226,211) - (12,226,211) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 67,444,117 (3,092,985) 64,351,132 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 7,355,596 (296,418) 7,059,178 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 95,504 95,504 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (1,598,208) - (1,598,208) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 5,757,388 (200,914) 5,556,474 
 
อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีน่ ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเชา่ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 คอื รอ้ยละ 5.13 ถงึ รอ้ยละ 8.88 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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14 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ  
ได้พจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิกู้ยมืแก่กิจการอื่นทัง้หมด และรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 72.12 ล้าน 
ในผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 

15 ภำษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ทัง้ปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีที่ใช้ส าหรบังวดระหว่างกาล  31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 คอื อตัรารอ้ยละ 0.00 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 0.01 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษีเงนิไดล้ดลงเนื่องจากค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัสอนภาษาไดร้บั
การยกเวน้ภาษ ี
 

16 ทุนเรือนหุ้น 
 
  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว 
  จ ำนวน    
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญัท่ี  ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ออกจ ำหน่ำย หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น หุ้น บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,520,842,672 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 
ลดทุนจดทะเบยีน (576,925,916) - - - - 
การออกและรบัช าระคา่หุน้ 471,083,244 - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,415,000,000 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 
ลดทุนจดทะเบยีน - - - - - 
เพิม่ทุนจดทะเบยีน - - - - - 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 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 และอนุมตักิารออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนและลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เดอะ มอลล ์กรุ๊ป จ ากดั ซึง่ตัง้อยู่ใน
ประเทศไทย และครอบครวัจุฬางกูร โดยถอืหุน้ในบรษิทัจ านวนรอ้ยละ 20.08 รอ้ยละ 7.42 รอ้ยละ 5.95 และรอ้ยละ 5.01 ตามล าดบั 
หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 61.54 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

17.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 751,089 1,496,582 
     

ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 966,575 878,979 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,533 16,659 17,533 16,659 
 17,533 16,659 984,108 895,639 

 
17.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 216,716 207,860 214,686 207,860 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
17.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
ลกูหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 7)     
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัยอ่ย - - 35,543,707 36,787,043 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (32,100,000) (32,100,000) 
 - - 3,443,707 4,687,043 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั (หมายเหตุ 7)     
   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   ดอกเบีย้คา้งรบัของบรษิทัยอ่ย - - 131,579,919 130,613,344 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (130,613,344) (130,613,344) 
   บรษิทัยอ่ย - - 966,575 - 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      

   (รวมอยูใ่นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 
      สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย)     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,322,961 - - 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,064,735 1,765,431 1,064,352 1,765,028 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,405,990 5,794,593 4,351,372 5,723,268 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   
   บรษิทัยอ่ย 1,201,052,900 1,201,052,900 
   หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุน (1,021,052,900) (1,021,052,900) 
 180,000,000 180,000,000 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี  รอ้ยละ 6.13 และ 
ไมม่ดีอกเบีย้โดยมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม 
 
เนื่องจากเงนิให้กู้ยืมมีระยะสัน้ มูลค่ายุติธรรมจึงมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มี
สาระส าคญั  

 
17.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัยอ่ย 10,000,000 10,000,000 
 10,000,000 10,000,000 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงนิบาท ไมม่ดีอกเบีย้และมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถาม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
17.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 7,581,413 8,616,225 5,215,250 6,409,306 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 555,365 464,591 555,365 464,591 
 8,136,778 9,080,816 5,770,615 6,873,897 

 
18 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้และภำระผกูพนั 

 
18.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทมภีาระจากการค ้าประกนัการขายสญัญาขายและเช่ากลบัคนืให้กบับรษิัทย่อย เป็นจ านวน  
0.44 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 1.05 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 12.2) 
 

18.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมหีนังสอืค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อการด าเนินธุรกจิ 
จ านวน 0.25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จ านวน 0.5 ลา้นบาท) 
 

18.3 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส ์
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัส าหรบัค่าตอบแทนต่อเนื่อง 
ในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิสถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 
 

ก) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 
 

ข) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการด าเนินงานของแฟรนไชส์ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

29 

 
18 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้และภำระผกูพนั (ต่อ) 

 

18.4 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะสัน้ส าหรบัพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ 
 

ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภายใน 1 ปี 7,965,648 14,218,739 - - 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 75,000 - - 
 7,965,648 14,293,739 - - 
 

19 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

เมือ่วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที ่29/2565) ไดม้มีตลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 
471,083,245 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 943,916,755 บาท โดยการ 
ตดัหุ้นสามญัที่ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และบรษิัทได้จดทะเบยีนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

20 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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