
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  

(กลุ่มกจิการ) และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) ซึง่ประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสด 

เฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของ

กิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 



ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 1 เรื่องฐานะทางการเงนิ โดยกลุ่มกจิการมผีลการดําเนินงาน

ขาดทุนอย่างต่อเนื่องและแผนธุรกจิของกลุ่มกจิการขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ในแผนรวมถงึความสามารถของกลุ่มกจิการในการจดัหา

แหล่งเงนิทุนเพือ่สนบัสนุนการดาํเนนิงานต่อเนื่อง  

 

นอกจากนี้ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ที่อธบิายถึงเรื่องอตัราส่วนของส่วนของ

เจา้ของต่อทุนชําระแลว้ของกลุ่มกจิการ ซึ่งเป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชําระแลว้ 

และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยยงัคงใชม้าตรการดาํเนินการเพื่อเตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครือ่งหมาย C (Caution) 

บนหลกัทรพัย์ของบรษิัท ทัง้นี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้าต่อข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,625,883 6,354,998 28,549 31,226

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 6 - 5,000,000 - 5,000,000

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 6 318,548,122 - 318,548,122 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 7 18,458,343 11,643,307 2,777,482 4,988,183

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 17.4 - - 180,000,000 180,000,000

สนิคา้คงเหลอื 402,543 434,689 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 9,860,545 10,469,677 1,400,448 1,855,657

สนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขาย - 196,524,837 - 48,499,153

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 353,895,436 230,427,508 502,754,601 240,374,219

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 20,250,000 20,250,000 20,000,000 20,000,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - 72,116,700 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9.2 - 308,531,732 - 285,000,000

สว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ 10 20,115,537 25,917,184 40,334 62,627

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 53,715,003 66,554,885 4,640,180 7,645,855

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 18,763,917 21,369,344 - -

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

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

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 23,817,005 23,204,988 1,389,327 1,354,036

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 317,632,159 646,798,830 99,157,238 315,033,215

รวมสินทรพัย ์ 671,527,595 877,226,338 601,911,839 555,407,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 65,638,814 69,262,421 37,431,148 39,968,743

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 47,366,760 37,907,547 - -

รายไดร้บัล่วงหน้า 136,225,480 98,118,045 1,399 1,399

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 27,677,824 27,286,122 5,046,481 13,398,032

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 12.1 - 17,500,000 - 17,500,000

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17.5 15,000,000 - 25,000,000 10,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า

   สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 36,413,134 41,487,964 3,690,808 6,130,445

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12.2 152,204,522 125,346,088 152,204,522 124,291,790

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 6,668 20,672 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น                       14,691,389 20,097,475 671,202 1,277,370

หนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - 208,282,028 - -

รวมหนี�สินหมุนเวียน                  495,224,591 645,308,362 224,045,560 212,567,779

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 13 18,805,261 26,644,902 342,244 928,733

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 - 59,422,776 - 59,422,776

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,251,299 15,580,611 16,119,157 13,711,459

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน                  37,056,560 101,648,289 16,461,401 74,062,968

รวมหนี�สิน 532,281,151 746,956,651 240,506,961 286,630,747

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,415,073,775 หุน้ 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

(พ.ศ. 2564: 1,415,000,000 หุน้

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 707,536,888 1,415,000,000 707,536,888 1,415,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

(พ.ศ. 2564: 785,261,701 หุน้

มลูค่าที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 15 392,630,851 785,261,701 392,630,851 785,261,701

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 15 - 353,617,102 - 353,617,102

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 - 46,795,718 - 46,795,718

ขาดทุนสะสม (252,321,168) (1,045,072,865) (31,225,973) (916,897,834)

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (1,063,239) (10,331,969) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 139,246,444 130,269,687 361,404,878 268,776,687

รวมส่วนของเจ้าของ 139,246,444 130,269,687 361,404,878 268,776,687

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 671,527,595 877,226,338 601,911,839 555,407,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 61,199,299 77,904,419 - -

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (60,831,030) (57,424,496) - -

กาํไรขั �นต้น 368,269 20,479,923 - -

รายไดอ้ื�น 24,216,678 10,409,350 18,643,509 2,597,554

คา่ใชจ้่ายในการขาย (9,558,099) (7,637,399) - -

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (21,593,562) (27,330,418) (1,873,255) (10,983,354)

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�นของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (1,943,890) 27,733,643

กาํไร(ขาดทนุ)อื�น 9.2 - 489,753 33,548,122 43,795,264

ตน้ทนุทางการเงนิ (3,975,607) (6,045,158) (2,823,658) (4,764,703)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วม 4,728,094 5,535,914 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (5,814,227) (4,098,035) 45,550,828 58,378,404

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (17,739) (1,508) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการ

ดาํเนินงานต่อเนื�อง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,831,966) (4,099,543) 45,550,828 58,378,404

ขาดทนุสาํหรบังวดจากการดําเนินงานที�ยกเลกิ,

สทุธจิากภาษเีงนิได้ - (5,554,313) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (5,831,966) (9,653,856) 45,550,828 58,378,404

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด

- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุภายหลงั :

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - - - -

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดําเนินงานต่อเนื�อง (5,831,966) (4,099,543) 45,550,828 58,378,404

- จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ - - - -

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ - (5,554,313) - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (5,831,966) (9,653,856) 45,550,828 58,378,404

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (5,831,966) (4,099,543) 45,550,828 58,378,404

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ - (5,554,313) - -

รวมสว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ (5,831,966) (9,653,856) 45,550,828 58,378,404

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคมุ - - - -

(5,831,966) (9,653,856) 45,550,828 58,378,404

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (5,831,966) (4,099,543) 45,550,828 58,378,404

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ - (5,554,313) - -

รวมสว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ (5,831,966) (9,653,856) 45,550,828 58,378,404

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคมุ - - - -

(5,831,966) (9,653,856) 45,550,828 58,378,404

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (0.007) (0.005) 0.058 0.074

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ - (0.007) - -

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (0.007) (0.005) 0.058 0.074

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ - (0.007) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 117,271,536 158,599,657 - -

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (115,156,331) (124,268,832) - -

กาํไรขั �นต้น 2,115,205 34,330,825 - -

รายไดอ้ื�น 24,948,980 21,521,369 20,403,408 5,021,160

คา่ใชจ้่ายในการขาย (18,366,803) (16,250,182) - -

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (121,019,729) (55,826,098) (12,822,344) (20,479,799)

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�นของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (1,943,890) (13,215,468)

(ขาดทนุ)กาํไรอื�น 8.3, 9.2 (13,887,926) 805,768 93,918,217 55,095,013

ตน้ทนุทางการเงนิ (8,191,432) (12,039,780) (5,783,699) (9,532,538)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วม 9.2 10,016,390 14,129,764 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (124,385,315) (13,328,334) 93,771,692 16,888,368

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 14 (18,890) (2,255) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการ

ดาํเนินงานต่อเนื�อง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (124,404,205) (13,330,589) 93,771,692 16,888,368

กาํไรสาํหรบังวดจากการดําเนินงานที�ยกเลกิ,

สทุธจิากภาษเีงนิได้ 125,255,733 4,829,258 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด 851,528 (8,501,331) 93,771,692 16,888,368

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด

- จากการดําเนินงานต่อเนื�อง

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุภายหลงั :

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (1,143,501) - (1,143,501) -

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดําเนินงานต่อเนื�อง (125,547,706) (13,330,589) 92,628,191 16,888,368

- จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดําเนินงานที�ยกเลกิ 125,255,733 4,829,258 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (291,973) (8,501,331) 92,628,191 16,888,368

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (124,404,205) (13,330,589) 93,771,692 16,888,368

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ 125,255,733 4,829,258 - -

รวมสว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 851,528 (8,501,331) 93,771,692 16,888,368

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคมุ - - - -

851,528 (8,501,331) 93,771,692 16,888,368

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (125,547,706) (13,330,589) 92,628,191 16,888,368

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ 125,255,733 4,829,258 - -

รวมสว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่ (291,973) (8,501,331) 92,628,191 16,888,368

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคมุ - - - -

(291,973) (8,501,331) 92,628,191 16,888,368

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (0.158) (0.017) 0.119 0.022

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ 0.160 0.006 - -

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดําเนินงานต่อเนื�อง (0.158) (0.017) 0.119 0.022

- การดําเนินงานที�ยกเลกิ 0.160 0.005 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ส่วนแบ่ง

จดัสรรแล้ว - กาํไร(ขาดทนุ) การเปลี�ยน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทนุที�ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม เบด็เสรจ็อื�น สดัส่วนเงินลงทนุ อื�นของส่วน ผูเ้ป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทนุสะสม ของบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท 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) (15,300,374) 819,146,413 819,146,413

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (8,501,331) - - - (8,501,331) (8,501,331)

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 3,938,383 - 3,938,383 3,938,383 3,938,383

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (359,729,065) (10,298,752) (1,063,239) (11,361,991) 814,583,465 814,583,465

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) (10,331,969) 130,269,687 130,269,687

ลดหุน้สามญั 15 (392,630,850) (353,617,102) (46,795,718) 793,043,670 - - - - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (291,973) - - - (291,973) (291,973)

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

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 392,630,851 - - (252,321,168) - (1,063,239) (1,063,239) 139,246,444 139,246,444

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

(ขาดทนุ)กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ทนุที�ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ขาดทนุสะสม เจ้าของ

หมายเหตุ 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

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

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

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

ลดหุน้สามญั 15 (392,630,850) (353,617,102) (46,795,718) 793,043,670 -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 92,628,191 92,628,191

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 392,630,851 - - (31,225,973) 361,404,878

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

(ขาดทนุ)กาํไรสะสม

11



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (124,385,315) (13,328,334) 93,771,692 16,888,368

- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 125,255,733 4,321,854 - -

(ขาดทุน)กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 870,418 (9,006,480) 93,771,692 16,888,368

รายการปรบัปรุง:

คา่เสื�อมราคา 10 6,563,471 16,573,916 22,293 45,852

คา่เสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 22,490,188 65,120,557 3,005,675 2,998,002

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 2,605,427 6,470,993 - -

ดอกเบี�ยรบั (408,055) (1,363,308) (1,984,169) (1,820,674)

เงนิปันผลรบั - (28,581) - (28,581)

กาํไรจากมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - (805,768) - (805,768)

กาํไรจากการเปลี�ยนสถานะเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็น

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 9.2 - - (33,548,122) -

กลบัรายการเงนิกูย้มืและดอกเบี�ยคา้งจา่ยจากบุคคลภายนอก 12.1 (16,850,565) - (16,850,565) -

กาํไรจากการตดัหน่ายเงนิมดัจาํ (5,000,000) - - -

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - 1,943,890 13,215,468

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8.1 (53,139,033) - - -

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8.3 13,887,926 (6,752,769) (60,370,095) (54,289,245)

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิ

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ - (5,874) - (5,874)

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขาย - (25,691,226) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (3,787) (556,689) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 10 2,428 908,851 - -

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (335,936) - -

คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,527,187 1,909,207 1,264,197 1,111,024

ตน้ทุนทางการเงนิ 8,191,432 17,046,184 5,783,699 9,532,538

สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่ม 9.2 (10,016,390) (14,129,764) - -

(29,279,353) 49,353,313 (6,961,505) (13,158,890)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (6,815,225) 8,878,410 2,210,701 4,444,301

- สนิคา้คงเหลอื 32,146 4,887,487 - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (1,739,712) 295,944 (103,948) (144,172)

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (635,718) 3,350,466 (35,291) (33,535)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 9,412,541 11,005,227 - -

- รายไดร้บัล่วงหน้า 38,107,435 (9,080,719) - -

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8,791,502 1,889,163 115,457 4,127,738

- หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (406,086) (5,172,646) (606,168) (679,743)

- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (133,998) - -

- หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น - (708,094) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 17,467,530 64,564,553 (5,380,754) (5,444,301)

จา่ยดอกเบี�ย (12,240,667) (16,228,396) (9,900,142) (8,301,423)

รบัคนืภาษเีงนิได้ 2,315,950 5,532,414 559,157 2,348,830

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 7,542,813 53,868,571 (14,721,739) (11,396,894)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รบัดอกเบี�ย 408,244 1,372,427 40,279 1,252,408

เงนิปันผลรบั  - 28,581 - 28,581

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 5,000,000  - 5,000,000 -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

แกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 200,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกบุ่คคลภายนอก (72,116,700) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10,098 - - -

เงนิสดจา่ยล่วงหน้าจากการซื�อเงนิลงทุน - - - (25,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 108,869,248 89,653,402 108,869,248 89,653,402

เงนิสดจา่ยเพื�อการลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (72,116,700) (25,500,000)

เงนิสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 3,800 776,050 - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (717,593) (2,952,580) - -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (2,236,094) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 41,457,097 86,641,786 41,792,827 40,134,391

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15,000,000 - 15,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก (10,000,000) (2,000,000) (10,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลภายนอก 5,000,000 - 5,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (32,564,342) (94,021,216) (31,510,044) (41,848,673)

จา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่ (22,541,076) (71,828,635) (3,026,126) (2,880,890)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (45,105,418) (167,849,851) (24,536,170) (44,729,563)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 3,894,492 (27,339,494) 2,534,918 (15,992,066)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด

- จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 6,354,998 12,810,504 31,226 157,131

- จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 1,275,374 - -

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (3,623,607) 21,800,580 (2,537,595) 15,943,671

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 6,625,883 8,546,964 28,549 108,736

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสดที�มสีาระสาํคญั มดีงันี�

การซื�ออุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ - 7,753,563 - -

การซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้าํระเงนิ - 4,307,297 - -

การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9,626,605 20,569,895 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

15 

 

1 ฐานะทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ในขอ้มลูทางการเงนิรวมของกลุ่มกจิการมหีนี้สิน้หมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม และ 

มขีาดทุนสะสม จากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกจิการ 

ทัง้นี้ผู้บรหิารได้จดัทําประมาณการเงนิสดสําหรบัส่วนงานสอนภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะสามารถปฏิบตัิตามประมาณการนัน้  

โดยกลุ่มกจิการมแีผนในการขายแฟรนไชสเ์พิม่ขึน้และมกีารเปิดคอรส์สอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

และยงัมแีผนงานในการจดัการสง่เสรมิการขายเพือ่ทีจ่ะเพิม่ยอดอตัราการสมคัรของนกัเรยีน และนอกจากนี้กลุ่มกจิการไดด้าํเนินการจดัหา

เงนิทุนเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการอย่างเพยีงพอโดยการเพิม่ทุนซึ่งมกีารอนุมตัใินที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น โดยผู้บรหิารของกลุ่มกิจการ 

จะสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของบรษิทัในปัจจุบนัและอนาคตโดยเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 12 เดอืน 

นบัจากวนัทีใ่นขอ้มลูทางการเงนิ อยา่งไรกต็ามผูบ้รหิารเชือ่มัน่วา่จะประสบความสาํเรจ็ตามแผนธุรกจิดงักล่าว ดงันัน้ขอ้มลูทางการเงนิรวม

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 จงึจดัทาํขึน้ตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเนื่อง 

 

2 อตัราส่วนของส่วนของเจ้าของต่อทุนชาํระแล้ว 

 

กลุ่มกจิการมสี่วนของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ 35 ของทุนชาํระแลว้ตามขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาล ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

ซึง่เป็นอตัราสว่นทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ยงัคงใชม้าตรการดาํเนินการเพือ่เตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครือ่งหมาย C (Caution) ไวท้ีห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของบรษิทัอยา่งต่อเนื่อง

จากวันที่เริ่มประกาศขึ้นเครื่องหมาย C เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทัง้นี้ เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดําเนินการกรณีบรษิัทจดทะเบยีนมเีหตุการณ์ที่อาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและการดําเนินธุรกจิ  

พ.ศ. 2561 อนึ่ง บรษิัทได้ดําเนินการจดัประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดงักล่าวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  
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หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 

ทีนํ่าเสนอต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ

จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการ 

ทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดําเนินงานเพียงส่วนงานเดยีว คือ ธุรกิจสถาบนัสอนภาษา โดยกลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจ 

ในเขตภูมศิาสตร์เดยีวคอืประเทศไทย กลุ่มกจิการประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไร

ขัน้ต้นเป็นหลกั ซึ่งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัผลกําไรขัน้ต้นจากการดําเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได ้กําไร 

จากการดาํเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงในงบการเงนิจงึถอืเป็นรายงานตามสว่นงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

 

คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไมไ่ดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการดาํเนินงาน 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกจิการไมม่ลีกูคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ เนื่องจากลกูคา้ของกลุ่มกจิการมลีกูคา้เป็นจาํนวนมาก 

 

รายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการมกีารรบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 

 

6 มูลค่ายติุธรรม  

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั

ราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรพัย ์         

สนิทรพัยท์างการเงนิ         

   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม         

   ผา่นกําไรขาดทุน         

   - ตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน 

     ในตลาดหลกัทรพัย ์

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,000,000 

 

- 

 

5,000,000 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดั 

   มลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 

   ผา่นกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น 

        

   - ตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน 

     ในตลาดหลกัทรพัย ์

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

318,548,122 

 

- 

 

318,548,122 

 

- 
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6 มูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

สินทรพัยท์างการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 บาท บาท 

   

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 - 5,000,000 

จาํหน่าย - (5,000,000) 

เปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ   

   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 318,548,122 - 

ยอดปลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 318,548,122 - 

 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 

 

 มูลค่ายติุธรรม ข้อมูลท่ีไม่ 

ช่วงของข้อมูล คาํอธิบาย 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 สามารถสงัเกตได้ 

 บาท  

สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ 

จะไดร้บัจากการขาย 

เงนิลงทนุในตราสานทุนทีไ่มอ่ยู่

ในความตอ้งการของตลาด 

318,548,122 อตัราคดิลด รอ้ยละ 7 - 8 
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6 มูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้: 

 

  ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

  การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึน้ การลดลง 

  ในข้อสมมติ ของข้อสมมติ ของข้อสมมติ 

     

ตราสารทุนไมจ่ดทะเบยีน อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.1 ลดลง รอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6 

 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของกลุ่มกจิการ 

 

ผู้อํานวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) และคณะทํางานประเมนิมูลค่ายุติธรรมจะหารอืเกี่ยวกบั

กระบวนการประเมนิมลูคา่และผลลพัธอ์ยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีส่ําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัปรุงความเสีย่ง อ้างองิจากต้นทุน 

ทางการเงนิถัวเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ ซึ่งกลุ่มกิจการ

พจิารณาวา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้  

 

มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หนี้สนิตามสญัญาเช่า 

และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้

ในตลาด 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 3,365,482 3,615,453 - - 

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

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 3,061,580 3,311,551 - - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 13,372,041 6,203,650 234,010 301,140 

ลกูหนี้อื่น 944,722 900,906 - - 

ลกูหนี้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3)  - - 102,317,813 167,400,387 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (99,774,341) (162,713,344) 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ - - 2,543,472 4,687,043 

รายไดค้า้งรบั 1,080,000 1,227,200 - - 

 18,458,343 11,643,307 2,777,482 4,988,183 

 

ลกูหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้     

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 973,103 2,045,762 - - 

   3 - 6 เดอืน 905,634 82,946 - - 

   6 - 12 เดอืน - - - - 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน 1,486,745 1,486,745 - - 

รวมลกูหนี้การคา้ 3,365,482 3,615,453 - - 

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

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 3,061,580 3,311,551 - - 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

บริษทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั 

 

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ประกาศความตัง้ใจที่จะขายบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั (เจฟเฟอร์) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ 

กลุ่มกิจการ โดยบริษัทย่อยดงักล่าวได้ถูกจําหน่ายไปเมื่อวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 และได้รายงานอยู่ในรอบระยะเวลาปัจจุบัน 

เป็นส่วนการดําเนินงานทีย่กเลกิ ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนการดําเนินงานทีย่กเลกิสาํหรบัชว่งระยะเวลาก่อนวนัทีไ่ดจ้ําหน่าย

ไปแสดงดงัต่อไปนี้ 

 

8.1 ข้อมูลทางการเงินและกระแสเงินสด 

 

ข้อมูลทางการเงนิและกระแสเงินสดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด ที่นําเสนอสําหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 28 มีนาคม 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

รายได ้ 21,039,213 78,632,026 

ตน้ทุน (8,035,982) (30,183,735) 

กาํไรขัน้ตน้ 13,003,231 48,448,291 

รายไดอ้ืน่  30,745 18,576,349 

คา่ใชจ้่ายในการขาย (10,551,453) (68,946,795) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (5,468,351) (21,193,581) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (542,572) (5,006,403) 

ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (3,528,400) (28,122,139) 

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้ - 507,404 

ขาดทุนหลงัหกัภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (3,528,400) (27,614,735) 

กาํไรจากการขายบรษิทัยอ่ยหลงัภาษ ี 128,784,133 - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 125,255,733 (27,614,735) 

   

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนนิงาน (341,003) 94,042,303 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุน 38,617 (371,577) 

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 1,153,305 (92,452,251) 

รวมกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จากบริษทัย่อย 850,919 1,218,475 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 

 

8.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยท่ีจาํหน่ายไป 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 28 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 

 บาท 

  

สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืคา้งรบั  

เงนิสด 10,098 

รวมสิง่ตอบแทนจากการจาํหน่ายไป 10,098 

หกั  มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิีจ่าํหน่าย (128,774,035) 

  

กาํไรจากการขายบรษิทัยอ่ยก่อนภาษ ี 128,784,133 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องกาํไร - 

  

กาํไรจากการขายบรษิทัยอ่ยหลงัภาษ ี 128,784,133 

 

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีจ่าํหน่าย วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

แสดงดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 28 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,059,595 2,208,676 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 1,425,976 3,118,224 

สนิคา้คงเหลอื 4,987,534 5,780,864 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 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 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 26,414,093 33,569,433 

รวมสินทรพัย ์ 74,619,613 83,036,393 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 

 

8.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยท่ีจาํหน่ายไป (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 28 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

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 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 53,255,300 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,285,833 2,772,694 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 19,410,413 19,410,413 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,077,442 5,077,442 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 7,937,234 7,937,234 

รวมหน้ีสิน 203,393,648 208,282,028 

 

สินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขาย 

 

8.3 บริษทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

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

บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจึงแสดงข้อมูลทางการเงินของ ไทยโซลาร์ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานชีวมวลให้แก่ภาครฐั โดยถือเป็นสายงานธุรกิจที่สําคญัที่แยกต่างหาก 

ของกลุ่มกจิการ เป็นผลของการดําเนินงานที่ยกเลกิในขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิทั ไทย โซล่าร ์ 

เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

ในระหว่างงวดกลุ่มกจิการไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั ไทยโซลาร์ เอน็เนอรย์ี่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม 

ของกลุ่มกจิการ จํานวน 43.32 ลา้นหุน้ โดยมขีาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจํานวน 13.89 ลา้นบาท และกําไร

จากการจําหน่ายเงนิลงทุนเป็นจํานวน 60.37 ล้านบาท ในกําไร(ขาดทุน)อื่นของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไร

เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการตามลาํดบั 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 

การลงทุนเพิม่ 72,116,700 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 72,116,700 
 

ณ วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ทุนในบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั (“เวฟ ฟู้ด”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั

จํานวน 72.12 ลา้นบาท และเวฟ ฟู้ด ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2565 โดยการเพิม่

ทุนดงักล่าวไมส่ง่ผลต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 

หุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จํากดั และหุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั)  

ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมายเหตุ 12.2) 
 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงันี้ 
 

    

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

(รอ้ยละ)  

 ประเภทของธรุกิจ 

ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

ประเทศท่ี 

จดทะเบียน 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

วิธีการวดั 

มูลค่า 
       

บริษทัร่วม 

บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย - 20.71 วธิสีว่นไดเ้สยี 

    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น      
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 308,531,732 285,000,000 

สว่นแบ่งกาํไร 10,016,390 - 

เปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ 

   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (หมายเหตุ 6) 

 

(318,548,122) (285,000,000) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ - - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม (ต่อ) 

 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 

 

เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทั เดอะ เมกะวตัต์ จํากดั (“เมกะวตัต์”) ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 670,000,000 บาท

จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 1,376,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 2,046,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั

เพิม่ทุนใหม่จํานวน 6,700,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่มทีุนชาํระแลว้เป็นจํานวน 1,856,000,000 บาท โดยบรษิทั

ไม่ได้ลงทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทในเมกะวตัต์ ลดลงจากรอ้ยละ 

20.71 เป็นรอ้ยละ 15.36 และบรษิทัไม่ไดม้อีทิธพิลอย่างมสีาระสําคญัต่อเมกะวตัต์ ทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงสถานะเงนิลงทุน 

ในบรษิทัร่วมเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (หมายเหตุ 6) โดยบรษิทั

รบัรูก้าํไรจากการเปลีย่นสถานะดงักล่าวในกาํไร(ขาดทุน)อื่นของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการจาํนวน 33.55 ลา้นบาท 

 

10 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร สินทรพัย ์

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ      

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 25,917,184 21,369,344 62,627 - 

ซือ้สนิทรพัย ์ 764,265 - - - 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (13) - - - 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (2,428) - - - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (6,563,471) (2,605,427) (22,293) - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 20,115,537 18,763,917 40,334 - 

 

11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 66,554,885 7,645,855 

เพิม่ขึน้ 9,650,306 - 

คา่เสือ่มราคา (22,490,188) (3,005,675) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 53,715,003 4,640,180 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม 

 

12.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 

 

ในระหว่างงวด บรษิทัไดกู้้ยมืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกเพิม่จํานวน 5 ล้านบาทและชําระคนืจํานวน 10 ล้านบาท 

กลุ่มกจิการบนัทกึกลบัรายการรายจ่ายต่างๆ รวม 16.85 ลา้นบาทเป็นรายไดอ้ื่นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ เนื่องจากจะไมต่อ้งจ่ายชาํระคนื 

 

12.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     

ภายใน 1 ปี 152,204,522 125,346,088 152,204,522 124,291,790 

ภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 59,422,776 - 59,422,776 

 152,204,522 184,768,864 152,204,522 183,714,566 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 184,768,864 183,714,566 

เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด (32,564,342) (31,510,044) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 152,204,522 152,204,522 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิจํานวน 152.20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นทัง้หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช 

(ประเทศไทย) จาํกดั หุน้จาํนวน 90 ลา้นหุน้ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และหุน้จาํนวน 17.63 ลา้นหุน้

ของบรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน)  

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึ     

   กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 36,413,134 41,487,964 3,690,808 6,130,445 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 18,805,261 26,644,902 342,244 928,733 

 55,218,395 68,132,866 4,033,052 7,059,178 

 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
เจ้าหน้ีสญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 71,713,825 (3,580,959) 68,132,866 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 10,152,115 (525,510) 9,626,605 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 1,704,619 1,704,619 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (24,245,695) - (24,245,695) 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 57,620,245 (2,401,850) 55,218,395 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

เจ้าหน้ีสญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 7,355,596 (296,418) 7,059,178 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 170,290 170,290 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (3,196,416) - (3,196,416) 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 4,159,180 (126,128) 4,033,052 

 

อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีนํ่ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเชา่ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 คอื รอ้ยละ 5.13 ถงึ รอ้ยละ 8.88 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก

ทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัสาํหรบัปีทีใ่ชส้าํหรบังวดระหวา่งกาลหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 คอื อตัรารอ้ยละ 0.01 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่างกาลหกเดอืน

สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 คอือตัราร้อยละ 0.02 ต่อปี ทัง้นี้อตัราภาษีเงนิได้ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัสถาบนั 

สอนภาษาไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี
 

15 ทุนเรือนหุ้น 

 

  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 

  จาํนวน    

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญัท่ี  ส่วนเกิน  

 จดทะเบียน ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท 
      

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) - - - - 

การออกหุน้ 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 (471,083,245) - - (353,617,102) (353,617,102) 

ลดมลูคา่ทีต่ราไว ้      

   จากหุน้ละ 1 บาทเป็น 0.5 บาท - - (392,630,850) - (392,630,850) 

การออกหุน้ 471,157,020 - - - - 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 1,415,073,775 785,261,701 392,630,851 - 392,630,851 
 

เมื่อวนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (ครัง้ที่ 29/2565) มมีตอินุมตัิการชดเชยผลขาดทุนสะสม  

โดยหกัจากทุนสาํรองตามกฎหมายและสว่นเกนิมลูคา่หุน้จาํนวน  46,795,718 บาท และ 353,617,102 บาท ตามลาํดบั 
 

เมือ่วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ที ่29/2565) ไดม้มีตลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาํนวน 

471,083,245 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 943,916,755 บาท โดยการตดัหุน้สามญั 

ทีไ่มไ่ดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 471,083,245 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนดงักล่าว 

กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 (ครัง้ที ่29/2565) ไดม้มีตลิดทุนชําระแลว้ โดยการลดมูลค่า

หุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็น 0.5 บาท จากจํานวน 785,261,701 บาท เป็น 392,630,850.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน

สะสมของบรษิทั บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 (ครัง้ที ่29/2565) ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัแบบมอบอํานาจทัว่ไป ในจํานวนไม่เกนิ 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

จํานวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2565 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 สาํรองตามกฏหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม  46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 

การหกักลบขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 15) (46,795,718) - (46,795,718) - 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน  - 46,795,718 - 46,795,718 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกว่าสํารองนี้จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน 

จดทะเบยีน สาํรองนี้ไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จํากดั (มหาชน) บรษิทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากดั ซึ่งตัง้อยู ่

ในประเทศไทย และครอบครวัจุฬางกรู โดยถอืหุน้ในบรษิทัจาํนวนรอ้ยละ 20.70 รอ้ยละ 7.42 รอ้ยละ 5.95 และรอ้ยละ 5.01 ตามลาํดบั 

หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 60.92 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

17.1 รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,543,972 2,965,520 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,943,890 1,764,906 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35,291 33,532 35,291 33,532 

 35,291 33,532 1,979,181 1,798,438 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

17.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 498,440 615,714 493,896 613,890 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   ผูบ้รหิารคนสาํคญั 4,932 - 4,932 - 
 

17.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 7)     

   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัยอ่ย - - 34,643,472 36,787,043 

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

   บรษิทัยอ่ย - - 2,543,472 4,687,043 
     

ดอกเบีย้ค้างรบั (หมายเหตุ 7)     

   (รวมอยูใ่นลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   ดอกเบีย้คา้งรบัของบรษิทัยอ่ย - - 67,674,342 130,613,344 

   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (67,674,342) (130,613,344) 

   บรษิทัยอ่ย - - - - 
     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน      

   (รวมอยูใ่นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 

      สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย)     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,322,961 - - 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,146,880 1,765,431 1,146,324 1,765,028 
     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,055,928 5,794,593 3,017,620 5,723,268 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

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 

 

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี รอ้ยละ 6.13 และ 

ไมม่ดีอกเบีย้โดยมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

 

เนื่องจากเงนิใหกู้ย้มืมรีะยะสัน้ มลูคา่ยุตธิรรมจงึมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีโดยผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั  

 

17.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 10,000,000 - 

   ผูบ้รหิารคนสาํคญั 15,000,000 - 15,000,000 10,000,000 

 15,000,000 - 25,000,000 10,000,000 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากผูบ้รหิารคนสาํคญัอยูใ่นสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงนิบาท ไมม่ดีอกเบีย้และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

17.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 15,159,226 14,463,691 10,429,300 10,329,182 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,110,730 929,182 1,110,730 929,182 

 16,269,956 15,392,873 11,540,030 11,258,364 

 

18 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพนั 

 

18.1 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อการดําเนินธุรกจิ 

จาํนวน 0.25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จาํนวน 0.50 ลา้นบาท) 

 

18.2 ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาแฟรนไชส ์

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัสําหรบัค่าตอบแทนต่อเนื่อง 

ในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิสถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 

 

ก) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 

 

ข) คา่ธรรมเนียมต่อเนื่องในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของแฟรนไชส ์



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

18.3 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะสัน้สาํหรบัพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้ 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 4,783,643 14,218,739 - - 

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 75,000 - - 

 4,783,643 14,293,739 - - 

 

19 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ 

 

1)  การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

จํานวน 471,958,377.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดนํ้าออกจําหน่ายจํานวน 471,157,020 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท 

 

2)  การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในจํานวนไม่เกนิ 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 471,958,377.50 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น  

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

3)  การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่3 (WAVE-W3) ในจาํนวนไมเ่กนิ 2,617,539,003 หน่วย ใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัท ที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นในอตัรา 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 

ทีอ่ตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้ ในราคาการใชส้ทิธ ิ0.15 บาทต่อหุน้ 

 

20 การอนุมติัข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
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