
 

 

บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบั 
งวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักลา่วประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ 
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 และ 5 ทีอ่ธบิายถึงนโยบายการบัญชเีกี่ยวกบัการน า
ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 42,151,496 70,062,868 212,651 53,959,088

เงนิลงทนุระยะสัน้ - 2,178,813 - 2,178,813

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 10 66,154,054 - 66,154,054 -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 11 59,509,295 53,769,835 1,770,571 287,105,268

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.4 - - 854,797,250 1,157,552,900

สนิคา้คงเหลอื 10,767,334 17,214,646 - -

รายการโทรทศัน์ระหวา่งผลติ 1,106,949 4,156,727 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 26,497,522 37,425,050 4,271,573 4,279,797

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 12 - 1,508,815,027 - 215,000,000

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 206,186,650 1,693,622,966 927,206,099 1,720,075,866

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 70,500,000 1,500,000 70,000,000 -

เงนิมดัจ าจากการซื้อเงนิลงทนุ 13 85,000,000 - 85,000,000 -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 14.1 - - - -

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 14.2 341,231,879 509,428,233 132,444,870 213,671,955

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 15 80,049,854 117,981,589 3,998,457 7,974,036

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 212,219,863 - 15,195,531 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 158,846,587 167,586,414 - -

คา่ความนยิม 798,143,184 798,143,184 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 8,624,312 8,624,312 8,624,312 8,624,312

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 76,167,291 83,527,546 1,287,207 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,830,782,970 1,686,791,278 316,550,377 231,559,487

รวมสินทรพัย ์ 2,036,969,620 3,380,414,244 1,243,756,476 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 88,710,261 80,990,309 47,705,189 28,109,732

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17.1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 109,103,699 98,840,629 - 4,879

รายไดร้บัลว่งหน้า 171,871,441 220,425,191 1,399 1,399

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 68,398,122 56,636,905 10,001,206 7,409,075

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 17.2 40,000,000 60,000,000 40,000,000 60,000,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.5 27,000,000 42,500,000 16,000,000 58,500,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

   สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 1,129,731 - 514,765

หนี้สนิตามสญัญาเชา่

   สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 134,446,842 - 5,794,499 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17.3 172,895,359 222,394,287 68,558,183 116,878,127

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 14,266 55,406 - -

เงนิมดัจ าจากการขายเงนิลงทนุ - 120,000,000 - 120,000,000

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                       19,632,413 25,558,170 716,485 11,230,493

หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 12 - 544,917,910 - -

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  882,072,403 1,523,448,538 238,776,961 452,648,470

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี้อื่น - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,376,048 4,170,554 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - 2,326,756 - 1,845,200

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 18 77,303,083 - 8,635,152 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17.3 272,730,697 269,148,565 218,254,290 188,953,413

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,138,596 13,486,126 10,977,501 9,441,769

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 24,609,062 25,370,166 - -

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น                       10,741,856 12,187,591 - -

-รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  405,899,342 326,689,758 237,866,943 200,240,382

รวมหน้ีสิน 1,287,971,745 1,850,138,296 476,643,904 652,888,852

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

3



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

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

30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้                                

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจ านวน 1,520,842,672 หุน้ 

(พ.ศ. 2562: 510,070,000 หุน้) 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 19 1,520,842,672 510,070,000 1,520,842,672 510,070,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 467,951,591 หุน้ 

(พ.ศ. 2562: 467,950,000 หุน้) 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 19 467,951,591 467,950,000 467,951,591 467,950,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 448,810,135 448,802,180 448,810,135 448,802,180

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (209,467,707) (178,795,504) (196,444,872) 335,198,603

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (5,091,862) 50,868,651 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 748,997,875 835,621,045 767,112,572 1,298,746,501

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - 694,654,903 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 748,997,875 1,530,275,948 767,112,572 1,298,746,501

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 2,036,969,620 3,380,414,244 1,243,756,476 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

4



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บำท บำท บำท บำท
รำยได้ 

รายไดจ้ากการขาย 70,124,483 123,266,919 - -
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 107,677,298 154,914,666 - -

รวมรำยได้ 177,801,781 278,181,585 - -

ต้นทนุ

ตน้ทนุขาย (25,422,301) (45,473,547) - -
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (67,194,251) (109,972,926) - -

รวมต้นทนุ (92,616,552) (155,446,473) - -

ก ำไรขัน้ต้น 85,185,229 122,735,112 - -
รายไดอ้ื่น 1,661,826 6,635,883 63,531 40,981,038
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 239,214 - 29,415,994 -
คา่ใชจ่้ายในการขาย (51,646,040) (91,195,285) - -
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (53,305,495) (56,806,608) (36,541,985) (13,810,776)
ตน้ทนุทางการเงนิ (13,356,743) (11,118,575) (5,221,469) (7,453,706)
สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม 4,748,391 18,945,347 - -

(ขำดทนุ)ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (26,473,618) (10,804,126) (12,283,929) 19,716,556
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 261,423 (4,062,560) - (4,275,323)

(ขำดทนุ)ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (26,212,195) (14,866,686) (12,283,929) 15,441,233
ขาดทนุส าหรบังวดจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - (1,879,927) - -

(ขำดทนุ)ก ำไรส ำหรบังวด (26,212,195) (16,746,613) (12,283,929) 15,441,233

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด
- จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงั :
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วม

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 16,357,923 (3,903,637) - -

(ขาดทนุ)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง (9,854,272) (18,770,323) (12,283,929) 15,441,233

- จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ
ขาดทนุจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - (4,576,124) - -

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด
จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - (6,456,051) - -

(ขำดทนุ)ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (9,854,272) (25,226,374) (12,283,929) 15,441,233

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

5



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปัน(ขำดทนุ)ก ำไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การด าเนนิงานต่อเนื่อง (26,212,195) (14,866,686) (12,283,929) 15,441,233

- การด าเนนิงานทีย่กเลกิ - (1,573,969) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (26,212,195) (16,440,655) (12,283,929) 15,441,233

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - (305,958) - -

(26,212,195) (16,746,613) (12,283,929) 15,441,233

กำรแบง่ปัน(ขำดทนุ)ก ำไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- การด าเนนิงานต่อเนื่อง (9,854,272) (18,770,323) (12,283,929) 15,441,233

- การด าเนนิงานทีย่กเลกิ - (2,715,917) - -

รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (9,854,272) (21,486,240) (12,283,929) 15,441,233

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - (3,740,134) - -

(9,854,272) (25,226,374) (12,283,929) 15,441,233

(ขำดทนุ)ก ำไรต่อหุ้น 20

(ขาดทนุ)ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานและปรบัลด

- การด าเนนิงานต่อเนื่อง (0.056) (0.032) (0.026) 0.033

- การด าเนนิงานทีย่กเลกิ - (0.003) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
รำยได้ 

รายไดจ้ากการขาย 179,350,844 394,728,630 - -
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 367,357,036 454,058,970 - -

รวมรำยได้ 546,707,880 848,787,600 - -

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (66,857,945) (142,172,837) - -
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (226,250,798) (337,268,416) - -

รวมต้นทนุ (293,108,743) (479,441,253) - -

ก ำไรขัน้ต้น 253,599,137 369,346,347 - -
รายไดอ้ื่น 7,286,935 12,065,574 33,199,817 125,537,886
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14.1 38,717,006 - 20,000,000 -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14.2 900,601 - 126,315,375 -
ค่าใชจ่้ายในการขาย (179,037,770) (284,901,775) - -
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (162,370,157) (176,328,043) (91,810,934) (41,628,233)
ตน้ทุนทางการเงนิ (34,862,096) (34,904,859) (16,740,432) (22,519,151)
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่ม 14.2 23,642,905 54,994,267 - -

(ขำดทนุ)ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (52,123,439) (59,728,489) 70,963,826 61,390,502
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 21 746,839 (6,753,623) - (7,405,415)

(ขำดทนุ)ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (51,376,600) (66,482,112) 70,963,826 53,985,087
(ขาดทุน)ก าไรส าหรบังวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 12.1 (33,620,523) 11,705,318 - -

(ขำดทนุ)ก ำไรส ำหรบังวด (84,997,123) (54,776,794) 70,963,826 53,985,087

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด
- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 10,500,255 - 4,763,630
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (952,726) - (952,726)
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่ม

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 14.2 37,567,945 (18,400,920) - -

(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (13,808,655) (75,335,503) 70,963,826 57,795,991

- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 12.1 522,690 (4,812,477) - -

(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 12.1 (33,097,833) 6,892,841 - -

(ขำดทนุ)ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (46,906,488) (68,442,662) 70,963,826 57,795,991

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหต ุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบง่ปัน(ขำดทนุ)ก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (51,376,600) (66,482,112) 70,963,826 53,985,087

- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (7,952,235) 2,129,932 - -

รวมส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (59,328,835) (64,352,180) 70,963,826 53,985,087

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (25,668,288) 9,575,386 - -

(84,997,123) (54,776,794) 70,963,826 53,985,087

กำรแบง่ปัน(ขำดทนุ)ก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (13,808,655) (75,335,503) 70,963,826 57,795,991

- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (7,821,563) 899,868 - -

รวมส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (21,630,218) (74,435,635) 70,963,826 57,795,991

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (25,276,270) 5,992,973 - -

(46,906,488) (68,442,662) 70,963,826 57,795,991

(ขำดทนุ)ก ำไรต่อหุ้น 20

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานและปรบัลด

- จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (0.110) (0.142) 0.152 0.115

- จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (0.017) 0.005 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

8



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว - ก ำไรสะสม ส่วนแบ่งก ำไร กำรเปล่ียน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียท่ี

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ำรองตำม (ขำดทุนสะสม) กำรแปลงค่ำ เบด็เสรจ็อ่ืน สดัส่วนเงินลงทุน ผูเ้ป็นเจ้ำของ ไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ยงัไม่จดัสรร งบกำรเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (120,908,307) (1,051,939) (12,624,661) 10,562,202 839,525,193 574,249,902 1,413,775,095

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (53,297,874) (53,297,874)

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย - - - - - - 85,489,439 85,489,439 102,510,561 188,000,000

(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (55,987,544) (47,171) (18,400,920) - (74,435,635) 5,992,973 (68,442,662)

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (176,895,851)   (1,099,110)   (31,025,581)  96,051,641 850,578,997 629,455,562 1,480,034,559

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (178,795,504) (1,105,925) (44,077,065) 96,051,641 835,621,045 694,654,903 1,530,275,948

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - (4,516,094) - (4,305,789) - (8,821,883) (6,512,253) (15,334,136)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (183,311,598) (1,105,925) (48,382,854) 96,051,641 826,799,162 688,142,650 1,514,941,812

การเพิม่หุน้สามญั 19 1,591 7,955 - - - - - 9,546 - 9,546

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - - - (7,900,351) (7,900,351)

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

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

จ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - - 6,786,286 - 6,786,286 - 6,786,286

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

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่วนของเจ้ำของของบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของก ำไร(ขำดทุน)สะสม 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ก ำไรสะสม รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 57,795,991 57,795,991

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 330,137,668 1,293,685,566

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 5 - - - (602,607,301) (602,607,301)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 467,950,000 448,802,180 46,795,718 (267,408,698) 696,139,200

การเพิม่หุน้สามญั 19 1,591 7,955 - - 9,546

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 70,963,826 70,963,826

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 467,951,591 448,810,135 46,795,718 (196,444,872) 767,112,572

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ก ำไรสะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
(ขาดทุน)ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้

- จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง (52,123,439) (59,728,489) 70,963,826 61,390,502
- จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 12.1 (33,603,646) 24,131,970 - -

(ขาดทุน)ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (85,727,085) (35,596,519) 70,963,826 61,390,502
รายการปรบัปรุง
คา่เสือ่มราคา 15 32,770,447 131,559,919 761,265 510,704
คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 137,700,108 - 4,414,730 -
คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 10,045,856 17,986,803 - -
ดอกเบี้ยรบั (2,510,846) (1,433,258) (3,209,698) (37,960,046)
รายไดเ้งนิปันผล (419,026) (7,978,104) (23,319,526) (18,723,611)
ขาดทุนจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 10 1,077,494 538,170 1,077,494 538,170
ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 14,376,985 (3,312,222) 42,110,465 -
กลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (6,600) - (6,600)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 1,109,058 511,286 - -
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 577,295 8,836,050 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 1,400,000 - -
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.1 (42,158,136) - (20,000,000) -
ก าไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.1 (5,642,576) - - (16,000,000)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (915,329) - (126,315,375) -
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 197,432 (4,744,606) - (3,998)
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (5,237) - - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 15 1,125,424 2,810,944 - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,316,203 - - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 7,202 - - -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - 191,688 - -
คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,364,572 26,137,145 1,535,732 1,504,431
ตน้ทุนทางการเงนิ 35,146,296 38,113,209 16,740,432 22,519,151
สว่นแบ่งก าไรสทุธจิากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 12.1, 14.2 (23,655,152) (54,704,201) - -

81,780,985 120,309,704 (35,240,655) 13,768,703

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 100,117,476 129,090,733 5,167,264 (42,789,500)
- สนิคา้คงเหลอื 6,252,096 2,828,546 - 6,600
- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหว่างผลติ (24,002,549) 12,952,828 - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 21,234,468 33,012,035 (639,057) 144,052
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (12,512,644) (41,589,125) (208,121) -
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (2,985,878) (79,057,936) (4,879) 4,291
- รายไดร้บัล่วงหน้า 128,599,019 220,915,613 - -
- คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 54,746,870 (22,881,974) 1,934,026 224,400
- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (16,969,104) (24,083,507) (6,314,008) 2,649,037
- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,120,722) (108,880) - -
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (2,052,729) 307,601 - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 328,087,288 351,695,638 (35,305,430) (25,992,417)
จ่ายดอกเบี้ย (80,053,416) (35,438,388) (15,378,233) (19,990,203)
จ่ายภาษเีงนิได้ (6,500,151) (42,154,176) 647,281 1,872,999

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 241,533,721 274,103,074 (50,036,382) (44,109,621)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรบั 2,659,447 1,408,879 2,315,015 2,047,677
เงนิปันผลรบั 23,319,526 19,028,710 23,319,526 18,723,611
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว - 7,000,000 - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (52,735) (4,540,512) (52,735) -

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั (69,000,000) (35,081) (70,000,000) -
เงนิสดรบัจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.4 600,000 - 2,900,000 4,500,000

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.4 - (38,577,120) (68,000,000) (128,000,000)
เงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- สทุธจิากเงนิสดทีจ่่ายไป (283,809,919) - 50,000,000 188,000,000
เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (86,459) - - -
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าจากการซื้อเงนิลงทุน 13 (85,000,000) - (85,000,000) -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 207,984,863 - 207,542,460 -
เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4,706,424 15,873,432 - 4,000
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 74,800 - - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (39,809,057) (94,379,291) (2,234) (208,400)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,030,908) (1,430,895) - -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (239,444,018) (95,651,878) 63,022,032 85,066,888

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563

30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบั(จ่ายคนื)จากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 7,719,952 (1,324,103) 19,595,457 (2,408,798)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,000,000 7,000,000 - -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (124,000,000) - (65,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.5 27,000,000 6,000,000 - 6,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.5 (42,500,000) - (42,500,000) (6,500,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก - 40,000,000 - 40,000,000
เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก (20,000,000) - (20,000,000) -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (9,514,365) (17,855,875) - -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17.3 (45,916,796) (92,745,741) (19,019,067) (12,201,909)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 22 9,546 - 9,546 -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 188,000,000 - -
เงนิปันผลจ่ายใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (7,900,351) (53,297,874) - -
จ่ายคนืเงนิตน้ตามหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (141,785,938) (10,701,791) (4,818,023) (607,579)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (230,887,952) (58,925,384) (66,732,087) (40,718,286)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึ้นสทุธิ (228,798,249) 119,525,812 (53,746,437) 238,981
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด
จากการด าเนนิงานทีต่่อเนื่อง 70,062,868 15,024,839 53,959,088 163,334
จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 12.2 200,364,187 164,149,325 - -

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 12.2 522,690 (80,904) - -
หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ ณ วนัสิน้งวด 12.2 - (273,108,478) - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินงวด 42,151,496 25,510,594 212,651 402,315

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระส าคญั มดีงันี้

การซื้ออุปกรณ์โดยมไิดช้ าระเงนิ 32,509,294 12,568,769 - -
การซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยมไิดช้ าระเงนิ 8,614,595 13,719,950 - -
การซื้ออุปกรณ์โดยสญัญาเชา่การเงนิ - 3,609,312 - -
จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 14.1 65,000,000 - 65,000,000 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่3199 อำคำรมำลนีนทท์ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คือ กำรลงทุนในบริษัทอื่น กำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยกำร
โทรทศัน์ กำรจดัแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ กำรให้บริกำรสอนภำษำอังกฤษ กำรให้บริกำรและจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
และกำรจดัท ำกจิกำรทำงกำรตลำด 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำท 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำก คณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่  
11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรับรอบระยะเวลำ เก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของสถำบนัสอนภำษำและภตัตำคำร ดงันี้ 
 
สถำบนัสอนภำษำ 
 
ในช่วงวนัที ่18 มนีำคม ถงึ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 กระทรวงศกึษำธกิำรประกำศใหปิ้ดสถำบนัสอนหนังสอืทัว่ประเทศไทย 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ส่งผลให้เงนิสดรบัจำกกำรขำยหลกัสูตร 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงรอ้ยละ 34 หรอืประมำณ 50 ล้ำนบำท ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ
อำจจะส่งผลกระทบต่อรำยได้โดยรวมในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจำกภำวะสถำนกำรณ์เศรษฐกิจตกต ่ำในประเทศไทยและ 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภค ซึ่งกลุ่มกจิกำรได้ใหค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และ 
ไดป้ระเมนิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
 
ภตัตำคำร 
 
ในช่วงวนัที่ 22 มนีำคม ถึง 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยได้มปีระกำศตำมพระรำชบญัญตัโิรคติดต่อปี พ.ศ. 2558  
ปิดสถำนทีห่ำ้งสรรพสนิคำ้ซึง่รวมถงึรำ้นอำหำรในหำ้งใหเ้ปิดเฉพำะกำรจ ำหน่ำยอำหำรเพื่อน ำกลบัไปบรโิภคทีอ่ื่น กำรประกำศ
ดงักล่ำวส่งผลให้รำยได้จำกส่วนงำนภตัตำคำรเมื่อเทยีบกบัปีก่อนลดลงร้อยละ 54 หรอืประมำณ 215 ล้ำนบำท ส ำหรบังวด 
เก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และอำจจะส่งผลกระทบต่อรำยได้โดยรวมในปีพ.ศ. 2563 เนื่องจำกภำวะ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจตกต ่ำในประเทศไทยและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภค ซึ่งกลุ่มกจิกำรได้ใหค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์
กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษและไดป้ระเมนิผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนรวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรือมีกำรตีควำมที่แตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัแิละกำรเลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนทีเ่กี่ยวขอ้งดงัที่กล่ำว  

ในหมำยเหตุขอ้ 5 และ 
2) กำรน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสั  

โคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปนี้  

 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำ
ประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
แต่กลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตัดบญัชลีง เมื่อเห็นว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะ 
มกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน และสนิทรพัย์  
ไม่มตีวัตนทีย่งัไม่พรอ้มใชง้ำน ทีก่ลุ่มกจิกำรต้องด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของสนิทรพัยด์งักล่ำว  
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4 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

กำรประเมินประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น  
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่มีผลท ำให้เกิดภำระผูกพันในปัจจุบัน  
ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร 
 

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS32, TFRS7 และ TFRS 9) และ 
ทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุง
ย้อนหลังงบกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหมต่ำม 

TAS 32 และ TFRS 
9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหมต่ำม 

TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุ

ใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 (2,178,813) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุน 

- 2,178,813 - 2,178,813 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อ
ขำย 

1,508,815,027 (8,683,004) 8,161,788 1,508,293,811 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,510,993,840 (8,683,004) 8,161,788 1,510,472,624 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 509,428,233 (6,651,132) - 502,777,101 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 117,981,589 - (8,378,025) 109,603,564 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - 5,673,447 342,129,423 347,802,870 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 83,527,546 (5,673,447) - 77,854,099 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 710,937,368 (6,651,132) 333,751,398 1,038,037,634 
     

รวมสินทรพัย ์ 2,221,931,208 (15,334,136) 341,913,186 2,548,510,258 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ตำม 

TAS 32 และ TFRS 
9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำม 

TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุ

ใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิส่วน     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,129,731 - (1,129,731) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วน      
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 165,258,885 165,258,885 
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั     
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน     
   ทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 544,917,910 - 8,161,788 553,079,698 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 546,047,641 - 172,290,942 718,338,583 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 2,326,756 - (2,326,756) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 171,949,000 171,949,000 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,326,756 - 169,622,244 171,949,000 
     

รวมหน้ีสิน 548,374,397 - 341,913,186 890,287,583 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
(ขำดทุน)ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (178,795,504) (4,516,094) - (183,311,598) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 50,868,651 (4,305,789) - 46,562,862 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 694,654,903 (6,512,253) - 688,142,650 
รวมส่วนของเจ้ำของ 566,728,050 (15,334,136) - 551,393,914 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 1,115,102,447 (15,334,136) 341,913,186 1,441,681,497 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562  
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ตำม 

TAS 32 และ TFRS 
9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดั

ประเภทรำยกำร
ใหม ่

ตำม TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 (2,178,813) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ย 

    

   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 2,178,813 - 2,178,813 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 287,105,268 (278,180,801) - 8,924,467 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่     
   เกีย่วขอ้งกนั 1,157,552,900 (328,626,500) - 828,926,400 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,446,836,981 (606,807,301) - 840,029,680 
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 7,974,036 - (3,216,548) 4,757,488 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ - 210,098 19,400,163 19,610,261 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,289,184 (210,098) - 1,079,086 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 9,263,220 - 16,183,615 25,446,835 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,456,100,201 (606,807,301) 16,183,615 865,476,515 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหมต่ำม 

TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดั

ประเภทรำยกำร
ใหมต่ำม TFRS 16 

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุ

ใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิส่วน     

   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 514,765 - (514,765) - 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนที ่     
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 5,533,029 5,533,029 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 11,230,493 (4,200,000) - 7,030,493 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,745,258 (4,200,000) 5,018,264 12,563,522 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 1,845,200 - (1,845,200) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 13,010,551 13,010,551 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,845,200 - 11,165,351 13,010,551 
     

รวมหน้ีสิน 13,590,458 (4,200,000) 16,183,615 25,574,073 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
     

ก ำไร(ขำดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
รวมส่วนของเจ้ำของ 335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 348,789,061 (606,807,301) 16,183,615 (241,834,625) 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่อวธิีปฏิบัติ  
ทำงบญัชขีองกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

การดอ้ยค่า 
 

ข้อก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรต้องพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุน 
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้จ ำนวน 8.68 ล้ำนบำท และใชว้ธิกีำรทัว่ไป 
ในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบัลูกหนี้อื่นและเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เป็นจ ำนวน 278.18 ลำ้นบำท 
และ 328.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริม่น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 2.93 ถงึ รอ้ยละ 5.13 
 

ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดมิกลุ่มกิจกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  301,760,502 17,750,509 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(19,288,552) 

 
(1,332,881) 

บวก: หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ 
    ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
3,456,487 

 
2,359,965 

(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรู้ 
    เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  

 
(9,262,320) 

 
- 

(หกั): กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (13,727,959) - 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 82,431,515 (234,013) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 345,369,673 18,543,580 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 165,258,885 5,533,029 

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 171,949,000 13,010,551 

   หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 8,161,788 - 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช ้ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำร 
ไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

21 

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำรมิทรพัย์ 207,475,265 342,283,575 12,406,053 16,393,713 
ยำนพำหนะ 4,744,598 5,519,295 2,789,478 3,216,548 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 212,219,863 347,802,870 15,195,531 19,610,261 

 

วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้ กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเช่ำ 
• เลือกที่จะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ 

ของมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) 
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 

• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์ทำงกำรเงินในวนัซื้อขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง  
กบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำร  
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 
เพื่อพจิำรณำว่ำเขำ้เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยหรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 
และจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
 
- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำที่มีลักษณะของเงินต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงิและแสดงรวมอยู่  
ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร
หรอืขำดทุนอื่นส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
ที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได้ทำงกำรเงิน และ  
ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนอื่น  ก ำไรหรือขำดทุนที่รบัรู้สะสมอยู่ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำแบบรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำยและมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลี่ยนไปเท่ำนัน้ 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) (ต่อ) 
 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรอืขำดทุน
ในภำยหลัง โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรวัดมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกัน ส ำหรับเงินปันผลจำก 
ตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 
2563 ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีด้วยมูลค่ำ
เดยีวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 65 ล้ำนบำท วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ 
เงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยรวม  
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยวธิีวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ งวิธีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้  
ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ซึ่งกลุ่มกิจกำร
เลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงินเป็นหนี้สินทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำทีสู่งกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ 
ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
 
อนุพนัธท์างการเงนิ  
 
อนุพันธ์ทำงกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสัญญำอนุพันธ์ และวัดมูลค่ำในภำยหลัง  
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำออฟฟิศ คลงัสนิคำ้ รำ้นคำ้ และยำนพำหนะโดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงทีจ่ ำนวน  
3 ถงึ 5 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำที่ได้รบัจำกผูใ้ห้เช่ำ  
จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์
สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุน
ทำงกำรเงินจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ 
ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย์สทิธิกำรใช้ตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และ
ระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีู ลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่รบัรู้เริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำระก่อนเริม่ หรือ   
ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ โดยค่ำเช่ำ
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง  สญัญำเช่ำระยะสัน้ 
คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกิจกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลด 
ค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลดตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ 
และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ทีร่บัรูส้ ำหรบังวดสำมเดอืน และเกำ้เดอืน ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลง 
จ ำนวน 11.63 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 37.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูส้ ำหรบังวดสำมเดอืน 
และเกำ้เดอืน ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง จ ำนวน 0.93 ลำ้นบำท จ ำนวน 3.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึ้น
ส ำหรบังวดสำมเดอืน และ เกำ้เดอืน จ ำนวน 3.51 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 2.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น 
แทนกำรปรบัปรุงมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
 

6 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจในกำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมำณกำร 
 

7 กำรใช้ดลุยพินิจท่ีส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรของบรษิทัร่วม 
 
ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิระดบัของควำมมอีทิธพิลทีก่ลุ่มกจิกำรมใีน บรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) และไดต้ดัสนิว่ำ
กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัถงึแมว่้ำมีกำรถอืหุน้น้อยกว่ำรอ้ยละ 20 เนื่องจำกมตีวัแทนในคณะกรรมกำรบรษิัท 
และตำมเงื่อนไขของสญัญำ จงึเป็นผลใหจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
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8 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิตำมส่วนงำนในส่วนที่แสดงส่วนงำนธุรกิจ ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำน
ภำยในทีน่ ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคล  
ทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพจิำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำร 
ของกลุ่มกจิกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ต้นเป็นหลกั 
 
คณะกรรมกำรของกลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 347,068,427 180,386,770 19,951,408 547,406,605 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (698,725) - - (698,725) 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 112,203,921 30,809,631 (4,237,793) 138,775,759 
รำยไดอ้ื่น    7,286,935 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย    38,717,006 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    900,601 
ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันส่วนได ้    (46,068,138) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (180,516,411) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (34,862,096) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม    23,642,905 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (52,123,439) 
รำยไดภ้ำษเีงนิได ้    746,839 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (51,376,600) 

     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     

เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 179,350,844 - 179,350,844 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 346,369,702 1,035,926 19,951,408 367,357,036 

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



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธรุกิจ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สถำบนั    
 สอนภำษำ ภตัตำคำร ธรุกิจบนัเทิง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562     
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 436,121,066 394,728,630 18,635,986 849,485,682 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (698,082) - - (698,082) 

รวมรำยได ้ 435,422,984 394,728,630 18,635,986 848,787,600 
     

ผลกำรด ำเนินงำน 13,659,457 (10,899,109) (3,175,356) (415,008) 
รำยไดอ้ื่น    12,065,574 
ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันส่วนได ้    (41,117,533) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย    (50,350,930) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (34,904,859) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม    54,994,267 
ขำดทุนก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (59,728,489) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (6,753,623) 

ขำดทุนสุทธสิ ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง    (66,482,112) 
     

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) - 394,728,630 - 394,728,630 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(Over time) 435,422,984 - 18,635,986 454,058,970 

รวมรำยได ้ 435,422,984 394,728,630 18,635,986 848,787,600 

 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มลีูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม     
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน - หลกัทรพัย์เพื่อคำ้ 1,101,319 52,735 65,000,000 66,154,054 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
รำคำตำมบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนเพื่อคำ้ 2,178,813 - - 2,178,813 

 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงเทคนิคในกำรประเมนิมลูค่ำในระหว่ำงงวด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มูลเชงิปรมิำณของขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ทีม่สีำระส ำคญัทีใ่ช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมที่เป็น
ขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม ข้อมูลท่ีไม่ 
ช่วงของข้อมูล ค ำอธิบำย พ.ศ. 2563 สำมำรถสงัเกตได้ 

 บำท  
สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำ 

จะไดร้บัจำกกำรขำย 
เงนิลงทุนในตรำสำนทุนทีไ่ม่
อยู่ในควำมตอ้งกำรของ
ตลำด 

65,000,000 

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 11 - 13 
ก ำไรทีค่ำดหวงั รอ้ยละ 18 - 20 

อตัรำส่วนรำคำต่อทุน 
 

18 - 20 เท่ำ 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้เป็นดงันี้ 
 

 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
    

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.90 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 
ก ำไรทีค่ำดหวงั รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.00 
อตัรำส่วนรำคำต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 

 

มลูค่ำยุตธิรรมตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใช้
มำตรกำรผ่อนปรนดงัต่อไปนี้ 
* พจิำรณำให้น ้ำหนักของขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นน ้ำหนักที่น้อยในเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรม

ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ตำมขอ้มลูระดบั 2 หรอื ขอ้มลูระดบั 3  
** วดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมูลค่ำเดยีวกบัมูลค่ำ

ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้้ยมื
แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ และเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม ทัง้นี้เนื่องจำกมรีะยะสัน้ หรอืมอีตัรำ
ดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 

 

10 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร  
บำท 

  

มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - 
TFRS 9 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 5) 2,178,813 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 2,178,813 
จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 14.1) 65,000,000 
กำรเพิม่ขีน้ 52,735 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรม (1,077,494) 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 66,154,054 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 หุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั มหำชน จ ำนวน 7.32 ล้ำนหุน้ มูลค่ำ 40 ล้ำนบำท 
ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืจำกบุคคลภำยนอก (หมำยเหตุ 17.2) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 18,367,323 16,044,437 - - 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (303,902) (433,652) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 18,063,421 15,610,785 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 12,894,316 22,898,004 48,160 179,737 
ลูกหนี้อื่น 3,885,420 4,880,603 - - 
ลูกหนี้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 23.3) - - 1,722,411 286,925,531 
รำยไดค้ำ้งรบั 5,937,393 3,249,845 - - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 23.3) 18,728,745 7,130,598 - - 

 59,509,295 53,769,835 1,770,571 287,105,268 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 17,363,235 15,676,745 - - 
   3 - 6 เดอืน 862,574 102,047 - - 
   6 - 12 เดอืน 35,145 65,696 - - 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 106,369 199,949 - - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 18,367,323 16,044,437 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (303,902) (433,652) - - 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 18,063,421 15,610,785 - - 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัรู้ผลกระทบจำกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เป็นครัง้แรก 
(หมำยเหตุ 5) โดยรบัรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรบัดอกเบี้ยค้ำงรบัและลูกหนี้อื่น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งรวมอยู่ในลูกหนี้กิจกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นจ ำนวน 126.98 ลำ้นบำท และ 151.20 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร (หมำยเหตุ 14.1) ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยดงักล่ำว และไดร้ำยงำน
ข้อมูลทำงกำรเงนิของกลุ่มอินเด็กซ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบนัเทงิและกิจกรรมกำรตลำด เป็นผลของกำรด ำเนินงำน 
ทีย่กเลกิในขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มอนิเด็กซ์ สำมำรถแสดงแยกจำกกำรด ำเนินงำนปกตขิองกลุ่มกิจกำร  
ไดด้งัตำรำงขำ้งล่ำง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีำรปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งันี้ 
 
12.1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ส ำหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 1 มกรำคม ถึง    
16 เมษำยน 

1 มกรำคม ถึง   
30 กนัยำยน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 133,014,769 881,554,479 
ตน้ทุน (126,187,974) (683,043,248) 
ก ำไรขัน้ตน้ 6,826,795 198,511,231 
รำยไดอ้ื่น  15,787,131 10,351,601 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (4,941,399) (3,336,924) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (51,004,220) (177,895,522) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (284,200) (3,208,350) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 12,247 (290,066) 
(ขำดทุน)ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ี
ยกเลิก 

(33,603,646) 24,131,970 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ (16,877) (12,426,652) 
(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (33,620,523) 11,705,318 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 522,690 (80,904) 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - (4,731,573) 
(ขำดทุน)ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (33,097,833) 6,892,841 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (ต่อ) 
 
12.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ส ำหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี  1 มกรำคม ถึง    

16 เมษำยน 
1 มกรำคม ถึง   

30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นงวด 200,364,187 164,149,325 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 193,899,136 356,078,468 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรลงทุน (47,066,261) (106,179,437) 
กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ (14,360,312) (140,858,974) 
กำรเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ 132,472,563 109,040,057 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 522,690 (80,904) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 333,359,440 273,108,478 

 
13 เงินมดัจ ำจำกกำรซ้ือเงินลงทุน 

 
เมื่อวนัที่ 24 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มมีติอนุมตัิกำรลงทุนในบรษิัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ำกัด  
(“เมกะวตัต์”) ซึง่ประกอบธุรกจิพลงังำน เป็นจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 500 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.36 ของทุนจดทะเบยีนของ
เมกะวตัตจ์ ำนวน 1,763 ลำ้นบำท  
 
ในระหว่ำงงวดกลุ่มกิจกำรไดช้ ำระค่ำหุน้บำงส่วนส ำหรบัหุ้นของเมกะวตัต์เป็นจ ำนวนเงนิ 85 ล้ำนบำทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17 
ของเงินลงทุนในส่วนของกลุ่มกิจกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรโอนหุ้นดงักล่ำวจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจกำรได้ช ำระค่ำหุ้นทัง้หมด  
ในส่วนของกลุ่มกจิกำร รำยกำรดงักล่ำวจงึจดัประเภทอยู่ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  
 
14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยระหว่ำงงวดมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทัย่อยของกลุ่มกิจกำร     
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ใหบ้รกิำรและจดัท ำกจิกรรม 

   ทำงกำรตลำด 
ไทย 6.91 25.00 

     

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์     
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)     
บรษิทั อเีวน้ท ์โซลูชัน่ส ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรตดิตัง้อุปกรณ์ 

   เครื่องเล่นในงำนบนัเทงิ 
ไทย - 99.99 

บรษิทั เทรเบยีง จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี ไทย - 99.99 
บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จ ำกดั ใหบ้รกิำรอุปกรณ์แสง ส ีเสยีง 

   ในงำนบนัเทงิ 
ไทย - 50.99 

บรษิทั อนิสปำย อมิเมจ จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัท ำ ตดิตัง้และ 
   รือ้ถอน ป้ำยโฆษณำ 

ไทย - 60.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ จ ำกดั ช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ ไทย - 26.51 
บรษิทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ใหบ้รกิำรขอ้มลูขำ่วสำร 

   ผ่ำนสื่อวทิยุ และระบบ 
   กำรสื่อสำรอื่น 

ไทย - 50.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ์ แอนด ์เอม็ จ ำกดั ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้ และรบัออกแบบ 
   งำนด้ำนโฆษณำและ 
   ประชำสมัพนัธ ์

ไทย - 50.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ์ แอนด ์ว ีจ ำกดั ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้ และรบัออกแบบ 
   งำนด้ำนโฆษณำ 
   และประชำสมัพนัธ ์

ไทย - 50.00 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีเอก็ซ์ จ ำกดั ใหบ้รกิำรและจดัท ำกจิกรรม 
   ทำงกำรตลำด 

ไทย - 99.99 

บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรออกแบบ ผลติและ 
   จ ำหน่ำยสิง่พมิพแ์ละสื่อต่ำงๆ 

ไทย - 72.29 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีจ ำกดั ใหบ้รกิำรและจดัหำพืน้ที ่
   แสดงสนิคำ้และรบัออกแบบ 
   งำนด้ำนโฆษณำ 
   และประชำสมัพนัธ ์

ไทย - 99.00 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยระหว่ำงงวดมดีงันี้ (ต่อ) 
 
เมื่อวนัที ่8 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรไดเ้ลกิกจิกำร 
ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย์ กำรช ำระบญัชดีงักล่ำวเสร็จสิ้นในวนัที่ 30 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ 
มกี ำไรจำกกำรเลกิกจิกำรเป็นจ ำนวน 5.64 ลำ้นบำทรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 
 
เมื่อวนัที ่24 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร 
ได้จ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท อินสปำย อิมเมจ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 35,998 หุ้น 
ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทย่อยดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 5 ล้ำนบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน
ดงักล่ำว รวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิเป็นจ ำนวน 3.44 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้น ของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน)  
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร จ ำนวน 31.10 ลำ้นหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้รำยอื่นของบรษิทัย่อยดงักล่ำว เป็นสิง่ตอบแทน
ทัง้สิ้น 170 ล้ำน โดยรบัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 38.72 ล้ำนบำท และ 20 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ภำยหลังกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำว  
ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มกจิกำรลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.91 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อย
ดงักล่ำว และกลุ่มกิจกำรไม่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำภำยใต้บริษัท อินเด็กซ์  
ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) กลุ่มกจิกำรจงึได้จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน จ ำนวน 65 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 10) 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 หุ้นทัง้หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ ำกัด และหุ้นทัง้หมด  
ของบรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จ ำกดั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : หุน้ทัง้หมดของบรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด  และหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกัด  
จ ำนวน 43 ลำ้นหุน้) ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 17.1 และ 17.2) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

14.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมระหว่ำงงวดมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทัร่วม     
บรษิทั ไทย โซล่ำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำน ไทย 5.59 9.01 
   (มหำชน)    แสงอำทติยเ์พื่อจ ำหน่ำยให ้    
       ภำครฐัและเอกชน    
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์  
   ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั (มหำชน)      
บรษิทั แฮปปีโอ ้จ ำกดั ใหบ้รกิำรออกแบบ และ ไทย - 33.00 
    ผลติสื่อ Application    

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 509,428,233 213,671,955 
ส่วนแบ่งขำดทุนปรบัปรุงภำยใต ้TFRS 9 (หมำยเหตุ 5) (6,651,132) - 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 502,777,101 213,671,955 
ส่วนแบ่งก ำไร 23,642,905 - 
เงนิปันผลรบั (หมำยเหตุ 23.1) (22,900,500) - 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน (199,855,572) (81,227,085) 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรแปลงค่ำสกุลเงนิและกำรวดัมลูค่ำ   
   ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 37,567,945 - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 341,231,879 132,444,870 

 
เมื่อวนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกิจกำร 
ไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนบำงส่วนในบรษิทั แฮปปีโอ้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 300,000 หุน้ ใหก้บั 
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทร่วมดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 442,403 บำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน
ดงักล่ำว รวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ เป็นจ ำนวน 14,728 บำท  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

14.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงงวดกลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนบำงส่วนในบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทั
ร่วมของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 72.55 ล้ำนหุน้ โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 0.90 ล้ำนบำท และ 126.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ภำยหลงักำรจ ำหน่ำยสดัส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทั ไทย โซล่ำร์ เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) ลดลงจำก
รอ้ยละ 9.01 เป็น 5.59 อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในบรษิทัร่วมดงักล่ำว 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 หุ้นของบริษัท ไทยโซลำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 118.29 ล้ำนหุ้น  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 190.79 ล้ำนหุ้น) มูลค่ำ 317.02 ล้ำนบำท ได้น ำไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมและ
วงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  
 

14.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหว่ำงงวดมดีงันี้ 
 

   สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

  ประเทศท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 

 ประเภทของธรุกิจ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

กำรร่วมค้ำภำยใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ำกดั      
กำรร่วมคำ้ ไอดที ู ออกแบบก่อสรำ้งและบรหิำร ไทย - 67.00 
    จดักำรอำคำรนิทรรศกำรไทย    
กำรร่วมคำ้ อนิเดก็ซ์ ด ี63 ออกแบบ จดัท ำและบรหิำรจดักำร ไทย - 63.00 
    อำคำรแสดงนิทรรศกำรในงำน     
    CP-MEIJI VISITOR CENTER    

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในกจิกำรร่วมคำ้ภำยใต ้บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 
จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในระหว่ำงงวด (หมำยเหตุ 14.1) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 117,981,589 167,586,414 7,974,036 - 
TFRS 9 และ TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ     
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 5) (8,378,025) - (3,216,548) - 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 109,603,564 167,586,414 4,757,488 - 
ซื้อสนิทรพัย์ 9,395,569 839,329 2,234 - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (4,586,708) - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1,125,424) - - - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (466,700) 466,700 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (32,770,447) (10,045,856) (761,265) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 80,049,854 158,846,587 3,998,457 - 

 
ที่ดิน อำคำรและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 5.92 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้ำนบำท)  
ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิและวงเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  

 
16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - 
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 5) 347,802,870 19,610,261 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 347,802,870 19,610,261 
เพิม่ขึน้ 22,179,715 - 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธ ิ (20,062,614) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (137,700,108) (4,414,730) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 212,219,863 15,195,531 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17 เงินกู้ยืม 
 
17.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 50 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 : 
50 ล้ำนบำท) ค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกออมทรพัย์ของบรษิัทจ ำนวน 50 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : กำรค ้ำประกัน
โดยหุน้ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) 63.50 
ลำ้นหุน้ และ 35.68 ลำ้นหุน้ ตำมล ำดบั) 
 

17.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอก 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอกอยู่ในสกุลเงนิบำท และมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ค ้ำประกนัโดยหุ้นจ ำนวน 
7.32 ล้ำนหุ้น (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 7.32 ล้ำนหุ้น) ของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ ำกดั (มหำชน) และ 
มกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม (หมำยเหตุ 10) 
 

17.3 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว     
ภำยใน 1 ปี 172,895,359 222,394,287 68,558,183 116,878,127 
ภำยใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 272,730,697 269,148,565 218,254,290 188,953,413 

 445,626,056 491,542,852 286,812,473 305,831,540 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.3 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 491,542,852 305,831,540 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (45,916,796) (19,019,067) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 445,626,056 286,812,473 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิจ ำนวน 442.11 ล้ำนบำท ค ้ำประกนัโดยหุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ำกัด (มหำชน) หุ้นจ ำนวน 90 ล้ำนหุ้นของ 
บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และหุน้จ ำนวน 107.48 ลำ้นหุน้ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 116.48 ลำ้นหุ้น) 
ของบรษิทั ไทยโซลำร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (หมำยเหตุ 14.2)  
 
เงินกู้ยืมจ ำนวน 3.51 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 4.91 ล้ำนบำท) ค ้ ำประกันโดยส่วนตกแต่งปรับปรุ ง 
มูลค่ำ 5.92 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 9.25 ล้ำนบำท) นอกจำกนี้เงนิกู้ยมืดงักล่ำวถูกค ้ำประกนัโดยบรษิทั 
เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำว 
 

18 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 30 กนัยำยน 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 134,446,842 1,129,731 5,794,499 514,765 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 77,303,083 2,326,756 8,635,152 1,845,200 

 211,749,925 3,456,487 14,429,651 2,359,965 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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18 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 21,223,530 (1,954,022) 19,269,508 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   หนี้สนิเพิม่ขึน้ 3,810,912 (201,600) 3,609,312 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 926,960 926,960 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (10,701,791) - (10,701,791) 
กำรโอนไปยงัหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั    
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย (10,036,283) 659,558 (9,376,725) 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 4,296,368 (569,104) 3,727,264 
 

   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,956,866 (500,379) 3,456,487 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ    
      กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 5) 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 
   เพิม่ขึน้ 23,420,160 (1,504,446) 21,915,714 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 10,279,742 10,279,742 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (139,907,005) - (139,907,005) 
   ตดัจ ำหน่ำย (18,563,202) 816,791 (17,746,411) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 221,576,170 (9,826,245) 211,749,925 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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18 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 156,086 156,086 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (607,579) - (607,579) 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 2,984,873 (503,112) 2,481,761 
 

   

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,809,322 (449,357) 2,359,965 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ    
      กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 5) 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 704,094 704,094 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (4,818,023) - (4,818,023) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 15,507,795 (1,078,144) 14,429,651 

 
อตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีน่ ำมำใชใ้นกำรคดิลดสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 คอื รอ้ยละ 5.01 ถงึ 
รอ้ยละ 8.88 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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19 ทุนเรือนหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

  จ ำนวน    
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญัท่ี  ส่วนเกิน  
 จดทะเบียน ออกจ ำหน่ำย หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
กำรออกและรบัช ำระค่ำหุน้ - - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 
ลดทุนจดทะเบยีน (42,118,409) - - - - 
กำรออกและรบัช ำระค่ำหุน้ 1,052,891,081 1,591 1,591 7,955 9,546 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 1,520,842,672 467,951,591 467,951,591 448,810,135 916,761,726 

 
เมื่อวนัที ่30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 ไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 42,118,409 หุน้ 
โดยตดัหุน้ทีย่งัไม่ออกและเสนอขำย และอนุมตักิำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 1,052,891,081 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 1 บำท โดยแบ่งออกเป็น 
 
ก) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) จ ำนวนไม่เกิน 701,927,381 หุ้น  

ในอตัรำส่วน 1 หุน้เดมิต่อ 1.5 หุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำย 0.70 บำทต่อหุน้ 
 
ข) เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน เป็นจ ำนวน ไม่เกนิ 350,963,694 หุน้ ใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ

บริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) ในอัตรำส่วนกำรใช้สิทธิคือ  
1 ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัได ้1 หุน้ทีร่ำคำใชส้ทิธ ิ0.70 บำทต่อหุน้ 

 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่21 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

20 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น  
 
(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำร(ขำดทุน)ก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนักทีอ่อกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วในระหว่ำงงวด 
 
(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรบัลดค ำนวณโดยดูจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมญัทัง้หมดบรษิัทมหุี้นสำมญั
เทยีบเท่ำปรบัลดอยู่หนึ่งประเภท คอื ใบแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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20 (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 ข้อมุลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

(ขำดทุน)ก ำไรสุทธริะหว่ำงงวด     
  ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท)     
   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (26,212,195) (14,866,686) (12,283,929) 15,441,233 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (1,573,969) - - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีอ่อกระหว่ำงงวด (หุน้) 467,951,591 467,950,000 467,951,591 467,950,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ำมใบส ำคญั     
  แสดงสทิธ ิWAVE-W1 (หุน้) (หมำยเหตุ 22) - - - - 

      รวมจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 467,951,591 467,950,000 467,951,591 467,950,000 
(ขำดทุน)ก ำไรหุ้นขัน้พื้นฐำนและปรบัลด  
   (บำทต่อหุ้น)      

   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (0.056) (0.032) (0.026) 0.033 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (0.003) - - 

 

 ข้อมุลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

(ขำดทุน)ก ำไรสุทธริะหว่ำงงวด     

   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท)     

   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (51,376,600) (66,482,112) 70,963,826 53,985,087 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (7,952,235) 2,129,932 - - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีอ่อกระหว่ำงงวด (หุน้) 467,950,854 467,950,000 467,950,854 467,950,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     

   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ำมใบส ำคญั     

  แสดงสทิธ ิWAVE-W1 (หุน้) (หมำยเหตุ 22) - - - - 

      รวมจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 467,950,854 467,950,000 467,950,854 467,950,000 
(ขำดทุน)ก ำไรหุ้นขัน้พื้นฐำนและปรบัลด      

    (บำทต่อหุ้น)     

   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (0.110) (0.142) 0.152 0.115 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (0.017) 0.005 - - 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ้อหุ้นสำมญัไม่มีผลต่อกำรค ำนวณ (ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญ 
แสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัสงูกว่ำรำคำตลำดถวัเฉลี่ยในระหว่ำงงวด 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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21 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 14,266 109,313 - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (761,105) 6,644,310 - 7,405,415 

 (746,839) 6,753,623 - 7,405,415 

 
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตัง้ค้ำงจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกันกับที่ใช้กับอัตรำของ  
ก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น คอื อตัรำรอ้ยละ - 1.43 ต่อปี (30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 11.31 ต่อปี) ส ำหรบัขอ้มูล 
ทำงกำรเงนิรวม 
 

22 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
เมื่อวนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ก่อนกำรเพิม่ทุน
จดทะเบียน ในสดัส่วน 10 หุ้นสำมญัเดมิต่อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รบักำรจัดสรร 
ไม่เกนิ 42,120,000 หน่วย และมรีำคำกำรใชส้ทิธิเท่ำกบั 6 บำทต่อหุน้ อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สำมญั
โดยใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 3 ปี นับจำกวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขำย 
 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
   31 ธนัวำคม  8 พฤษภำคม 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 

   จ ำนวนคงเหลือ กำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่ำงงวด หน่วย 
      

WAVE-W1 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 29 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 42,119,734 (1,591) 42,118,143 

   42,119,734 (1,591) 42,118,143 

 
วนัที ่14 เมษำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดป้ระกำศปิดกำรซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิWAVE-W1 ซึง่จะพน้สภำพหลกัทรพัย์
ในวนัที ่8 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 
วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 มผีูถ้อืหุน้มำใชส้ทิธจิ ำนวน 1,591 หน่วย และมรีำคำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 6 บำทต่อหุน้ ส่งผลให้
หุน้สำมญัของกลุ่มกจิกำรเพิม่ขึน้ 
 
ใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัไม่มผีลต่อกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด เนื่องจำกรำคำใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ซื้อหุน้สำมญัสงูกว่ำรำคำตลำดถวัเฉลี่ยในระหว่ำงงวด 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมำลนีนท์ บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั  
ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทจ ำนวนร้อยละ 23.50 ร้อยละ 12.45 และร้อยละ 9.99 ตำมล ำดบั หุ้นที่เหลือ 
รอ้ยละ 54.06 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 14 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
23.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 19,951,408 18,635,986 - - 

     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 5,775,488 48,532,603 
   บรษิทัร่วม - 108,000 - - 

 - 108,000 5,775,488 48,532,603 

     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัย่อย - - 3,135,333 37,953,042 
   บรษิทัร่วม - 13,562 - - 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 535,607 - - 

 - 549,169 3,135,333 37,953,042 

     
เงินปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - - 8,102,826 
   บรษิทัร่วม (หมำยเหตุ 14.2) - - 22,900,500 10,496,063 

 - - 22,900,500 18,598,889 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
23.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือสินค้ำ     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  4,560  -  4,560  
     
ต้นทุนกำรให้บริกำร     
   บรษิทัร่วม - 650,238 - - 

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,797,673 10,194,971 3,970,634 4,924,669 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 776,820 1,178,187 
   ผูบ้รหิำรคนส ำคญั 627,404 2,505,279 158,880 2,505,279 

 627,404 2,505,279 935,700 3,683,466 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
23.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน      
   (รวมอยู่ในลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัย่อย - - 1,124,188 157,359,876 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
   (รวมอยู่ในลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   บรษิทัย่อย - - 598,223 129,565,655 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,015,992 - - 

 - 1,015,992 598,223 129,565,655 

     
รำยได้ค้ำงรบั (หมำยเหตุ 11)     

   ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 18,728,745 7,130,598 - - 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน      

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 691,328 - 4,879 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,691 707,162 53,487 705,701 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
   บรษิทัย่อย - - 2,836,350 2,556,022 
   ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร 468,525 814,706 - 814,706 

 468,525 814,706 2,836,350 3,370,728 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
23.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บรษิทัย่อย 1,192,152,900 1,157,552,900 
   หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (337,355,650) - 

 854,797,250 1,157,552,900 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำร

เงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 บำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,157,552,900 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำใช ้  
   ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5) (328,626,500) 
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 828,926,400 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 68,000,000 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด (2,900,000) 
กำรยกหนี้ (15,500,000) 
กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (23,729,150) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 854,797,250 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยอยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั MOR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี ร้อยละ 6.13  
ถงึรอ้ยละ 7.38 และไม่มดีอกเบีย้ มกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัรูผ้ลกระทบจำกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่9 เป็นครัง้แรก 
(หมำยเหตุ 5) โดยรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
เป็นจ ำนวน 328.63 ล้ำนบำท ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ยกหนี้เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บริษัทย่อย 
แห่งหนึ่งเป็นจ ำนวนเงนิ 30.50 ล้ำนบำท ส่งผลให้บรษิัทรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่รบัรู้ ณ วนัที่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 15 ล้ำนบำท และรบัรู้เป็นผลขำดทุนจำกกำรยกหนี้ให้เป็นจ ำนวน 15.50 ล้ำนบำท 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
23.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 16,000,000 16,000,000 
   ผูบ้รหิำรคนส ำคญัของกจิกำร 27,000,000 42,500,000 - 42,500,000 

 27,000,000 42,500,000 16,000,000 58,500,000 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 42,500,000 58,500,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 27,000,000 - 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด (42,500,000) (42,500,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 27,000,000 16,000,000 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบรษิัทย่อยอยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และมกี ำหนด
ช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกผู้บริหำรคนส ำคญัอยู่ในสกุลเงินบำท มีอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ ร้อยละ 4 และมีก ำหนดช ำระคืน 
เมื่อทวงถำม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
23.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,767,227 51,545,971 25,739,964 25,767,214 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,350,197 4,162,196 1,278,152 1,165,718 

 36,117,424 55,708,167 27,018,116 26,932,932 

 
24 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นและภำระผกูพนั 

 
24.1 กำรค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีำระจำกกำรค ้ำประกนักำรขำยสญัญำขำยและเช่ำกลบัคนืใหก้บับรษิัทย่อย 
เป็นจ ำนวน 3.51 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 4.91 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 17.3) 
 

24.2 ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำแฟรนไชส์ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัส ำหรบัค่ำตอบแทนต่อเนื่อง
ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิสถำบนัสอนภำษำดงัต่อไปนี้ 
 
ก) ค่ำธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัรำคงทีข่องรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบนัสอนภำษำ 
 
ข) ค่ำธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัรำคงทีข่องรำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของแฟรนไชส์ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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24 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นและภำระผกูพนั (ต่อ) 
 
24.3 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำระยะยำวส ำหรบัพื้นทีภ่ำยในศูนย์กำรคำ้และสญัญำเช่ำอำคำร
หลำยฉบบัโดยมรีะยะเวลำสิ้นสุดสญัญำต่ำงๆ กนั ซึ่งตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สญัญำเช่ำระยะยำวทัง้หมด
ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุ 5 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำระยะสัน้ส ำหรบัพืน้ทีภ่ำยในศูนยก์ำรคำ้ 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 2,101,975 162,638,398 - 5,965,589 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 139,122,104 - 11,784,920 

 2,101,975 301,760,502 - 17,750,509 

 
25 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
25.1 เมื่อวนัที ่21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 317,310,110 หุน้ จำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน

ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยรบัช ำระทีมู่ลค่ำหุ้นละ 
0.70 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 222.12 ล้ำนบำท ท ำให้จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ช ำระเต็มมูลค่ำแล้วมีจ ำนวน 
785,261,701 หุน้ บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนกำรรบัช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 

 
25.2 เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้เพิม่เตมิส ำหรบัหุน้ของเมกะวตัตเ์ป็นจ ำนวนเงนิ 200 ลำ้นบำท 
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