
บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน พ.ศ . 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(กลุ่มกิจการ) และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท)  
ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและ 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 



ข้อมูลและเหตกุารณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 1 เรื่องฐานะทางการเงนิ โดยกลุ่มกจิการมผีลการดําเนินงาน
ขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและแผนธุรกจิของกลุ่มกจิการขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ในแผนรวมถงึความสามารถของกลุ่มกจิการในการจดัหา
แหล่งเงนิทุนเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ที่อธบิายถึงเรื่องอตัราส่วนของส่วนของ
เจา้ของต่อทุนชําระแลว้ของกลุ่มกจิการ ซึ่งเป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชําระแลว้ 
และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยยงัคงใชม้าตรการดาํเนินการเพื่อเตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครือ่งหมาย C (Caution) 
บนหลกัทรพัย์ของบรษิัท ทัง้นี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้าต่อข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,940,667 6,354,998 26,595 31,226

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 6 - 5,000,000 - 5,000,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6 313,350,000 - 313,350,000 -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 25,211,796 11,643,307 1,861,698 4,988,183

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.4 - - 180,000,000 180,000,000

สนิคา้คงเหลอื 357,684 434,689 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9,844,890 10,469,677 1,319,769 1,855,657

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 196,524,837 - 48,499,153

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 351,705,037 230,427,508 496,558,062 240,374,219

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 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

สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 10 25,458,521 25,917,184 40,221 62,627

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 56,072,708 66,554,885 3,112,434 7,645,855

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 17,772,859 21,369,344 - -

คา่ความนิยม 180,000,000 180,000,000 - -

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

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 24,021,771 23,204,988 1,407,314 1,354,036

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 324,546,556 646,798,830 97,647,366 315,033,215

รวมสินทรพัย ์ 676,251,593 877,226,338 594,205,428 555,407,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 65,654,721 69,262,421 39,480,389 39,968,743

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 50,267,568 37,907,547 - -

รายไดร้บัลว่งหน้า 153,122,622 98,118,045 - 1,399

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 32,078,760 27,286,122 6,942,031 13,398,032

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 12.1 36,400,000 17,500,000 36,400,000 17,500,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.5 18,000,000 - 25,000,000 10,000,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่

   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 34,325,278 41,487,964 2,315,614 6,130,445

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12.2 121,342,389 125,346,088 121,342,389 124,291,790

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 35,726 20,672 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น                       14,032,003 20,097,475 221,315 1,277,370

หน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 208,282,028 - -

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  525,259,067 645,308,362 231,701,738 212,567,779

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 13 23,094,496 26,644,902 173,000 928,733

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,014,892 15,580,611 16,751,255 13,711,459

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน                  42,109,388 101,648,289 16,924,255 74,062,968

รวมหนี้สิน 567,368,455 746,956,651 248,625,993 286,630,747

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 12,812,053,036 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

(พ.ศ. 2564: 1,415,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 6,406,026,518 1,415,000,000 6,406,026,518 1,415,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

(พ.ศ. 2564: 785,261,701 หุน้

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 15 392,630,851 785,261,701 392,630,851 785,261,701

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 15 - 353,617,102 - 353,617,102

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

ขาดทุนสะสม (277,486,352) (1,045,072,865) (41,853,294) (916,897,834)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (6,261,361) (10,331,969) (5,198,122) -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 108,883,138 130,269,687 345,579,435 268,776,687

รวมส่วนของเจ้าของ 108,883,138 130,269,687 345,579,435 268,776,687

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 676,251,593 877,226,338 594,205,428 555,407,434

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 77,788,663 72,445,024 - -
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (64,156,456) (42,735,812) - -

กาํไรข ัน้ต้น 13,632,207 29,709,212 - -
รายไดอ้ื่น 690,363 11,750,673 908,541 5,150,598
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (9,545,892) (5,915,291) - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (26,010,157) (26,594,017) (8,750,005) (11,255,449)
กาํไร(ขาดทุน)อื่น - (377,480) - 34,645,458
ตน้ทุนทางการเงนิ (3,902,647) (5,677,906) (2,785,857) (4,427,354)
สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่ม - 2,314,113 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (25,136,126) 5,209,304 (10,627,321) 24,113,253
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (29,058) (134) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง, สทุธิจากภาษีเงินได้ (25,165,184) 5,209,170 (10,627,321) 24,113,253

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ,
สทุธจิากภาษเีงนิได้ - (26,864,452) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (25,165,184) (21,655,282) (10,627,321) 24,113,253

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนภายหลงั :
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (5,198,122) - (5,198,122) -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (30,363,306) 5,209,170 (15,825,443) 24,113,253

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - - - -
(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (26,864,452) - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (30,363,306) (21,655,282) (15,825,443) 24,113,253

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

6



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (25,165,184) 5,209,170 (10,627,321) 24,113,253

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (26,864,452) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (25,165,184) (21,655,282) (10,627,321) 24,113,253

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(25,165,184) (21,655,282) (10,627,321) 24,113,253

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (30,363,306) 5,209,170 (15,825,443) 24,113,253

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (26,864,452) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (30,363,306) (21,655,282) (15,825,443) 24,113,253

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(30,363,306) (21,655,282) (15,825,443) 24,113,253

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.032) 0.007 (0.014) 0.031

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (0.034) - -

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.032) 0.006 (0.014) 0.026

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (0.034) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

7



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้รกิาร 195,060,199 231,044,681 - -
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (179,312,787) (167,004,644) - -

กาํไรข ัน้ต้น 15,747,412 64,040,037 - -
รายไดอ้ื่น 25,639,343 33,272,042 21,311,949 10,171,758
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (27,912,695) (22,165,473) - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (147,029,886) (82,420,115) (21,572,349) (31,735,248)
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (1,943,890) (13,215,468)
(ขาดทนุ)กาํไรอื่น 8.3, 9.2 (13,887,926) 428,288 93,918,217 89,740,471
ตน้ทนุทางการเงนิ (12,094,079) (17,717,686) (8,569,556) (13,959,892)
สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่ม 9.2 10,016,390 16,443,877 - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (149,521,441) (8,119,030) 83,144,371 41,001,621
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 14 (47,948) (2,389) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวดจากการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (149,569,389) (8,121,419) 83,144,371 41,001,621

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ,
สทุธจิากภาษเีงนิได้ 125,255,733 (22,035,194) - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบังวด (24,313,656) (30,156,613) 83,144,371 41,001,621

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทนุภายหลงั :
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

ในตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 6 (5,198,122) - (5,198,122) -

(ขาดทนุ)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (155,911,012) (8,121,419) 76,802,748 41,001,621

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - - - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 125,255,733 (22,035,194) - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (30,655,279) (30,156,613) 76,802,748 41,001,621

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (149,569,389) (8,121,419) 83,144,371 41,001,621

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 125,255,733 (22,035,194) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (24,313,656) (30,156,613) 83,144,371 41,001,621

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(24,313,656) (30,156,613) 83,144,371 41,001,621

การแบง่ปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (155,911,012) (8,121,419) 76,802,748 41,001,621

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 125,255,733 (22,035,194) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (30,655,279) (30,156,613) 76,802,748 41,001,621

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(30,655,279) (30,156,613) 76,802,748 41,001,621

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.190) (0.010) 0.106 0.052

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.160 (0.028) - -

(ขาดทนุ)กาํไรต่อหุน้ปรบัลด

- การดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.190) (0.010) 0.056 0.043

- การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 0.084 (0.028) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

9



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

การวดัมลูค่าเงิน

ส่วนแบ่ง ลงทนุในตราสาร รวม

จดัสรรแล้ว - กาํไร(ขาดทนุ) การเปลี่ยน ทนุด้วยมลูค่า องคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม เบด็เสรจ็อื่น สดัส่วนเงินลงทนุ ยตุิธรรมผ่านกาํไร อื่นของส่วน ผ ู้เป็นเจ้าของ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทนุสะสม ของบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (351,227,734) (14,237,135) (1,063,239) - (15,300,374) 819,146,413 819,146,413

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

จาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - 3,629,725 - - 3,629,725 3,629,725 3,629,725

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (381,384,347)    (10,607,410)      (1,063,239)        - (11,670,649)    792,619,525 792,619,525

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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) - 793,043,670 - - - - 46,795,718 46,795,718

การหกักลบขาดทุนสะสม 16 - - (46,795,718) - - - - - (46,795,718) (46,795,718)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (25,457,157) - - - - (25,457,157) (25,457,157)

การวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่

ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6 - - - - - - (5,198,122) (5,198,122) (5,198,122) (5,198,122)

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

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 392,630,851 - - (277,486,352)    - (1,063,239)        (5,198,122) (6,261,361)     108,883,138 108,883,138

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ขาดทนุ)กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

10



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

การวดัมลูค่าเงิน

ลงทุนในตราสาร รวม

ทุนด้วยมลูค่า องคป์ระกอบ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยตุิธรรมผา่นกาํไร อื่นของส่วน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ของเจ้าของ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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) - 793,043,670 - - 46,795,718

การหกักลบขาดทุนสะสม 16 - - (46,795,718) - - - (46,795,718)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 82,000,870 - - 82,000,870

การวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6 - - - - (5,198,122) (5,198,122) (5,198,122)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 392,630,851 - - (41,853,294) (5,198,122) (5,198,122) 345,579,435

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ขาดทุน)กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

11



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (149,521,441) (8,119,030) 83,144,371 41,001,621

- จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 125,255,733 (22,796,299) - -

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (24,265,708) (30,915,329) 83,144,371 41,001,621

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคา 10 9,875,371 24,074,305 22,406 68,660

ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 34,249,151 89,463,843 4,533,421 4,525,749

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 3,596,485 9,680,687 - -

ดอกเบีย้รบั (580,749) (1,837,891) (2,002,209) (2,734,699)

รายไดเ้งนิปันผล - (2,640,869) - (2,640,869)

กําไรจากการเปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 9.2 - - (33,548,122) -

กลบัรายการเงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจา่ยจากบคุคลภายนอก 12.1 (16,850,565) - (16,850,565) -

กําไรจากการตดัจาํหน่ายเงนิมดัจาํ (5,000,000) - - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ - (428,288) - (428,288)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - 1,943,890 13,215,468

ตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 3,441,595 - 939,671 -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (53,139,033) - - -

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8.3 13,887,926 (12,546,615) (60,370,095) (89,312,182)

กําไรจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิ - (5,874) - (5,874)

กําไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - (11,755,296) - -

กําไรจากการจาํหน่ายสว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ (69,123) (343,799) - (9,241)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ 10 28,547 2,198,131 - 100

กําไรจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (203,567) - -

คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,290,780 2,863,810 1,896,295 1,666,535

ตน้ทุนทางการเงนิ 12,094,079 24,522,816 8,569,556 13,959,892

สว่นแบง่กําไรสทุธจิากบรษิทัรว่ม 9.2 (10,016,390) (16,443,877) - -

(30,457,634) 75,682,187 (11,721,381) (20,693,128)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

12



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (13,567,398) 10,219,566 3,126,485 3,351,539
- สนิคา้คงเหลอื 77,005 5,405,327 - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2,504,137) 2,270,416 (189,152) (213,562)
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (920,221) 4,982,383 (53,278) (33,075)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 14,134,677 20,345,690 - 700,000
- รายไดร้บัล่วงหน้า 55,004,577 (42,353,831) (1,399) -
- ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 13,074,531 6,308,525 1,712,240 9,047,015
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (1,065,472) (5,973,796) (1,056,055) (661,595)
- จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (193,997) - -
- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ - (1,103,461) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 33,775,928 75,589,009 (8,182,540) (8,502,806)
จา่ยดอกเบีย้ (16,025,407) (23,040,577) (12,387,232) (12,068,277)
(จา่ย)รบัคนืภาษเีงนิได้ (345,565) 7,105,354 (214,631) 2,328,631

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 17,404,956 59,653,786 (20,784,403) (18,242,452)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีย้รบั 579,658 1,846,410 58,319 1,269,498
เงนิปันผลรบั - 28,581 - 28,581
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 5,000,000 2,431,213 5,000,000 2,431,213

เงนิสดรบัจากการชาํระหน้ีเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 700,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - (3,400,000)
เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บคุคลภายนอก (72,116,700) - - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10,098 - - -
เงนิสดจา่ยล่วงหน้าจากการซือ้เงนิลงทุน - - - (51,400,000)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 108,869,248 148,635,590 108,869,248 148,635,590
เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (72,116,700) (25,500,000)
เงนิสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ 69,481 1,010,613 - 9,346
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ (9,066,621) (2,677,046) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,153,648) (2,236,094) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 31,191,516 149,039,267 41,810,867 72,774,228

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

13



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18,000,000 - 18,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (3,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 12.1 41,400,000 5,000,000 41,400,000 5,000,000

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 12.1 (10,000,000) (2,000,000) (10,000,000) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12.2 (63,426,475) (150,149,863) (62,372,177) (71,801,740)

จา่ยคนืเงนิตน้ตามหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (34,376,628) (95,925,050) (4,570,564) (4,343,034)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (48,403,103) (243,074,913) (20,542,741) (71,144,774)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 193,369 (34,381,860) 483,723 (16,612,998)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด

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

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - 1,275,374 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (3,607,700) 24,969,222 (488,354) 16,479,043

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 2,940,667 4,673,240 26,595 23,176

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีม่สีาระสาํคญั มดีงัน้ี

การซือ้อุปกรณ์โดยมไิดช้าํระเงนิ 868,667 - - -

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 23,663,536 24,236,802 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

15 

 
1 ฐานะทางการเงิน 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ในข้อมูลทางการเงนิรวมของกลุ่มกิจการมหีน้ีสิ้นหมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม
จาํนวน 173 ลา้นบาท และมขีาดทุนสะสม จํานวน 277 ลา้นบาท และกลุ่มกจิการมผีลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์
ที่แสดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัเกี่ยวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ ทัง้นี้ผู้บรหิารได้จดัทํา
ประมาณการเงนิสดสําหรบัส่วนงานสอนภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะสามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผนใน
การขายแฟรนไชสเ์พิม่ขึน้และมกีารเปิดคอรส์สอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และยงัมแีผนงานในการ
จดัการส่งเสรมิการขายเพื่อทีจ่ะเพิม่ยอดอตัราการสมคัรของนักเรยีน และนอกจากน้ีกลุ่มกจิการไดด้ําเนินการจดัหาเงนิทุนเพื่อใชใ้นการ
ดําเนินกจิการอย่างเพยีงพอโดยการเพิม่ทุนซึง่มกีารอนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการจะสามารถดําเนินงานได้
อย่างต่อเน่ืองและรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของบรษิทัในปัจจุบนัและอนาคตโดยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดอืน นับจากวนัทีใ่นขอ้มูล
ทางการเงนิ ดงันัน้ขอ้มลูทางการเงนิรวมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 จงึจดัทาํขึน้ตามเกณฑก์ารดาํเนินงาน
ต่อเนื่อง 
 
2 อตัราส่วนของส่วนของเจ้าของต่อทุนชาํระแล้ว 

 
กลุ่มกจิการมสี่วนของเจา้ของเท่ากบัรอ้ยละ 28 ของทุนชาํระแลว้ตามขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาล ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
ซึง่เป็นอตัราสว่นทางการเงนิทีส่่วนของเจา้ของมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ยงัคงใชม้าตรการดาํเนินการเพือ่เตอืนผูล้งทุนโดยการขึน้เครือ่งหมาย C (Caution) ไวท้ีห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของบรษิทัอยา่งต่อเน่ือง
จากวันที่เริ่มประกาศขึ้นเครื่องหมาย C เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทัง้นี้ เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดําเนินการกรณีบรษิัทจดทะเบยีนมเีหตุการณ์ที่อาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและการดําเนินธุรกจิ  
พ.ศ. 2561 อน่ึง บริษัทได้ดําเนินการจดัประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดงักล่าวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2565, วนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2565  
 
3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามที่แตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ
สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 
และวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2566 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิตามส่วนงานในส่วนที่แสดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 
ทีนํ่าเสนอต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการ
จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการ 
ทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดําเนินงานเพียงส่วนงานเดยีว คือ ธุรกิจสถาบนัสอนภาษา โดยกลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจ 
ในเขตภูมศิาสตร์เดยีวคอืประเทศไทย กลุ่มกจิการประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไร
ขัน้ตน้เป็นหลกั ซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดัผลกาํไรขัน้ตน้จากการดาํเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได ้กาํไรจาก
การดาํเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงในงบการเงนิจงึถอืเป็นรายงานตามสว่นงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
 
คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการดาํเนินงาน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มกจิการไมม่ลีกูคา้รายใดรายหนึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลกูคา้ของกลุ่มกจิการมลีกูคา้เป็นจาํนวนมาก 
 
รายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการมกีารรบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 
 
6 มูลค่ายตุิธรรม  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
ราคาตามบญัช ี
 
 ข้อม ูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อม ูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 ์

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
313,350,000 

 
- 

 
313,350,000 

 
- 
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6 มูลค่ายตุิธรรม (ต่อ) 

 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน
ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

สินทรพัยท์างการเงิน
ที่วดัม ูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 - 5,000,000 
จาํหน่าย - (5,000,000) 
เปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ   
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 318,548,122 - 
การวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม   
   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (5,198,122) - 
ยอดปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 313,350,000 - 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 
 

 มูลค่ายตุิธรรม ข้อมูลที่ไม  ่
ช่วงของข้อมูล คาํอธิบาย 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สามารถสงัเกตได้ 

 บาท  
สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่ 

จะไดร้บัจากการขาย 
เงนิลงทุนในตราสานทุนทีไ่มอ่ยู่
ในความตอ้งการของตลาด 

313,350,000 อตัราคดิลด รอ้ยละ 7 - 8 
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6 มูลค่ายตุิธรรม (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้: 
 
  ผลกระทบต่อขอ้มูลที่ไม ่สามารถสงัเกตได้ที่กาํหนดไว้ 
  การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมขึน้ การลดลง 
  ในข้อสมมติ ของข้อสมมติ ของข้อสมมติ 
     
ตราสารทุนไมจ่ดทะเบยีน อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.1 ลดลง รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 
 
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 ลูกหนี้การคา้และลูกหน้ีอื่น เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจากมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 5,266,355 3,615,453 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 4,962,453 3,311,551 - - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 15,739,140 6,203,650 188,719 301,140 
ลกูหน้ีอื่น 1,464,381 900,906 - - 
ลกูหน้ี - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.3)  - - 101,447,321 167,400,387 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (99,774,342) (162,713,344) 
ลกูหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ - - 1,672,979 4,687,043 
รายไดค้า้งรบั 3,045,822 1,227,200 - - 
 25,211,796 11,643,307 1,861,698 4,988,183 
 
ลกูหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหน้ีการคา้     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,446,192 2,045,762 - - 
   3 - 6 เดอืน 2,333,418 82,946 - - 
   6 - 12 เดอืน - - - - 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 1,486,745 1,486,745 - - 
รวมลกูหน้ีการคา้ 5,266,355 3,615,453 - - 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ (303,902) (303,902) - - 
ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 4,962,453 3,311,551 - - 
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8 สินทรพัยท์ี่ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

 
การดาํเนินงานที่ยกเลิก 
 
บริษทั เจฟเฟอร  ์เรสโตรองต  ์จาํกดั 
 
ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ประกาศความตัง้ใจที่จะขายบรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั (เจฟเฟอร์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
กลุ่มกิจการ โดยบริษัทย่อยดงักล่าวได้ถูกจําหน่ายไปเมื่อวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 และได้รายงานอยู่ในรอบระยะเวลาปัจจุบัน 
เป็นส่วนการดําเนินงานทีย่กเลกิ ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนการดําเนินงานทีย่กเลกิสําหรบัช่วงระยะเวลาก่อนวนัทีไ่ดจ้ําหน่าย
ไปแสดงดงัต่อไปน้ี 
 
8.1 ข้อมูลทางการเงินและกระแสเงินสด 

 
ข้อมูลทางการเงนิและกระแสเงินสดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด ที่นําเสนอสําหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 และสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 28 มีนาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
รายได ้ 21,039,213 89,501,146 
ตน้ทุน (8,035,982) (35,100,564) 
กาํไรขัน้ตน้ 13,003,231 54,400,582 
รายไดอ้ืน่  30,745 25,902,991 
คา่ใชจ้่ายในการขาย (10,551,453) (93,333,990) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (5,468,351) (27,262,663) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (542,572) (6,805,130) 
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (3,528,400) (47,098,210) 
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได ้ - 761,106 
ขาดทุนหลงัหกัภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก (3,528,400) (46,337,104) 
กาํไรจากการขายบรษิทัยอ่ยหลงัภาษ ี 128,784,133 - 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ ื่นจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 125,255,733 (46,337,104) 
   
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการดาํเนินงาน (341,003) 126,669,500 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการลงทุน 38,617 1,542,148 
กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 1,153,305 (127,704,938) 
รวมกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จากบริษทัย่อย 850,919 506,710 
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8 สินทรพัยท์ี่ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ) 

 
8.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยที่จาํหน่ายไป 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 28 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 
 บาท 
  
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืคา้งรบั  
เงนิสด 10,098 
รวมสิง่ตอบแทนจากการจาํหน่ายไป 10,098 
หกั  มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยสุ์ทธทิีจ่าํหน่าย (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 
แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 28 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,059,595 2,208,676 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหนี้อื่น 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 
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8 สินทรพัยท์ี่ถือไว้เพือ่ขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ) 

 
8.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยที่จาํหน่ายไป (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 28 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 951,762 18,659,857 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอื่น 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 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 19,410,413 19,410,413 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,077,442 5,077,442 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 7,937,234 7,937,234 
รวมหนี้สิน 203,393,648 208,282,028 
 

สินทรพัยท์ี่ถือไว้เพือ่ขาย 
 

8.3 บริษทั ไทยโซลาร  ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการไดจ้ําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอรย์ี่ 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) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

23 

 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
การลงทุนเพิม่ 72,116,700 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด 72,116,700 
 

ณ วนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ทุนในบรษิทั เวฟ อเีอสจ ีจํากดั (เดมิชื่อ “บรษิทั เวฟ ฟู้ด จํากดั”) ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทัจํานวน 72.12 ลา้นบาท และเวฟ อเีอสจ ีไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 โดยการเพิม่ทุนดงักล่าวไมส่่งผลต่อสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ย  
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 หุ้นทัง้หมดของบรษิทั 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 

(ร้อยละ)  

 ประเภทของธรุกิจ 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ  ์
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

วิธ ีการวดั 
มูลค่า 

       

บริษทัร่วม 
บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย - 20.71 วธิสีว่นไดเ้สยี 
    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น      
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 308,531,732 285,000,000 
สว่นแบ่งกาํไร 10,016,390 - 
เปลีย่นสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ 
   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (หมายเหตุ 6) 

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

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ - - 
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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
เพิ่มทุนใหม่จํานวน 6,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งมีทุนชําระแล้วเป็นจํานวน 1,856,000,000 บาท  
โดยบรษิทัไม่ไดล้งทุนในการเพิม่ทุนดงักล่าว ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในเมกะวตัต ์ลดลงจาก
รอ้ยละ 20.71 เป็นรอ้ยละ 15.36 และบรษิัทไม่ได้มอีทิธพิลอย่างมสีาระสําคญัต่อเมกะวตัต์ ทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงสถานะ 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (หมายเหตุ 6)  
โดยบรษิัทรบัรู้กําไรจากการเปลี่ยนสถานะดงักล่าวในกําไร(ขาดทุน)อื่นของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการจํานวน 
33.55 ลา้นบาท 

 
10 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร สินทรพัย ์
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่ม ีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุ      
   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 25,917,184 21,369,344 62,627 - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 9,445,613 - - - 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (358) - - - 
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (28,547) - - - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (9,875,371) (3,596,485) (22,406) - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 25,458,521 17,772,859 40,221 - 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 66,554,885 7,645,855 
เพิม่ขึน้ 23,766,974 - 
คา่เสือ่มราคา (34,249,151) (4,533,421) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 56,072,708 3,112,434 
 
12 เงินก ู้ย ืม 

 
12.1 เงินก ู้ย ืมระยะส ัน้จากบคุคลภายนอก 

 
ในระหว่างงวด บรษิทัไดกู้ย้มืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกเพิม่จํานวน 41.4 ลา้นบาทและชาํระคนืจํานวน 10 ลา้นบาท 
กลุ่มกจิการบนัทกึกลบัรายการเงนิกูย้มืจาํนวน 12.5 ลา้นบาทและดอกเบีย้คา้งจ่ายจาํนวน 4.35 ลา้นบาท รวม 16.85 ลา้นบาท
เป็นรายไดอ้ื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ เนื่องจากจะไม่ตอ้งจ่ายชาํระคนื 

 
12.2 เงินก ู้ย ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ระยะเวลาครบกาํหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว     
ภายใน 1 ปี 121,342,389 125,346,088 121,342,389 124,291,790 
ภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 59,422,776 - 59,422,776 
 121,342,389 184,768,864 121,324,389 183,714,566 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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12 เงินก ู้ย ืม (ต่อ) 

 

12.2 เงินก ู้ย ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 184,768,864 183,714,566 
เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด (63,426,475) (62,372,177) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 121,342,389 121,342,389 
 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิจํานวน 121.34 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นทัง้หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช 
(ประเทศไทย) จาํกดั หุน้จาํนวน 90 ลา้นหุน้ของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และหุน้จาํนวน 17.63 ลา้นหุน้
ของบรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน)  
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 
 

13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึ     
   กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 34,325,278 41,487,964 2,315,614 6,130,445 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 23,094,496 26,644,902 173,000 928,733 
 57,419,774 68,132,866 2,488,614 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 25,356,864 (1,693,328) 23,663,536 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 2,464,129 2,464,129 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายชาํระ (36,840,757) - (36,840,757) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 60,229,932 (2,810,158) 57,419,774 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

27 

 
13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 
 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 - 224,060 224,060 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายชาํระ (4,794,624) - (4,794,624) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 2,560,972 (72,358) 2,488,614 
 
อตัรากูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีนํ่ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเช่า ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 คอื รอ้ยละ 5.13 ถงึ รอ้ยละ 8.88 
 
14 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก
ทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักสาํหรบัปีทีใ่ชส้าํหรบังวดระหวา่งกาลเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่
30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี 
 
15 ทุนเร ือนหุ้น 

 
  ทุนที่ออกและเร ียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 
  จาํนวน    
 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญัที่  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 (942,240,265) - - (353,617,102) (353,617,102) 
ลดมลูค่าทีต่ราไว ้      
   จากหุน้ละ 1 บาทเป็น 0.5 บาท - - (392,630,850) - (392,630,850) 
การออกหุน้ 12,339,293,301 - - - - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 12,812,053,036 785,261,701 392,630,851 - 392,630,851 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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15 ทุนเร ือนหุ้น (ต่อ) 

 

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 จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 943,916,755 บาท โดยการตดั 
หุน้สามญัที่ไม่ไดนํ้าออกจําหน่ายจํานวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนดงักล่าว 
กบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 (ครัง้ที ่29/2565) ไดม้มีตลิดทุนชําระแลว้ โดยการลดมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.5 บาท จากจํานวน 785,261,701 บาท เป็น 392,630,850.50 บาท เพื่อชดเชย 
ผลขาดทุนสะสมของบรษิทั บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

เมือ่วนัที ่11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ที ่29/2565) ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
แบบมอบอํานาจทัว่ไป ในจํานวนไม่เกนิ 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่27 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (ครัง้ที่ 1/2565)  ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท 
จํานวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 471,958,377.50 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ม่ไดนํ้าออกจําหน่ายจํานวน 471,157,020 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 (ครัง้ที ่1/2565)  ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
แบบมอบอํานาจทัว่ไป ในจํานวนไม่เกนิ 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จํานวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวนไม่เกนิ 11,868,136,281  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

16 สาํรองตามกฏหมาย 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน
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 กนัยายน  - 46,795,718 - 46,795,718 
 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกว่าสํารองนี้จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน 
จดทะเบยีน สาํรองนี้ไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท ์บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั เดอะ มอลล ์กรุ๊ป จาํกดั ซึง่ตัง้อยู่
ในประเทศไทย โดยถอืหุน้ในบรษิทัจํานวนรอ้ยละ 20.70 รอ้ยละ 7.42 และรอ้ยละ 5.95 ตามลําดบั หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 65.93 ถอืโดย
บุคคลทัว่ไป 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
17.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
รายได้อ ื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,331,329 3,929,934 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 455,250 - - 
 - 455,250 2,331,329 3,929,934 
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,943,890 2,661,841 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 53,278 50,622 53,278 50,622 
 53,278 50,622 1,997,168 2,712,463 

 
17.2 การซื้อสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 717,757 883,235 711,360 879,016 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
   ผูบ้รหิารคนสาํคญั 178,192 - 178,192 - 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
17.3 ยอดค้างชาํระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีอื่น (หมายเหตุ 7)     
   (รวมอยูใ่นลกูหน้ีอื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัยอ่ย - - 33,772,979 36,787,043 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (32,100,000) (32,100,000) 
   บรษิทัยอ่ย - - 1,672,979 4,687,043 
     
ดอกเบีย้ค ้างรบั (หมายเหตุ 7)     
   (รวมอยู่ในลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   ดอกเบีย้คา้งรบัของบรษิทัยอ่ย - - 67,674,342 130,613,344 
   หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  - - (67,674,342) (130,613,344) 
   บรษิทัยอ่ย - - - - 
     
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น      
   (รวมอยูใ่นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 
      สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย)     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,322,961 - - 
     
ดอกเบีย้ค ้างจ่าย     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,098,057 1,765,431 1,097,564 1,765,028 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย     
   ผูบ้รหิารคนสาํคญั 178,192 - 178,192 - 
     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,598,171 5,794,593 1,577,413 5,723,268 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
17.4 เงินให้ก ู้ย ืมระยะส ัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั  

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
เงินให้ก ู้ยืมระยะส ัน้   
   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 
 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี ร้อยละ 6.13 และ 
ไมม่ดีอกเบีย้โดยมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
 
เนื่องจากเงนิใหกู้ย้มืมรีะยะสัน้ มลูคา่ยุตธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีโดยผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั  
 

17.5 เงินก ู้ย ืมระยะส ัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
เงินก ู้ยืมระยะส ัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 7,000,000 10,000,000 
   ผูบ้รหิารคนสาํคญั 18,000,000 - 18,000,000 - 
 18,000,000 - 25,000,000 10,000,000 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากผูบ้รหิารคนสาํคญัอยูใ่นสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยอยูใ่นสกุลเงนิบาท ไมม่ดีอกเบีย้และมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
17.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,408,839 25,141,199 9,313,950 19,228,219 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,666,095 1,393,773 1,666,095 1,393,773 
 18,074,934 26,534,972 10,980,045 20,621,992 

 
18 หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพนั 

 
18.1 หนังสือค ํา้ประกนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกจิการ เพื่อการดําเนินธุรกจิ 
จาํนวน 0.25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จาํนวน 0.50 ลา้นบาท) 
 

18.2 ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาแฟรนไชส  ์
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัสําหรบัค่าตอบแทนต่อเน่ือง 
ในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกจิสถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปนี้ 
 
ก) คา่ธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 
 
ข) คา่ธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงทีข่องรายไดท้ีเ่กดิจากการดาํเนินงานของแฟรนไชส ์
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18 หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึน้และภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
18.3 ภาระผกูพนัที่เป็นข้อผกูตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที่กล ุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่ระยะสัน้สาํหรบัพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ 
 
ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายใน 1 ปี 1,977,418 14,218,739 - - 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 75,000 - - 
 1,977,418 14,293,739 - - 

 
19 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้จํานวน 7,852,612,103 หุน้ จากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน
การถอื (Rights Offering) แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึง่มมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยรบัชาํระทีม่ลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ
ทัง้สิน้ 785.26 ลา้นบาท ทําใหจ้าํนวนหุน้สามญัทีช่ําระเตม็มลูค่าแลว้มจีํานวน 8,637,873,804 หุน้ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการรบัชาํระค่าหุน้
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ
 
1)  การเพิม่ทุนจดทะเบยีนในบรษิทั เวฟ อเีอสจ ีจาํกดั จาํนวน 327.78 ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราหุน้ไวหุ้น้ละ 10 บาท  
 
2)  การเพิม่ทุนจดทะเบยีนในบรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จํากดั ในจํานวนไม่เกนิ 400 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 100 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่าํนวน 500 ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 
3)  การเพิม่ทุนจดทะเบยีนในบรษิทั เวฟ ทวี ีจํากดั จาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่

จาํนวน 150 ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 
20 การอนุมตัิข้อมลูทางการเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
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