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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่สําคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  

ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.1 ทีอ่ธบิายเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงานขาดทุนและแผน

ธุรกจิของกลุ่มกจิการซึง่ขึน้อยู่กบัความสาํเรจ็ในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 ที่อธิบายถึงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการนําข้อยกเว้นจาก

มาตราการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

ทัง้น้ี ความเหน็ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ   

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 

แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.10 และ ขอ้ 21 สาํหรบั 

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

ค่าความนิยม กลุ่มกจิการรบัรูค่้าความนิยมในสองกลุ่มของหน่วย

สนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจสถาบัน

สอนภาษา (จํานวน 390 ลา้นบาท) และส่วนงานธุรกจิภตัตาคาร 

(จํานวน 309 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.19 และร้อยละ 

16.00 ของสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม ตามลําดบั 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการต้องทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจําทุกปี โดยไม่คํานึงว่าจะม ี

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรพัย์ 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื

ด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ จากการทบทวนการด้อยค่าดังกล่าว 

กลุ่มกจิการไดบ้นัทกึการดอ้ยค่าเพิม่เตมิเป็นจํานวน 100 ลา้นบาท 

 

 

 
 

 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ

กระแสเงินสดของแต่ละ CGU และตรวจสอบความถูกต้อง

ของการคํานวณ นอกจากน้ีขา้พเจา้เปรยีบเทยีบประมาณการ

กระแสเงนิสดกับงบประมาณทางการเงนิซึ่งได้รบัการอนุมตัิ

โดยคณะกรรมการบริษัทข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน 

และคณะกรรมการบรษิัทไดส้อบทานขอ้สมมติฐานทีใ่ช้ในการ

คาํนวณมลูค่าจากการใชแ้ล้ว 

 

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปีปัจจุบัน  

(พ.ศ. 2563) กบัขอ้มูลในประมาณการกระแสเงนิสดที่จดัทํา

ในปีก่อน (พ.ศ. 2562) เพื่อพิจารณาว่าการจดัทําประมาณ

การในอดีตได้จัดทําขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งสมเหตุสมผล 

ขา้พเจา้พบว่าผลการดําเนินงานจรงิของปีปัจจุบนัสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม  เ น่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 

มสีาระสําคญัต่องบการเงนิ นอกจากน้ีในการประเมนิมูลค่าจาก

การใช้ นัน้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินผล

ประกอบการของ CGU นัน้ๆ และการประมาณอตัราคดิลดที่ใช้

ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

ข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมี

สาระสําคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัตอ่ไปน้ี 

• อตัราการเติบโตซึ่งผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ

กระแสเงนิสด โดยข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบอตัราการเติบโต

ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม

ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและ 

• อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจดัทําประมาณการ 

ซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 

กลุ่มกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในตลาด สาํหรบั

ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
 

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการคํานวณ

มูลค่าจากการใช้ มคีวามสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์ 

ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 

  

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ 

บริษทัย่อย 
 

 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 38.4 สําหรบังบการเงนิ

ของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

แก่บรษิทัย่อย 
 

บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลกั

ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบนัสอนภาษา และส่วนงาน

ธุรกิจภัตตาคาร จํานวน 429 ล้านบาท และ 162 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 14 ของสนิทรพัย์

รวมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลําดบั 
 

ผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการชําระคนืเงนิกู้ของบรษิทัย่อย

ดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของ 

ส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าเงินให้กู้ยมืแก่บริษัทย่อย

ดงักล่าว จะสามารถเรยีกชาํระคนืไดเ้พยีงบางส่วน ดงันัน้ บรษิทั

จึงบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมสําหรับเงินให้กู้ยืม

จํานวน 290 ลา้นบาท  
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู

ดังกล่าว เน่ืองจากมูลค่านัน้มีสาระสําคัญต่องบการเงิน และ 

ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมนิค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ

ดงักล่าวต้องใช้ดุลยพนิิจที่สําคญัของผู้บริหารในการพิจารณา 

ข้อสมมติฐานดงักล่าวประกอบด้วยอตัราการเตบิโต และอตัรา

คดิลด เป็นตน้ 

เน่ืองจากผูบ้รหิารประเมนิความสามารถในการชาํระคนืเงนิกู้

ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการ

กระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และ 

ส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ

กระแสเงนิสดดงักล่าว ตามวธิดีงัต่อไปน้ี 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ

ทางการเงนิซึ่งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 

ขา้พเจา้พบว่าขอ้มลูสอดคลอ้งกนั  

• เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2563) 

กบัขอ้มูลในประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ดัทําในปีก่อน 

(พ.ศ. 2562) เพื่อพจิารณาว่าการจดัทําประมาณการในอดตี

ไดจ้ดัทําขึน้จากขอ้สมมตฐิานซึง่สมเหตุสมผลหรอืไม่  

• ทดสอบขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัอตัราการเตบิโต และอตัรา

คดิลด โดยขา้พเจา้เปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตดงักล่าว

กบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิและแนวโน้มของธุรกจิ

ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ พิจารณาอั ต ร า 

คดิลดจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทเปรยีบเทียบกับ

ขอ้มลูในตลาดสาํหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 

ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัง้ค่า 

เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสําหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อยมคีวาม

เหมาะสมตามหลกัฐานทีม่อียู่ 
  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเหน็ของข้าพเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ได้ใหค้วามเชื่อมัน่ 

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอืน่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการ 

และบรษิทั 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิ 

อันเป็นสาระสําคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 

ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง

ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั

อย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 

มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุดการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม 

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 

ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 



 

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มนัียสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นัียสาํคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก 

ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ 

ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 14,085,878 70,062,868 157,131 53,959,088

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

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 12.1 67,002,925 - 67,002,925 -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 13 27,092,321 43,185,283 9,381,329 287,105,268

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38.4 - - 591,266,035 1,157,552,900

สนิคา้คงเหลอื 14 10,598,140 17,214,646 - -

รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหว่างผลติ - 4,156,727 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 15 23,829,416 37,425,050 4,398,370 4,279,797

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 16 295,727,250 1,508,815,027 132,444,870 215,000,000

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 438,335,930 1,683,038,414 804,650,660 1,720,075,866

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 20,500,000 1,500,000 20,000,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17.1 - - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17.2 283,275,601 509,428,233 285,000,000 213,671,955

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 18 71,474,483 117,981,589 3,744,301 7,974,036

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 160,266,254 - 13,819,534 -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 20 155,219,501 167,586,414 - -

ค่าความนิยม 21 698,143,184 798,143,184 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 22 33,826,455 8,624,312 33,826,455 8,624,312

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 23 67,929,906 83,527,546 1,303,653 1,289,184

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,490,635,384 1,686,791,278 357,693,943 231,559,487

รวมสินทรพัย ์ 1,928,971,314 3,369,829,692 1,162,344,603 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

7



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 24 63,512,737 80,990,309 22,256,701 28,109,732

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 24.1 - 50,000,000 - 50,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 26 96,162,873 98,840,629 - 4,879

รายไดร้บัล่วงหน้า 149,813,364 209,840,639 1,399 1,399

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 45,834,314 56,636,905 7,602,486 7,409,075

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 24.2 64,500,000 60,000,000 62,500,000 60,000,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38.5 - 42,500,000 14,000,000 58,500,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ

   ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 25 - 1,129,731 - 514,765

หนีสนิตามสญัญาเช่า

   ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 25 114,678,390 - 5,874,172 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ส่วนทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 24.3 203,810,249 222,394,287 98,595,506 116,878,127

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 7,854 55,406 - -

เงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 120,000,000 - 120,000,000

หนีสนิหมุนเวยีนอนื                       25,380,106 25,558,170 965,778 11,230,493

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 16.3 - 544,917,910 - -

รวมหนีสินหมนุเวียน                  763,699,887 1,512,863,986 211,796,042 452,648,470

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีอนื - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 4,170,554 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 25 - 2,326,756 - 1,845,200

หนีสนิตามสญัญาเช่า 25 54,886,699 - 7,136,378 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.3 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 27 15,829,277      13,486,126 11,489,412 9,441,769

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 22 24,355,359 25,370,166 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื                       9,241,049 12,187,591 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  346,125,014 326,689,758 206,842,758 200,240,382

รวมหนีสิน 1,109,824,901 1,839,553,744 418,638,800 652,888,852

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                28

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,520,842,672 หุน้ 

(พ.ศ. 2562 : 510,070,000 หุน้)  

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,520,842,672 510,070,000 1,520,842,672 510,070,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(พ.ศ. 2562 : 467,950,000 หุน้)  

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 785,261,701 467,950,000 785,261,701 467,950,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 353,617,102 448,802,180 353,617,102 448,802,180

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718

(ขาดทุน)กําไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (351,227,734) (178,795,504) (441,968,718) 335,198,603

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (15,300,374) 50,868,651 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 819,146,413 835,621,045 743,705,803 1,298,746,501

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - 694,654,903 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 819,146,413 1,530,275,948 743,705,803 1,298,746,501

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,928,971,314 3,369,829,692 1,162,344,603 1,951,635,353

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 244,758,003 510,042,508 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 456,430,707 577,398,997 - -

รวมรายได้ 701,188,710 1,087,441,505 - -

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (91,175,491) (182,729,784) - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (292,307,088) (410,011,166) - -

รวมต้นทุน (383,482,579) (592,740,950) - -

กาํไรขนัต้น 317,706,131 494,700,555 - -

รายไดอ้นื 31 11,417,670 14,454,116 42,140,804 140,847,922

ค่าใชจ้่ายในการขาย (231,371,542) (374,976,908) - -

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (208,995,191) (229,366,009) (57,479,287) (52,375,125)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ - - (308,841,679) -

ขาดทุน(กําไร)อนื 32 (99,275,287) (533,494) 146,161,974 15,466,506

ตน้ทุนทางการเงนิ 33 (40,094,004) (43,002,913) (21,743,975) (27,340,320)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม (1,724,399) - - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (252,336,622) (138,724,653) (199,762,163) 76,598,983

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได้ 35 26,199,169 (19,623,913) 25,202,143 (17,552,961)

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปีจากการ

   ดาํเนินงานต่อเนือง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (226,137,453) (158,348,566) (174,560,020) 59,046,022

(ขาดทุน)กําไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 16.1, 16.4 (619,696) 178,474,692 - -

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปี (226,757,149) 20,126,126 (174,560,020) 59,046,022

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็อืน

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั :

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 27 - 10,516,536 - 4,763,630

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (952,726) - (952,726)

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง (226,137,453) (148,784,756) (174,560,020) 62,856,926

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 16.1, 16.4 27,882,122 (44,141,210) - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 27,262,426 134,333,482 - -

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (198,875,027) (14,451,274) (174,560,020) 62,856,926

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

    - - จากการดาํเนินงานต่อเนือง (226,137,453) (158,348,566) (174,560,020) 59,046,022

    - - จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 25,048,592 94,237,741 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (201,088,861) (64,110,825) (174,560,020) 59,046,022

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (25,668,288) 84,236,951 - -

(226,757,149) 20,126,126 (174,560,020) 59,046,022

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (226,137,453) (148,784,756) (174,560,020) 62,856,926

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 52,538,696 59,391,169 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (173,598,757) (89,393,587) (174,560,020) 62,856,926

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (25,276,270) 74,942,313 - -

(198,875,027) (14,451,274) (174,560,020) 62,856,926

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น 36

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและปรบัลด

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.43) (0.34) (0.33) 0.13

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 0.05 0.20 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนแบ่งกาํไร การเปลียน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - สาํรอง (ขาดทุน)สะสม การแปลงค่า เบด็เสรจ็อืนจาก สดัส่วนเงินลงทุน ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน บริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 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 - - - - - - - - (57,047,873) (57,047,873)

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

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (57,887,197) (53,986) (31,452,404) - (89,393,587) 74,942,313 (14,451,274)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม 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

การเพมิหุน้สามญั 28 317,311,701 (95,185,078) - - - - - 222,126,623 - 222,126,623

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

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (201,088,861) 130,672 27,359,432 - (173,598,757) (25,276,270) (198,875,027)

จําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 33,172,725 975,253 - (97,114,880) (62,966,902) (654,966,029) (717,932,931)

จําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - - - - 6,786,287 - 6,786,287 - 6,786,287

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (351,227,734) - (14,237,135) (1,063,239) 819,146,413 - 819,146,413

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

12



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนทีออกและ สว่นเกิน จดัสรรแล้ว - สาํรอง กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร สว่นของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 272,341,677 1,235,889,575

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 62,856,926 62,856,926

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 467,950,000 448,802,180 46,795,718 335,198,603 1,298,746,501

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

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

การเพมิหุน้สามญั 28 317,311,701  (95,185,078) - - 222,126,623

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (174,560,020)  (174,560,020)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 785,261,701 353,617,102 46,795,718 (441,968,718) 743,705,803

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้

- จากการดาํเนินงานต่อเนือง (252,336,622) (138,724,653) (199,762,163) 76,598,983

- จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (602,819) 201,307,227 - -

 (ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (252,939,441) 62,582,574 (199,762,163) 76,598,983

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสอืมราคา 18 41,967,290 144,347,326 1,015,420 683,040

ค่าเสอืมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 175,741,801 - 5,790,727 -

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 20 13,406,958 21,281,963 - -

ดอกเบยีรบั (3,497,871) (2,398,520) (4,219,751) (51,859,839)

เงนิปันผลรบั (419,026) (9,228,104) (29,234,071) (19,973,611)

ขาดทุนจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 12.1 175,888 533,494 175,888 533,494

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (22,487) - (22,487) -

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ

   (พ.ศ.2562 : ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู) 14,376,985 (862,316) 308,841,680 -

กลบัรายการค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยั (322,681) (509,287) - (6,732)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 1,279,586 686,302 - -

ค่าเผอืการดอ้ยค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 577,484 10,899,336 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

   ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย - 1,400,000 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17.1 (42,158,136) - (20,000,000) (16,000,000)

กาํไรจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17.1 (5,642,576) - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17.2 (915,329) - (126,315,375) -

ขาดทุนจากการจดัประเภทเงนิลงทุนบรษิทัร่วม

   เป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 16.1 35,049,918 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยม 21 100,000,000 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,341,438) (6,016,996) - (3,998)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 18 7,194,324 1,673,620 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 8,728,588 - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (5,237) - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 674,435 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - 198,371 - -

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,452,382 27,145,738 2,047,643 2,005,908

ตน้ทุนทางการเงนิ 40,378,204 46,573,789 21,743,975 27,340,320

ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 16.4,17.2 (27,599,100) (74,465,958) - -

111,140,521 223,841,332 (39,938,514) 19,317,565

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 138,438,975 (39,473,720) 4,066,214 (57,375,431)

- สนิคา้คงเหลอื 6,743,972 2,695,983 - 6,732

- รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์และรายการระหวา่งผลติ (22,895,600) 16,720,707 - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 24,540,865 32,095,713 (730,607) 214,456

- เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั (19,000,000) (250,000) (20,000,000) -

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (5,868,027) (25,618,702) (224,567) -

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (18,376,323) (27,223,457) (4,879) 4,291

- รายไดร้บัล่วงหน้า 106,540,942 106,107,312 - -

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,799,436 21,237,403 (903,563) (225,914)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (11,221,411) (15,354,773) (6,064,715) 3,856,053

- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,517,849) (1,747,036) - -

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (3,553,537) (1,022,061) - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 332,771,964 292,008,701 (63,800,631) (34,202,248)

จ่ายดอกเบยี (96,342,723) (46,924,913) (20,647,001) (26,820,710)

จ่ายภาษเีงนิได้ (7,148,364) (47,267,448) 612,033 1,767,204

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 229,280,877 197,816,340 (83,835,599) (59,255,754)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบยีรบั 3,656,491 2,252,270 2,729,906 3,137,809

เงนิปันผลรบั 23,319,526 20,286,608 23,319,526 19,973,611

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 75,222 7,000,000 75,222 -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (52,735) (4,350,348) (52,735) -

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38.4 600,000 37,977,120 2,900,000 17,900,000

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38.4 - (38,577,120) (71,200,000) (182,500,000)

เงนิสด(ลดลง)เพมิขนึจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- สุทธจิากเงนิสดทจี่ายไป (283,809,919) - 50,000,000 188,000,000

เงนิสดลดลงจากการเลกิกจิการของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (86,459) - - -

เงนิสดจ่ายจากการซอืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (285,000,000) - (285,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 207,984,863 207,542,460 -

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 120,000,000

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 4,646,638 18,610,431 - 4,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (44,673,558) (155,883,850) (2,233) (208,400)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 74,800 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (3,585,808) (6,011,131) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (376,850,939) (118,696,020) (69,687,854) 166,307,020

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,000,000 7,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (50,000,000) (141,000,000) (50,000,000) (80,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 24,000,000 - 30,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38.5 (42,500,000) - (44,500,000) (15,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก 49,500,000 60,000,000 22,500,000 60,000,000

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลภายนอก (45,000,000) - (20,000,000) -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (9,514,365) (17,955,875) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.3 (45,919,973) (147,798,855) (19,019,066) (40,378,230)

จ่ายคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (164,608,167) (13,338,237) (5,533,030) (573,289)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 28 222,126,623 - 222,126,623 -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 188,000,000 - -

เงนิสดรบัเงนิมดัจาํจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 120,000,000 - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย (7,900,351) (57,047,873) - -

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (91,816,233) 21,859,160 105,574,527 (45,951,519)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสทุธิ (239,386,295) 100,979,480 (47,948,926) 61,099,747

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี

จากการดาํเนินงานทต่ีอเนือง 70,062,868 15,024,839 53,959,088 163,334

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 200,364,187 164,149,325 - -

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (17,477,572) (9,618,442) (5,853,031) (7,303,993)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 522,690 (108,147) - -

หกั  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

   จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ ณ วนัสนิปี 16.3 - (200,364,187) - -

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

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั มดีงันี

การซอือุปกรณ์โดยทมีไิดช้าํระเงนิ 32,736,513 37,639,903 - -

การซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนโดยทมีไิดช้าํระเงนิ 6,460,946 8,805,451 - -

การซอือุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงนิ - 3,609,312 - -

จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 65,000,000 - 65,000,000 -

เงนิปันผลคา้งรบั 5,914,545 - 5,914,545 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

16
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 
 

เลขที ่3199 ชัน้ 15 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

การประกอบการธุรกิจหลักของบริษัทและบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) คือดําเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกับการลงทุน  

การผลิตและจดัจําหน่ายรายการโทรทศัน์ การแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ การให้บรกิารสอนภาษาอังกฤษ การให้บรกิารและ

จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการจดัทํากจิการทางการตลาด 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 ฐานะทางการเงิน และเหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 
 

2.1 ฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในงบการเงนิรวมกลุ่มกจิการมหีน้ีสิ้นหมุนเวยีนรวมมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 

และมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธ ิจากเหตุการณ์ทีแ่สดงดงักล่าว อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัเกี่ยวกบัความสามารถ

ในการดําเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการและบรษิัท ทัง้น้ีผู้บรหิารได้จดัทําประมาณการเงนิสดสําหรบัส่วนงานสอน

ภาษาและมคีวามเชื่อมัน่ว่าสามารถปฏบิตัติามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกจิการมแีผนในการขายแฟรนไชสเ์พิม่ขึน้และ

เน้นการเปิดคอร์สสอนออนไลน์เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และยงัลดต้นทุนในการบรกิารและ

การบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดอย่างต่อเน่ือง สาํหรบัส่วนงานภตัตาคารผูบ้รหิารไดม้แีผนในการจดั

โปรโมชัน่ สําหรบัอาหารและเครื่องดื่ม และเพิม่ช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านทางเดลเิวอร์รีเ่พื่อดงึดูดลูกคา้และรองรบั

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค อีกทัง้ผู้บรหิารยงัคงพจิารณาควมคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

อย่างใกลช้ดิ และนอกจากน้ีกลุ่มกจิการกําลงัดําเนินการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นการดําเนินกจิการอย่างเพยีงพอ ซึ่ง

การทีก่ลุ่มกจิการจะสามารถดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและรบัผดิชอบในภาระหน้ีสนิของบรษิัทในปัจจุบนัและอนาคต

โดยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินรวมถึงช่วงระยะเวลาหลังจากนัน้นัน้ขึ้นอยู่กับ

ความสําเร็จในการจดัหาแหล่งเงนิทุนดงักล่าว อย่างไรก็ตามผู้บรหิารเชื่อมัน่ว่าจะประสบความสําเรจ็ตามแผนธุรกิจ

ดงักล่าว ดงันัน้งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จงึจดัทําขึน้ตามเกณฑก์ารดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของสถาบนัสอนภาษาและภตัตาคาร ดงัน้ี 
 

สถาบนัสอนภาษา 
 

ในช่วงวนัที่ 18 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปิดสถาบันสอนหนังสือทัว่

ประเทศไทย เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลให้เงนิสดรบั 

จากการขายหลักสูตรเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 34 หรือประมาณ 48 ล้านบาท สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 เน่ืองจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  

ทัง้น้ีผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2 - 3 ไตรมาส 
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2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน (ต่อ) 

 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (ต่อ) 

 

ภตัตาคาร 

 

ในช่วงวันที่ 22 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รฐับาลไทยได้มีประกาศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี  

พ.ศ. 2558 ปิดสถานที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งรวมถึงร้านอาหารในห้างให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลบัไป

บริโภคที่อื่น การประกาศดงักล่าวส่งผลให้รายได้จากส่วนงานภัตตาคารเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 52 หรือ

ประมาณ 265 ล้านบาท สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจตกตํ่าใน

ประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภค ทัง้น้ีผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ

กลุ่มกจิการจะไดร้บัผลกระทบต่อไปอกี 2 - 3 ไตรมาส 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ 

ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนลําดบัต่อไป 

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี่สําคญั

และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผย

เรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นัียสําคญั

ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ ี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมดีงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงาน

ตา่งประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19 การชําระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้กําหนดหลักการใหม่ในการจดัประเภท 

และการวดัมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ ให้แนวทางปฏิบตัิสําหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ 

และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่าง 

ในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting 

mismatch) และให้แนวปฏิบตัิในรายละเอียดเกี่ยวกบัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่ออกโดยกิจการว่าเป็นหน้ีสนิ

หรอืทุน และกําหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 

 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กิจการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจสําหรบั 

การถือสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสินทรพัย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม ่

ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา  

ซึง่กจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏิบตั ิ

โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมด

ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิการ

ต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์อ้างอิง 

มมีลูค่าตํ่า  

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถือปฏิบัต ิ

โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5 

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf


บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 

หมายเหตุน้ีอธบิายถงึผลกระทบจากการทีก่ลุ่มกจิการและบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง การแสดง

รายการเครื่องมือทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ 

ทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบายการบญัชใีหม่ทีนํ่ามาถอืปฏบิตัติัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 6.6 และ 6.12 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทได้นํานโยบายการบัญชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้

ผลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้งวด (Modified 

retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน้ การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที่เกิดจากการ

เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง

ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหมต่าม TAS 

32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหมต่าม 

TFRS 16 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มนุเวียน      

เงนิลงทุนระยะสัน้ ข 2,178,813 (2,178,813) - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ข - 2,178,813 - 2,178,813 

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

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

      

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ฉ 509,428,233 (6,651,132) - 502,777,101 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ง 117,981,589 - (8,378,025) 109,603,564 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ข,ค,ง - 5,673,447 342,129,423 347,802,870 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ข,ค 83,527,546 (5,673,447) - 77,854,099 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  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 จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหมต่าม TAS 

32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหมต่าม 

TFRS 16 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ      
      

หน้ีสินหมนุเวียน      

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วน      

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี ง 1,129,731 - (1,129,731) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วน       

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี ค,ง - - 165,258,885 165,258,885 

หน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั      

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

   ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย  544,917,910 - 8,161,788 553,079,698 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  546,047,641 - 172,290,942 718,338,583 

      

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ง 2,326,756 - (2,326,756) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ค,ง - - 171,949,000 171,949,000 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน  2,326,756 - 169,622,244 171,949,000 
      

รวมหน้ีสิน  548,374,397 - 341,913,186 890,287,583 

      

ส่วนของเจา้ของ      

(ขาดทุน)กําไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ข (178,795,504) (4,516,094) - (183,311,598) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ ฉ 50,868,651 (4,305,789) - 46,562,862 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ จ 694,654,903 (6,512,253) - 688,142,650 

รวมส่วนของเจา้ของ  566,728,050 (15,334,136) - 551,393,914 
      

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



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหมต่าม TAS 

32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหมต่าม 

TFRS 16 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิลงทุนระยะสัน้ ข 2,178,813 (2,178,813) - - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ข - 2,178,813 - 2,178,813 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ก 287,105,268 (278,180,801) - 8,924,467 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที ่      

   เกีย่วขอ้งกนั ก 1,157,552,900 (328,626,500) - 828,926,400 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,446,836,981 (606,807,301) - 840,029,680 

      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ง 7,974,036 - (3,216,548) 4,757,488 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ ข,ค,ง - 210,098 19,400,163 19,610,261 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น ข,ค,ง 1,289,184 (210,098) - 1,079,086 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  9,263,220 - 16,183,615 25,446,835 
      

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

      

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ      
      

หน้ีสินหมนุเวียน      

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วน      

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี ง 514,765 - (514,765) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนที ่      

   ถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี ค,ง - - 5,533,029 5,533,029 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น ข 11,230,493 (4,200,000) - 7,030,493 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  11,745,258 (4,200,000) 5,018,264 12,563,522 

      

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ง 1,845,200 - (1,845,200) - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ค,ง - - 13,010,551 13,010,551 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน  1,845,200 - 11,165,351 13,010,551 
      

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

      

ส่วนของเจา้ของ      
      

กําไร(ขาดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก 335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 

รวมส่วนของเจา้ของ  335,198,603 (602,607,301) - (267,408,698) 
      

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



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

หมายเหต ุ

ก) ปรบัปรุงการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หมายเหตุ 5.1) 

ข) การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ (หมายเหตุ 5.1) 

ค) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2) 

ง) การโอนจดัประเภทใหม่ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (หมายเหต ุ5.2) 

จ) ปรบัปรุงสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขายเกี่ยวกบัการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิและการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิ

การใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตามTFRS 16 (หมายเหตุ 5.1, 5.2) 

ฉ) ปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเน่ืองจากการใชม้าตรฐาน TFRS 9 (หมายเหตุ 5.1) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ผลกระทบทีม่ตี่อกําไรสะสมของกลุ่มกจิการและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ บาท บาท 
    

กาํไร(ขาดทุน)สะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2562 (ตามท่ีรายงานไว้เดิม) 

 

(178,795,504) 335,198,603 
    

รบัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิกูย้มืใหแ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง ข - (328,626,500) 

รบัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ข - (273,980,801) 

รบัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ซึง่เป็นส่วนหน่ึง 

   ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ข (4,516,094) - 

รวมผลการปรบัปรงุกาํไรสะสมต้นปีจากการนํา  

   TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

 

(4,516,094) (602,607,301) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

   จากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

 

(183,311,598) (267,408,698) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(ก) การจดัประเภทของเครื่องมอืทางการเงนิจากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) การวดัมูลค่าและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

และหน้ีสนิทางการเงนิสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
 งบการเงินรวม 

 ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

 

 

  

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

(ตาม TAS 105 และ TAS 

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตาม TFRS 9) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 

บาท 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

พ.ศ.2563 

บาท 

 

 

ผลต่าง 

บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 70,062,868 70,062,868 - 

เงนิลงทุนระยะสัน้ เพื่อคา้ FVPL 2,178,813 - (2,178,813) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ไม่ไดบ้นัทกึ FVPL - 2,178,813 2,178,813 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 20,287,279 20,287,279 - 

สนิทรพัยท์างการเงนิ  

   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

      ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 558,440,430 549,757,426 (8,683,004) 
         

สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน      

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,500,000 1,500,000 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 83,527,546 77,770,728 (5,756,818) 
      

หน้ีสินทางการเงิน - หมุนเวียน      

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 80,990,309 80,990,309 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 50,000,000 50,000,000 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 98,840,629 98,840,629 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 56,636,905 56,636,905 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 60,000,000 60,000,000 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 42,500,000 42,500,000 - 

เงนิกูย้มืระยะยาว ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 222,394,287 222,394,287 - 

หน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 186,107,579 186,107,579 - 
      

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน      

เจา้หน้ีอื่น - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 4,170,554 4,170,554 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 269,148,565 269,148,565 - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

 

 

  

ตามท่ีรายงานไว้เดิม (ตาม 

TAS 105 และ TAS อ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง) 

 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตาม TFRS 9) 

ณว ันท่ี 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 

บาท 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

พ.ศ.2563 

บาท 

 

 

ผลต่าง 

บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 53,959,088 53,959,088 - 

เงนิลงทุนระยะสัน้ เพื่อคา้ FVPL 2,178,813 - (2,178,813) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ไม่ไดบ้นัทกึ FVPL - 2,178,813 2,178,813 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 286,925,531 8,744,732 (278,180,799) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,157,552,900 828,926,400 (328,626,500) 

      

สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน      

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,289,184 1,079,086 (210,098) 

      

หน้ีสินทางการเงิน - หมนุเวียน      

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 28,109,732 28,109,732 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 50,000,000 50,000,000 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 4,879 4,879 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 7,409,075 7,409,075 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 60,000,000 60,000,000 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 58,500,000 58,500,000 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึกําหนด 

   ชําระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 116,878,127 116,878,127 - 

      

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวยีน      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 188,953,413 188,953,413 - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ขา้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดงัน้ี 

• เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

กลุ่มกิจการได้ปรบัวธิใีนการคํานวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิให้เป็นไปตาม 

TFRS 9 กลุ่มกิจการและบรษิัทได้รบัรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดงักล่าวในกําไรสะสม ณ วนัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4.52 ล้านบาท และ 602.61 ล้านบาท ตามลําดบั รายละเอียดการด้อยค่าของสนิทรพัย์

ทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไดใ้นหมายเหตุ 13, 16 และ 38.4 

 

ทัง้น้ีผู้บรหิารได้พิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการ ก) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และ ข)  

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI นัน้ ไม่เป็นจํานวนเงนิทีม่สีาระสาํคญั 

 

ลูกหน้ีการคา้ 

 

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามวิธอีย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทัง้หมด 

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

ลกัษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกนิกําหนดชําระ อัตราขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก

ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคต 

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหน้ี  

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดร้บัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้  

 

ลูกหน้ีอืน่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิัทมลีูกหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะ

เกิดขึน้ใน 12 เดอืนข้างหน้าสําหรบัลูกหน้ีที่ไม่ได้มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีสาํหรบัลูกหน้ีทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสําคญั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า

จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสําหรบัลูกหน้ีที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสําคญั และรบัรู ้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหน้ีสําหรบัลูกหน้ีที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี

นัยสาํคญั 

 

5.2 สญัญาเช่า  

 

กลุ่มกจิการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิ โดยการรบัรู้หน้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า สําหรบัสญัญาเช่า อาคาร 

สิง่ปลูกสร้าง และยานพาหนะ ที่มอีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 

มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิทีจ่ะต้องชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคดิลดดงักล่าว คอื ร้อยละ 2.93 ถึง 

รอ้ยละ 5.13 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เสมอืนหน่ึงว่ากลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือ

ปฏิบัติตัง้แต่วนัเริ่มต้นสัญญาเช่านัน้ ซึ่งคํานวณจากอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มตามอายุทัง้หมดของสัญญา ณ วันที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงใน 

ทัง้น้ีกลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าทีเ่ป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 

16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 

สาํหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัยต์ามสญัญา

เช่าการเงนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธ ิ

การใช้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า ทัง้น้ี กลุ่มกิจการจะเริม่นําข้อกําหนดของการรบัรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือ

ปฏบิตักิบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
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5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 

 

5.2 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 301,760,502 17,750,509 

(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า 

 ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก 

 

(19,288,552) 

 

(1,332,881) 

บวก: หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

3,456,487 

 

2,359,965 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์า้งองิ 

มมีลูค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง 

 

(9,262,320) 

 

- 

(หกั): การจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (13,727,959) - 

บวก: รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิ

สญัญาเช่า 82,431,515 (234,013) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 345,369,673 18,543,580 
   

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

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

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าโอนไปยงัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 8,161,788 - 

 

วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์้างองิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า 

• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
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6 นโยบายการบญัชี  

 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื่อ 

ให้ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกิจการมอีํานาจ 

ในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  

 

ข) บรษิทัร่วม  

 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

 

ค) การร่วมการงาน 

 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กบัสทิธิและ

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

 

การดําเนินงานร่วมกนั 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรพัย์และมีภาระผูกพัน 

ในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ โดยรบัรูส้ ิทธิโดยตรงในสินทรพัย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายของ 

การดําเนินงานร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใชจ่้ายที่ร่วมกนัถือครองหรอืก่อขึ้น ซึ่งรายการ

ดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงนิรวม 

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุน

ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม (ต่อ) 

 

ง) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลังวนัที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือ

ขาดทุนของผูไ้ด้รบัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักลา่วขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของ

กลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุน

ที่เกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิเพื่อชําระ

ภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 

 

จ) การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตัิต่อรายการกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจาก 

การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึ้น

ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ถ้าสดัส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัหรือ 

ยงัคงมกีารควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไป

ยังกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรบัรู ้

ในงบกําไรขาดทุน 

 

เมื่อกลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนัียสําคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน

ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของ

เงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถือครอง 

ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ฉ) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ

ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับรษิัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสยี 

ในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 

ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่

เกดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ 

แปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้าม

การรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยน

ทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุ่มกจิการ 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทในกลุ่มกิจการ (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มภีาวะ 

เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็น

สกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี่ย และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 

เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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6.4 ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจํานวนเงนิที่ลูกค้าจะต้องชําระซึ่งเกิดจากการขายสนิค้าและ/หรอืให้บรกิารตามปกติของธุรกิจ ซึ่ง

ลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีการค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้น 

ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มีนัยสําคญั กลุ่มกิจการจะรบัรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบันของ 

สิ่งตอบแทน และจะวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกิจการตัง้ใจที่จะรบัชําระกระแสเงนิสด 

ตามสญัญา  
 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.6(ฉ) 
 

6.5 สินค้าคงเหลือ 
 

สนิค้าคงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า มูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัประมาณจาก

ราคาปกติทีค่าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อให้สนิคา้นัน้สําเรจ็รูป รวมถงึค่าใช้จ่าย 

ในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชค่ีาเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื่อมคุณภาพเท่าทีจํ่าเป็น 
 

ราคาทุนของหนังสอืและวตัถุดบิ - อาหารคาํนวณโดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน และราคาทุนของแผ่นซดีแีละดวีดีคีํานวณโดย

วธิเีฉพาะเจาะจง ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัดว้ยส่วนลด 

ที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่น

ทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ก) การจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะ

การวดัมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบรหิารสินทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด 

ตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 
 

• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 

กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ

บรหิารสนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่าเงนิลงทุน

ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  
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6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรือได้มาหรอืขายสินทรพัย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า  

ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั ้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย ์

ทางการเงนิออกเมื่อสทิธิในการได้รบักระแสเงนิสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการ 

ไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมบวกตน้ทุนการทํา

รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรพัย์นัน้ สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วย FVPL  

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า

เขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 

 

ง) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภท 

ตราสารหน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 

• ราคาทุนตัดจําหน่าย - สินทรพัย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา 

ซึง่ประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจาก

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุน

ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น 

พรอ้มกบักําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ง) ตราสารหน้ี (ต่อ) 
 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ  

ก) รบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบีย้เท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมลูค่า

ด้วย FVOCI  และรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี้ยที่คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ 

และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์

ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที่รบัรูส้ะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม ่

เข้ากําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/(ขาดทุน)อื่น  รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื่น 

รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้า

เงื่อนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนที่เกิด

จากการวดัมูลค่ายุติธรรมจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกําไร/(ขาดทุน)อื่นใน 

รอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
 

จ) ตราสารทนุ 
 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการเลอืกรบัรูกํ้าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรม

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนที่รบัรู้สะสมดงักล่าวไปยงั

กําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง้น้ี เงนิปันผลจากเงินลงทุน 

ในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รบั 

เงนิปันผลนัน้ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้ในรายการกําไร/

ขาดทุนอื่น ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ฉ) การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของ

ตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา 

การประเมนิการดอ้ยค่าดงักล่าวจะพจิารณาว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนัียสาํคญัหรอืไม่ 

 

สําหรบัลูกหน้ีการค้า กลุ่มกจิการใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าตามประมาณการ

ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ตลอดอายุลูกหน้ีตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหน้ี การด้อยค่าทีร่บัรู้

ตามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 

 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลอืกนําข้อยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มูลทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต 

(Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวธิีอย่างง่าย 

(Simplified approach) สาํหรบัลูกหน้ีการคา้ แต่กลุ่มกจิการเลอืกใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีมาประกอบ

กบัดุลยพนิิจของผู้บรหิาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การดอ้ยค่าที่รบัรูต้ามวธิี

ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 

 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินอื่นที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทัว่ไป 

(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้

พจิารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ้นอยู่กับว่ามกีารเพิ่มขึ้นของ

ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง้แต่เริ่มรับรู้สินทรัพย ์

ทางการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ว่ามกีารเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยสําคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบความเสี่ยงของการ 

ผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ฉ) การดอ้ยค่า (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมด 

ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญา

ทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  

 

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 

 

• จํานวนเงนิทีต่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

• มลูค่าเงนิตามเวลา 

• ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

และการคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  

 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไวใ้น

หมายเหตุ 5.1(ก) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  

ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ่้ายทางตรงอื่นๆ 

 

เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 

 

เงนิลงทุนเพื่อค้าและเงนิลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่

เกิดขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงินลงทุน 

เผื่อขายรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจําหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบกําหนด 

 

เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยวธิีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิหกัด้วย 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

เงนิลงทุนทัว่ไป 

 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 

การจําหน่ายเงนิลงทุน 

 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้

รวมถึงผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ  

จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีทีจํ่าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหน้ีหรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป

บางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจํ่าหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก 

 

6.7 (กลุ่ม) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรอืกลุ่มสินทรพัย์ที่จะจําหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่า 

ตามบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก สนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจําหน่าย) นัน้จะวดัมูลค่าด้วยจํานวนที่ตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชกีบัมูลค่า

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรบัการปรบัลดมูลค่าของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจําหน่าย)

เพื่อให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย กําไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของ

สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมทีเ่คยรบัรู ้ 

 

กลุ่มกจิการจะไม่คดิค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจําหน่าย)ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 

การดําเนินงานที่ยกเลิกประกอบดว้ยองค์ประกอบของกลุ่มกิจการที่ยกเลิกที่ได้ถูกจําหน่ายออกไปหรอืได้ถูกจดัประเภทไว้

เป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ําคญัหรอืพื้นทีท่างภูมศิาสตรแ์ยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหน่ึง

ของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสายงานธุรกจิทีส่ําคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขายต่อ 

โดยกลุ่มกจิการจะนําเสนอผลประกอบการของการดําเนินงานทีย่กเลกิในงบกําไรขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 
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6.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัย์นัน้ 

 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

บรษิทัจะรบัรูค่้าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นคํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด

อายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

อาคาร 20 ปี 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์สาํนักงาน 3, 5, และ 6 ปี 

คอมพวิเตอร ์ 3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มกิจการได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ

รอบระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบั

จากการจําหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สุทธ ิ

 

6.9 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดร้บัมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น เครื่องหมายการคา้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน 

 

สนิทรพัยท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไม่จํากดั จะวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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6.9 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

สินทรพัย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัด จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่ประมาณการไว้

ของสนิทรพัยด์งัตอ่ไปน้ี 

 

6.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมาจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยคํานวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ

การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถนํามาใชง้านได้ตามประสงค์ และจะถูกตดัจําหน่ายตลอด

อายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 และ 10 ปี 

 

6.9.2 สญัญาท่ีทาํกบัลูกค้าและความสมัพนัธก์บัลูกค้าท่ีเก่ียวข้อง 

 

สญัญาทีท่ํากบัลูกค้าและความสมัพนัธ์กบัลูกค้าทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ด้มาจากการรวมธุรกจิจะรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ณ วนัรวมธุรกิจ สญัญาที่ทํากบัลูกค้าและความสมัพนัธ์กบัลูกค้าที่เกี่ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้

แน่นอนและวดัมูลค่าที่ราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม การตดัจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรงตลอดอายุ 

ทีค่าดว่าจะใหป้ระโยชน์ของความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 

6.9.3 เคร่ืองหมายการค้า 

 

เครื่องหมายการคา้ที่ได้มาจากการรวมกิจการ จะรบัรู้ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เครื่องหมายการค้า 

มอีายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม วธิีตดัจําหน่าย 

จะใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของเครื่องหมายการคา้ตามอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน 30 ปี 

 

6.9.4 ลิขสิทธ์ิ 

 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดร้บัลขิสทิธิแ์ละใบอนุญาต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจําหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ 9.4 ปี ถงึ 15 ปี 
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6.10 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้

ว่าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรือ 

กลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าว

ขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 

ทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืส่วนงานดําเนินงาน 

 

6.11 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า

เป็นประจําทุกปี หรอืเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื่น 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะ 

ไดร้บัคนื หมายถงึ จํานวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไปกลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสาํหรบั

สนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 

 

6.12 สญัญาเช่า  

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงิน 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 

กลุ่มกิจการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลา

การเช่า 

 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญา 

ทีไ่ม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ

สญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจการ 

เป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบ 

ทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้  
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.12 สญัญาเช่า (ต่อ) 
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของ

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคาํนวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการ

มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่ ี

มลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าซึ่งกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่าจนกระทัง่ดชันีหรอือตัรานัน้มผีลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มกจิการปรบัปรุงหน้ีสนิตามสญัญาเช่าไปยงัสนิทรพัย์

สทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมื่อการจ่ายชาํระค่าเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป  
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่า

ระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าคอือุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการไดร้บัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-

19 กลุ่มกิจการเลอืกที่จะไม่ปฏิบตัิตาม TFRS 16 เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทุกสญัญาที่

ได้รบัการลดค่าเช่า แต่เลอืกทีจ่ะนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อก

โดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่ครบกําหนด ตามสดัส่วนที่ได้รบั

ส่วนลด ตลอดช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการ ลดค่าเช่าและกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสนิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีร่บัรู ้ตามสดัส่วน

ของค่าเช่าที่ลดลง จํานวน 45.28 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีร่บัรู ้ตามสดัส่วนของค่าเช่าที่ลดลง 

3.79 ล้านบาท โดยรบัรู้ผลต่างที่เกดิขึน้จํานวน 5.67 ล้านบาท เป็นรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น แทนการปรบัปรุงมูลค่า

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.12 สญัญาเช่า (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

 

สนิทรพัย์ที่ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิ 

ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรูเ้ป็น

รายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดั

มลูค่าลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 

 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรูด้้วยวิธีเส้นตรงตลอด

ช่วงเวลาการใหเ้ช่า กลุ่มกจิการตอ้งรวมต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่า

ตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักับ

รายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน(สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน

โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

การรบัรู้เมื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า หรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสนิ

และค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพื่อให้ได้อตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตาม

สญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สนิทรพัย์ที่ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิ 

ทีจ่่ายตามสญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรูเ้ป็น

รายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ใน 

การวดัมลูค่าลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรูด้้วยวิธีเส้นตรงตลอด

ช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

6.13 หน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจดัประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือ 

ตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผูกพนัตามสญัญา ดงัน้ี 
 

• หากกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น 

โดยไม่สามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลื่อนการชาํระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดไดนั้น้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้

จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของ 

กลุ่มกจิการเองดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่
 

• หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาหรือสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสญัญาไปได ้

เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไป

อกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูค่า 
 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่า

หน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  
 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 
 

กลุ่มกิจการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีาร

ยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหน้ีสนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะตอ้งพจิารณา

ว่ารายการดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ

จะต้องรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้

ดว้ยมลูค่าตามบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ 

จะปรบัปรุงมูลค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิเดมิ 

(Original effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่น 

ในกําไรหรอืขาดทุน 
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6.13 หน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

สาํหรบัปีสิน้สุดก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหักด้วยต้นทุนการจดัทํารายการที่เกิดขึ้น  

เงนิกูย้มืวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงนิกู้ยมืมาจะรบัรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรู้จนกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่ง 

จะนําไปรวมคาํนวณตามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียมน้ีจะรบัรู้

เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าและตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัิ

ตามแลว้ หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอื

ทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิการอื่น และสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหน้ีสนิทีร่บัมาจะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนชําระหน้ีออกไป

อกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

 

6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ีภาษีเงนิได ้

จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวข้องกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการ 

ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ  

ในกรณีทีก่ารนํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษทีีเ่หมาะสมจาก

จํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหน้ีสิน และราคาตามบัญช ี

ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบัรู้ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชัว่คราวที่เกิดจาก

เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกดิจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

จะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืที่คาดไดค่้อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายใน 

สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ช้

ประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะนํา

จํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิการมสีทิธิตาม

กฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภาษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

 

6.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน วนัลาประจําปี วนัลาป่วยทีม่กีารจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบนั

ที่รบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบนัทึก

หน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

(ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามสญัญา กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระ

เพิม่เตมิเมื่อไดจ่้ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึกําหนดชําระ 
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6.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ  

โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย 

ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการ

กระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องชําระภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น

และรวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

(ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจา้ง 

 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ 

ให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกํีาหนด

ชาํระเกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

6.16 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ 

ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรพัยากรออกไป  

และประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

6.17 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 

ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุน้ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั 

ในส่วนของเจา้ของ 
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6.18 การรบัรู้รายได้ 
 

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รบัจาก 

การขายสนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่จะ

ไดร้บัชาํระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 

สาํหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะต้องส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้องแยกเป็น

แต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิทีแ่ยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระ 

ทีต่้องปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายได้

ของแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 
 

ก) การขายสินค้า 
 

ภตัตาคาร 
 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิภตัตาคาร รายไดจ้ากการขายสนิคา้จะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิการขายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ การชําระ

เงนิของการทําธุรกรรมจะถงึกําหนดชาํระทนัท ีเมื่อลูกคา้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มและเกดิการส่งมอบทีร่า้น 
 

อุปกรณ์คอนเสริต์และการแสดง 
 

กลุ่มกจิการเป็นตวัแทนจําหน่ายอุปกรณ์คอนเสริ์ตและการแสดงสําหรบัคอนเสริต์และโชว์ ซึง่จะรบัรูร้ายไดเ้มื่อโอน 

การควบคุมในสนิคา้นัน้ไปยงัลูกคา้ซึง่กค็อืเมื่อส่งมอบสนิคา้ และไม่มภีาระผกูพนัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการยอมรบั 

ในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานทีท่ีกํ่าหนด 
 

ข) การให้บริการ 
 

บรกิารสอนภาษาองักฤษ 
 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากสญัญาให้บรกิารที่มลีกัษณะการให้บรกิารแบบต่อเน่ืองตามสดัส่วนการให้บรกิารของ

สญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้ํานึงถึงรอบระยะเวลาการชําระเงนิตามสญัญา สิง่ตอบแทนที่จ่ายใหก้บัลูกคา้หรอืจ่ายในนาม

ของลูกคา้แก่บุคคลหรอืกจิการอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคตจะรบัรูเ้ป็นรายการหกัจากรายได ้
 

การผลติและจดัจําหน่ายรายการโทรทศัน์ การจดัแสดงคอนเสริ์ตและโชว์ และการจดัแสดงนิทรรศการและโครงสรา้ง

พพิธิภณัฑ ์
 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้จากการให้บรกิารเมื่อการผลิตและการจดัแสดงเป็นการสร้างหรอืทําให้สินทรพัย์ที่ลูกค้า 

มอีํานาจควบคุมอยู่เพิม่ขึน้ กลุ่มกิจการจงึรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอ้างองิจากระดบัความคบืหน้าในการ

ผลติ ตามประมาณการล่าสุดของมลูค่าของสญัญาและขัน้ความสาํเรจ็ของงานโดยอา้งองิจากตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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6 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

6.18 การรบัรู้รายได้ (ต่อ) 
 

รายไดค่้าสทิธ ิและแฟรนไชส ์
 

กลุ่มกจิการรบัรูแ้บบต่อเน่ืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

 

รายไดค่้าเช่า 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้ํานึงถงึรอบระยะเวลา 

การชาํระเงนิตามสญัญา 

 

ค) องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน 

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารทําสญัญาซึง่ระยะเวลาระหว่างการโอนสนิคา้หรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิ

ของลูกคา้เกนิหน่ึงปี ดงันัน้กลุ่มกจิการไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูค่าของเงนิ (Time value of money) 

 

ง) รายได้ดอกเบีย้ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน  

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน  

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมคีวามเสี่ยงทางการเงนิ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

และความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่ง

ของกลุ่มกิจการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้

อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุม่กจิการจงึใชอ้นุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

กลุ่มกจิการมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา  

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ทัง้น้ี หลกัการในการป้องกนัความเสีย่งจะเป็นไปตามนโยบาย

ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินในทุกกิจการของ 

กลุม่กจิการ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  
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สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

49 

7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลยีนจากสกุลเหรยีญสหรฐัอเมรกิาซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัเจ้าหน้ีของกลุ่ม

กจิการ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการไม่ได ้ใช้อนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั

ผวนของเงนิตราต่างประเทศ 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ดอลลารส์หรฐั 

บาท 

ดอลลารส์หรฐั 

บาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ 12,683,375 24,672,385 

 12,683,375 24,672,385 

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเกิดจากเงนิกู้ยมืระยะยาวที่มีอตัราดอกเบี้ยผนั

แปรซึ่งยงัผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากกระแสเงนิสด ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถงึ 2563 เงนิกู้ยมืของ

กลุ่มกจิการทีอ่ตัราดอกเบีย้ผนัแปรนัน้อยู่ในสกุลเงนิบาท 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยและของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 

บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 509,135,616 รอ้ยละ 89 570,206,405 รอ้ยละ 79 

 509,135,616 รอ้ยละ 89 570,206,405 รอ้ยละ 79 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 

บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ บาท 

ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูท้ีม่อีตัราดอกเบีย้ผนัแปร 323,069,175 รอ้ยละ 84 348,096,072 รอ้ยละ 69 

 323,069,175 รอ้ยละ 84 348,096,072 รอ้ยละ 69 

 

ร้อยละของเงนิกู้ยมืแสดงถึงสดัส่วนของเงนิกู้ยมืที่มอีัตราดอกเบี้ยผนัแปรต่อจํานวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด  

การวเิคราะหต์ามวนัครบกําหนดไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 7.1.3 

 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

ความเสี่ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญา

ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึง 

ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อแก่ลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 

 

ก) การบริหารความเส่ียง 

 

กลุ่มกจิการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนั

การเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบั A เป็นอย่างน้อย  

 

สําหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เป็น

อิสระในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า 

โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจยัอื่นๆ และกําหนดการให้วงเงนิสนิเชื่อ

จากผลการประเมินดงักล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ี ผู้บรหิารในสายงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ 

 

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะชําระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติ กลุ่มกจิการ

และบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจาก

ลูกคา้แต่ละราย หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต (ต่อ) 

 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่า 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (หมายเหตุ 13) 

• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 38.4) 

 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่า

ภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจํานวนเงินที่ไม่มี

นัยสาํคญั 

 

ลูกหน้ีการคา้ 

 

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหน้ี

การคา้ 

 

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บรหิารได้จดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสี่ยงด้าน

เครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชาํระ  

 

นโยบายการบญัชสีาํหรบัการพจิารณาค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 

 

สาํหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดพ้จิารณารบัรูค่้าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้เมื่อมขีอ้บ่งชีว่้า

มกีารผลขาดทุนที่เกดิขึ้น เช่น การที่ไม่สามารถเรยีกให้ชําระหน้ีได้ โดยทีไ่ม่ไดม้กีารพจิารณาถงึความ

เสี่ยงด้านเครดติทีย่งัไม่ถึงกําหนดชําระ เป็นต้น ดงันัน้จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น

และผลขาดทุนจากหน้ีสงสยัจะสญูจงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้น

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสําหรบัลูกหน้ีที่ไม่ได้มกีารเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้าน

เครดติที่มนัียสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุสาํหรบัเงนิให้กู้ยมืที่มี

การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสําคญั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจํีานวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการ

ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชําระ

ภาระผูกพนัเมื่อถงึกําหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัที

จํานวน 14.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 270.42 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของ 

กลุ่มกจิการ จากลกัษณะของการดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวามยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงนิของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว ้

ซึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 

ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมํ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารอง

หมุนเวยีน (จากวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคมมดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     

หมดอายุภายในหน่ึงปี     

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 46,487,263 168,509,691 17,743,300 11,890,268 
     

 46,487,263 168,509,691 17,743,300 11,890,268 
 

วงเงนิกู้ยมืที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงปีเป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีที่จะมกีารทบทวนตามวาระได้รบัมาเพื่อใช ้

ในการดําเนินงานของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

วงเงินกู้ยืมจํานวน 20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นจํานวน 10.81 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 10.81 ล้านหุ้น) ของ

บรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) 
 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 วงเงนิกู้ยืมจํานวน 132 ล้านบาท คํ้าประกันโดยที่ดินและอาคารของกลุ่มกิจการ  

ซึง่มมีลูค่าตามบญัช ี101.66 ลา้นบาท (หมายเหตุ 18) 
 

วงเงนิกู้ยมืจํานวน 30 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นจํานวน 15 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 15 ล้านหุ้น) ของบรษิัท 

เวฟเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
 

วงเงนิกูย้มืจํานวน 20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงนิฝากออมทรพัย์ของบรษิทัจํานวน 20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 

ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึ่งแสดง

ด้วยจํานวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน 

จะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งเน่ืองการการคดิลดไม่มนัียสาํคญั  

 
 งบการเงินรวม 

 ณ ปัจจบุนั ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน บาท บาท บาท บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 63,512,737 - 63,512,737 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 96,162,873 - 96,162,873 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 64,500,000 - - 64,500,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 120,002,898 56,703,512 176,706,410 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 203,810,249 241,812,630 445,622,879 
     

รวม 64,500,000 483,488,757 298,516,142 846,504,899 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ ปัจจบุนั ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน บาท บาท บาท บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 80,990,309 - 80,990,309 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 50,000,000 - 50,000,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 98,840,629 - 98,840,629 

เงนิกูจ้ากบุคคลภายนอก 60,000,000 - - 60,000,000 

เงนิกูจ้ากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 42,500,000 - - 42,500,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 1,358,593 2,598,608 3,957,201 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 222,394,287 269,148,565 491,542,852 
     

รวม 102,500,000 453,583,818 271,747,173 827,830,991 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 22,256,701 - 22,256,701 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 62,500,000 - - 62,500,000 

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

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 6,463,537 7,428,500 13,892,037 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 98,595,506 188,216,968 286,812,474 
     

รวม 76,500,000 127,315,744 195,645,468 399,461,212 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน  

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 28,109,732 - 28,109,732 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 50,000,000 - 50,000,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 4,879 - 4,879 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลภายนอก 60,000,000 - - 60,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 58,500,000 - - 58,500,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 702,710 2,106,612 2,809,322 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 116,878,127 188,953,413 305,831,540 
     

รวม 118,500,000 195,695,448 191,060,025 505,255,473 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของคํา้ประกนัทางการเงิน  

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

คํ้าประกนัทางการเงนิ1 - 3,214,742 295,664 3,510,406 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วนัครบกาํหนดของคํา้ประกนัทางการเงิน 

ณ ปัจจบุนั 

บาท 

ภายใน 1 ปี 

บาท 

1 - 5 ปี 

บาท 

รวม 

บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

คํ้าประกนัทางการเงนิ1 - 3,516,160 1,395,152 4,911,312 

 

1การเปิดเผยการคํ้าประกนัทางการเงนิเป็นการเปิดเผยตาม มาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 แต่บรษิทัไม่มกีารรบัรูห้น้ีสนิใน

รายการดงักล่าว 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

7.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 

• รกัษาไว้ซึ่งการดําเนินงานต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกดิผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์

ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 

 

ในการทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนื

ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัย์เพื่อลดภาระหน้ีสนิ 

 

การคงไว้ซ่ึงอตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 

 

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนทางการเงนิดงัน้ี  

 

• อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนทีไ่ม่กว่า 3.0 :1  

• อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ตํ่ากว่า 1.2 : 1 และ 

• อตัราส่วนของหน้ีสนิทีต่อ้งชําระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ไม่เกนิกว่า 2.5 :1 

 

8 มูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     

   ผ่านกําไรขาดทุน - หลกัทรพัย์เพื่อคา้ 2,002,925 - 65,000,000 67,002,925 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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8 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,178,813 - - 2,178,813 

     

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกต

ไดอ้ย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตได้

ในตลาด 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และ ระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูค่ายุตธิรรม

ทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 

 

 มูลค่ายุติธรรม ข้อมูลท่ีไม่ 

ช่วงของข้อมูล คาํอธิบาย พ.ศ. 2563 สามารถสงัเกตได้ 

 บาท  

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่า 

จะไดร้บัจากการขาย 

เงนิลงทุนในตราสานทุนทีไ่ม่

อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

65,000,000 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 11 - 13 

กําไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 18 - 20 

อตัราส่วนราคาต่อทุน 

 

18 - 20 เท่า 

 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดง ความสมัพนัธ์ของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 

 

  ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

  การเปล่ียนแปลง การเพ่ิมขึ้น การลดลง 

  ในข้อสมมติ ของข้อสมมติ ของข้อสมมติ 
     

ตราสารทุนไม่จดทะเบยีน อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 0.89 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.90 

 กําไรทีค่าดหวงั รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.00 

 อตัราส่วนราคาต่อทุน 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.26 ลดลง รอ้ยละ 5.26 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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8 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

 

การประชุมระหว่างผู้อํานวยการสายการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี่ยวกับการประเมนิมูลค่ายุติธรรม

เกีย่วกบักระบวนการประเมนิและผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่างน้อยทุกไตรมาส 

 

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที ่3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง ประมาณ

โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงนิถัวเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่ส ัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนัน้  

กลุ่มกจิการไดม้กีารตดิต่อโบรกเกอร์เพื่อการใชข้อ้มลูดงักล่าว 

 

มูลค่าตามบญัชขีองเครื่องมอืทางการเงนิอนัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เงนิใหกู้้ยมื

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก เงนิกู้ยมืจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม ทัง้น้ีเน่ืองจากมรีะยะสัน้ หรอื 

มอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด 

 

9 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีารประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 

ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ก) มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ ์

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ ซึ่งไม่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิ

มลูค่า กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการเลอืกวธิกีารและตัง้ขอ้สมมตฐิานซึง่ส่วนใหญ่อ้างองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู่ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8 

 

ข) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณ

น้ีใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดซึง่อ้างองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี กระแสเงนิสดหลงัจากปี

ที่ 10 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 21 อตัราการเติบโตดงักล่าว

สอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสินทรัพย ์

ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 

 

ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 27 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  
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9 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 

ง) การจดัประเภทรายการของบรษิทัร่วม 

 

ผู้บรหิารได้ประเมนิระดบัของความมีอทิธิพลที่กลุ่มกิจการมใีน บรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) และ 

ได้ตัดสินว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เน่ืองจากมีตัวแทน 

ในคณะกรรมการบรษิทั และตามเงื่อนไขของสญัญา จงึเป็นผลใหจ้ดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 

จ) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกบัความเสี่ยงในการผดินัดชําระหน้ี 

และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด โดยเฉพาะการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

(หมายเหตุ 38.4) กลุ่มกิจการใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี และพจิารณาเลือกปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

คํานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทัง้การ

คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มลูการเงนิตามส่วนงานในส่วนทีแ่สดงส่วนงานธุรกจิ ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน

ทีนํ่าเสนอต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าที่

ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคอืคณะกรรมการบรหิารของ

บรษิทัทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไรขัน้ตน้เป็นหลกั  

 

คณะกรรมการของกลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชส้นิทรพัยใ์นการพจิารณาผลการดําเนินงาน 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละส่วนงาน มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบทางการเงินรวม 

 สถาบนั    

 สอนภาษา ภตัตาคาร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 435,958,432 246,212,203 19,951,408 702,122,043 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (933,333) - - (933,333) 

รวมรายได ้ 435,025,099 246,212,203 19,951,408 701,188,710 
     

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้     

ณ จุดใดจุดหน่ึง - 244,758,003 - 244,758,003 

ตลอดช่วงระยะเวลา 435,025,099 1,454,200 19,951,408 456,430,707 

 435,025,099 246,212,203 19,951,408 701,188,710 
     

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 124,525,488 41,062,246 (6,459,146) 159,128,588 

รายไดอ้ื่น    11,417,670 

(ขาดทุน)กําไรอื่น    (99,275,287) 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้    (50,673,141) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย    (231,116,049) 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (40,094,004) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม    (1,724,399) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้    (252,336,622) 

รายไดภ้าษีเงนิได ้    (26,199,169) 

ขาดทุนสุทธสิําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง    (226,137,453) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละส่วนงาน มดีงัตอ่ไปน้ี (ต่อ) 

 

 งบทางการเงินรวม 

 สถาบนั    

 สอนภาษา ภตัตาคาร ธรุกิจบนัเทิง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 546,224,195 511,020,045 31,130,598 1,088,374,838 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (933,333) - - (933,333) 

รวมรายได ้ 545,290,862 511,020,045 31,130,598 1,087,441,505 
     

ประเภทของการรบัรูร้ายได:้     

ณ จุดใดจุดหน่ึง - 510,042,508 - 510,042,508 

ตลอดช่วงระยะเวลา 545,290,862 977,537 31,130,598 577,398,997 

 545,290,862 511,020,045 31,130,598 1,087,441,505 
     

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 25,384,690 (18,281,372) 1,379,920 8,483,238 

รายไดอ้ื่น    14,454,116 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้    (52,225,589) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย    (66,433,505) 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (43,002,913) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้    (138,724,653) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    (19,623,913) 

ขาดทุนสุทธสิําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง    (158,348,566) 

 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันสว่นไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง  

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมลีูกคา้เป็นจํานวนมาก 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

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

 

12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางเงนิ ดงัตอ่ไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

 
บาท บาท บาท 

    

สินทรพัยท์างการเงิน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 14,085,878 14,085,878 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 67,002,925 - 67,002,925 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - 13,664,592 13,664,592 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  5,364,143 5,364,143 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 295,727,250 - 295,727,250 

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

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น - 67,846,535 67,846,535 

    

หน้ีสินทางการเงิน    

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 63,512,737 63,512,737 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 96,162,873 96,162,873 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 45,834,314 45,834,314 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก - 64,500,000 64,500,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 169,565,089 169,565,089 

เงนิกูย้มืระยะยาว - 445,622,879 445,622,879 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น  - 9,241,049 9,241,049 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร 

หรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

 
บาท บาท บาท 

    

สินทรพัยท์างการเงิน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 157,131 157,131 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 67,002,925 - 67,002,925 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - 9,215,447 9,215,447 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 591,266,035 591,266,035 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 132,444,870 - 132,444,870 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั - 20,000,000 20,000,000 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น - 1,303,653 1,303,653 

    

หน้ีสินทางการเงิน    

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 22,256,701 22,256,701 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 7,602,486 7,602,486 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก - 62,500,000 62,500,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - 14,000,000 14,000,000 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 13,010,550 13,010,550 

เงนิกูย้มืระยะยาว - 286,812,474 286,812,474 

 

12.1 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562: มลูค่ายุตธิรรมตาม TAS 105) 
 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปน้ีเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL 

• เงนิลงทนุในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายุติธรรม 

บาท 

 

พ.ศ. 2562 

บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน (พ.ศ. 2562: มลูค่ายุตธิรรม)  2,002,925 2,178,813 

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด (พ.ศ. 2562: ไม่ม)ี 65,000,000 - 

 67,002,925 2,178,813 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (ต่อ) 

 

12.1 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (ต่อ) 

 

ข) รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

รายการขาดทนุรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 

   ในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นกําไร/(ขาดทุน)อื่น (175,888) (533,494) 
 

การเปลี่ยนแปลงของ FVPL มดีงัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
บาท 

  

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด - 

TFRS 9 รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) 2,178,813 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 2,178,813 

จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ  

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 17.1) 65,000,000 

การเพิม่ขีน้ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน 52,735 

การจําหน่ายตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน (52,735) 

การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรม (175,888) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 67,002,925 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั มหาชน จํานวน 7.32 ลา้นหุน้ 

มลูค่า 40 ล้านบาทไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจํากบุคคลภายนอก (หมายเหตุ 24.2) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 4,818,887 7,285,634 - - 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติ  

   (พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) (303,902) (433,652) - - 
     

ลูกหน้ีการคา้ 4,514,985 6,851,982 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10,857,479 22,898,004 165,882 179,737 

ลูกหน้ีอื่น 3,235,062 3,054,854 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั       

   (หมายเหตุ 38.3)  5,914,545 - 168,296,248 286,925,531 

หกั  ค่าเผื่อขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

   (พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตาม  

   TAS 101) - - (159,080,801) - 

ลูกหน้ีอื่น -กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  5,914,545 - 9,215,447 286,925,531 

รายไดค้า้งรบั 2,570,250 3,249,845 - - 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 38.3) - 7,130,598 - - 

 27,092,321 43,185,283 9,381,329 287,105,268 

 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีการค้า  

 

เน่ืองจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 

 

กลุ่มกิจการเลือกนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถือปฏิบตัิ สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรู้

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้ ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคาํนวณ โดยผลขาดทุน

ด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้จํานวน 0.30 ล้านบาท สําหรบัลูกหน้ีการค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใช้

ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า (ต่อ) 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

- ลูกหน้ีการคา้ 4,639,658 1,931,468 88,013 52,750 573,745 7,285,634 

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - (43,250) (390,402) (433,652) 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

บาท 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

บาท 

3 - 6 เดือน 

บาท 

6 - 12 เดือน 

บาท 

เกินกว่า  

12 เดือน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       

- ลูกหน้ีการคา้ 1,736,723 1,842,051 69,368 696,000 474,745 4,818,887 

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (303,902) (303,902) 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TAS 101 433,652 18,922,322 

จํานวนปรบัปรุงกบักําไรสะสมตน้ปี - - 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  

   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: คาํนวณตาม TAS 101) 433,652 18,922,322 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี - 3,888,200 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - (1,656,203) 

ตดัจําหน่ายลูกหน้ีทีไ่ม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี (129,750) (3,094,312) 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - (17,626,355) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 303,902 433,652 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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13 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีอืน่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 มดีงัน้ี 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562- คาํนวณตาม TAS 101 - 

จํานวนทีป่รบัปรุงกบักําไรสะสมต้นปี 278,180,801 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  

   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 278,180,801 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนระหว่างปี 6,090,000 

ตดัจําหน่ายลูกหน้ีทีไ่ม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี (125,190,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 159,080,801 

 

14 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

แผ่นวซีดีแีละดวีดี ี 47,591 47,591 47,591 47,591 

หนังสอื 1,398,847 1,796,484 - - 

วตัถุดบิ - อาหาร 13,181,020 19,722,570 - - 

หกั  ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั (4,029,318) (4,351,999) (47,591) (47,591) 

 10,598,140 17,214,646 - - 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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14 สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขาย 84,325,348 169,273,059 - - 

รบัรูค่้าเผื่อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 96,334 - - - 

การกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้คงเหลอื 

   เป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 

(419,015) - - - 

 

กลุ่มกิจการได้ขายสนิค้าคงเหลือที่เคยปรบัลดมูลค่าในราคาทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกิจการจงึกลบัรายการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลือ 

ทีเ่คยรบัรูใ้นปีปัจจุบนั 

 

15 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเล่าเรยีนรอธนาคารนําฝากเงนิ 3,760,214 10,441,450 - - 

ภาษซีื้อทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ 6,012,205 9,529,568 755,328 24,720 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 11,530,904 14,746,337 3,643,042 4,255,077 

เงนิประกนั 1,603,929 1,498,256 - - 

อื่นๆ 922,164 1,209,439 - - 

 23,829,416 37,425,050 4,398,370 4,279,797 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

พ.ศ. 2563 

 

บริษทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างปี กลุ่มกจิการไดป้ระกาศความตัง้ใจทีจ่ะขายบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) (ไทยโซลาร)์ ซึง่เป็นบรษิทั

ร่วมของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 17.2) นอกจากน้ีกลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจําหน่ายหุน้ส่วนทีเ่หลอืในบรษิทัร่วมดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 1 ปี กลุ่มกิจการจึงแสดงงบการเงินของ ไทยโซลาร์ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติย์และพลงังานชวีมวลให้แก่ภาครฐั โดยถือเป็นสายงานธุรกิจที่สําคญัที่แยกต่างหากของกลุ่มกิจการ เป็นผลของการ

ดําเนินงานทีย่กเลกิในงบการเงนิ พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน 295.73 

ล้านบาท และจํานวน 132.44 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 

ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีดัส่วนไดเ้สยีในไทยโซลาร ์คดิเป็น รอ้ยละ 5.59 

 

ขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานของบรษิัท ไทย โซล่าร์เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการ

ดําเนินงานปกตขิองกลุ่มกจิการไดด้งัตารางขา้งล่าง และตวัเลขเปรยีบเทยีบมกีารปรบัปรุงยอ้นหลงัไดด้งัน้ี 

 

16.1 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม 29,311,252 74,597,984 

ขาดทุนในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (35,049,918) - 

(ขาดทุน)กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (5,738,666) 74,597,984 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ - - 

(ขาดทุน)กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (5,738,666) 74,597,984 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 27,359,432 (31,712,432) 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 21,620,766 42,885,552 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขายระหว่างปีถูกวดัมลูค่าโดยใชมู้ลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างมลูค่า

ตามบญัชกีบัมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเมื่อมกีารจดัประเภทใหม่ ทําให้เกิดการรบัรูค่้าเผื่อการด้อยค่าจํานวน 

35.04 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน การวดัมูลค่ายุติธรรมที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา

โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

69 

16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

บริษทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) (ต่อ) 

 

16.2 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการดําเนินงาน - - 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน (28,815,045) (10,496,063) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ - - 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ (28,815,045) (10,496,063) 

 

พ.ศ. 2562  

 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั มหาชน 

 

ในระหว่างปี พ.ศ.2562 กลุ่มกิจการได้จําหน่ายหุ้นบางส่วนในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัท

ย่อยของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 17.1) นอกจากน้ีกลุ่มกจิการมแีผนทีจ่ะจําหน่ายหุน้ส่วนทีเ่หลอืในบรษิทัย่อยดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 1 ปี กลุ่มกจิการจงึแสดงงบการเงนิของกลุ่มอนิเดก็ซ์ ซึ่งถอืเป็นส่วนหน่ึงของธุรกจิบนัเทงิและกจิกรรมการตลาดเป็นผล

ของการดําเนินงานทีย่กเลกิในงบการเงนิปี พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจํ้าหน่ายหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทั

ย่อยของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 17.1) ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว กลุ่มกิจการจึงได ้

จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จํานวน 65 ล้านบาท 

(หมายเหตุ 12.1) 

 

ขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของกลุ่มอนิเด็กซ์ สามารถแสดงแยกจากการดําเนินงานปกติของกลุ่มกิจการ 

ไดด้งัตารางขา้งล่าง  

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั มหาชน (ต่อ)  

 

16.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์และหน้ีสนิของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ใชมู้ลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่าง

มลูค่าตามบญัชกีบัมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย นับแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีส่าํคญัของการดําเนินงานทีย่กเลกิมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยข์องการดาํเนินงานท่ียกเลิกท่ีจดัประเภทเป็น   

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - 200,364,187 

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 350,348 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - 365,280,783 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 600,000 

สนิคา้คงเหลอื - 7,737,190 

รายการโทรทศัน์ คอนเสริต์ และรายการระหว่างผลติ - 3,628,661 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - 14,983,644 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย - 2,500,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 1,751,914 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - 602,274,838 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 55,464,598 

ค่าความนิยม - 125,024,779 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - 22,844,933 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - 106,009,152 

รวมสินทรพัยข์องการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 1,508,815,027 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

16.3 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีส่าํคญัของการดําเนินงานทีย่กเลกิมดีงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรพัยท่ี์จดัประเภทเป็น   

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 172,993,214 

รายไดร้บัล่วงหน้า - 106,020,739 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 100,529,369 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 13,114,365 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - 4,477,023 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น - 29,298,507 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 6,084,096 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - 95,842,118 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - 15,922,590 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 635,889 

รวมหน้ีสินของการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 544,917,910 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ไดนํ้ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาถือปฎิบัติเป็นครัง้แรก ส่งผลให้บรษิัทดงักล่าวต้องรบัรู้การด้อยค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็น

จํานวน 8.68 ลา้นบาท 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

16.4 ข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบังวดตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 

ถึง 16 เมษายน 

สาํหรบัปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 133,014,769 1,390,669,646 

ตน้ทุน (126,187,974) (1,036,175,242) 

กําไรขัน้ตน้ 6,826,795 354,494,404 

รายไดอ้ื่น  15,787,131 13,752,542 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,941,399) (6,094,598) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (51,004,220) (231,740,203) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (284,200) (3,570,876) 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 12,247 (132,026) 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 38,739,493 - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 5,135,847 126,709,243 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ (16,877) (22,832,535) 

กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 5,118,970 103,876,708 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 522,690 (108,147) 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - (14,930,800) 

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่   

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 2,610,169 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 5,641,660 91,447,930 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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16 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

16.5 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบังวดตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 

ถึง 16 เมษายน 

สาํหรบัปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 200,364,187 164,149,325 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการดําเนินงาน 193,899,136 282,320,302 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการลงทุน (47,066,261) (94,592,241) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ (14,360,312) (151,405,052) 

การเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดสุทธ ิ 132,472,563 36,323,009 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 522,690 (108,147) 

กระแสเงินสดสุทธิ 333,359,440 200,364,187 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ  

บรษิัทย่อยดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุ้นสามญัและหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมโดยกลุ่มกจิการถือหุน้ทางตรงและทางอ้อม 

สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิัทย่อยที่ถือโดย 

กลุ่มกจิการ 

 
        ส่วนได้เสียในความ 

    ส่วนได้เสีย ส่วนได้เสีย เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

 สถานท่ีหลกัในการ   ในความเป็นเจ้าของ ในความเป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทั ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ อาํนาจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ความสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
          

บริษทัย่อย          

บรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จํากดั ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั  ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บรษิทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จํากดั ไทย การลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั  

   (มหาชน) 

ไทย ใหบ้รกิารและจดัทํา 

   กจิกรรมทางการตลาด 

ถอืหุน้โดยตรง 6.91 25.00 - - 93.09 75.00 

          

บริษทัย่อยภายใต้          

   บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จาํกดั          

บรษิทั  เจฟเฟอร ์เรสโตรองต์ จํากดั ไทย ภตัตาคาร ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

          

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั เวฟ          

   เอด็ดเูคชัน่ กรุป๊ จาํกดั          

บรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ  ไทย สถาบนัสอนภาษา ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

   (ประเทศไทย) จํากดั           

          

บริษทัย่อยภายใต้          

   บริษทั เวฟ พิคเจอรส์ จาํกดั          

บรษิทั เวฟ ทวี ีจํากดั ไทย ผลติและจดัจําหน่าย ถอืหุน้ทางออ้ม - - 99.99 99.99 0.01 0.01 

     รายการโทรทศัน์        

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์           

   ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน)          

บรษิทั อเีวน้ท์ โซลชูัน่ส ์จํากดั ไทย ใหบ้รกิารตดิตัง้อุปกรณ ์

   เครื่องเล่นในงานบนัเทงิ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.99 - 0.01 

บรษิทั เทรเบยีง จํากดั ไทย อยู่ระหว่างการชําระบญัช ี ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.99 - 0.01 

บรษิทั มเีดยี วชิัน่ (1994) จํากดั ไทย ใหบ้รกิารอุปกรณ์แสง  

   ส ีเสยีงในงานบนัเทงิ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.99 - 49.01 

 

บรษิทั อนิสปาย อมิเมจ จํากดั ไทย ใหบ้รกิารจดัทํา ตดิตัง้และ 

   รือ้ถอน ป้ายโฆษณา 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 60.00 - 40.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ 

   จํากดั 

ไทย อยู่ระหว่างการชําระบญัช ี ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 26.51 - 73.49 

บรษิทั เอน็ไวโร (ไทยแลนด์) จํากดั ไทย ใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสาร 

   ผ่านสื่อวทิยุ และระบบ 

   การสื่อสารอื่น 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.00 - 50.00 

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด์ เอม็ จํากดั ไทย ใหบ้รกิารและจดัหาพืน้ที ่

   แสดงสนิคา้ และรบั 

   ออกแบบงานดา้น 

   โฆษณาและ 

   ประชาสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.00 - 50.00 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

        ส่วนได้เสียในความ 

        เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

 สถานท่ีหลกัในการ   สดัส่วนของหุ้นสามญั สดัส่วนของหุ้นสามญั เป็นเจ้าของท่ีถือโดย 

 ประกอบธุรกิจ/   ท่ีถือโดยบริษทัใหญ ่ ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ อาํนาจควบคมุ 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธุรกิจ ความสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
          

บรษิทั อนิเดก็ซ ์แอนด์ ว ีจํากดั ไทย ใหบ้รกิารและจดัหาพืน้ที ่

   แสดงสนิคา้ และรบั 

   ออกแบบงานด้านโฆษณา 

   และประชาสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 50.00 - 50.00 

บรษิทั บิก๊ อเีวนท์ จํากดั ไทย ชําระบญัชเีสรจ็สิน้ ถอืหุน้ทางออ้ม - - - - - - 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีเอก็ซ ์จํากดั ไทย ใหบ้รกิารและจดัทํากจิกรรม 

   ทางการตลาด 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.99 - 0.01 

บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จํากดั ไทย ใหบ้รกิารออกแบบ ผลติ 

   และจําหน่ายสิง่พมิพแ์ละ 

   สื่อต่างๆ 

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 72.29 - 27.71 

บรษิทั ไอ ซ ีว ีจํากดั สาธารณรฐัสหภาพ

เมยีนมา 

ใหบ้รกิารและจดัหาพืน้ที ่

   แสดงสนิคา้และรบั 

   ออกแบบงานดา้นโฆษณา 

   และประชาสมัพนัธ ์

ถอืหุน้ทางออ้ม - - - 99.00 - 1.00 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2563  

ราคาทุน 190,997,980 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (190,997,980) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ - 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563  

ราคาทุน 190,997,980 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (190,997,980) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ - 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิทัจําหน่ายเงนิลงทุนบางส่วน ในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) จํานวน  

19.74 ล้านหุ้นและ 14.66 ล้านหุ้นให้กบักลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิของ บรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) และ

บุคคลภายนอกตามลําดบั เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 188 ล้านบาท โดยมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวจํานวน  

16 ล้านบาท รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการ (หมายเหตุ 32) และรบัรูกํ้าไรจํานวน 86.75 ล้านบาท 

ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม (หมายเหตุ 37.2) การจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว

ส่งผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการในบรษิัท อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี จํากดั (มหาชน) ลดลง จากรอ้ยละ 45 

เป็นรอ้ยละ 25  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

17.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 

จํากดั (มหาชน) ภายใน 1 ปี ดงันัน้เงนิลงทุนในบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จํากดั (มหาชน) จํานวน 215 ล้านบาท  

ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขายและผลการดําเนินงานของบรษิัทดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็น 

ผลการดําเนินงานทีย่กเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (หมายเหตุ 16) 
 

เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี ออนไลน์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการไดเ้ลกิกจิการ 

ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ การชําระบัญชีดงักล่าวเสร็จสิ้นในวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ 

มกํีาไรจากการเลกิกจิการเป็นจํานวน 5.64 ลา้นบาทรวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 
 

เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ 

ได้จําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท อินสปาย อิมเมจ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ จํานวน 35,998 หุ้น 

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทย่อยดงักล่าว เป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 5 ล้านบาท โดยมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน

ดงักล่าว รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่กเลกิเป็นจํานวน 3.44 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จําหน่ายหุ้น ของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน)  

ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ จํานวน 31.10 ล้านหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัย่อยดงักล่าว เป็นสิง่ตอบแทน

ทัง้สิ้น 170 ล้าน โดยรบัรูกํ้าไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

เฉพาะกิจการเป็นจํานวน 38.72 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ ภายหลังการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว  

ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.91 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย

ดงักล่าว และกลุ่มกิจการไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าภายใต้บริษัท อินเด็กซ์  

ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) กลุ่มกิจการจงึได้จดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จํานวน 65 ลา้นบาท (หมายเหตุ 12.1)  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จํากดั และหุ้นทัง้หมดของ

บรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด และหุ้นของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ (มหาชน) จํากัด จํานวน 43 ล้านหุ้น 

(พ.ศ. 2562 : จํานวน 43 ลา้นหุน้) ไดนํ้าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมื (หมายเหตุ 24) 
 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีม่สีาระสําคญั  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมมีจํานวน 694.65 ล้านบาท โดยเป็นของ

บรษิัท อินเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ในระหว่างปีกลุ่มกจิการได้จําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิัทดงักล่าวส่งผลให ้

กลุ่มกจิการสญูสยีอํานาจควบคุมและไม่มสี่วนไดเ้สยีไม่มอีํานาจควบคุมคงเหลอื 
 

รายละเอียดในหมายเหตุ 16 แสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

ทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ จํานวนทีเ่ปิดเผยสาํหรบับรษิทัย่อยแสดงดว้ยจํานวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 
 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 37 สาํหรบัรายการกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปน้ี 

 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

บริษทัร่วม ประเภทของธรุกิจ ความสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 วิธีการวดัมูลค่า 
       

บรษิัท ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่ ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย - 9.01 วธิสี่วนไดเ้สยี 

   จํากดั (มหาชน)1    แสงอาทติยเ์พื่อจําหน่ายให ้      

    ภาครฐัและเอกชน      

       

บรษิัท เดอะ เมกะวตัต์ จํากดั ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน ถอืหุน้โดยตรง ไทย 29.20 - วธิสี่วนไดเ้สยี 

    แสงอาทติยพ์ลงังานความรอ้น      

       

บริษทัร่วมภายใต้บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

       

บรษิัท แฮปปีโอ ้จํากดั 

 

ใหบ้รกิารออกแบบ และ 

   ผลติสื่อ Application ถอืหุน้ทางออ้ม ไทย - 33.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
1 กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของและสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าร้อยละ 20 กลุ่มกิจการมีอิทธิพล 

อย่างมนัียสําคญัเหนือ บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) เน่ืองจากกลุ่มกจิการมสีทิธติามสญัญาในการ

แต่งตัง้กรรมการ 2 คนใน 9 คน ของบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 9 (ง) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 509,428,233 213,671,955 

ส่วนแบ่งขาดทุนปรบัปรุงภายใต ้TFRS 9 (หมายเหตุ 5) (6,651,132) - 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 502,777,101 213,671,955 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม (หมายเหตุ 38.2) (28,815,045) - 

การเพิม่การลงทุนในบรษิทัร่วม 285,000,000 285,000,000 

ส่วนแบ่งกําไร 27,586,853 - 

การลดลงของสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัร่วม (199,855,572) (81,227,085) 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากการวดัมลูค่าใหมข่องค่าเงนิ   

   และสนิทรพัยท์างการเงนิผ่านโดยมลูค่ายุตธิรรม 27,359,432 - 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหต ุ16) (330,777,168) (132,444,870) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 283,275,601 285,000,000 

 

กลุ่มกจิการไม่มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัร่วมภายใต้ บริษทั อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

 

เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ 

ไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั แฮปปีโอ้ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการจํานวน 300,000 หุน้ ใหก้บั 

ผูถ้ือหุ้นรายอื่นของบรษิัทร่วมดงักล่าว เป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 442,403 บาท โดยมีกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน

ดงักล่าว รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ เป็นจํานวน 14,728 บาท 

 

บริษทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างปีกลุ่มกจิการไดจํ้าหน่ายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทั ไทยโซลาร ์เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัท

ร่วมของกลุ่มกจิการ จํานวน 72.55 ล้านหุน้ โดยมกํีาไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการเป็นจํานวน 0.90 ล้านบาท และ 126.32 ล้านบาท ตามลําดบั 

ภายหลงัการจําหน่ายสดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการในบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) ลดลงจาก

รอ้ยละ 9.01 เป็น 5.59 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัในบรษิทัร่วมดงักล่าว 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มีจํานวน 295.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 

จํานวน 561.06 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในบรษิทัดงักล่าวภายใน 1 ปี ดงันัน้

เงนิลงทุนในบรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) จํานวน 295.73 ล้านบาท และจํานวน 132.44 ล้านบาท  

ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ได้จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายและผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นผลดําเนินการทีย่กเลกิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 

(หมายเหตุ 16) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุ้นของบริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 118.29 ล้านหุ้น  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 190.79 ล้านหุ้น) มูลค่า 295.73 ล้านบาท ได้นําไปเป็นหลกัประกันเงนิกู้ยมืและ

วงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

บริษทั เดอะ เมกะวตัต์ จาํกดั (“เมกะวตัต์”) 

 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท เดอะ  

เมกะวตัต ์จํากดั (“เมกะวตัต”์) ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและประกอบธุรกจิหลกัในการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์โดยบรษิทัไดช้ําระเงนิลงทุนเป็นจํานวน 285 ลา้นบาท สาํหรบัหุน้จํานวน 2.85 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัส่วนการ

ถอืหุ้นร้อยละ 29.20 ในบรษิัทดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการของบรษิทัไดเ้ข้าไปเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบรษิัท

ของเมกะวตัตซ์ึ่งไดร้บัสทิธใินการออกเสยีงการตดัสนิใจในเมกะวตัต ์ดงันัน้แลว้เงนิลงทุนในเมกะวตัต์จงึถูกจดัประเภท

เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุสาํหรบับริษทัร่วม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มลูทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบับรษิทัร่วมทีม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยโซล่าร ์

เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจํานวนทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่ง

ของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมดงักล่าว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรุงทีจํ่าเป็นสาํหรบัการปฏบิตัติามวธิสี่วนไดเ้สยี 

รวมถึงการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรบัปรุงเกี่ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการและ

บรษิทัร่วม 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 643,594,118 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (ไม่รวมเงนิสด) - 997,880,353 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม - 1,641,474,471 

   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน - 14,228,516,486 

รวมสนิทรพัย์ - 15,869,990,957 

   

หน้ีสินหมุนเวียน   

หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) - 1,793,221,842 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (รวมเจา้หน้ีการคา้) - 232,130,748 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม - 2,025,352,590 

   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   

หน้ีสนิทางการเงนิ - 8,094,739,838 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - 117,574,171 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนรวม - 8,212,314,009 

รวมหน้ีสนิ - 10,237,666,599 

   

สินทรพัยส์ุทธิ - 5,632,324,358 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม  - 4,323,789 

สินทรพัยส์ุทธิของบริษทัใหญ่ - 5,628,000,569 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ (ตรวจสอบแล้ว) 
 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายได ้ - 1,348,891,101 

ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร - (911,358,079) 

ดอกเบีย้รบั - 1,756,685 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ - (147,191,521) 

ส่วนแบ่งจากการร่วมคา้ - 659,517,685 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง - 803,815,620 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ - (5,073,121) 

กําไรหลงัภาษจีากการดําเนินงานตอ่เน่ือง - 798,742,499 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (331,542,313) 

กําไรเบด็เสรจ็รวม - 178,890,518 
   

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม - 1,009,139 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 
 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 
 

 บริษทั ไทย โซล่าร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม - 4,770,387,439 

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัช ี - - 

การออกหุน้ใหม่ - 529,916,753 

หุน้ปันผล - - 

เงนิปันผล - (104,813,889) 

กําไรในระหว่างปี - 761,175,101 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   

   ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน - (328,664,835) 

สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 5,628,000,569 

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม - รอ้ยละ 9.05 

มูลค่าตามบญัชี - 509,428,233 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

17.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั  

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกจิการยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสําคญั

อกีจํานวนหน่ึง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

มลูค่าตามบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละราย   

   ไม่มสีาระสาํคญั 283,275,601 1,751,914 

จํานวนรวมของสว่นแบ่งในบรษิทัร่วม ;   

   ขาดทุนจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (1,724,399) - 

   ขาดทุนจากการดําเนินงานยกเลกิ - (132,026) 

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (1,724,399) (132,026) 

 

บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จํากดั เป็นบรษิทัจํากดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่าวไม่มรีาคาเสนอซื้อขายในตลาด 

 

17.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิลงทนุในการร่วมคา้ของกลุ่มกจิการแสดงดงัตอ่ไปน้ี 

 
  ลกัษณะ ประเทศท่ี สดัส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)  

 ประเภทของธรุกิจ ความสมัพนัธ์ จดทะเบียน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 วิธีการวดัมูลค่า 
       

การร่วมค้าภายใต้บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั 

การร่วมคา้ ไอดทูี ออกแบบก่อสรา้งและบรหิาร

จดัการอาคารนิทรรศการไทย 

ถอืหุน้ทางออ้ม ไทย - 67.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

การร่วมคา้ อนิเดก็ซ์ ด ี63  ออกแบบ จดัทําและบรหิารจดัการ 

อาคารแสดงนิทรรศการในงาน 

CP-MEIJI VISITOR 

CENTER 

ถอืหุน้ทางออ้ม ไทย - 63.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มสีดัส่วนการถือหุน้ในกจิการร่วมค้าภายใต้ บรษิัท อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 

จํากดั (มหาชน) เน่ืองจากการสญูเสยีอํานาจควบคุมในระหว่างปี (หมายเหตุ 17.1) 

 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง    

   และอปุกรณ์  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 131,102,925 252,708,776 1,677,619,639 81,062,195 2,833,498 2,145,327,033 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (139,034,237) (1,249,162,355) (51,683,443) - (1,439,880,035) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 

       

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,102,925 113,674,539 428,457,284 29,378,752 2,833,498 705,446,998 

ซื้อสนิทรพัย์ - - 155,371,682 6,227,213 11,824,915 173,423,810 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (12,593,427) (8) - (12,593,435) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,602,052) - (71,568) (1,673,620) 

การโอนสนิทรพัย์ - - 8,306,980 - (8,306,980) - 

ค่าเสื่อมราคา - (8,721,741) (129,577,584) (6,048,001) - (144,347,326) 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) (131,102,925) (104,952,798) (346,682,644) (19,536,471) - (602,274,838) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน - - 452,772,841 24,290,646 6,279,865 483,343,352 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (351,092,602) (14,269,161) - (365,361,763) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง    

   และอปุกรณ์  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 101,680,239 10,021,485 6,279,865 117,981,589 

TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ       

   การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) - - (2,858,730) (5,519,295) - (8,378,025) 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) - - 98,821,509 4,502,190 6,279,865 109,603,564 

ซื้อสนิทรพัย์ - - 8,924,541 - 5,562,748 14,487,289 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2,988,054) (2) - (2,988,056) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (6,229,364) - (964,960) (7,194,324) 

การโอนสนิทรพัย์ - - 9,771,267 - (9,771,267) - 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหต ุ20)  - - - - (466,700) (466,700) 

ค่าเสื่อมราคา - - (41,055,107) (912,183) - (41,967,290) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - - 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุน - - 416,303,538 11,406,119 639,686 428,349,343 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (349,058,746) (7,816,114) - (356,874,860) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ - - 67,244,792 3,590,005 639,686 71,474,483 
 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

84 

18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองตกแต่งและ   

 อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 2,837,010 13,196,972 16,033,982 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,681,855) (4,903,449) (7,585,304) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 155,155 8,293,523 8,448,678 

ซื้อสนิทรพัย์ 208,400 - 208,400 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2) - (2) 

ค่าเสื่อมราคา (108,246) (574,794) (683,040) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 3,026,409 13,196,973 16,223,382 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,771,102) (5,478,244) (8,249,346) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 255,307 7,718,729 7,974,036 

TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    

   การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) - (3,216,548) (3,216,548) 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 255,307 4,502,181 4,757,488 

ซื้อสนิทรพัย์ 2,233 - 2,233 

ค่าเสื่อมราคา (103,237) (912,183) (1,015,420) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 3,028,641 9,402,146 12,430,787 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,874,338) (5,812,148) (8,686,486) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 154,303 3,589,998 3,744,301 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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18 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

ที่ดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรบัปรุงที่มีราคาตามบัญชีจํานวน 3.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้านบาท) ได้นําไปเป็น

หลกัประกนัเงนิกูย้มืและวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหต ุ24) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ      

   ดงัต่อไปน้ี     

   ตน้ทุนขาย 5,472,765 9,393,622 - - 

   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 15,501,736 87,707,232 - - 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 17,422,019 24,456,166 - - 

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 3,570,770 22,790,306 1,015,420 683,040 

 41,967,290 144,347,326 1,015,420 683,040 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ค่าเสื่อมราคาข้างต้นได้รวมค่าเสื่อมราคาจํานวน 91.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบรษิัท  

อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ วลิเลจ จํากัด (มหาชน) ได้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการให้บรกิารและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

จาํนวน 74.03 ลา้นบาท และจาํนวน 17.21 ลา้นบาทตามลําดบัในส่วนของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

 

สําหรบัปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการแสดงสนิทรพัย์สทิธกิารใช้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิตามที่

เปิดเผยในหมายเหตุ 19  

 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 รายการการซื้อในตารางขา้งตน้ไดร้วมการไดม้าซึ่งสนิทรพัยต์ามสญัญา

เช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าจาํนวน 3.61 ลา้นบาท  

 

สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าซึง่รวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์และยานพาหนะ 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 3,794,828 72,489,107 3,794,828 3,794,828 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,148,746) (42,354,987) (1,148,746) (578,280) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,646,082 30,134,120 2,646,082 3,216,548 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)  

ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายมจํีานวน 12.76 ลา้นบาท  



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 งบการเงินรวม 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตี้นปี -สุทธ ิ - - - 

TFRS 16 รายการปรบัปรุงและจดัประเภทรายการใหม่  

   (หมายเหตุ 5) 342,283,575 5,519,295 347,802,870 

ราคาตามบญัชตี้นปี -สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 342,283,575 5,519,295 347,802,870 

การเพิม่ขึน้ 32,811,851 - 32,811,851 

การยกเลกิสญัญา (42,766,996) (1,839,670) (44,606,666) 

ค่าเสือ่มราคา (174,708,255) (1,033,546) (175,741,801) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 157,620,175 2,646,079 160,266,254 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อสงัหาริมทรพัย ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตี้นปี -สุทธ ิ - - - 

TFRS 16 รายการปรบัปรุงและจดัประเภทรายการใหม่  

   (หมายเหต ุ5) 16,393,713 3,216,548 19,610,261 

ราคาตามบญัชตี้นปี -สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 16,393,713 3,216,548 19,610,261 

ค่าเสือ่มราคา (5,220,261) (570,466) (5,790,727) 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 11,173,452 2,646,082 13,819,534 

 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 6,103,582 - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ซึง่เป็นสนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 3,259,774 - 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 3,285,617 - 

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 188,051,894 6,433,781 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบการเงินรวม 

   ความสมัพนัธ์   

  โปรแกรม กบัลูกค้า เคร่ืองหมาย  

 ลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอร ์ ท่ีเก่ียวข้อง การค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562      

ราคาทุน 59,432,704 75,387,562 123,937,000 152,221,000 410,978,266 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (31,394,157) (51,397,745) (65,452,284) (20,295,796) (168,539,982) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 242,438,284 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 28,038,547 23,989,817 58,484,716 131,925,204 242,438,284 

การซื้อเพิม่ขึน้ 928,488 966,203 - - 1,894,691 

การตดัจําหน่าย (4,148,072) (5,311,917) (6,747,941) (5,074,033) (21,281,963) 

การโอนไปยงัสนิทรพัย ์      

   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) - (3,727,823) (51,736,775) - (55,464,598) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 167,586,414 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      

ราคาทุน 60,361,192 45,089,856 33,960,000 152,221,000 291,632,048 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (35,542,229) (29,173,576) (33,960,000) (25,369,829) (124,045,634) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 167,586,414 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 24,818,963 15,916,280 - 126,851,171 167,586,414 

การซื้อเพิม่ขึน้ 804,330 436,249 - - 1,240,579 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (667,234) - - - (667,234) 

การโอนมาจาก ทีด่นิ อาคารและ      

   อุปกรณ์ (หมายเหตุ 18) - 466,700 - - 466,700 

การตดัจําหน่าย (4,221,084) (4,111,841) - (5,074,033) (13,406,958) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ราคาทุน 60,227,735 45,992,810 33,960,000 152,221,000 292,401,545 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (39,492,760) (33,285,422) (33,960,000) (30,443,862) (137,182,044) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 20,734,975 12,707,388 - 121,777,138 155,219,501 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ค่าตดัจําหน่ายทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึง่เกี่ยวขอ้งกบั   

   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปน้ี   

   ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5,201,575 6,154,412 

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 8,205,383 15,127,551 

 13,406,958 21,281,963 

 

ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตัดจําหน่ายข้างต้นได้รวมค่าตัดจําหน่ายจํานวน 7.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ  

วลิเลจ จํากดั (มหาชน) และไดแ้สดงไวเ้ป็นสว่นหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบรหิารจํานวน 7.96 ล้านบาทในส่วนของการดําเนินงาน

ทีย่กเลกิ 

 

21 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    

ราคาทุน 1,134,673,772 1,259,698,551 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (336,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 798,143,184 923,167,963 

   

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 798,143,184 923,167,963 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) - (125,024,779) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (100,000,000) - 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 698,143,184 798,143,184 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    

ราคาทุน 1,134,673,772 1,134,673,772 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (436,530,588) (336,530,588) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 698,143,184 798,143,184 

 

กลุ่มกจิการปรบัลดมูลค่าตามบญัชขีองส่วนงานธุรกจิภตัตาคาร ลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการรบัรูผ้ลขาดทุน

จากการด้อยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากรายได้และจํานวนสาขาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีสาระสําคญั ซึ่งเป็นผล 

มาจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ขาดทุนดงักล่าวแสดงเป็นรายการ(ขาดทุน)กําไรอื่นในกําไรขาดทุน 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กกําหนดตามส่วนงานธุรกจิ 

 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

การปันส่วนค่าความนิยม   

ธุรกจิสถาบนัสอนภาษา 389,548,884 389,548,884 

ธุรกจิภตัตาคาร 308,594,300 408,594,300 

 698,143,184 798,143,184 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดของธุรกจิสถาบนัสอนภาษาและธุรกจิภตัตาคารพจิารณาจาก

มูลค่าจากการใช้หน่วยสนิทรพัย์ที่คํานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงนิ 

อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ดําเนินงานอยู่ 

 

ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

  ธรุกิจสถาบนัสอนภาษา ธรุกิจภตัตาคาร 

    

อตัราการเตบิโต1  รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 3    

อตัราคดิลด2  รอ้ยละ 11    รอ้ยละ 13    

 
1 อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงนิสดสําหรบัรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงนิสด

ตามระยะเวลาในงบประมาณ 
2 อตัราคดิลดก่อนภาษทีีใ่ชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสด 

 

ขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภายในส่วนงานธุรกจิ 

 

ฝ่ายบรหิารพจิารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดตีที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ 

การเตบิโตของตลาด อตัราการเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีใ่ชส้อดคล้องกบัประมาณการทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม  

ซึง่อตัราคดิลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่ง ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ ๆ 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 
 

 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

ธรุกิจสถาบนัสอนภาษา 
   

อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 17  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 16 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 7  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 
 

 ผลกระทบต่อข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีกาํหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง   

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
    

ธรุกิจภตัตาคาร 
   

อตัราการเตบิโต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 22 ลดลง รอ้ยละ 21 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13 

 

22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช ้     

   ประโยชน์ไดภ้ายใน 12 เดอืน 32,656,476 2,620,000 32,656,476 2,620,000 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใช ้     

   ประโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 1,345,156 6,175,629 1,345,156 6,175,629 

 34,001,632 8,795,629 34,001,632 8,795,629 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   ภายใน 12 เดอืน 1,032,396 1,026,812 17,589 12,006 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะจ่ายชาํระ     

   เกนิกว่า 12 เดอืน 23,498,140 24,514,671 157,588 159,311 

 24,530,536 25,541,483 175,177 171,317 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

91 

22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม (16,745,854) 12,536,171 8,624,312 27,129,999 

เพิม่ (ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 35) 26,216,950 (24,017,125) 25,202,143 (17,552,961) 

เพิม่ (ลด) ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,657,443 - (952,726) 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน     

   ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) - (22,844,933) - - 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั     

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย      

   (หมายเหตุ 16) - 15,922,590 - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

     

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) เพ่ิม ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ผลประโยชน์พนักงาน 935,628 409,529 - 1,345,157 

ขาดทุนสะสม 7,860,001 24,796,474 - 32,656,475 

 8,795,629 25,206,003 - 34,001,632 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - สุทธ ิ (171,317) (3,860) - (175,177) 

เครื่องหมายการคา้ (25,370,166) 1,014,807 - (24,355,359) 

 (25,541,483) 1,010,947 - (24,530,536) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

    การโอนไปยงั  

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) เพ่ิม สินทรพัยไ์ม่ ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร ในกาํไรขาดทุน หมุนเวียนท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน ถือไว้เพ่ือขาย พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี      

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 800,229 905,762 - (1,705,991) - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู       

   - ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 3,483,000 - - (3,483,000) - 

ผลประโยชน์พนักงาน 10,277,498 4,680,015 1,657,443 (15,679,328) 935,628 

ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั 467,940 (467,940) - - - 

ประมาณการค่ารือ้ถอน 3,236,387 (3,236,387) - - - 

ขาดทุนสะสม 39,844,493 (30,007,878) - (1,976,614) 7,860,001 

 58,109,547 (28,126,428) 1,657,443 (22,844,933) 8,795,629 

      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      

สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - สุทธ ิ - (171,317) - - (171,317) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (5,418,880) 2,227,033 - 3,191,847 - 

เครื่องหมายการคา้ (26,384,973) 1,014,807 - - (25,370,166) 

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง (13,769,523) 1,038,780 - 12,730,743 - 

 (45,573,376) 4,109,303 - 15,922,590 (25,541,483) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน 935,628 409,529 - 1,345,157 

ขาดทุนสะสม 7,860,001 24,796,474 - 32,656,475 

 8,795,629 25,206,003 - 34,001,632 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ลดใน รายการท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม งบกาํไร ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า - สุทธ ิ (171,317) (3,860) - (175,177) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม (ลด) ลดใน ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม ในงบกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน - 1,888,354 (952,726) 935,628 

ขาดทุนสะสม 27,129,999 (19,269,998) - 7,860,001 

 27,129,999 (17,381,644) (952,726) 8,795,629 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ - (171,317) - (171,317) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แสดงยอดคงเหลอืดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 33,826,455 8,624,312 33,826,455 8,624,312 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (24,355,359) (25,370,166) - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 9,471,096 (16,745,854) 33,826,455 8,624,312 
 

สนิทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสินทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้ดงักล่าว

เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดยีวกนั ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม สนิทรพัย์ และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชแีสดงยอดรวม

ของสนิทรพัย ์และหน้ีสนิสุทธใินแต่ละบรษิทั 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจํานวนที่เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า 

จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี

จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจํานวนเงิน 148.45 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 72.56 ล้านบาท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการ 

ใชป้ระโยชน์ทางภาษใีน พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 ตามลําดบั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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23 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิประกนั 67,846,535 83,444,175 1,303,653 1,289,184 

อื่นๆ 83,371 83,371 - - 

 67,929,906 83,527,546 1,303,653 1,289,184 

 

24 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     

   เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 63,512,737 80,990,309 22,256,701 28,109,732 

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 50,000,000 - 50,000,000 

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 64,500,000 60,000,000 62,500,000 60,000,000 

   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั      

      (หมายเหตุ 38.5) - 42,500,000 14,000,000 58,500,000 

   ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

      ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 203,810,249 222,394,287 98,595,506 116,878,127 

 331,822,986 455,884,596 197,352,207 313,487,859 

     

ไม่หมุนเวียน     

   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413 

 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413 
     

 573,635,616 725,033,161 385,569,175 502,441,272 

 

24.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน จํานวน 50 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นจํานวน  

63.50 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) และหุ้นจํานวน 35.68 ล้านหุ้น  

ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) (หมายเหต ุ17.1) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

24.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจํานวน 62.50 ล้านบาท อยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4 ต่อปี คํ้าประกนั

โดยหุ้นจํานวน 7.32 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2562 : 7.32 ล้านหุ้น) ของบรษิัท อนิเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั (มหาชน) และ 

มกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม (หมายเหต ุ17.1)  
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอกจํานวน 2 ลา้นบาท อยู่ในสกุลเงนิบาท และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4 ต่อปี  
 

24.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกู้ยมืระยะยาว     

ภายใน 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี 203,810,249 222,394,287 98,595,506 116,878,127 

ภายใน 2 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 241,812,630 269,148,565 188,216,968 188,953,413 

 445,622,879 491,542,852 286,812,474 305,831,540 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี  
 

 

งบการเงิน 

รวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 491,542,852 305,831,540 

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างปี (45,919,973) (19,019,066) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 445,622,879 286,812,474 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 442.11 ล้านบาท คํ้าประกนัโดยหุ้นทัง้หมดของบรษิัท วอลล์สตรที องิลิช  

(ประเทศไทย) จํากัด หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด หุ้นจํานวน 90 ล้านหุ้นของบริษัท  

เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และหุ้นจํานวน 107.48 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 116.48 ล้านหุ้น) ของบรษิัท  

ไทยโซล่าร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) 
 

เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 บรษิัท วอลล์สตรที อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสญัญา 

ซื้อขายและเช่ากลบัคนืส่วนตกแต่งปรบัปรุงกบัสถาบนัการเงนิเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วนัสิ้นสุดสญัญา บรษิัทย่อยดงักล่าว 

มสีทิธเิลอืกซื้อทรพัย์สนิในราคาทีร่ะบุตามสญัญาหรอืส่งคนืผูใ้หเ้ช่าโดยมภีาระผูกพนัทีจ่ะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่าง

ราคาทีร่ะบุตามสญัญาและราคาที่ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเน้ือหาของรายการดงักล่าวถอืเป็นเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

และเงนิกู้ยมืจํานวน 3.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 4.91 ล้านบาท) คํ้าประกนัโดยส่วนตกแต่งปรบัปรุงมูลค่า 3.80 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2562 : 9.25 ล้านบาท) (หมายเหตุ 18) นอกจากน้ีเงนิกู้ยืมดงักล่าวถูกคํ้าประกันโดยบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์

จํากดั (มหาชน) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

24.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

 

ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ กลุ่มกจิการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขอื่น ๆ ทีส่ําคญัในสญัญา เช่น 

การรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาว มมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสําคญั 

มลูค่ายุตธิรรมคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัราตลาดรอ้ยละ 4.25 - 5.13 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 4.25 - 5.53) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

24.4 อตัราดอกเบีย้  

 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการมดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิกูย้มื     

   อตัราดอกเบีย้คงที ่ 64,500,000 154,826,756 62,500,000 154,345,200 

   อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 509,135,616 570,206,405 323,069,175 348,096,072 

รวมเงนิกูย้มื 573,635,616 725,033,161 385,569,175 502,441,272 

 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

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

 ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 63,512,737 80,990,309 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 4.63 - 50,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 4.00 4.00 64,500,000 60,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4.00 2.50 - 42,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

MLR - 1,  

MLR - 1.50 

MLR – 1,  

MLR - 2.50 

445,622,879 491,542,852 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

24.4 อตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1 22,256,700 28,109,732 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 4.63 - 50,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลภายนอก 4.00 4.00 62,500,000 60,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั MOR + 0.25 MOR + 0.25 14,000,000 58,500,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ MLR - 1.50 MLR - 2.50 286,812,474 305,831,540 

 

25 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (พ.ศ.2562 : หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึ     

   เป็นหน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 120,002,898 1,358,258 6,463,537 702,710 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 56,703,512 2,598,608 7,428,500 2,106,612 
     

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในอนาคต     

         ของสญัญาเช่า (7,141,321) (500,379) (881,487) (449,357) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 169,565,089 3,456,487 13,010,550 2,359,965 

     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 114,678,390 1,129,731 5,874,172 514,765 

   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 54,886,699 2,326,756 7,136,378 1,845,200 

     

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 114,678,390 1,129,731 5,874,172 514,765 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 54,886,699 2,326,756 7,136,378 1,845,200 

 169,565,089 3,456,487 13,010,550 2,359,965 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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25 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (พ.ศ.2562 : หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 
    

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

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   หน้ีสนิเพิม่ขึน้ 3,810,912 (201,600) 3,609,312 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 1,149,131 1,149,131 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (14,487,368) - (14,487,368) 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่    

   หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุ 16) (6,590,208) 506,112 (6,084,096) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,956,866 (500,379) 3,456,487 

    

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

   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    

      การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) 352,669,351 (18,917,953) 333,751,398 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม่)  356,626,217 (19,418,332) 337,207,885 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   หน้ีสนิเพิม่ขึน้ 33,359,716 (2,233,915) 31,125,801 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 12,512,402 12,512,402 

   การยกเลกิสญัญา (37,876,602) 1,998,524 (35,878,078) 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (175,402,921) - (175,402,921) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 176,706,410 (7,141,321) 169,565,089 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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25 หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (พ.ศ.2562 : หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,592,452 (659,198) 2,933,254 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 209,841 209,841 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (783,130) - (783,130) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,809,322 (449,357) 2,359,965 

    

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

   TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    

      การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) 17,516,496 (1,332,881) 16,183,615 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม่) 20,325,818 (1,782,238) 18,543,580 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 900,751 900,751 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (6,433,781) - (6,433,781) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 13,892,037 (881,487) 13,010,550 

 

อตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีนํ่ามาใชใ้นการคดิลดสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คอื รอ้ยละ 5.01 ถงึ 

รอ้ยละ 8.88 

 

26 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 43,223,391 56,050,602 - - 

เจา้หน้ี - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

   (หมายเหต ุ38.3) 472,241 471,681 - 4,879 

เจา้หน้ีอื่น - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6,230,152    4,170,554 - - 

เจา้หน้ีอื่น 46,237,089 38,147,792 - - 

 96,162,873 98,840,629 - 4,879 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ  15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 

     

กําไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ใน     

   กําไรจากการดําเนินงาน :     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 3,639,778 26,323,911 2,047,643 2,005,908 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน - 821,827 - - 

การโอนไปยงัการดําเนินงานทีย่กเลกิ - (23,567,578) - - 

 3,639,778 3,578,160 2,047,643 2,005,908 

     

การวดัมลูค่าใหม่ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็:     

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - 4,414,264 - (4,763,630) 

การโอนไปยงัการดําเนินงานทีย่กเลกิ     

   (หมายเหตุ 16) - (14,930,800) - - 

 - (10,516,536) - (4,763,630) 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)  

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

โครงการเป็นโครงการเกษยีณอายุ โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดทา้ยของสมาชกิ

ก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุระหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 13,486,126 72,642,032 9,441,769 12,199,491 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,410,084 11,290,189 1,811,599 1,727,682 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 13,700,742 - 90,078 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 330,194 1,332,980 236,044 188,148 

การวดัมลูค่าใหม ่     

(ผลกําไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากการ 

   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ - (1,803,486) - 204,805 

ผลขาดทุน(กําไร)ทีเ่กดิขึน้จากการ 

   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 14,603,087 - (453,467) 

ผลกําไรทีเ่กดิจากประสบการณ์ - (8,385,337) - (4,514,968) 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์  (397,127) (1,732,696) - - 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง     

   กบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - (88,161,385) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 15,829,277 13,486,126 11,489,412 9,441,769 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 

โครงการเป็นโครงการใหผ้ลตอบแทนคงทีต่ามระยะเวลาการทํางาน โดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้กบัระยะเวลาในการทํางานของ

สมาชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานระหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม - 6,873,246 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั - 686,127 

ตน้ทุนดอกเบีย้ - 135,700 

การวดัมลูค่าใหม ่   

ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ - - 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์  - (14,340) 

การโอนไปยงัหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - (7,680,733) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - - 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคดิลด 2.23 - 2.71 2.23 - 3.13 2.50 2.50 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 - 7.05 4.00 - 7.05 4.00 4.00 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการเป็นดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 การเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 

อตัราการเพิม่ขึน้       

   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 4 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 6 ลดลงรอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 

อตัราการเพิม่ขึน้       

   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 8 ลดลงรอ้ยละ 8 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอ้างองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตใิดขอ้สมมตหิน่ึงอื่นคงที ่ในทางปฏบิตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไวท้ีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคํานวณ

หน้ีสนิผลประโยชน์เพื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งในหลาย ๆ ดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีกํ่าหนดไวแ้ละโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยความเสีย่งทีม่นัียสาํคญัมดีงัต่อไปน้ี 

 

การเปลี่ยนแปลงในอตัรา

ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของ

พนัธบตัร 

อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาล ทีล่ดลงจะทําใหห้น้ีสนิของโครงการเพิม่ 

   สงูขึน้ถงึแมว่้าการเพิม่มลูค่าของพนัธบตัรทีโ่ครงการไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้างส่วน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 11 ปี (พ.ศ. 2562 : 12 ปี) 
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27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานทีไ่ม่มี

การคดิลดมดีงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 656,824 1,582,186 2,460,277 273,448,354 278,147,641 

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 7,077,365 2,220,523 16,544,958 298,045,767 323,888,613 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 1,654,698 763,675 2,517,910 3,325,909 8,262,192 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - 394,287 25,139,362 25,533,649 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

น้อยกว่า 1 ปี 

ระหว่าง  

1-2 ปี 

ระหว่าง  

2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - 392,845 24,232,538 24,625,383 
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28 ทุนเรือนหุ้น 

  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้ว 

  จาํนวน    

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญัท่ี  ส่วนเกิน  

 จดทะเบียน ออกจาํหน่าย หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น หุ้น บาท บาท บาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 

การออกและรบัชาํระค่าหุน้ - - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 510,070,000 467,950,000 467,950,000 448,802,180 916,752,180 

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

ลดทุนจดทะเบยีน (42,118,409) - - - - 

การออกและรบัชาํระค่าหุน้ 1,052,891,081 317,310,110 317,310,110 (95,193,033) 222,117,077 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,520,842,672 785,261,701 785,261,701 353,617,102 1,138,878,803 

 

เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 ไดม้มีติใหล้ดทุนจดทะเบยีนจํานวน 42,118,409 หุ้น 

โดยตดัหุ้นที่ยงัไม่ออกและเสนอขาย และอนุมตัิการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกนิ 1,052,891,081 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น 
 

ก) เพื่ อรองรับการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไม่ เกิน 701,927,381 หุ้น  

ในอตัราส่วน 1 หุน้เดมิต่อ 1.5 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้ 
 

ข) เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นจํานวน ไม่เกนิ 350,963,694 หุน้ ใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ  

1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัได ้1 หุน้ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ0.70 บาทต่อหุน้ 
 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รบัชําระค่าหุ้นจํานวน 317,310,110 หุ้น จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ ซึ่งมมีูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยรบัชําระที่มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 

คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 222.12 ล้านบาท ทําให้จํานวนหุ้นสามญัที่ชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจํานวน 785,261,701 หุ้น บรษิัทได ้

จดทะเบยีนการรบัชาํระค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

29 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

เมื่อวนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั

ชนิดระบุชื่อผู้ถอืและสามารถโอนเปลี่ยนมอืได ้(‘WAVE-W1’) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ก่อนการเพิม่ทุน

จดทะเบียนในสดัส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย รวมจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิที่ได้รบัการจดัสรร 

ไม่เกนิ 42,120,000 หน่วย และมรีาคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 6 บาทต่อหุ้น อตัราการใช้สทิธิ 1 ใบ สําคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั

โดยใบสาํคญัแสดงสทิธมิอีายุ 3 ปี นับจากวนัทีบ่รษิทัออกและเสนอขาย 
 

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทไดม้ีมติการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามญัของบรษิัทงบรษิัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (WAVE-W2) จํานวนไม่เกนิ 350,963,694 หน่วย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการ จดัสรร 2 หุน้ 
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29 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ต่อ) 

 

สามญัเพิม่ทุนต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ที่ราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใช้สทิธ ิ

คอื 1 ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ มสีทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ

0.70 บาทต่อหุน้ 

 

   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 

   จาํนวนคงเหลือ การเปล่ียนแปลง จาํนวนคงเหลือ 

 วนัท่ีออก วนัท่ีใช้สิทธิ หน่วย ในระหว่างปี หน่วย 
      

WAVE-W1 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 42,119,734 (42,119,734) - 

WAVE-W2 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 158,655,054 158,655,054 

   42,119,734 116,535,320 158,655,054 

 

วนัที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้ประกาศปิดการซื้อขายใบสําคญัแสดงสทิธิ WAVE-W1 และมผีู้ถือหุ้นมาใช้สทิธิ

จํานวน 1,591 หน่วยในวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมรีาคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้หุ้นสามญัของ 

กลุ่มกจิการเพิม่ขึน้เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวไดพ้น้สภาพหลกัทรพัย์จํานวน 42,118,143 หน่วย  

 

ใบสําคญัแสดงสทิธิซื้อหุน้สามญัไม่มผีลต่อการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรบัลด เน่ืองจากราคาใช้สทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธิ

ซื้อหุน้สามญัสงูกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด 

 

30 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

จดัสรรระหว่างปี - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 46,795,718 46,795,718 46,795,718 46,795,718 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ี 

ไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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31 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รบั 3,335,603 108,462 4,219,751 51,859,839 

รายไดค่้าเช่า 441,320 603,513 5,392,080 5,032,608 

เงนิปันผลรบั 419,026 124,722 29,234,071 19,973,611 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 900,000 57,600,000 

กําไรจากการขายสทิธกิารซื้อหุน้เพิม่ทุนที ่     

   โอนสทิธไิด ้ - 4,235,812 - 4,235,812 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 384,258 2,892,759 - - 

กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 648,817 389,351 - 3,998 

ตดัจําหน่ายเงนิไดร้บัชําระเกนิจากลูกคา้ทีค่า้งนาน 2,987,923 3,125,174 - - 

รายไดอ้ื่น 3,200,723 2,974,323 2,394,902 2,142,054 

รวม 11,417,670 14,454,116 42,140,804 140,847,922 

 

เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกิจการได้ออก 

ใบแสดงสทิธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (“Transferable Subscription Rights: TSR”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน 

การถือหุ้น โดยไม่คดิมูลค่า โดยใบแสดงสทิธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมอืได้ โดยกลุ่มกิจการได้รบั TSR 

เป็นจํานวน 38,167,500 สทิธิ และกลุ่มกิจการได้จําหน่ายสทิธิดงักล่าวให้แก่บุคคลอื่นทัง้จํานวนเป็นมูลค่า 4,235,812 บาท 

และไดร้บัรูกํ้าไรจากการจําหน่ายสทิธดิงักล่าวเป็นรายไดอ้ื่น 

 

32 (ขาดทุน)กาํไรอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน     

   ในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL     

      ทีร่บัรูใ้นกําไร/(ขาดทุน)อื่น (175,888) (533,494) (175,888) (533,494) 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 20,022,487 16,000,000 

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 900,601 - 126,315,375 - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าค่าความนิยม (100,000,000) - - - 

รวม (99,275,287) (533,494) 141,161,974 15,466,506 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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33 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของ

หน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 2,659,233 2,807,171 2,815,378 2,648,766 

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (พ.ศ. 2562: 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 8,714,507 280,510 885,615 209,841 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 28,720,264 39,915,232 18,042,982 24,481,713 

รวมค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 40,094,004 43,002,913 21,743,975 27,340,320 

 

34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายทีร่วมอยู่ในการดําเนินงานต่อเน่ือง :     

   การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู 84,325,348 169,273,059 - - 

   ค่าเสื่อมราคา 41,967,290 53,110,989 1,015,420 683,040 

   ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 175,736,358 - 5,790,727 - 

   ค่าตดัจําหน่าย 13,406,958 13,322,516 - - 

   ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 306,847,003 434,919,028 33,847,209 37,833,259 

   ค่าเช่าและค่าบรกิาร 12,648,973 205,583,504 - 5,120,736 

   ค่าสาธารณูปโภค 36,892,082 55,099,776 848,365 619,806 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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35 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานต่อเน่ือง      

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     

   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 17,781 113,051 - - 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

   เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (25,206,003) 20,354,352 (25,206,003) 17,381,644 

   เพิม่ในหน้ีสนิภาษเีงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 22) (1,010,947) (843,490) 3,860 171,317 

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (26,216,950) 19,510,862 (25,202,143) 17,552,961 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     

   จากการดําเนินงานต่อเน่ือง (26,199,169) 19,623,913 (25,202,143) 17,552,961 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานทีย่กเลกิ     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     

   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 387,809 18,196,962 - - 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 129,310 - - 

 387,809 18,326,272 - - 

     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     

   เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี (370,932) 5,545,042 - - 

   ลดในหน้ีสนิภาษีเงนิได ้     

      รอการตดับญัช ี - (1,038,779) - - 

รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (370,932) 4,506,263 - - 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั     

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (หมายเหตุ 16.4) 16,877 22,832,535 - - 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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35 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงนิได้สําหรบั(ขาดทุน)กําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงนิที่แตกต่างจากการคํานวณ

(ขาดทุน)กําไรทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (252,336,622) (138,724,653) (199,762,163) 76,598,983 

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดจ้ากการ     

   ดําเนินงานทีย่กเลกิ (หมายเหตุ 16.1,16.4) (602,819) 201,307,227 - - 

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (252,939,441) 62,582,574 (199,762,163) 76,598,983 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) (50,587,888) 12,516,515 (39,952,433) 15,319,797 

ผลกระทบ :     

ส่วนแบ่งกําไรจาก     

   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้สุทธจิากภาษ ี (5,517,371) (14,946,001) - - 

รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (19,609,297) (13,306,876) (6,433,663) (3,874,159) 

ขาดทนุทีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี 30,845,964 9,791,265 - - 

ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 52,337,620 12,436,853 72,378,874 618,707 

รายจ่ายทีใ่ชเ้ป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิม่ (535,260) (3,124,100) (109,405) (110,751) 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง     

   กบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรก     

   และทีก่ลบัรายการ (32,656,476) 8,572,075 (32,656,476) 5,599,367 

การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (18,590,357) (2,147,198) (18,429,040) - 

ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     

   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18,130,773 32,793,225 - - 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน - (129,310) - - 

การโอนไปยงัการดําเนินงานทีย่กเลกิ     

   (หมายเหตุ 16.4) (16,877) (22,832,535) - - 

ภาษเีงนิไดจ้ากการดําเนินงานต่อเน่ือง (26,199,169) 19,623,913 (25,202,143) 17,552,961 

 

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักคดิเป็นรอ้ยละ 10.38 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 14.15) 

 

การลดลงของอตัราภาษเีน่ืองจากบรษิทัไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรหิารจดัการกบับรษิทัย่อย 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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36 (ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

(ขาดทุน)กําไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั     

   ของบรษิทั(บาท) :     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (226,137,453) (158,348,566) (174,560,020) 59,046,022 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 25,048,592 94,237,741 - - 

 (201,088,861) (64,110,825) (174,560,020) 59,046,022 
     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก     

   ทีอ่อกระหว่างงวด (หุน้) 530,372,700 467,950,000 530,372,700 467,950,000 
     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก     

   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ามใบสาํคญั     

   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W1 (หุน้)     

   (หมายเหตุ 29) - - - - 
     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก     

   ทีบ่รษิทัตอ้งออกใหต้ามใบสาํคญั     

   แสดงสทิธ ิ- WAVE-W2 (หุน้)     

   (หมายเหตุ 29) - - - - 

รวมจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุน้) 530,372,700 467,950,000 530,372,700 467,950,000 
     

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานและ     

   (ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้)     

   จากการดําเนินงานตอ่เน่ือง  (0.43) (0.34) (0.33) 0.13 

   จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 0.05 0.20 - - 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ้อหุ้นสามัญไม่มีผลต่อการคํานวณ(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้นปรบัลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญ 

แสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัสงูกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ยในระหว่างปี 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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37 รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

37.1 การได้มาในส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเพ่ิมเติม 

 

เมื่อวนัที ่14 มถิุนายน พ.ศ. 2562 บรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ไดจ้ดเพิม่

ทุนจดทะเบียนจาก 13.75 ล้านบาทเป็น 20.75 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจํานวน 280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 25 บาท กลุ่มกจิการไดล้งทุนและจ่ายชําระค่าหุน้ทัง้หมดทีอ่อกใหม่ของบรษิทั บลูมเีดยี คอมมวินิเคชัน่ส ์จํากดั 

เป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 7 ล้านบาท ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจการเพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 58.18 เป็นรอ้ยละ 72.29 การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวทําใหส้่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการลดลง 

1.26 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมเพิม่ขึน้ 1.26 ลา้นบาท 

 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมที่ได้มา - 5,736,033 

สิง่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุม - (7,000,000) 

ส่วนเกินของสิง่ตอบแทนที่จ่ายรบัรู้ในส่วนของเจ้าของของบรษิัทใหญ่ - (1,263,967) 

 

37.2 การจาํหน่ายส่วนได้เสียในบริษทัย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้จําหน่ายส่วนได้เสยีร้อยละ 20 ที่มใีนบรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากัด 

(มหาชน) ในราคา 188 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมของ บรษิัท อินเด็กซ์ ครเีอทีฟ  

วลิเลจ จํากดั (มหาชน) ณ วนัทีจํ่าหน่ายมจํีานวน 101.25 ล้านบาท (แสดงถงึส่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 20) ทําใหส้่วนไดเ้สยี 

ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมเพิม่ขึน้จํานวน 101.25 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้จํานวน 86.75 ลา้นบาท 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของของบรษิัทใหญ่ในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 

จํากดั (มหาชน) ในระหว่างปีสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมที่จําหน่ายไป - (101,246,594) 

สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากส่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม - 188,000,000 

ส่วนของเจ้าของของบรษิัทใหญ่เพิม่ขึ้น - 86,753,406 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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37 รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ต่อ) 
 

37.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของของผู้ถอืหุ้นของบรษิัทเกิดจาก :   

การได้มาในส่วนได้เสยีของบรษิทัย่อยเพิม่ - 1,263,967 

การจําหน่ายส่วนได้เสยีในบรษิัทย่อยโดยไม่สูญเสยีการควบคุม - 101,246,594 

ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของของบรษิทัใหญ่สุทธ ิ - 102,510,561 
 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด ส่งผลให้กลุ่มกิจการ 

ไม่มสี่วนไดเ้สยีคงเหลอืในส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (หมายเหตุ 17.1) 
 

38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

38.1 บริษทัใหญ่ 
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ ครอบครวัมาลนีนท์ ครอบครวัเตรยีมชาญชยั ครอบครวัจุฬางกูร บรษิทั บอีซี ีเวลิด์ จํากดั 

(มหาชน) และบรษิัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากดั ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบรษิัทจํานวนร้อยละ 20.64 รอ้ยละ 

11.07 ร้อยละ 11.92 รอ้ยละ 7.42 และรอ้ยละ 5.95 ตามลําดบั หุ้นที่เหลือรอ้ยละ 43 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป รายละเอียด

ของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 17 รายการต่อไปน้ีเป็นรายการ 

ทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

38.2 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการให้บริการ     

   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จํากดั (มหาชน) 19,717,702 31,130,598 - - 
     

ต้นทุนการให้บริการ     

   บรษิทัร่วม - 650,238 - - 
     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัย่อย - - 8,536,402 64,702,585 

   บรษิทัร่วม - 144,000 - - 

 - 144,000 8,536,402 64,702,585 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.2 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัย่อย - - 4,031,390 51,852,374 

   บรษิทัร่วม - 26,027 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,015,992 - - 

 - 1,042,019 4,031,390 51,852,374 

     

เงินปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - - 9,352,826 

   บรษิทัร่วม - - 28,815,045 10,496,063 

 - - 28,815,045 19,848,889 

     

ค่าใช้จ่ายในการขายและ     

   บริหาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,398,270 12,508,962 5,309,334 6,549,982 

 10,398,270 12,508,962 5,309,334 6,549,982 

     

ดอกเบี้ยจ่าย     

   บรษิทัย่อย - - 1,012,783 1,494,224 

   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ 158,880 648,459 158,880 648,459 

   158,880 648,459 1,171,663 2,142,683 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ  

 

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า (รวมอยู่ในสนิทรพัย ์     

   ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย     

      (หมายเหตุ 16.3))     

   บรษิทัร่วม - 25,680 - - 

   การร่วมคา้ - 7,506,032 - - 

 - 7,531,712 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 13)     

   (รวมอยู่ในลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัย่อย - - 34,207,517 157,359,876 

   หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติ  

     (พ.ศ.2562: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) - - (32,100,000) - 

 - - 2,107,517 157,359,876 
     

ดอกเบีย้ค้างรบั(หมายเหตุ 13)     

   (รวมอยู่ในลูกหน้ีอื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั)     

   ดอกเบี้ยคา้งรบัของบรษิทัย่อย - - 128,174,186 129,565,655 

   หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติ  

     (พ.ศ.2562: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) - - (126,980,801) - 

   บรษิทัย่อย - - 1,193,385 129,565,655 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,015,992 - - 

 - 1,015,992 1,193,385 129,565,655 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 

 

ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้ค้างรบั (หมายเหตุ 13)     

   บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จํากดั (มหาชน) - 7,130,598 - - 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 13)      

   (รวมอยู่ในลูกหน้ีอื่นกจิการ 

      ทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   บรษิทัร่วม 5,914,545 - 5,914,545 - 

     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน      

   หน้ีสนิทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์     

      ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - 691,328 - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 472,241 471,681 - 4,879 

 472,241 1,163,009 - 4,879 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  76,824 707,162 76,704 705,701 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัย่อย - - 2,836,350 2,556,022 

   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ - 814,706 - 814,706 

 - 814,706 2,836,350 3,370,728 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   

   บรษิทัย่อย 1,195,352,900 1,157,552,900 

   หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (604,086,865) - 

 591,266,035 1,157,552,900 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,157,552,900 

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 มาใช ้  

   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหต ุ5) (328,626,500) 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 828,926,400 

เงนิใหกู้เ้พิม่ระหว่างปี 71,200,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่างปี (2,900,000) 

การยกหน้ี (15,500,000) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (290,460,365) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 591,266,035 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี รอ้ยละ 6.13 

ถงึรอ้ยละ 7.38 และไม่มดีอกเบีย้ มกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัรู้ผลกระทบจาการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 เป็นครัง้แรก 

(หมายเหตุ 5) โดยรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั เป็น

จํานวน 328.63 ลา้นบาท ในระหว่างไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดย้กหน้ีเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยแห่งหน่ึง

เป็นจํานวนเงิน 30.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทรับรู้การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รบัรู้ ณ วนัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 15 ล้านบาท และรบัรู้เป็นผลขาดทุนจากการยกหน้ีให้เป็นจํานวน 15.50 ล้านบาท  

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 

 

เน่ืองจากเงนิใหกู้้ยมืมรีะยะสัน้ มูลค่ายุตธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มี

สาระสาํคญั 

 

การด้อยค่าสินทรพัยท์างการเงิน 

 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2563 - คาํนวณตาม TAS 101 - 

จํานวนทีป่รบัปรุงกบักําไรสะสมต้นปี 328,626,500 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  

   - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 328,626,500 

การยกหน้ี (15,000,000) 

รบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนระหว่างปี 290,460,365 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - คาํนวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 604,086,865 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัย่อย - - 14,000,000 16,000,000 

   ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ - 42,500,000 - 42,500,000 

 - 42,500,000 14,000,000 58,500,000 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 42,500,000 58,500,000 

การจ่ายคนืเงนิกูร้ะหว่างปี (42,500,000) (44,500,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 14,000,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิัทย่อยอยู่ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยเท่ากบั MOR บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี และมกํีาหนด

ชาํระคนืเมื่อทวงถาม 

 

เงนิกูจ้ากผูบ้รหิารคนสาํคญั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืเมื่อทวงถาม 

 

เงนิกูย้มืเป็นเงนิกูร้ะยะสัน้ มลูค่ายุตธิรรมจงึมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

38.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 43,918,201 70,134,202 28,782,340 32,822,952 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,792,526 4,981,678 1,704,203 1,554,291 

 45,710,727 75,115,880 30,486,543 34,377,243 

 

39 ภาระผกูพนั 

 

39.1 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กจิการมภีาระจากการคํ้าประกนัการขายและเช่ากลบัคนืใหก้บับรษิทัย่อย เป็นจํานวน 

3.51 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 4.91 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 24) 

 

39.2 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกิจการ เพื่อคํ้าประกนั

สญัญาก่อสรา้งและเพื่อการดําเนินธุรกจิ จํานวน ไม่ม ี(พ.ศ. 2562 : จํานวน 58.30 ล้านบาท) และจํานวน 0.50 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2562 : จํานวน 1.50 ลา้นบาท) ตามลําดบั 

 

39.3 ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาแฟรนไชส ์

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัสาํหรบัค่าตอบแทนต่อเน่ืองในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิ

สถาบนัสอนภาษาดงัต่อไปน้ี 

 

38.3.1 ค่าธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงที ่ของรายไดท้ีเ่กดิจากการดําเนินงานของสถาบนัสอนภาษา 

 

38.3.2 ค่าธรรมเนียมต่อเน่ืองในอตัราคงที ่ของรายไดท้ีเ่กดิจากการดําเนินงานของแฟรนไชส ์



บริษทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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39 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

39.4 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าระยะยาวสําหรบัพืน้ทีภ่ายในศูนย์การคา้และสญัญาเช่าอาคาร

หลายฉบบัโดยมรีะยะเวลาสิ้นสุดสญัญาต่างๆ กนั ซึ่งตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สญัญาเช่าระยะยาวทัง้หมด

ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าตามรายละเอยีดในหมายเหตุ 5.2 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าระยะสัน้สําหรบัพืน้ทีภ่ายในศูนยก์ารคา้ 

 

ยอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 2,408,106 162,638,398 - 5,965,589 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 139,122,104 - 11,784,920 

 2,408,106 301,760,502 - 17,750,509 
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	ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
	ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตาม TFRS 16 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า แต่เลือกที่จะนำข้อยกเว้...
	6.12 สัญญาเช่า (ต่อ)
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
	สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
	สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุ...
	รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรั...
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
	เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
	การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่...
	สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
	สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุ...
	รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.13 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
	ก) การจัดประเภท
	กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือ ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
	( หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสา...
	( หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสา...
	( หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
	( หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
	เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	ข) การวัดมูลค่า
	ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
	ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
	กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว
	หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ส...
	หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ จะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเง...
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.13 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
	ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
	สำหรับปีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	เงินกู้ยืม
	เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น  เงินกู้ยืมวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
	ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่ง จะนำไปรวมคำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจำหน่ายตามร...
	กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กับกิจการอื่น และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งร...
	เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการ ที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ  ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กั...
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
	- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
	- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงิ...
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
	6.15 ผลประโยชน์พนักงาน
	(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน วันลาประจำปี วันลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบันที่รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันส...
	(ข) โครงการสมทบเงิน
	กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัญญา กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
	(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
	ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย ในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกั...
	กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
	ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
	(ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
	กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ ให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเ...
	6.16 ประมาณการหนี้สิน
	กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป  และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้
	กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
	6.17 ทุนเรือนหุ้น
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.18 การรับรู้รายได้
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.18 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
	ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
	ก) การบริหารความเสี่ยง
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)
	ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

	วงเงินกู้ยืมจำนวน 30 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 15 ล้านหุ้น) ของบริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	วงเงินกู้ยืมจำนวน 20 ล้านบาท ค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่มี)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน (ต่อ)

	7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน
	7.2.1 การบริหารความเสี่ยง

	มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้
	ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิด ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
	ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด
	ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
	9 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
	การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
	ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์
	ข) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
	ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	ง) การจัดประเภทรายการของบริษัทร่วม
	ผู้บริหารได้ประเมินระดับของความมีอิทธิพลที่กลุ่มกิจการมีใน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ ได้ตัดสินว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากมีตัวแทน ในคณะกรรมการบริษัท และตามเงื่อนไขขอ...
	จ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด โดยเฉพาะการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (หมายเหตุ 38.4) กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการปร...
	10 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
	10 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
	มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า
	เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
	13 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
	13 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	บาท
	บาท
	บาท
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)
	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)

	17.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	17.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	17.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	17.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า
	18 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
	ที่ดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงที่มีราคาตามบัญชีจำนวน 3.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้านบาท) ได้นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค่าเสื่อมราคาข้างต้นได้รวมค่าเสื่อมราคาจำนวน 91.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 74.03 ล้านบาท และจำนวน 17.21 ล้า...
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)  ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายมีจำนวน 12.76 ล้านบาท
	19 สินทรัพย์สิทธิการใช้
	ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตัดจำหน่ายข้างต้นได้รวมค่าตัดจำหน่ายจำนวน 7.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จำกัด (มหาชน) และได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 7.96 ล้านบาทในส่วนของการดำเนินงานที่ยกเลิก
	งบการเงินรวม
	กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากรายได้และจำนวนสาขาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผล มาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะ...
	งบการเงินรวม
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
	งบการเงินรวม
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	พ.ศ. 2562
	หมุนเวียน
	   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
	   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
	   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
	      (หมายเหตุ 38.5)
	   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	      ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
	ไม่หมุนเวียน
	   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	งบการเงินรวม

	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว
	ภายใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
	ภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
	เงินกู้ยืม
	   อัตราดอกเบี้ยคงที่
	   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
	รวมเงินกู้ยืม
	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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	สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
	สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน ที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุ...
	รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.13 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
	ก) การจัดประเภท
	กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือ ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
	( หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสา...
	( หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสา...
	( หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
	( หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
	เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	ข) การวัดมูลค่า
	ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
	ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
	กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว
	หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้ส...
	หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ จะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเง...
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.13 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
	ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
	สำหรับปีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	เงินกู้ยืม
	เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น  เงินกู้ยืมวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
	ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่ง จะนำไปรวมคำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจำหน่ายตามร...
	กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กับกิจการอื่น และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งร...
	เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการ ที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ  ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กั...
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
	- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
	- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงิ...
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
	6.15 ผลประโยชน์พนักงาน
	(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
	ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน วันลาประจำปี วันลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปัจจุบันที่รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันส...
	(ข) โครงการสมทบเงิน
	กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัญญา กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
	(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
	ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย ในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกั...
	กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
	ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
	(ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
	กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ ให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเ...
	6.16 ประมาณการหนี้สิน
	กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป  และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้
	กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
	6.17 ทุนเรือนหุ้น
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.18 การรับรู้รายได้
	6 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
	6.18 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
	ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
	ก) การบริหารความเสี่ยง
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)
	ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

	วงเงินกู้ยืมจำนวน 30 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 15 ล้านหุ้น) ของบริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	วงเงินกู้ยืมจำนวน 20 ล้านบาท ค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่มี)
	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

	7.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
	7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
	ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน (ต่อ)

	7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน
	7.2.1 การบริหารความเสี่ยง

	มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้
	ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิด ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
	ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด
	ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
	9 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
	การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
	ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์
	ข) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
	ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	ง) การจัดประเภทรายการของบริษัทร่วม
	ผู้บริหารได้ประเมินระดับของความมีอิทธิพลที่กลุ่มกิจการมีใน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ ได้ตัดสินว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากมีตัวแทน ในคณะกรรมการบริษัท และตามเงื่อนไขขอ...
	จ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด โดยเฉพาะการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (หมายเหตุ 38.4) กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการปร...
	10 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
	10 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
	มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้า
	เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
	13 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
	13 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	บาท
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	บาท
	บาท
	บาท
	บาท
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	บาท
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินรวม
	บาท
	บาท
	บาท
	บาท
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)
	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)

	17.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	17.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	17.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)
	17.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	17.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า
	18 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
	ที่ดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงที่มีราคาตามบัญชีจำนวน 3.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้านบาท) ได้นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค่าเสื่อมราคาข้างต้นได้รวมค่าเสื่อมราคาจำนวน 91.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 74.03 ล้านบาท และจำนวน 17.21 ล้า...
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)  ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายมีจำนวน 12.76 ล้านบาท
	19 สินทรัพย์สิทธิการใช้
	ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตัดจำหน่ายข้างต้นได้รวมค่าตัดจำหน่ายจำนวน 7.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จำกัด (มหาชน) และได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 7.96 ล้านบาทในส่วนของการดำเนินงานที่ยกเลิก
	งบการเงินรวม
	กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากรายได้และจำนวนสาขาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผล มาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะ...
	งบการเงินรวม
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
	รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
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	พ.ศ. 2562
	หมุนเวียน
	   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
	   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
	   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
	      (หมายเหตุ 38.5)
	   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	      ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
	ไม่หมุนเวียน
	   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	งบการเงินรวม

	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว
	ภายใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
	ภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
	เงินกู้ยืม
	   อัตราดอกเบี้ยคงที่
	   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
	รวมเงินกู้ยืม
	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	งบการเงินรวม

	พ.ศ. 2563
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	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	ภายในไม่เกิน 1 ปี
	เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
	หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
	         ของสัญญาเช่า
	มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า
	มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า
	ภายในไม่เกิน 1 ปี
	เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
	งบการเงินรวม
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	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
	เจ้าหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
	   (หมายเหตุ 38.3)
	เจ้าหนี้อื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	เจ้าหนี้อื่น
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	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	งบการเงินรวม

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

	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2562
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
	งบการเงินรวม
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	พ.ศ. 2563
	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
	31 รายได้อื่น
	32 (ขาดทุน)กำไรอื่น
	33 ต้นทุนทางการเงิน
	34 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 10.38 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 14.15)
	การลดลงของอัตราภาษีเนื่องจากบริษัทไม่มีการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการกับบริษัทย่อย


