บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี ส้นิ สุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
•
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
•
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
•
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปี ส้นิ สุด
วันเดียวกัน
•
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และ
•
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีท่สี ําคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 ทีอ่ ธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานขาดทุนและแผน
ธุรกิจของกลุ่มกิจการซึง่ ขึน้ อยู่กบั ความสําเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่อเนื่อง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนํ าข้อยกเว้น จาก
มาตราการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั สิ ําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ทัง้ นี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเรื่องทีข่ า้ พเจ้าให้ขอ้ สังเกตนี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.10 และ ข้อ 21 สําหรับ
งบการเงินรวมของกลุ่ ม กิจการ ซึ่งได้เปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ยวกับ
ค่าความนิยม กลุ่มกิจการรับรูค้ ่าความนิยมในสองกลุ่มของหน่ วย
สินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจสถาบัน
สอนภาษา (จํานวน 390 ล้านบาท) และส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร
(จํานวน 309 ล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.19 และร้อยละ
16.00 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามลําดับ

ข้าพเจ้าประเมินวิธีท่ผี ู้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU และตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคํานวณ นอกจากนี้ขา้ พเจ้าเปรียบเทียบประมาณการ
กระแสเงินสดกับงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รบั การอนุ ม ตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน
และคณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการ
คํานวณมูลค่าจากการใช้แล้ว

ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ที่เกิดจากการรวมธุ ร กิจเป็ น ประจําทุ ก ปี โดยไม่คํานึง ว่ า จะมี
ข้อ บ่ ง ชี้ข องการด้อ ยค่ า เกิ ด ขึ้น หรือ ไม่ ตามข้อ กํ า หนดของ
มาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ 36 เรื่อ ง การด้อ ยค่าของสินทรัพย์
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการประเมินมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน
ด้วยวิธีมู ลค่ าจากการใช้ จากการทบทวนการด้อยค่ าดังกล่ า ว
กลุ่มกิจการได้บนั ทึกการด้อยค่าเพิม่ เติมเป็ นจํานวน 100 ล้านบาท

ข้ า พเจ้ า เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานของปี ปั จจุ บั น
(พ.ศ. 2563) กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่จดั ทํา
ในปี ก่อ น (พ.ศ. 2562) เพื่อ พิจารณาว่าการจัดทําประมาณ
การในอดีต ได้จ ัด ทํา ขึ้น จากข้อ สมมติฐ านซึ่ง สมเหตุ ส มผล
ข้าพเจ้าพบว่าผลการดําเนินงานจริงของปี ปัจจุบนั สมเหตุสมผล

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
วิ ธีการตรวจสอบ
ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การตรวจสอบการด้ อ ยค่ า ของ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ค่ า ความนิ ย ม เนื่ อ งจากมู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย มดัง กล่ า ว • อัตราการเติบโตซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ
มีสาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจาก
กระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโต
การใช้ นัน้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมิน ผล
ดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
ประกอบการของ CGU นัน้ ๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใช้
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ในการจัด ทํ า ประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง • อัต ราคิด ลดซึ่ง ผู้บ ริห ารใช้ใ นการจัด ทํ า ประมาณการ
ข้อ สมมติฐานต่ างๆ เพีย งเล็ก น้ อ ย อาจส่ งผลกระทบอย่ า งมี
ซึ่ง ข้า พเจ้า ได้ พิจ ารณาจากต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของ
สาระสําคัญต่ อมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ร ับคืนและการด้อ ยค่ า ของ
กลุ่มกิจการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด สําหรับ
ค่าความนิยม
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้า พเจ้า พบว่ า ข้อ สมมติฐ านซึ่ง ผู้บ ริห ารใช้ใ นการคํ า นวณ
มูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผล ภายใต้สถานการณ์
ทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั
ค่ า เผื อ่ หนี้ สงสั ย จะสู ญ สํ า หรับ เงิ น ให้ ก้ ู ยื ม ระยะสั น้ แก่
บริษทั ย่อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.4 สําหรับงบการเงิน เนื่องจากผูบ้ ริหารประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู้
ของบริษัท ซึ่ง ได้เ ปิ ด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ เงิน ให้กู้ยืม ระยะสัน้ ของบริษัท ย่ อ ยดัง กล่ า ว โดยพิจ ารณาจากประมาณการ
แก่บริษทั ย่อย
กระแสเงิน สดของส่ ว นงานธุ ร กิจ สถาบัน สอนภาษา และ
ส่ ว นงานธุ ร กิ จ ภัต ตาคาร ข้า พเจ้า ทดสอบประมาณการ
บริษัทมีเงินให้กู้ยมื แก่บริษัทย่อย 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
กระแสเงินสดดังกล่าว ตามวิธดี งั ต่อไปนี้
ในการลงทุนในส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และส่วนงาน
• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ
ธุ ร กิจ ภัต ตาคาร จํ า นวน 429 ล้ า นบาท และ 162 ล้ า นบาท
ทางการเงินซึ่งได้รบั การอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 38 และร้อยละ 14 ของสินทรัพย์
ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน
รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
• เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปี ปัจจุบน
ั (พ.ศ. 2563)
ผูบ้ ริหารประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ของบริษทั ย่อย
กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ดั ทําในปี ก่อน
ดัง กล่ า วจากการพิจ ารณาประมาณการกระแสเงิน สดของ
(พ.ศ. 2562) เพื่อพิจารณาว่าการจัดทําประมาณการในอดีต
ส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าเงินให้กู้ยมื แก่บริษัท ย่อ ย
ได้จดั ทําขึน้ จากข้อสมมติฐานซึง่ สมเหตุสมผลหรือไม่
ดังกล่าว จะสามารถเรียกชําระคืนได้เพียงบางส่วน ดังนัน้ บริษทั • ทดสอบข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตราการเติบโต และอัตรา
จึง บัน ทึก ค่ า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ เพิ่ม เติม สํ า หรับ เงิน ให้ กู้ ยืม
คิดลด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโตดังกล่าว
จํานวน 290 ล้านบาท
กับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มของธุรกิจ
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ดี ย ว กั น แ ล ะ พิ จ ารณ า อั ต รา
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คิดลดจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทเปรียบเทียบกับ
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากมูล ค่ า นั น้ มีส าระสํา คัญ ต่ องบการเงิน และ
ข้อมูลในตลาดสําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคัญของผู้บริหารในการพิจารณา ข้ า พเจ้ า พบว่ าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตัง้ ค่ า
ข้อสมมติฐานดังกล่าวประกอบด้วยอัตราการเติบโต และอัตรา เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยมื แก่บริษัทย่อยมีความ
คิดลด เป็ นต้น
เหมาะสมตามหลักฐานทีม่ อี ยู่

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม กิจการ
และบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ ที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อ มูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และถือ ว่ามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•

•

•

•

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทก่ี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อ ความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อ เนื่อ งหรือ ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุป ว่า
มีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกี ารนํ าเสนอข้อ มูล
โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อ มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือ กิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ ําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนี ัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ัยสําคัญทีส่ ุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้ ส อบบัญ ชี เว้ น แต่ ก ฎหมายหรือ ข้ อ บัง คับ ไม่ ใ ห้ เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกับ เรื่อ งดัง กล่ า ว หรือ ในสถานการณ์ ท่ีย าก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ธิ ตินันท์ แว่นแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9432
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

11

14,085,878
-

70,062,868
2,178,813

157,131
-

53,959,088
2,178,813

12.1
13
38.4
14
15

67,002,925
27,092,321
10,598,140
23,829,416

43,185,283
17,214,646
4,156,727
37,425,050

67,002,925
9,381,329
591,266,035
4,398,370

287,105,268
1,157,552,900
4,279,797

16

295,727,250

1,508,815,027

132,444,870

215,000,000

438,335,930

1,683,038,414

804,650,660

1,720,075,866

20,500,000
283,275,601
71,474,483
160,266,254
155,219,501
698,143,184
33,826,455
67,929,906

1,500,000
509,428,233
117,981,589
167,586,414
798,143,184
8,624,312
83,527,546

20,000,000
285,000,000
3,744,301
13,819,534
33,826,455
1,303,653

213,671,955
7,974,036
8,624,312
1,289,184

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,490,635,384

1,686,791,278

357,693,943

231,559,487

รวมสิ นทรัพย์

1,928,971,314

3,369,829,692

1,162,344,603

1,951,635,353

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
รายการโทรทัศน์ คอนเสิรต์ และรายการระหว่างผลิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

17.1
17.2
18
19
20
21
22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7

บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่า
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย

24
24.1
26

24.2
38.5

63,512,737
96,162,873
149,813,364
45,834,314
64,500,000
-

80,990,309
50,000,000
98,840,629
209,840,639
56,636,905
60,000,000
42,500,000

22,256,701
1,399
7,602,486
62,500,000
14,000,000

28,109,732
50,000,000
4,879
1,399
7,409,075
60,000,000
58,500,000

25

-

1,129,731

-

514,765

25

114,678,390

-

5,874,172

-

24.3

203,810,249
7,854
25,380,106

222,394,287
55,406
120,000,000
25,558,170

98,595,506
965,778

116,878,127
120,000,000
11,230,493

16.3

-

544,917,910

-

-

763,699,887

1,512,863,986

211,796,042

452,648,470

54,886,699
241,812,630
15,829,277
24,355,359
9,241,049

4,170,554
2,326,756
269,148,565
13,486,126
25,370,166
12,187,591

7,136,378
188,216,968
11,489,412
-

1,845,200
188,953,413
9,441,769
-

346,125,014

326,689,758

206,842,758

200,240,382

1,109,824,901

1,839,553,744

418,638,800

652,888,852

รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีอืน - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น

25
25
24.3
27
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8

บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 1,520,842,672 หุน้
(พ.ศ. 2562 : 510,070,000 หุน้ )
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

28

1,520,842,672

510,070,000

1,520,842,672

510,070,000

785,261,701
353,617,102

467,950,000
448,802,180

785,261,701
353,617,102

467,950,000
448,802,180

46,795,718
(351,227,734)
(15,300,374)

46,795,718
(178,795,504)
50,868,651

46,795,718
(441,968,718)
-

46,795,718
335,198,603
-

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

819,146,413
-

835,621,045
694,654,903

743,705,803
-

1,298,746,501
-

รวมส่วนของเจ้าของ

819,146,413

1,530,275,948

743,705,803

1,298,746,501

1,928,971,314

3,369,829,692

1,162,344,603

1,951,635,353

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 785,261,701 หุน้
(พ.ศ. 2562 : 467,950,000 หุน้ )
มูลค่าทีได้รบั ชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุน)กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9

บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ

244,758,003
456,430,707

510,042,508
577,398,997

-

-

รวมรายได้

701,188,710

1,087,441,505

-

-

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ

(91,175,491)
(292,307,088)

(182,729,784)
(410,011,166)

-

-

รวมต้นทุน

(383,482,579)

(592,740,950)

-

-

317,706,131
11,417,670
(231,371,542)
(208,995,191)

494,700,555
14,454,116
(374,976,908)
(229,366,009)

42,140,804
(57,479,287)

140,847,922
(52,375,125)

(99,275,287)
(40,094,004)
(1,724,399)

(533,494)
(43,002,913)
-

(308,841,679)
146,161,974
(21,743,975)
-

15,466,506
(27,340,320)
-

(252,336,622)
26,199,169

(138,724,653)
(19,623,913)

(199,762,163)
25,202,143

76,598,983
(17,552,961)

(226,137,453)

(158,348,566)

(174,560,020)

59,046,022

(619,696)

178,474,692

-

-

(226,757,149)

20,126,126

(174,560,020)

59,046,022

หมายเหตุ
รายได้

ต้นทุน

กําไรขันต้ น
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
ขาดทุน(กําไร)อืน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทั ร่วม
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

31

32
33

35

(ขาดทุน)กําไรสําหรับปี จากการ
ดําเนิ นงานต่อเนื อง, สุทธิ จากภาษี เงิ นได้
(ขาดทุน)กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานทียกเลิก
(ขาดทุน)กําไรสําหรับปี

16.1, 16.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10

บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

-

10,516,536

-

4,763,630

-

(952,726)

-

(952,726)

(226,137,453)

(148,784,756)

(174,560,020)

62,856,926

27,882,122

(44,141,210)

-

-

27,262,426

134,333,482

-

-

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(198,875,027)

(14,451,274)

(174,560,020)

62,856,926

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไร
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
-- จากการดําเนินงานต่อเนือง
-- จากการดําเนินงานทียกเลิก

(226,137,453)
25,048,592

(158,348,566)
94,237,741

(174,560,020)
-

59,046,022
-

(201,088,861)
(25,668,288)

(64,110,825)
84,236,951

(174,560,020)
-

59,046,022
-

(226,757,149)

20,126,126

(174,560,020)

59,046,022

(226,137,453)
52,538,696

(148,784,756)
59,391,169

(174,560,020)
-

62,856,926
-

(173,598,757)
(25,276,270)

(89,393,587)
74,942,313

(174,560,020)
-

62,856,926
-

(198,875,027)

(14,451,274)

(174,560,020)

62,856,926

(0.43)

(0.34)

(0.33)

0.13

0.05

0.20

-

-

หมายเหตุ
(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอืน
- จากการดําเนินงานต่อเนือง
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

27

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนือง
- จากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานทียกเลิก

16.1, 16.4

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี จากการดําเนินงานทียกเลิก

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
- จากการดําเนินงานต่อเนือง
- จากการดําเนินงานทียกเลิก
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้น
(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานและปรับลด
- จากการดําเนินงานต่อเนือง
- จากการดําเนินงานทียกเลิก

36

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11

บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนทีออกและ

ส่วนแบ่งกําไร

การเปลียน

(ขาดทุน)สะสม

ชําระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงิน

บริ ษทั ร่วม

ในบริ ษทั ย่อย

ของบริ ษทั ใหญ่

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

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

เงินปันผลจ่ายจากบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

(57,047,873)

(57,047,873)

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

85,489,439

85,489,439

102,510,561

188,000,000

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

-

-

(57,887,197)

(53,986)

(31,452,404)

-

(89,393,587)

74,942,313

(14,451,274)

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

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

-

-

-

(4,516,094)

-

(4,305,789)

-

(8,821,883)

(6,512,253)

(15,334,136)

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

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบัญชี

5

การแปลงค่า เบ็ดเสร็จอืนจาก สัดส่วนเงิ นลงทุน

รวมส่วนของ

ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - สํารอง

ผูเ้ ป็ นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

รวม

อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงใหม่
การเพิมหุน้ สามัญ

317,311,701

(95,185,078)

-

-

-

-

-

222,126,623

-

222,126,623

เงินปันผลจ่ายจากบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,900,351)

(7,900,351)

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

-

-

(201,088,861)

130,672

27,359,432

-

(173,598,757)

(25,276,270)

(198,875,027)

จําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

-

-

33,172,725

975,253

-

(97,114,880)

(62,966,902)

(654,966,029)

(717,932,931)

จําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

-

-

-

-

-

6,786,287

-

6,786,287

-

6,786,287

785,261,701

353,617,102

46,795,718

(351,227,734)

-

(14,237,135)

(1,063,239)

819,146,413

-

819,146,413

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

ทุนทีออกและ
ชําระแล้ว
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนเกิ น
จัดสรรแล้ว - สํารอง
กําไร(ขาดทุน)สะสม
มูลค่าหุ้น
ตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
บาท
บาท
บาท

รวม
ส่วนของเจ้าของ
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

467,950,000
-

448,802,180
-

46,795,718
-

272,341,677
62,856,926

1,235,889,575
62,856,926

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

467,950,000

448,802,180

46,795,718

335,198,603

1,298,746,501

467,950,000
-

448,802,180
-

46,795,718
-

335,198,603
(602,607,301)

1,298,746,501
(602,607,301)

467,950,000
317,311,701
-

448,802,180
(95,185,078)
-

46,795,718
-

(267,408,698)
(174,560,020)

696,139,200
222,126,623
(174,560,020)

785,261,701

353,617,102

46,795,718

(441,968,718)

743,705,803

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงใหม่
การเพิมหุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

5

28

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- จากการดําเนินงานต่อเนือง
- จากการดําเนินงานทียกเลิก
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
กําไรจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
(พ.ศ.2562 : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
กลับรายการค่าเผือสินค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
ค่าเผือการด้อยค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุนบริษทั ร่วม
เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายค่าความนิยม
กําไรจากการจําหน่ ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
กําไรจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

18
19
20

12.1

17.1
17.1
17.2
16.1
21
18

16.4,17.2

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(252,336,622)
(602,819)

(138,724,653)
201,307,227

(199,762,163)
-

76,598,983
-

(252,939,441)

62,582,574

(199,762,163)

76,598,983

41,967,290
175,741,801
13,406,958
(3,497,871)
(419,026)
175,888
(22,487)

144,347,326
21,281,963
(2,398,520)
(9,228,104)
533,494
-

1,015,420
5,790,727
(4,219,751)
(29,234,071)
175,888
(22,487)

683,040
(51,859,839)
(19,973,611)
533,494
-

14,376,985
(322,681)
1,279,586
577,484

(862,316)
(509,287)
686,302
10,899,336

308,841,680
-

(6,732)
-

(42,158,136)
(5,642,576)
(915,329)

1,400,000
-

(20,000,000)
(126,315,375)

(16,000,000)
-

35,049,918
100,000,000
(1,341,438)
7,194,324
8,728,588
(5,237)
674,435
6,452,382
40,378,204
(27,599,100)

(6,016,996)
1,673,620
198,371
27,145,738
46,573,789
(74,465,958)

2,047,643
21,743,975
-

(3,998)
2,005,908
27,340,320
-

111,140,521

223,841,332

(39,938,514)

19,317,565

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

การเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- สินค้าคงเหลือ
- รายการโทรทัศน์ คอนเสิรต์ และรายการระหว่างผลิต
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
- เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- รายได้รบั ล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนีสินหมุนเวียนอืน
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

138,438,975
6,743,972
(22,895,600)
24,540,865
(19,000,000)
(5,868,027)
(18,376,323)
106,540,942
32,799,436
(11,221,411)
(6,517,849)
(3,553,537)

(39,473,720)
2,695,983
16,720,707
32,095,713
(250,000)
(25,618,702)
(27,223,457)
106,107,312
21,237,403
(15,354,773)
(1,747,036)
(1,022,061)

4,066,214
(730,607)
(20,000,000)
(224,567)
(4,879)
(903,563)
(6,064,715)
-

(57,375,431)
6,732
214,456
4,291
(225,914)
3,856,053
-

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้

332,771,964
(96,342,723)
(7,148,364)

292,008,701
(46,924,913)
(47,267,448)

(63,800,631)
(20,647,001)
612,033

(34,202,248)
(26,820,710)
1,767,204

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

229,280,877

197,816,340

(83,835,599)

(59,255,754)

3,656,491
23,319,526

2,252,270
20,286,608

2,729,906
23,319,526

3,137,809
19,973,611

75,222

7,000,000

75,222

-

(52,735)

(4,350,348)

(52,735)

-

38.4

600,000

37,977,120

2,900,000

17,900,000

38.4

-

(38,577,120)

(71,200,000)

(182,500,000)

(283,809,919)
(86,459)
(285,000,000)
207,984,863
4,646,638
(44,673,558)
74,800
(3,585,808)

18,610,431
(155,883,850)
(6,011,131)

50,000,000
(285,000,000)
207,542,460
(2,233)
-

188,000,000
120,000,000
4,000
(208,400)
-

(376,850,939)

(118,696,020)

(69,687,854)

166,307,020

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินสดรับจากการรับชําระเงินให้กยู้ มื ระยะสัน
แก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสัน
แก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
เงินสด(ลดลง)เพิมขึนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
- สุทธิจากเงินสดทีจ่ายไป
เงินสดลดลงจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับเงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลภายนอก
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลภายนอก
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ ใหม่
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับเงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุมในบริษทั ย่อย

38.5

24.3
28

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด(ลดลง)เพิ มขึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
จากการดําเนินงานทีต่อเนือง
จากการดําเนินงานทียกเลิก
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จากการดําเนินงานทียกเลิก ณ วันสินปี

16.3

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดสิ นปี

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

2,000,000
(50,000,000)
(42,500,000)
49,500,000
(45,000,000)
(9,514,365)
(45,919,973)
(164,608,167)
222,126,623
(7,900,351)

7,000,000
(141,000,000)
24,000,000
60,000,000
(17,955,875)
(147,798,855)
(13,338,237)
188,000,000
120,000,000
(57,047,873)

(50,000,000)
(44,500,000)
22,500,000
(20,000,000)
(19,019,066)
(5,533,030)
222,126,623
-

(80,000,000)
30,000,000
(15,000,000)
60,000,000
(40,378,230)
(573,289)
-

(91,816,233)

21,859,160

105,574,527

(45,951,519)

(239,386,295)

100,979,480

(47,948,926)

61,099,747

70,062,868
200,364,187
(17,477,572)
522,690

15,024,839
164,149,325
(9,618,442)
(108,147)

53,959,088
(5,853,031)
-

163,334
(7,303,993)
-

-

(200,364,187)

-

-

14,085,878

70,062,868

157,131

53,959,088

32,736,513
6,460,946
-

37,639,903
8,805,451
3,609,312

-

-

65,000,000
5,914,545

-

65,000,000
5,914,545

-

รายการที ไม่ใช่ เงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสําคัญ มีดงั นี
การซืออุปกรณ์โดยทีมิได้ชาํ ระเงิน
การซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยทีมิได้ชาํ ระเงิน
การซืออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เงินปันผลค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยมีทอ่ี ยู่ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 3199 ชัน้ 15 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การประกอบการธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัท ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่ม กิจการ”) คือ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุ น
การผลิตและจัดจําหน่ ายรายการโทรทัศน์ การแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ การให้บริการสอนภาษาอังกฤษ การให้บริการและ
จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดทํากิจการทางการตลาด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2

ฐานะทางการเงิน และเหตุการณ์สาํ คัญในระหว่างปี ที่รายงาน
2.1

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในงบการเงินรวมกลุ่มกิจการมีหนี้ส้นิ หมุนเวียนรวมมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม
และมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จากเหตุการณ์ทแ่ี สดงดังกล่าว อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการและบริษัท ทัง้ นี้ผู้บริหารได้จดั ทําประมาณการเงินสดสําหรับส่วนงานสอน
ภาษาและมีความเชื่อมั ่นว่าสามารถปฏิบตั ติ ามประมาณการนัน้ โดยกลุ่มกิจการมีแผนในการขายแฟรนไชส์เพิม่ ขึน้ และ
เน้นการเปิ ดคอร์สสอนออนไลน์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และยังลดต้นทุนในการบริการและ
การบริหารให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สําหรับส่วนงานภัตตาคารผูบ้ ริหารได้มแี ผนในการจัด
โปรโมชัน่ สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม และเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางเดลิเวอร์รเ่ี พื่อดึงดูดลูกค้าและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อีกทัง้ ผู้บริหารยังคงพิจารณาควมคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อย่างใกล้ชดิ และนอกจากนี้กลุ่มกิจการกําลังดําเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่ง
การทีก่ ลุ่มกิจการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบในภาระหนี้สนิ ของบริษัทในปั จจุบนั และอนาคต
โดยเป็ นระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 12 เดือ นนั บ จากวัน ที่ในงบการเงิน รวมถึงช่ ว งระยะเวลาหลังจากนั น้ นั น้ ขึ้น อยู่ กับ
ความสําเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้บริหารเชื่อมั ่นว่าจะประสบความสําเร็จตามแผนธุรกิจ
ดังกล่าว ดังนัน้ งบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงจัดทําขึน้ ตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื่อง

2.2

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่ า 2019 เมื่อ ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของสถาบันสอนภาษาและภัตตาคาร ดังนี้
สถาบันสอนภาษา
ในช่วงวันที่ 18 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปิดสถาบันสอนหนังสือ ทัว่
ประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลให้เงินสดรับ
จากการขายหลักสูตรเมื่อเทียบกับปี ก่ อนลดลงร้อยละ 34 หรือประมาณ 48 ล้านบาท สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เนื่ อ งจากภาวะสถานการณ์ เศรษฐกิจ ตกตํ่ า ในประเทศไทยและการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมผู้บ ริโภค
ทัง้ นี้ผบู้ ริหารของกลุ่มกิจการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของกลุ่มกิจการจะได้รบั ผลกระทบต่อไปอีก 2 - 3 ไตรมาส
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2

เหตุการณ์สาํ คัญในระหว่างปี ที่รายงาน (ต่อ)
2.2

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (ต่อ)
ภัตตาคาร
ในช่ วงวัน ที่ 22 มีน าคม ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รัฐ บาลไทยได้ม ีป ระกาศตามพระราชบัญ ญัติโรคติด ต่ อ ปี
พ.ศ. 2558 ปิ ดสถานที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งรวมถึงร้านอาหารในห้างให้เปิ ดเฉพาะการจําหน่ ายอาหารเพื่อ นํ ากลับไป
บริโภคที่อ่ืน การประกาศดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากส่วนงานภัตตาคารเมื่อ เทีย บกับปี ก่อ นลดลงร้อ ยละ 52 หรือ
ประมาณ 265 ล้านบาท สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากภาวะสถานการณ์ เศรษฐกิจตกตํ่าใน
ประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ทัง้ นี้ผบู้ ริหารของกลุ่มกิจการคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ
กลุ่มกิจการจะได้รบั ผลกระทบต่อไปอีก 2 - 3 ไตรมาส

3

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นเรื่องทีอ่ ธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทยกํ
่
าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่สี ําคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจการเปิ ดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม่ คี วามซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม่ นี ัยสําคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณีทม่ี ี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อกลุ่มกิ จการ

ก)

เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเ่ี กีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินมีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ย วกับ เครื่อ งมือ ทางการเงิน ได้กํ าหนดหลัก การใหม่ ในการจัด ประเภท
และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบตั ิสําหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน
และให้ท างเลือ กกิจ การในการเลือ กถือ ปฏิบัติก ารบัญ ชีป้ อ งกัน ความเสี่ย งเพื่อ ลดผลกระทบจากความแตกต่ า ง
ในหลัก การรับ รู้ร ายการระหว่ า งรายการที่ถู ก ป้ องกัน ความเสี่ย งและเครื่อ งมือ ป้ องกัน ความเสี่ย ง (Accounting
mismatch) และให้แนวปฏิบตั ิในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการว่าเป็ นหนี้สนิ
หรือทุน และกําหนดให้กจิ การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ กิจการต้องพิจารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจสําหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย
(SPPI) หรือ ไม่ ซึ่งการจัด ประเภทนั น้ จะมีผ ลต่ อ การวัด มูลค่าของรายการสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ด้วย หลักการใหม่
ยังรวมถึงการพิจ ารณาค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น การด้อ ยค่ า ของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน รวมทัง้ สิน ทรัพ ย์ท่ีเกิด จากสัญ ญา
ซึง่ กิจการจะต้องพิจารณารับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทัง้ หมด
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการ
ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมลู ค่าตํ่า
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก
หมายเหตุน้ีอธิบายถึงผลกระทบจากการทีก่ ลุ่มกิจการและบริษทั ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดง
รายการเครื่อ งมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และการเปิ ดเผยข้อ มูลเครื่อ งมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 9 (TFRS 9) เรื่อ ง เครื่อ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง้ แรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ทน่ี ํามาถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 6.6 และ 6.12
กลุ่ม กิจการและบริษัท ได้นํานโยบายการบัญ ชีใหม่ ดงั กล่าวมาถือ ปฏิบัติตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบั รู้
ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified
retrospective) โดยไม่ป รับ ปรุงข้อ มูล เปรียบเทียบ ดังนั น้ การจัด ประเภทรายการใหม่ และรายการปรับ ปรุงที่เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรกที่ม ีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นดังนี้

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิ ม
บาท

งบการเงิ นรวม
รายการปรับปรุงและ
รายการปรับปรุง
การจัดประเภท และการจัดประเภท
รายการใหม่ตาม
รายการใหม่ตาม TAS
32 และ TFRS 9
TFRS 16
บาท
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที่ปรับปรุงใหม่
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ข

2,178,813

(2,178,813)

-

-

ข
จ

1,508,815,027
1,510,993,840

2,178,813
(8,683,004)
(8,683,004)

8,161,788
8,161,788

2,178,813
1,508,293,811
1,510,472,624

ฉ
ง
ข,ค,ง
ข,ค

509,428,233
117,981,589
83,527,546
710,937,368

(6,651,132)
5,673,447
(5,673,447)
(6,651,132)

(8,378,025)
342,129,423
333,751,398

502,777,101
109,603,564
347,802,870
77,854,099
1,038,037,634

2,221,931,208

(15,334,136)

341,913,186

2,548,510,258
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิ ม
บาท

งบการเงิ นรวม
รายการปรับปรุงและ
รายการปรับปรุง
การจัดประเภท และการจัดประเภท
รายการใหม่ตาม
รายการใหม่ตาม TAS
32 และ TFRS 9
TFRS 16
บาท
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที่ปรับปรุงใหม่
บาท

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินส่วน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

ค,ง

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

ง
ค,ง

ง

รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
(ขาดทุน)กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

ข
ฉ
จ

1,129,731

-

(1,129,731)

-

-

-

165,258,885

165,258,885

544,917,910
546,047,641

-

8,161,788
172,290,942

553,079,698
718,338,583

2,326,756
2,326,756

-

(2,326,756)
171,949,000
169,622,244

171,949,000
171,949,000

548,374,397

-

341,913,186

890,287,583

(178,795,504)
50,868,651
694,654,903
566,728,050

(4,516,094)
(4,305,789)
(6,512,253)
(15,334,136)

-

(183,311,598)
46,562,862
688,142,650
551,393,914

1,115,102,447

(15,334,136)

341,913,186

1,441,681,497
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)

หมายเหตุ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิ ม
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รายการปรับปรุงและ
รายการปรับปรุง
การจัดประเภท และการจัดประเภท
รายการใหม่ตาม
รายการใหม่ตาม TAS
32 และ TFRS 9
TFRS 16
บาท
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที่ปรับปรุงใหม่
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ข

2,178,813

(2,178,813)

-

-

ข
ก

287,105,268

2,178,813
(278,180,801)

-

2,178,813
8,924,467

ก

1,157,552,900
1,446,836,981

(328,626,500)
(606,807,301)

-

828,926,400
840,029,680

7,974,036
1,289,184
9,263,220

210,098
(210,098)
-

(3,216,548)
19,400,163
16,183,615

4,757,488
19,610,261
1,079,086
25,446,835

1,456,100,201

(606,807,301)

16,183,615

865,476,515

514,765

-

(514,765)

-

ค,ง
ข

11,230,493
11,745,258

(4,200,000)
(4,200,000)

5,533,029
5,018,264

5,533,029
7,030,493
12,563,522

ง
ค,ง

1,845,200
1,845,200

-

(1,845,200)
13,010,551
11,165,351

13,010,551
13,010,551

13,590,458

(4,200,000)

16,183,615

25,574,073

335,198,603
335,198,603

(602,607,301)
(602,607,301)

-

(267,408,698)
(267,408,698)

348,789,061

(606,807,301)

16,183,615

(241,834,625)

ง
ข,ค,ง
ข,ค,ง

รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินส่วน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

ง

รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

ก
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)
หมายเหตุ
ก) ปรับปรุงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมายเหตุ 5.1)
ข) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุ 5.1)
ค) การรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 5.2)
ง) การโอนจัดประเภทใหม่ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 5.2)
จ) ปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิ
การใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ตามTFRS 16 (หมายเหตุ 5.1, 5.2)
ฉ) ปรับปรุงเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเนื่องจากการใช้มาตรฐาน TFRS 9 (หมายเหตุ 5.1)
5.1

เครื่องมือทางการเงิน
ผลกระทบทีม่ ตี ่อกําไรสะสมของกลุ่มกิจการและของบริษทั ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
บาท

(178,795,504)

335,198,603

ข
ข

-

(328,626,500)
(273,980,801)

ข

(4,516,094)

-

(4,516,094)

(602,607,301)

(183,311,598)

(267,408,698)

กําไร(ขาดทุน)สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิ ม)
รับรูค้ ่าเผื่อการด้อยค่าของเงินกูย้ มื ให้แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
รับรูค้ ่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อ่นื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รับรูค้ ่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
รวมผลการปรับปรุงกําไรสะสมต้นปี จากการนํา
TFRS 9 มาถือปฏิ บตั ิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
จากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิ บตั ิ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)
5.1

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ก)

การจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินจากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันทีถ่ อื ปฏิบตั ิ TFRS 9 เป็ นครัง้ แรก) การวัดมูลค่าและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทางการเงินสามารถสรุปได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที่รายงานไว้เดิ ม
(ตาม TAS 105 และ TAS
อื่นที่เกี่ยวข้อง)

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น - หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์ทางการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น - ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิ น - หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
หนี้ สินทางการเงิ น - ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้อ่นื - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ตามที่ปรับปรุงใหม่
(ตาม TFRS 9)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2562
บาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ.2563
บาท

ผลต่าง
บาท

ราคาทุนตัดจําหน่าย
เพื่อค้า

ราคาทุนตัดจําหน่าย
FVPL

70,062,868
2,178,813

70,062,868
-

(2,178,813)

ไม่ได้บนั ทึก
ราคาทุนตัดจําหน่าย

FVPL
ราคาทุนตัดจําหน่าย

20,287,279

2,178,813
20,287,279

2,178,813
-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

558,440,430

549,757,426

(8,683,004)

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

1,500,000
83,527,546

1,500,000
77,770,728

(5,756,818)

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

80,990,309
50,000,000
98,840,629
56,636,905
60,000,000
42,500,000
222,394,287

80,990,309
50,000,000
98,840,629
56,636,905
60,000,000
42,500,000
222,394,287

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

186,107,579

186,107,579

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

4,170,554
269,148,565

4,170,554
269,148,565

-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)
5.1

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที่รายงานไว้เดิ ม (ตาม
TAS 105 และ TAS อื่นที่
เกี่ยวข้อง)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิ น - หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินทางการเงิ น - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ตามที่ปรับปรุงใหม่
(ตาม TFRS 9)

ณวั นที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2562
บาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ.2563
บาท

ผลต่าง
บาท

ราคาทุนตัดจําหน่าย
เพื่อค้า

ราคาทุนตัดจําหน่าย
FVPL

53,959,088
2,178,813

53,959,088
-

(2,178,813)

ไม่ได้บนั ทึก
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

FVPL
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

286,925,531
1,157,552,900

2,178,813
8,744,732
828,926,400

2,178,813
(278,180,799)
(328,626,500)

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

1,289,184

1,079,086

(210,098)

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

28,109,732
50,000,000
4,879
7,409,075
60,000,000
58,500,000

28,109,732
50,000,000
4,879
7,409,075
60,000,000
58,500,000

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

116,878,127

116,878,127

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

188,953,413

188,953,413

-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)
5.1

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ข)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ข้าเงื่อนไขทีต่ อ้ งพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่น
ื
• เงินให้กย
ู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กลุ่มกิจการได้ปรับวิธใี นการคํานวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็ นไปตาม
TFRS 9 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รบั รู้ผลกระทบของการเปลี่ยนวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดังกล่าวในกําไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 4.52 ล้านบาท และ 602.61 ล้านบาท ตามลําดับ รายละเอียดการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินได้เปิ ดเผยได้ในหมายเหตุ 13, 16 และ 38.4
ทัง้ นี้ผู้บริห ารได้พิจารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าของรายการ ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ข)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทว่ี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ FVOCI นัน้ ไม่เป็ นจํานวนเงินทีม่ สี าระสําคัญ
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามวิธอี ย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาทัง้ หมด
ในการพิจารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บ ริหารได้จดั กลุ่ ม ลู กหนี้ ตามความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ม ี
ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่ม ระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก
ลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัยในอนาคต
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษทั ไม่ได้รบั รูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อนื ่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทมีลูกหนี้อ่นื กิจการที่เกี่ยวข้องกันทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ใน 12 เดือนข้างหน้าสําหรับลูกหนี้ท่ไี ม่ได้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ นี ัยสําคัญ และรับรูผ้ ลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุลูกหนี้สาํ หรับลูกหนี้ทม่ี กี ารเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ นี ัยสําคัญ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)
5.1

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ข)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกันทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือ นข้างหน้ าสําหรับ ลูกหนี้ ท่ไี ม่ ได้ม ีก ารเพิ่ม ขึ้น ของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ม ีนัย สําคัญ และรับ รู้
ผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ลู กหนี้ สําหรับลูกหนี้ ท่ีม ีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่ม ี
นัยสําคัญ

5.2

สัญญาเช่า
กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรู้หนี้สนิ ตามสัญ ญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีไ่ ด้เคยถูกจัดประเภท
เป็ น สัญ ญาเช่าดํ าเนินงานตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญ ญาเช่า สําหรับสัญ ญาเช่า อาคาร
สิง่ ปลูกสร้าง และยานพาหนะ ที่มอี ายุสญ
ั ญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทัง้ นี้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่นํา TFRS 16
มาถือปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ทีจ่ ะต้องชําระ คิดลดด้วยอัตรากูย้ มื ส่วนเพิม่ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักที่กลุ่มกิจการนํ ามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 2.93 ถึง
ร้อยละ 5.13
กลุ่ม กิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ท่เี ป็ นการเช่าอสังหาริม ทรัพย์เสมือนหนึ่งว่ากลุ่ม กิจการได้นํา TFRS 16 มาถือ
ปฏิบัติตัง้ แต่ วนั เริ่ม ต้น สัญ ญาเช่ านั น้ ซึ่งคํานวณจากอัตราการกู้ยืม ส่ วนเพิ่ม ตามอายุท งั ้ หมดของสัญ ญา ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า หรือ ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงใน
ทัง้ นี้กลุ่มกิจการไม่มสี ญ
ั ญาเช่าทีเ่ ป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระทีต่ อ้ งนํามาปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันทีน่ ํา TFRS
16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
สําหรับสัญญาเช่าทีเ่ ดิมกลุ่มกิจการได้รบั รูเ้ ป็ นสัญญาเช่าการเงินนัน้ จะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญา
เช่าการเงินและหนี้สนิ ตามสัญ ญาเช่า ณ วันที่นํา TFRS 16 มาถือ ปฏิบัติครัง้ แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้และหนี้สินตามสัญ ญาเช่า ทัง้ นี้ กลุ่ม กิจการจะเริม่ นํ าข้อ กําหนดของการรับรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือ
ปฏิบตั กิ บั รายการดังกล่าวภายหลังวันทีถ่ อื ปฏิบตั คิ รัง้ แรก

27

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง้ แรก (ต่อ)
5.2

สัญญาเช่า (ต่อ)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ การกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า
ณ วันทีน่ ําใช้เป็ นครัง้ แรก
บวก: หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีไ่ ด้รบั รู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิง
มีมลู ค่าตํ่าทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
(หัก): การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บวก: รายการปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อสัญญาและการยกเลิก
สัญญาเช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าโอนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
บาท

301,760,502

17,750,509

(19,288,552)

(1,332,881)

3,456,487

2,359,965

(9,262,320)
(13,727,959)

-

82,431,515
345,369,673

(234,013)
18,543,580

165,258,885
171,949,000
8,161,788

5,533,029
13,010,551
-

วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ทิ กี ่ ลุ่มกิจการเลือกใช้
ในการนํ า TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็ นครัง้ แรกนั น้ กับสัญ ญาเช่ าที่กลุ่ ม กิจการมีอยู่ ก่ อ นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังนี้
•
•
•
•
•

ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ
ถือ ว่ าสัญ ญาเช่ าดํ าเนิ น งานที่ม ีอ ายุ ส ัญ ญาเช่ าคงเหลือ น้ อ ยกว่ า 12 เดือนนั บจากวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม่ แรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ใช้ขอ้ เท็จจริงทีท่ ราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาให้สทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือ
ยกเลิกสัญญาเช่า
เลือกทีจ่ ะไม่พจิ ารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณา
ของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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6

นโยบายการบัญชี
6.1

การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวม
ก) บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดที่กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบั การลงทุนเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจการมีอํานาจ
ในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน
ข) บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจการทีก่ ลุ่มกิจการมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถงึ กับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน
ค) การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กบั สิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน้ มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน
การร่ว มการงานจัด ประเภทเป็ น การดํ าเนิ น งานร่ว มกัน เมื่อ กลุ่ ม กิจ การมีสิท ธิในสิน ทรัพ ย์แ ละมีภ าระผู ก พัน
ในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนัน้ โดยรับรูส้ ิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของ
การดําเนินงานร่วมกัน และแบ่งส่วนสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการ
ดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงินรวม
การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้ เงินลงทุน
ในการร่วมค้ารับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน
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6.1

การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวม (ต่อ)
ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีจ่ ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุ่ม กิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้ม าของเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ ด้รบั การลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งขาดทุน
ที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภ าระผูกพันหรือ ได้จ่ายเงินเพื่อ ชําระ
ภาระผูกพันแทนบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
จ) การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีท่กี ลุ่มกิจการยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่ม ีอํานาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็ นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมทีล่ ดลงหรือเพิม่ ขึ้น
ตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัท ร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่ กลุ่ มกิจการยังคงมีอิท ธิพ ลอย่ างมีนั ยสําคัญ หรือ
ยังคงมีการควบคุมร่วม กําไรหรือขาดทุนทีเ่ คยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนทีล่ ดลงจะถูกโอนไป
ยังกํ าไรหรือ ขาดทุ น กํ าไรหรือ ขาดทุ น จากการลดสัดส่ วนการถือ ครองในบริษัท ร่วมและการร่วมค้าจะถู ก รับ รู้
ในงบกําไรขาดทุน
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในเงินลงทุนนัน้ เงินลงทุน
ทีเ่ หลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ส่วนต่างทีเ่ กิดขึน้ จะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุนจะกลายเป็ นมูลค่าเริม่ แรกในการบันทึกบัญ ชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครอง
ทีเ่ หลืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ในรายการระหว่างกลุ่ม กิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน
ยกเว้นรายการนัน้ จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทโ่ี อน
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6.2

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นําเสนอ
งบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับ หรือ จ่ายชําระที่เป็ นเงิน ตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูร้ ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรูก้ ําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มภี าวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงินดังนี้
-

6.3

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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6.4

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชําระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่ง
ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 วัน ดังนัน้ ลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชําระ ยกเว้น
ในกรณี ท่เี ป็ นรายการที่ม ีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่ม ีนัยสําคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ ด้วยมูลค่าปั จจุบันของ
สิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายเนื่ องจากกลุ่มกิจการตัง้ ใจที่จะรับชําระกระแสเงินสด
ตามสัญญา
ทัง้ นี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 6.6(ฉ)

6.5

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั ประมาณจาก
ราคาปกติทค่ี าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็ นเพื่อให้สนิ ค้านัน้ สําเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าทีจ่ ําเป็ น
ราคาทุนของหนังสือและวัตถุดบิ - อาหารคํานวณโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน และราคาทุนของแผ่นซีดแี ละดีวดี คี ํานวณโดย
วิธเี ฉพาะเจาะจง ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลด
ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่น
ทางตรง ค่าโสหุย้ ในการผลิต และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพื่อให้สนิ ค้านัน้ อยู่ในสภาพและสถานทีป่ ั จจุบนั

6.6

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะ
การวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสด
ตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
•
•

รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกําไรหรือขาดทุน) และ
รายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็ ่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านัน้
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ทีจ่ ะวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ณ วันทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน้
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ข) การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซื้อ หรือ ได้ม าหรือ ขายสินทรัพ ย์ท างการเงินโดยปกติ กลุ่ม กิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทํารายการค้า
ซึ่ ง เป็ นวัน ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การเข้ า ทํ า รายการซื้ อ หรือ ขายสิน ทรัพ ย์ นั ้น โดยกลุ่ ม กิ จ การจะตัด รายการสิน ทรัพ ย์
ทางการเงินออกเมื่อ สิท ธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน้ สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการ
ได้โอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
ค) การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับ การได้ม าซึ่งสิน ทรัพ ย์นัน้ สําหรับสิน ทรัพ ย์ท างการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนการทํารายการทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุ พนั ธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญ ญาว่า
เข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่
ง) ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขน้ึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญ ญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้
•

ราคาทุ น ตัด จํ า หน่ า ย - สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ก ลุ่ ม กิจ การถือ ไว้เพื่อ รับ ชํ าระกระแสเงิน สดตามสัญ ญา
ซึง่ ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงและแสดงในรายการรายได้อ่นื กําไรหรือขาดทุน
ที่เกิดขึ้น จากการตัดรายการจะรับ รู้โดยตรงในกําไรหรือ ขาดทุ น และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุ น)อื่น
พร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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•

มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่น (FVOCI) - สิน ทรัพ ย์ ท างการเงิน ที่ก ลุ่ ม กิจ การถือ ไว้เพื่อ
ก) รับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ เท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่า
ด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น
ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คํานวณตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง
และ 3) กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว กําไรหรือขาดทุนที่รบั รูส้ ะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่
เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อ่ืน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

•

มูล ค่ายุ ติธรรมผ่ านกํ าไรหรือ ขาดทุ น (FVPL) - กลุ่ม กิจการจะวัดมูลค่ าสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน อื่นที่ไม่ เข้า
เงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที่เกิด
จากการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมจะรับ รู้ในกําไรหรือ ขาดทุ น และแสดงเป็ น รายการสุท ธิในกําไร/(ขาดทุ น )อื่น ใน
รอบระยะเวลาทีเ่ กิดรายการ

จ) ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจการเลือกรับรูก้ ําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรม
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนที่รบั รู้สะสมดังกล่าวไปยัง
กําไรหรือ ขาดทุ นเมื่อ มีการตัดรายการเงิน ลงทุน ในตราสารทุ นดังกล่าวออกไป ทัง้ นี้ เงิน ปั น ผลจากเงินลงทุ น
ในตราสารทุนดังกล่าวจะรับ รู้ในกําไรหรือ ขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อ่ืน เมื่อกลุ่ม กิจการมีสิท ธิได้รบั
เงินปั นผลนัน้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุ ติธรรมของเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่วดั มูล ค่าด้วย FVPL จะรับ รู้ในรายการกํ าไร/
ขาดทุนอื่น ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
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ฉ) การด้อยค่า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของ
ตราสารหนี้ท่วี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา
การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่
สําหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วธิ ีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรูก้ ารด้อยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหนี้ตงั ้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจการเริม่ รับรูล้ ูกหนี้ การด้อยค่าทีร่ บั รู้
ตามวิธดี งั กล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 13
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย
สภาวิช าชีพ บัญ ชีม าถือ ปฏิบัติสําหรับ รอบระยะเวลารายงานสิ้น สุ ด ภายในช่ วงเวลาระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการเลือกทีจ่ ะไม่นําข้อมูลทีม่ กี ารคาดการณ์ไปในอนาคต
(Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีอ ย่างง่าย
(Simplified approach) สําหรับลูกหนี้การค้า แต่กลุ่มกิจการเลือกใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาประกอบ
กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การด้อยค่าที่รบั รูต้ ามวิธี
ดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 13
ผลขาดทุน และการกลับรายการผลขาดทุน จากการด้อ ยค่าบัน ทึก ในกําไรหรือ ขาดทุน แสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สําหรับสินทรัพย์ท างการเงินอื่นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย และ FVOCI กลุ่ม กิจการใช้วิธีการทัว่ ไป
(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น ด้า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้น ซึ่ ง กํ า หนดให้
พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือ ตลอดอายุสนิ ทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่ม ขึ้นของ
ความเสี่ย งด้า นเครดิต อย่ า งมีนั ย สํา คัญ หรือ ไม่ และรับ รู้ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ตัง้ แต่ เริ่ม รับ รู้สิน ทรัพ ย์
ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่ม กิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ท างการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ว่ามีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ นับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเมื่อแรกเริม่ หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการ
ผิดสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ ายงาน กับความเสีย่ งของการผิดสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก)
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กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกับ ประสบการณ์ ในอดีต โดยผลขาดทุ น ด้านเครดิตที่รบั รู้เกิด จากประมาณการความน่ าจะเป็ น ของ
ผลขาดทุ นด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก (เช่ น มูลค่าปั จจุบัน ของจํานวนเงินสดที่ค าดว่าจะไม่ได้รบั ทัง้ หมด
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก) โดยจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญ ญา
ทัง้ หมดและกระแสเงินสดซึง่ กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงเมื่อแรกเริม่ ของสัญญา
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี้
•
•
•

จํานวนเงินทีต่ าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงนํ้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
มูลค่าเงินตามเวลา
ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน เกีย่ วกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปั จจุบนั
และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน
หมายเหตุ 5.1(ก)
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงิน ลงทุ น อื่น นอกเหนื อ จากเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม และการร่ว มค้า รับ รู้มู ล ค่ าเริ่ม แรกด้ว ยราคาทุ น
ซึง่ หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพือ่ ค้าและเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเพื่อ ค้ารับรู้ในกําไรหรือ ขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุ น
เผื่อขายรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายนัน้ ออกไป
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6.6

สิ นทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกําหนด
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัวไป
่
เงินลงทุนทัวไปแสดงด้
่
วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจําหน่ายเงินลงทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจําหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบั รู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ
จะบันทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีทจ่ี ําหน่ายเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก

6.7

(กลุ่ม) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
สินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน (หรือ กลุ่ม สินทรัพย์ท่จี ะจําหน่ าย) จะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือ ไว้เพื่อ ขายเมื่อมูลค่า
ตามบัญชีทจ่ี ะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจําหน่ าย) นัน้ จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่า
ยุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่ม กิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าสําหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์(หรือ กลุ่ม สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ าย)
เพื่อ ให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้น ทุนในการขาย กําไรจากการเพิ่ม ขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุน ในการขายของ
สินทรัพย์จะรับรูไ้ ด้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมทีเ่ คยรับรู้
กลุ่มกิจการจะไม่คดิ ค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ทจ่ี ะจําหน่าย)ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
การดําเนินงานที่ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกลุ่มกิจการที่ยกเลิกที่ได้ถูกจําหน่ ายออกไปหรือได้ถูกจัดประเภทไว้
เป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขาย และถือเป็ นสายงานธุรกิจทีส่ ําคัญหรือพื้นทีท่ างภูมศิ าสตร์แยกต่างหากหรือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนร่วมทีจ่ ะยกเลิกสายงานธุรกิจทีส่ ําคัญหรือเขตภูมศิ าสตร์หรือเป็ นบริษทั ย่อยทีซ่ ้อื มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขายต่อ
โดยกลุ่มกิจการจะนําเสนอผลประกอบการของการดําเนินงานทีย่ กเลิกในงบกําไรขาดทุนเป็ นรายการแยกต่างหาก
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6.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษทั จะรับรูค้ ่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ทีด่ นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่นื คํานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด
อายุการให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคาร
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

20 ปี
3, 5, และ 6 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
รอบระยะเวลารายงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั
จากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกําไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
6.9

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้รบั มาอย่างเป็ นเอกเทศ เช่น เครื่องหมายการค้า จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการให้ประโยชน์ไม่จํากัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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6.9

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
สินทรัพ ย์ท่ีม ีอ ายุการให้ป ระโยชน์ จํากัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่ อ มาด้วยราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ปี ระมาณการไว้
ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
6.9.1 โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซ่ ้อื มาจะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ สามารถนํ ามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจําหน่ ายตลอด
อายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 และ 10 ปี
6.9.2 สัญญาที่ทาํ กับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
สัญญาทีท่ ํากับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีเ่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรูด้ ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันรวมธุรกิจ สัญญาที่ทํากับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ท่ที ราบได้
แน่ นอนและวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม การตัดจําหน่ ายคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุ
ทีค่ าดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
6.9.3 เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่ได้มาจากการรวมกิจการ จะรับรู้ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันรวมธุรกิจ เครื่องหมายการค้า
มีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบได้แน่ นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม วิธีตดั จําหน่ าย
จะใช้วธิ เี ส้นตรง เพื่อปั นส่วนต้นทุนของเครื่องหมายการค้าตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน 30 ปี
6.9.4 ลิ ขสิ ทธิ์
รายจ่ายเพื่อให้ได้รบั ลิขสิทธิ ์และใบอนุ ญาต ถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ 9.4 ปี ถึง 15 ปี
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6.10 ค่าความนิ ยม
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชี้
ว่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดหรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าว
ขึ้น โดยหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนั น้ จะต้องเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุ ด
ทีก่ ลุ่มกิจการทีใ่ ช้ในการประเมินค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ ซื่งก็คอื ส่วนงานดําเนินงาน
6.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจการไม่ตดั จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ทไ่ี ม่ทราบได้แน่ นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจําทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชีว้ ่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรับสินทรัพย์อ่นื
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั คืน หมายถึง จํานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุทท่ี ําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรับ
สินทรัพย์อ่นื ๆทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม
6.12 สัญญาเช่า
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มกิจการรับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ
ตามสัญ ญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชําระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงิน
จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ คงทีจ่ ากยอดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีค่ งเหลืออยู่
กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทส่ี นั ้ กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลา
การเช่า
กลุ่ม กิจการปั นส่วนสิ่งตอบแทนในสัญ ญาไปยังส่วนประกอบของสัญ ญาที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญ ญา
ทีไ่ ม่เป็ นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาทีป่ ระกอบด้วยส่วนประกอบของ
สัญ ญาที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญ ญาที่ไม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญ ญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงกลุ่มกิจการ
เป็ น ผู้เช่า โดยกลุ่ม กิจการเลือ กที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญ ญา และรวมแต่ ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบ
ทีเ่ ป็ นการเช่าเท่านัน้
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.12 สัญญาเช่า (ต่อ)
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ดังนี้
• ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโ่ ดยเนื้อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
• ค่าเช่าผันแปรทีอ่ า้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
• มูลค่าทีค
่ าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก
่ ลุ่มกิจการจะใช้สทิ ธิ และ
• ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก
่ ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบีย้ โดยนัยได้
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า ซึ่งก็คอื อัตราทีส่ ะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทม่ี ี
มูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
กลุ่ม กิจการมีสญ
ั ญาเช่าซึ่งกําหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าจนกระทังดั
่ ชนีหรืออัตรานัน้ มีผลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าไปยังสินทรัพย์
สิทธิการใช้ทเ่ี กีย่ วข้องเมื่อการจ่ายชําระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วย
• จํานวนทีร่ บ
ั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ ด้ชาํ ระก่อนเริม
่ หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่า
• ต้นทุนทางตรงเริม
่ แรก
• ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าตํ่าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่า
ระยะสัน้ คือสัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าตํ่าคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการได้รบั การลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ ห้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID19 กลุ่ม กิจการเลือกที่จะไม่ปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทุกสัญ ญาที่
ได้รบั การลดค่าเช่า แต่เลือกทีจ่ ะนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่ อก
โดยสภาวิชาชีพ บัญ ชี มาถือ ปฏิบัติสําหรับ รอบระยะเวลารายงานสิ้น สุ ดภายในช่ว งเวลาระหว่ างวัน ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรับลดหนี้สนิ ตามสัญ ญาเช่าที่ครบกําหนด ตามสัดส่วนที่ได้รบั
ส่วนลด ตลอดช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การ ลดค่าเช่าและกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทร่ี บั รู้ ตามสัดส่วน
ของค่าเช่าที่ลดลง จํานวน 45.28 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีร่ บั รู้ ตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง
3.79 ล้านบาท โดยรับรู้ผลต่างที่เกิดขึน้ จํานวน 5.67 ล้านบาท เป็ นรายการกําไร(ขาดทุน)อื่น แทนการปรับปรุงมูลค่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจากการเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่าใหม่
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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สัญญาเช่า - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน
ทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ น
รายได้ทางการเงินโดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซ่งึ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยู่ในการวัด
มูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าดําเนิ นงาน (สุท ธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับ รูด้ ้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดําเนินงานในมูลค่า
ตามบัญ ชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน(สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
การรับรู้เมื่อเริม่ แรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า หรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี้สนิ
และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิ คงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน
ทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ได้คดิ ลดกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้จะทยอยรับรูเ้ ป็ น
รายได้ท างการเงิน โดยใช้วิธีเงิน ลงทุ น สุ ท ธิซ่ึงสะท้อ นอัต ราผลตอบแทนคงที่ ต้น ทุ น ทางตรงเริ่ม แรกที่ร วมอยู่ใน
การวัดมูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าดําเนิ นงาน (สุท ธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับ รูด้ ้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.13 หนี้ สินทางการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ก)

การจัดประเภท
กลุ่ม กิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือ ทางการเงินที่กลุ่ม กิจการเป็ นผู้อ อกเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบั กิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกี ําหนดได้นัน้ เครื่องมือทางการเงินนัน้
จะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน เว้น แต่ว่าการชําระนัน้ สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของ
กลุ่มกิจการเองด้วยจํานวนตราสารทุนทีค่ งที่ เพื่อแลกเปลีย่ นกับจํานวนเงินทีค่ งที่
• หากกลุ่ ม กิจการไม่ ม ีภ าระผูก พันตามสัญ ญาหรือ สามารถเลื่อ นการชําระภาระผูกพัน ตามสัญ ญาไปได้
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไป
อีกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อ เริม่ แรกกลุ่ม กิจการต้อ งวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่า
หนี้สนิ ทางการเงินทัง้ หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

ค)

การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อภาระผูกพันทีร่ ะบุในสัญญาได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี าร
ยกเลิกไป หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิ ทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณา
ว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อ นไขของการตัดรายการหรือ ไม่ หากเข้าเงื่อ นไขของการตัดรายการ กลุ่ม กิจการ
จะต้องรับรูห้ นี้สนิ ทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินนัน้
ด้วยมูลค่าตามบัญชีทเ่ี หลืออยู่ และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่ ม กิจการพิจารณาแล้วว่าการต่ อ รองเงื่อ นไขดังกล่าวไม่ เข้าเงื่อ นไขของการตัด รายการ กลุ่ม กิจการ
จะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงเดิม
(Original effective interest rate) ของหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไรหรือขาดทุนอื่น
ในกําไรหรือขาดทุน
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6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.13 หนี้ สินทางการเงิน (ต่อ)
ค)

การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
สําหรับปี สน้ิ สุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกู้ยืม
เงิน กู้ยืม รับ รู้เริ่ม แรกด้วยมูล ค่ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบั หักด้วยต้น ทุ น การจัด ทํ ารายการที่เกิด ขึ้น
เงินกูย้ มื วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อ ให้ได้เงินกู้ยมื มาจะรับรู้เป็ นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทังมี
่ การถอนเงิน ซึ่ง
จะนําไปรวมคํานวณตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง หากมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยมื ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานัน้ ได้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิน้ สุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ทางการเงินทีส่ น้ิ สุดลงหรือ
ทีไ่ ด้โอนให้กบั กิจการอื่น และสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่เงินสดทีโ่ อนไปหรือหนี้สนิ ทีร่ บั มาจะ
รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไป
อีกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กี่ยวข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการ
ทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ
ในกรณีทก่ี ารนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยู่กบั การตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเ่ี หมาะสมจาก
จํานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชําระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
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6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีรบั รู้เมื่อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
่
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญ ชี
ทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลต่างชัวคราวที
่
่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้
-

การรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบ
ต่อกําไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชัวคราวของเงิ
่
นลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราวและการกลั
่
บรายการผลต่างชัวคราวมี
่
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะไม่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะนํา
จํานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิตาม
กฎหมายทีจ่ ะนํ าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทัง้ สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
6.15 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก)

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ท่คี าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน วันลาประจําปี วันลาป่ วยทีม่ กี ารจ่ายค่าแรง และโบนัสของพนักงานปั จจุบนั
ที่รบั รู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึก
หนี้สนิ ด้วยจํานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน

(ข)

โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามสัญ ญา กลุ่มกิจการไม่ม ีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระ
เพิม่ เติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ
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6.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
(ค)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์ เมื่อ เกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ ท่ีพนั กงานจะได้รบั เมื่อ เกษียณอายุ
โดยมักขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปี ทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ น้ี คํ า นวณโดยนั ก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย อิส ระทุ ก ปี ด้ว ยวิธีคิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ย
ที่ป ระมาณการไว้ ซึ่งมูลค่ าปั จจุบันของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิด ลดกระแสเงิน สดจ่าย
ในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการ
กระแสเงินสด และวันครบกําหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ ้องชําระภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
และรวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน

(ง)

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
กลุ่ม กิจ การจะรับ รู้ผ ลประโยชน์ เมื่อ เลิก จ้างก่ อ นถึงกํ าหนดเมื่อ 1) กลุ่ ม กิจการไม่ ส ามารถยกเลิก ข้อ เสนอ
ให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ท่มี กี ําหนด
ชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั

6.16 ประมาณการหนี้ สิน
กลุ่ม กิจการมีภ าระผูกพันในปั จจุบันตามกฎหมายหรือ ตามข้อ ตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษัท ต้อ งสูญ เสียทรัพยากรออกไป
และประมาณการจํานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
6.17 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุน้ ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหัก
ในส่วนของเจ้าของ
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6.18 การรับรู้รายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ท่เี กิดจากกิจกรรมปกติท างธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อ่ืน ๆ ที่กลุ่ม กิจการได้รบั จาก
การขายสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่จี ะ
ได้รบั ชําระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สําหรับสัญญาทีม่ หี ลายองค์ประกอบทีก่ ลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็ น
แต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ิทแ่ี ยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระ
ทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้
ของแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
ก) การขายสิ นค้า
ภัตตาคาร
กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจภัตตาคาร รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูเ้ มื่อกลุ่มกิจการขายสินค้าให้กบั ลูกค้า การชําระ
เงินของการทําธุรกรรมจะถึงกําหนดชําระทันที เมื่อลูกค้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มและเกิดการส่งมอบทีร่ า้ น
อุปกรณ์คอนเสิรต์ และการแสดง
กลุ่มกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์คอนเสิร์ตและการแสดงสําหรับคอนเสิรต์ และโชว์ ซึง่ จะรับรูร้ ายได้เมื่อโอน
การควบคุมในสินค้านัน้ ไปยังลูกค้าซึง่ ก็คอื เมื่อส่งมอบสินค้า และไม่มภี าระผูกพันทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการยอมรับ
ในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึน้ เมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานทีท่ ก่ี ําหนด
ข) การให้บริการ
บริการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญ ญาให้บริการที่มลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามสัดส่วนการให้บริการของ
สัญญา โดยทีไ่ ม่ได้คํานึงถึงรอบระยะเวลาการชําระเงินตามสัญญา สิง่ ตอบแทนที่จ่ายให้กบั ลูกค้าหรือจ่ายในนาม
ของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคตจะรับรูเ้ ป็ นรายการหักจากรายได้
การผลิตและจัดจําหน่ายรายการโทรทัศน์ การจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ และการจัดแสดงนิทรรศการและโครงสร้าง
พิพธิ ภัณฑ์
กลุ่ม กิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อ การผลิตและการจัดแสดงเป็ นการสร้างหรือทําให้สินทรัพย์ท่ลี ูกค้า
มีอํานาจควบคุมอยู่เพิม่ ขึน้ กลุ่มกิจการจึงรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการ
ผลิต ตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญาและขัน้ ความสําเร็จของงานโดยอ้างอิงจากต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
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6.18 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
รายได้ค่าสิทธิ และแฟรนไชส์
กลุ่มกิจการรับรูแ้ บบต่อเนื่องตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา
รายได้ค่าเช่า
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยทีไ่ ม่ได้คํานึงถึงรอบระยะเวลา
การชําระเงินตามสัญญา
ค) องค์ประกอบของการจัดหาเงิน
กลุ่มกิจการไม่มกี ารทําสัญญาซึง่ ระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและการชําระเงิน
ของลูกค้าเกินหนึ่งปี ดังนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน (Time value of money)
ง) รายได้ดอกเบีย้
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง

7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ ง
ของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ กลุม่ กิจการจึงใช้อนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งบางประการทีจ่ ะเกิดขึน้
กลุ่มกิจการมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสีย่ ง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสีย่ งในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ทัง้ นี้ หลักการในการป้ องกันความเสีย่ งจะเป็ นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุ ม ตั ิ เพื่อสื่อสารและใช้เป็ นเครื่องมือในการควบคุ มส่วนงานบริหารการเงินในทุ กกิจการของ
กลุม่ กิจการ
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
ก)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลียนจากสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ของกลุ่ม
กิจการ อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการไม่ได้ ใช้อนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผัน
ผวนของเงินตราต่างประเทศ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า

ข)

12,683,375
12,683,375

24,672,385
24,672,385

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเกิดจากเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ม ีอตั ราดอกเบี้ยผัน
แปรซึ่งยังผลให้กลุ่มกิจการมีความเสีย่ งจากกระแสเงินสด ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง 2563 เงินกู้ยมื ของ
กลุ่มกิจการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ผันแปรนัน้ อยู่ในสกุลเงินบาท
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยและของเงินกูย้ มื ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

เงินกูท้ ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ผันแปร

พ.ศ. 2562

บาท

ร้อยละ
ของเงินกู้

บาท

ร้อยละ
ของเงินกู้

509,135,616
509,135,616

ร้อยละ 89
ร้อยละ 89

570,206,405
570,206,405

ร้อยละ 79
ร้อยละ 79
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7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
ของเงินกู้
บาท
ของเงินกู้
เงินกูท้ ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ผันแปร

323,069,175
323,069,175

ร้อยละ 84
ร้อยละ 84

348,096,072
348,096,072

ร้อยละ 69
ร้อยละ 69

ร้อยละของเงินกู้ยมื แสดงถึงสัดส่วนของเงินกู้ยมื ที่มอี ัตราดอกเบี้ยผันแปรต่อ จํานวนเงินกู้ยมื ทัง้ หมด
การวิเคราะห์ตามวันครบกําหนดได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 7.1.3
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญา
ของเงินลงทุ นในตราสารหนี้ท่ีวดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกํ าไรขาดทุ น
เบ็ ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกํ าไรขาดทุ น (FVPL) สินทรัพ ย์ อ นุ พ ันธ์ รวมถึ ง
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง
ก)

การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกิจการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสีย่ ง สําหรับเงินฝากธนาคารและสถาบัน
การเงิน กลุ่ ม กิจการจะเลือกทํ ารายการกับสถาบันการเงินที่ได้ร ับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีเ่ ป็ นอิสระในระดับ A เป็ นอย่างน้อย
สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่เป็ น
อิสระในกรณี ท่ีไม่ ม ีการจัดอันดับไว้ กลุ่ ม กิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุ ณ ภาพเครดิตของลู กค้ า
โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ ทผ่ี ่านมา และปั จจัยอื่นๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชื่อ
จากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี้ ผู้บริหารในสายงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจะทําการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
การขายให้กบั ลูกค้ารายย่อยจะชําระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อลดความเสีย่ งด้านเครดิต กลุ่มกิจการ
และบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการกระจุกตัวจาก
ลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (ต่อ)
ข)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงิน 2 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
•
•

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (หมายเหตุ 13)
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 38.4)

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่า
ภายใต้ TFRS 9 แต่ กลุ่ ม กิจการพิ จารณาว่ าการด้อ ยค่ าของรายการดังกล่ าวเป็ นจํ านวนเงิน ที่ไม่ ม ี
นัยสําคัญ
ลูกหนี้การค้า
กลุ่ ม กิจ การใช้วิธีอ ย่ า งง่ า ย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น ด้า น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้
การค้า
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จดั กลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้าน
เครดิตทีม่ ลี กั ษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่ กินกําหนดชําระ
นโยบายการบัญชีสาํ หรับการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเปรียบเทียบ
สําหรับปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้พจิ ารณารับรูค้ ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่า
มีการผลขาดทุนที่เกิดขึ้น เช่น การที่ไม่สามารถเรียกให้ชําระหนี้ได้ โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารพิจารณาถึงความ
เสี่ยงด้านเครดิตทีย่ งั ไม่ถึงกําหนดชําระ เป็ นต้น ดังนัน้ จํานวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั มีเงินให้กู้ยมื แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกันทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยรับรูผ้ ลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสําหรับลูกหนี้ท่ไี ม่ได้มกี ารเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่มนี ัยสําคัญ และรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับเงินให้กู้ยมื ที่ม ี
การเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ นี ัยสําคัญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจํานวนเงินสดและหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ในความต้องการ
ของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนทีส่ ามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อทีเ่ พียงพอต่อการชําระ
ภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารทีส่ ามารถเบิกใช้ได้ทนั ที
จํ า นวน 14.09 ล้า นบาท (พ.ศ. 2562: 270.42 ล้า นบาท) เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการบริห ารสภาพคล่ อ งของ
กลุ่มกิจการ จากลักษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็ นธุรกิจทีม่ คี วามยืดหยุ่นและเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ส่วนงานบริห ารการเงิน ของกลุ่ ม กิจ การได้คงไว้ซ่ึงความยืด หยุ่ น ในแหล่งเงิน ทุ น โดยการคงไว้
ซึง่ วงเงินสินเชื่อทีเ่ พียงพอ
ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสํารอง
หมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ก)

การจัดการด้านการจัดหาเงิน
กลุ่มกิจการมีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดงั ต่อไปนี้

อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
หมดอายุภายในหนึ่งปี
- วงเงินเบิกเกินบัญชี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

46,487,263

168,509,691

17,743,300

11,890,268

46,487,263

168,509,691

17,743,300

11,890,268

วงเงินกู้ยมื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกู้ยมื ของแต่ละปี ท่จี ะมีการทบทวนตามวาระได้รบั มาเพื่อใช้
ในการดําเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั
วงเงินกู้ยืม จํานวน 20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นจํานวน 10.81 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 10.81 ล้านหุ้น) ของ
บริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วงเงินกู้ยืมจํานวน 132 ล้านบาท คํ้าประกันโดยที่ดินและอาคารของกลุ่ มกิจการ
ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี 101.66 ล้านบาท (หมายเหตุ 18)
วงเงินกู้ยมื จํานวน 30 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นจํานวน 15 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 15 ล้านหุ้น) ของบริษัท
เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วงเงินกูย้ มื จํานวน 20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ของบริษทั จํานวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
ข)

วันครบกําหนดของหนี้ สินทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิ ทางการเงินทีจ่ ดั ประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา ซึ่งแสดง
ด้วยจํ านวนเงิน ตามสัญ ญาที่ไม่ ได้ม ีการคิดลด ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือ ที่ครบกํ าหนดภายในระยะเวลา 12 เดือ น
จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องเนื่องการการคิดลดไม่มนี ัยสําคัญ
ณ ปัจจุบนั
บาท

งบการเงิ นรวม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

วันครบกําหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

64,500,000
-

63,512,737
96,162,873
120,002,898
203,810,249

56,703,512
241,812,630

63,512,737
96,162,873
64,500,000
176,706,410
445,622,879

รวม

64,500,000

483,488,757

298,516,142

846,504,899

วันครบกําหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูจ้ ากบุคคลภายนอก
เงินกูจ้ ากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

ณ ปัจจุบนั
บาท

งบการเงิ นรวม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
บาท
บาท

60,000,000
42,500,000
-

80,990,309
50,000,000
98,840,629
1,358,593
222,394,287

2,598,608
269,148,565

80,990,309
50,000,000
98,840,629
60,000,000
42,500,000
3,957,201
491,542,852

102,500,000

453,583,818

271,747,173

827,830,991

รวม
บาท
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)
ข)

วันครบกําหนดของหนี้ สินทางการเงิน (ต่อ)

วันครบกําหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ ปัจจุบนั
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
บาท
บาท

62,500,000
14,000,000
-

22,256,701
6,463,537
98,595,506

7,428,500
188,216,968

22,256,701
62,500,000
14,000,000
13,892,037
286,812,474

รวม

76,500,000

127,315,744

195,645,468

399,461,212

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

วันครบกําหนดของหนี้ สินทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

วันครบกําหนดของคํา้ ประกันทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ ปัจจุบนั
บาท
60,000,000
58,500,000
-

28,109,732
50,000,000
4,879
702,710
116,878,127

2,106,612
188,953,413

28,109,732
50,000,000
4,879
60,000,000
58,500,000
2,809,322
305,831,540

118,500,000

195,695,448

191,060,025

505,255,473

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

ณ ปัจจุบนั
บาท
-

คํ้าประกันทางการเงิน1

วันครบกําหนดของคํา้ ประกันทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รวม
บาท

ณ ปัจจุบนั
บาท

คํ้าประกันทางการเงิน1
1การเปิ ดเผยการคํ้าประกันทางการเงินเป็ นการเปิ ดเผยตาม

-

3,214,742

295,664

3,510,406

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

3,516,160

1,395,152

4,911,312

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แต่บริษทั ไม่มกี ารรับรูห้ นี้สนิ ใน

รายการดังกล่าว
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิ น (ต่อ)
7.2

การบริหารส่วนของเงินทุน
7.2.1 การบริหารความเสี่ยง
ว้ตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ
รักษาไว้ซ่งึ การดําเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์
ให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ และ
• รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน
•

ในการทีจ่ ะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจํานวนเงินปั นผลจ่าย ปรับการคืน
ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สนิ
การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)
ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซ่งึ อัตราส่วนทางการเงินดังนี้
•
•
•

8

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนทีไ่ ม่กว่า 3.0 :1
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ไม่ต่าํ กว่า 1.2 : 1 และ
อัตราส่วนของหนี้สนิ ทีต่ อ้ งชําระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินกว่า 2.5 :1

มูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมตามลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุน - หลักทรัพย์เพื่อค้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3
บาท
บาท
บาท

2,002,925

-

65,000,000

รวม
บาท

67,002,925
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มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3
บาท
บาท
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะสัน้

2,178,813

-

-

รวม
บาท
2,178,813

มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน้ ตามข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาปิ ด ทีอ่ า้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกต
ได้อย่างมีนัยสําคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีส่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้
ในตลาด
ไม่มรี ายการโอนระหว่างระดับ 1 และ ระดับ 2 ของลําดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี

ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม่ี สี าระสําคัญทีใ่ ช้ในการจัดมูลค่ายุตธิ รรม
ทีเ่ ป็ นข้อมูลระดับ 3
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2563
บาท

คําอธิ บาย
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่า
จะได้รบั จากการขาย
เงินลงทุนในตราสานทุนทีไ่ ม่
อยู่ในความต้องการของตลาด

65,000,000

ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้
อัตราคิดลด
กําไรทีค่ าดหวัง
อัตราส่วนราคาต่อทุน

ช่วงของข้อมูล
ร้อยละ 11 - 13
ร้อยละ 18 - 20
18 - 20 เท่า

ตารางต่อไปนี้แสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้กบั มูลค่ายุตธิ รรม
ผลกระทบต่อข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่กาํ หนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่ มขึ้น
การลดลง
ในข้อสมมติ
ของข้อสมมติ
ของข้อสมมติ
ตราสารทุนไม่จดทะเบียน

อัตราคิดลด
กําไรทีค่ าดหวัง
อัตราส่วนราคาต่อทุน

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
1

ลดลง ร้อยละ 0.89
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.00
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.26

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.90
ลดลง ร้อยละ 1.00
ลดลง ร้อยละ 5.26
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มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
การประชุม ระหว่างผู้อํานวยการสายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เกีย่ วกับกระบวนการประเมินและผลลัพธ์จะจัดขึน้ อย่างน้อยทุกไตรมาส
ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ทม่ี สี าระสําคัญของลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมที่ 3 คืออัตราคิดลดทีป่ รับด้วยความเสีย่ ง ประมาณ
โดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ซ่ึงกลุ่ ม กิจ การพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ ามีส ถานะทางการเงิน ที่เทีย บเคีย งได้กับ คู่ ส ัญ ญาที่เป็ นผู้อ อกตราสารนั น้
กลุ่มกิจการได้มกี ารติดต่อโบรกเกอร์เพื่อการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เงินให้กู้ยมื
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก เงินกู้ยมื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ นี้เนื่องจากมีระยะสัน้ หรือ
มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

9

ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดลุ ยพิ นิจ
การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ก)

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุ พนั ธ์
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มกี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่า กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธกี ารและตัง้ ข้อสมมติฐานซึง่ ส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดทีม่ อี ยู่ ณ
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้รวมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8

ข)

ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณ
นี้ใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึง่ อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี กระแสเงินสดหลังจากปี
ที่ 10 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 อัตราการเติบโตดังกล่าว
สอดคล้อ งกับการคาดการณ์ อ ัตราการเติบโตที่รวมอยู่ในรายงานของอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่ ว ยสิน ทรัพ ย์
ทีก่ ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดําเนินงานอยู่

ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อ เกษียณอายุข้นึ อยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อ สมมติฐานที่ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 27
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9

ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดลุ ยพิ นิจ (ต่อ)
ง)

การจัดประเภทรายการของบริษทั ร่วม
ผู้บริหารได้ประเมินระดับของความมีอทิ ธิพลที่กลุ่มกิจการมีใน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) และ
ได้ตัดสินว่ากลุ่ม กิจการมีอิท ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นน้ อ ยกว่าร้อ ยละ 20 เนื่อ งจากมีตัวแทน
ในคณะกรรมการบริษทั และตามเงื่อนไขของสัญญา จึงเป็ นผลให้จดั ประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

จ)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท างการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้
และอัต ราการขาดทุ น ที่ค าดว่ า จะเกิ ด โดยเฉพาะการด้อ ยค่ า ของเงิน ให้ กู้ ยืม ระยะสัน้ แก่ กิ จ การที่เกี่ ย วข้อ งกัน
(หมายเหตุ 38.4) กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
คํานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อ มูลในอดีตของกลุ่ม กิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทัง้ การ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

10

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
กลุ่มกิจการได้พจิ ารณาการนําเสนอข้อมูลการเงินตามส่วนงานในส่วนทีแ่ สดงส่วนงานธุรกิจ ในลักษณะเดียวกับรายงานภายใน
ทีน่ ําเสนอต่อผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าที่
ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ทีท่ ําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานจากกําไรขัน้ ต้นเป็ นหลัก
คณะกรรมการของกลุ่มกิจการไม่ได้ใช้สนิ ทรัพย์ในการพิจารณาผลการดําเนินงาน
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
10

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทีม่ สี าระสําคัญเกีย่ วกับรายได้และกําไรของแต่ละส่วนงาน มีดงั ต่อไปนี้
งบทางการเงินรวม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ประเภทของการรับรูร้ ายได้:
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลา
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อ่นื
(ขาดทุน)กําไรอื่น
ต้นทุนทีไ่ ม่สามารถปั นส่วนได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทั ร่วม
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

สถาบัน
สอนภาษา
บาท

ภัตตาคาร
บาท

ธุรกิ จบันเทิ ง
บาท

รวม
บาท

435,958,432
(933,333)
435,025,099

246,212,203
246,212,203

19,951,408
19,951,408

702,122,043
(933,333)
701,188,710

435,025,099
435,025,099

244,758,003
1,454,200
246,212,203

19,951,408
19,951,408

244,758,003
456,430,707
701,188,710

124,525,488

41,062,246

(6,459,146)

159,128,588
11,417,670
(99,275,287)
(50,673,141)
(231,116,049)
(40,094,004)
(1,724,399)
(252,336,622)
(26,199,169)
(226,137,453)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
10

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทีม่ สี าระสําคัญเกีย่ วกับรายได้และกําไรของแต่ละส่วนงาน มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
งบทางการเงินรวม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ประเภทของการรับรูร้ ายได้:
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลา
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อ่นื
ต้นทุนทีไ่ ม่สามารถปั นส่วนได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสําหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

สถาบัน
สอนภาษา
บาท

ภัตตาคาร
บาท

546,224,195
(933,333)
545,290,862

511,020,045
511,020,045

31,130,598 1,088,374,838
(933,333)
31,130,598 1,087,441,505

545,290,862
545,290,862

510,042,508
977,537
511,020,045

- 510,042,508
31,130,598 577,398,997
31,130,598 1,087,441,505

25,384,690

(18,281,372)

ธุรกิ จบันเทิ ง
บาท

1,379,920

รวม
บาท

8,483,238
14,454,116
(52,225,589)
(66,433,505)
(43,002,913)
(138,724,653)
(19,623,913)
(158,348,566)

ต้นทุนทีไ่ ม่สามารถปั นส่วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มกิจการไม่มลี ูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีลูกค้าเป็ นจํานวนมาก

60

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร

12

14,085,878
14,085,878

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

70,062,868
70,062,868

157,131
157,131

53,959,088
53,959,088

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางเงิน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
หรือขาดทุน
บาท

ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
บาท

รวม
บาท

-

14,085,878

14,085,878

67,002,925
295,727,250
-

13,664,592
5,364,143
20,500,000
67,846,535

67,002,925
13,664,592
5,364,143
295,727,250
20,500,000
67,846,535

-

63,512,737
96,162,873
45,834,314
64,500,000
169,565,089
445,622,879
9,241,049

63,512,737
96,162,873
45,834,314
64,500,000
169,565,089
445,622,879
9,241,049

61

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
12

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ราคาทุน
หรือขาดทุน
ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวม
บาท

-

157,131

157,131

67,002,925
132,444,870
-

9,215,447
591,266,035
20,000,000
1,303,653

67,002,925
9,215,447
591,266,035
132,444,870
20,000,000
1,303,653

-

22,256,701
7,602,486
62,500,000
14,000,000
13,010,550
286,812,474

22,256,701
7,602,486
62,500,000
14,000,000
13,010,550
286,812,474

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว

12.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL (พ.ศ. 2562: มูลค่ายุตธิ รรมตาม TAS 105)
กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทรายการต่อไปนี้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL
• เงินลงทุนในตราสารทุนทีถ
่ อื ไว้เพื่อค้า
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน (พ.ศ. 2562: มูลค่ายุตธิ รรม)
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด (พ.ศ. 2562: ไม่ม)ี

2,002,925
65,000,000
67,002,925

2,178,813
2,178,813
62

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
12

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (ต่อ)
12.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (ต่อ)
ข)

รายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
รายการขาดทุนรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี มดี งั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL ทีร่ บั รูใ้ นกําไร/(ขาดทุน)อื่น

(175,888)

(533,494)

การเปลี่ยนแปลงของ FVPL มีดงั นี้
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

บาท
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด
TFRS 9 รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 17.1)
การเพิม่ ขีน้ ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน
การจําหน่ายตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด

2,178,813
2,178,813
65,000,000
52,735
(52,735)
(175,888)
67,002,925

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ ของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด มหาชน จํานวน 7.32 ล้านหุน้
มูลค่า 40 ล้านบาทได้นําไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จํากบุคคลภายนอก (หมายเหตุ 24.2)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
13

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิต
(พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อการด้อยค่า)
ลูกหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 38.3)
หัก ค่าเผื่อขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
(พ.ศ. 2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
TAS 101)
ลูกหนี้อ่นื -กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 38.3)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

4,818,887

7,285,634

-

-

(303,902)

(433,652)

-

-

4,514,985
10,857,479
3,235,062

6,851,982
22,898,004
3,054,854

165,882
-

179,737
-

5,914,545

-

168,296,248

286,925,531

5,914,545
2,570,250

3,249,845

(159,080,801)
9,215,447
-

286,925,531
-

27,092,321

7,130,598
43,185,283

9,381,329

287,105,268

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ การค้า
เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุตธิ รรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
การด้อยค่าของลูกหนี้ การค้า
กลุ่มกิจการเลือกนํ าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี
มาถือปฏิบตั ิ สําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 โดยเลือกทีจ่ ะไม่นําข้อมูลทีม่ กี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการพิจารณารับรู้
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า ซึง่ กลุ่มกิจการเลือกใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จํานวน 0.30 ล้านบาท สําหรับลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วัดมูลค่าโดยใช้
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
13

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (ต่อ)
การด้อยค่าของลูกหนี้ การค้า (ต่อ)
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้น
- ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน

4,639,658
-

ไม่เกิ น
3 เดือน
บาท
1,931,468
-

3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
บาท
บาท
88,013
-

52,750
(43,250)

เกิ นกว่า
12 เดือน
บาท

รวม
บาท

573,745 7,285,634
(390,402) (433,652)

งบการเงินรวม
ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้น
- ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุน

1,736,723
-

ไม่เกิ น
3 เดือน
บาท
1,842,051
-

3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
บาท
บาท
69,368
-

696,000
-

เกิ นกว่า
12 เดือน
บาท

รวม
บาท

474,745 4,818,887
(303,902) (303,902)

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้สาํ หรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คํานวณตาม TAS 101
จํานวนปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นปี
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: คํานวณตาม TAS 101)
รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ในกําไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน
ตัดจําหน่ายลูกหนี้ทไ่ี ม่สามารถเรียกชําระได้ในระหว่างปี
การโอนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คํานวณตาม TAS 101)

433,652
-

18,922,322
-

433,652
(129,750)
303,902

18,922,322
3,888,200
(1,656,203)
(3,094,312)
(17,626,355)
433,652
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
13

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้อนื ่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้อ่นื กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีดงั นี้
งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
บาท
278,180,801

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562- คํานวณตาม TAS 101
จํานวนทีป่ รับปรุงกับกําไรสะสมต้นปี
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คํานวณตาม TAS 101)
รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ในกําไรหรือขาดทุนระหว่างปี
ตัดจําหน่ายลูกหนี้ทไ่ี ม่สามารถเรียกชําระได้ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 - คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คํานวณตาม TAS 101)
14

278,180,801
6,090,000
(125,190,000)
159,080,801

สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
แผ่นวีซดี แี ละดีวดี ี
หนังสือ
วัตถุดบิ - อาหาร
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

47,591
1,398,847
13,181,020
(4,029,318)
10,598,140

47,591
1,796,484
19,722,570
(4,351,999)
17,214,646

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
47,591
(47,591)
-

47,591
(47,591)
-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
14

สิ นค้าคงเหลือ (ต่อ)
ต้นทุนขายทีร่ บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ต้นทุนขาย
รับรูค้ ่าเผื่อสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั

84,325,348
96,334
(419,015)

169,273,059
-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
-

-

กลุ่มกิจการได้ขายสินค้าคงเหลือที่เคยปรับลดมูลค่าในราคาทุนเดิม ดังนัน้ กลุ่มกิจการจึงกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
ทีเ่ คยรับรูใ้ นปี ปัจจุบนั
15

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ค่าเล่าเรียนรอธนาคารนําฝากเงิน
ภาษีซ้อื ทีย่ งั ไม่ถงึ กําหนดชําระ
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
เงินประกัน
อื่นๆ

3,760,214
6,012,205
11,530,904
1,603,929
922,164
23,829,416

10,441,450
9,529,568
14,746,337
1,498,256
1,209,439
37,425,050

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
755,328
3,643,042
4,398,370

24,720
4,255,077
4,279,797
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
พ.ศ. 2563
บริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้ประกาศความตัง้ ใจทีจ่ ะขายบริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (ไทยโซลาร์) ซึง่ เป็ นบริษทั
ร่วมของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 17.2) นอกจากนี้กลุ่มกิจการมีแผนทีจ่ ะจําหน่ายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือในบริษทั ร่วมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี กลุ่ม กิจการจึงแสดงงบการเงินของ ไทยโซลาร์ ซึ่งประกอบธุ รกิจผลิต และจํ าหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลให้แก่ภาครัฐ โดยถือเป็ นสายงานธุรกิจที่สําคัญที่แยกต่างหากของกลุ่มกิจการ เป็ นผลของการ
ดําเนินงานทีย่ กเลิกในงบการเงิน พ.ศ. 2563 ดังนัน้ เงินลงทุนในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) จํานวน 295.73
ล้านบาท และจํานวน 132.44 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสดั ส่วนได้เสียในไทยโซลาร์ คิดเป็ น ร้อยละ 5.59
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท ไทย โซล่าร์เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) สามารถแสดงแยกจากการ
ดําเนินงานปกติของกลุ่มกิจการได้ดงั ตารางข้างล่าง และตัวเลขเปรียบเทียบมีการปรับปรุงย้อนหลังได้ดงั นี้
16.1 ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วม
ขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ขาดทุน)กําไรสําหรับปี จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
29,311,252
(35,049,918)
(5,738,666)
(5,738,666)
27,359,432
21,620,766

74,597,984
74,597,984
74,597,984
(31,712,432)
42,885,552

เงินลงทุนในบริษทั ร่วมจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายระหว่างปี ถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าทีต่ ่ํากว่าระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเมื่อมีการจัดประเภทใหม่ ทําให้เกิดการรับรูค้ ่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน
35.04 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของกําไรหรือขาดทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ไม่เกิดขึ้นเป็ นประจํา
โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาดจัดอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ของลําดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
พ.ศ. 2563 (ต่อ)
บริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
16.2 ข้อมูลกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสดสุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
(28,815,045)
(28,815,045)

(10,496,063)
(10,496,063)

พ.ศ. 2562
บริษทั อิ นเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิ ลเลจ จํากัด มหาชน
ในระหว่างปี พ.ศ.2562 กลุ่มกิจการได้จําหน่ ายหุ้นบางส่วนในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 17.1) นอกจากนี้กลุ่มกิจการมีแผนทีจ่ ะจําหน่ายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือในบริษทั ย่อยดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี กลุ่มกิจการจึงแสดงงบการเงินของกลุ่มอินเด็กซ์ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมการตลาดเป็ นผล
ของการดําเนินงานทีย่ กเลิกในงบการเงินปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จําหน่ายหุน้ ของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั
ย่อ ยของกลุ่ ม กิจการ (หมายเหตุ 17.1) ส่งผลให้กลุ่ม กิจการสูญ เสียอํ านาจควบคุ ม ในบริษัท ย่ อ ยดังกล่าว กลุ่ ม กิจการจึงได้
จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จํานวน 65 ล้านบาท
(หมายเหตุ 12.1)
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มอินเด็กซ์ สามารถแสดงแยกจากการดําเนินงานปกติของกลุ่มกิจการ
ได้ดงั ตารางข้างล่าง
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
พ.ศ. 2562 (ต่อ)
บริษทั อิ นเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิ ลเลจ จํากัด มหาชน (ต่อ)
16.3 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขาย
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ใช้มูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย นับแต่วนั ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ขาย
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีส่ าํ คัญของการดําเนินงานทีย่ กเลิกมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ กที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
รายการโทรทัศน์ คอนเสิรต์ และรายการระหว่างผลิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

-

200,364,187
350,348
365,280,783
600,000
7,737,190
3,628,661
14,983,644
2,500,000
1,751,914
602,274,838
55,464,598
125,024,779
22,844,933
106,009,152
1,508,815,027
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
16.3 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีส่ าํ คัญของการดําเนินงานทีย่ กเลิกมีดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
หนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินของการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

-

172,993,214
106,020,739
100,529,369
13,114,365
4,477,023
29,298,507
6,084,096
95,842,118
15,922,590
635,889
544,917,910

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ได้นํามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาถือ ปฎิบัติเป็ นครัง้ แรก ส่งผลให้บริษัท ดังกล่าวต้องรับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ท างการเงินเป็ น
จํานวน 8.68 ล้านบาท
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
16.4 ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดตัง้ แต่
สําหรับปี
วันที่ 1 มกราคม
สิ้นสุดวันที่
ถึง 16 เมษายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุน
กําไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานทีย่ กเลิก
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทใหม่
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก

133,014,769
(126,187,974)
6,826,795
15,787,131
(4,941,399)
(51,004,220)
(284,200)
12,247
38,739,493
5,135,847
(16,877)
5,118,970
522,690
-

1,390,669,646
(1,036,175,242)
354,494,404
13,752,542
(6,094,598)
(231,740,203)
(3,570,876)
(132,026)
126,709,243
(22,832,535)
103,876,708
(108,147)
(14,930,800)

5,641,660

2,610,169
91,447,930
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
16.5 ข้อมูลกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับงวดตัง้ แต่
สําหรับปี
วันที่ 1 มกราคม
สิ้นสุดวันที่
ถึง 16 เมษายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสดสุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานทีย่ กเลิก
กระแสเงินสดสุทธิ

200,364,187
193,899,136
(47,066,261)
(14,360,312)
132,472,563
522,690
333,359,440

164,149,325
282,320,302
(94,592,241)
(151,405,052)
36,323,009
(108,147)
200,364,187
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
17.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม กิจการมีบ ริษั ท ย่ อ ยซึ่ งรวมอยู่ ในการจัดทํ างบการเงินรวมของกลุ่ ม กิจการ
บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุน้ ทุนเป็ นหุ้นสามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมโดยกลุ่มกิจการถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดย
กลุ่มกิจการ

ชื่อ
บริษทั ย่อย
บริษทั เวฟ พิคเจอร์ส จํากัด
บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
บริษทั เวฟ เอ็ดดูเคชั ่น กรุ๊ป จํากัด
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
(มหาชน)

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิ จ/
ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ส่วนได้เสียในความ
ส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสีย
เป็ นเจ้าของที่ถือโดย
ในความเป็ นเจ้าของ
ในความเป็ นเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ที่ถือโดยบริษทั
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
อํานาจควบคุม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

การลงทุน
การลงทุน
การลงทุน
ให้บริการและจัดทํา
กิจกรรมทางการตลาด

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
99.99
99.99
6.91

99.99
99.99
99.99
25.00

-

-

0.01
0.01
0.01
93.09

0.01
0.01
0.01
75.00

ไทย

ภัตตาคาร

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

ไทย

สถาบันสอนภาษา

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

บริษทั ย่อยภายใต้
บริษทั เวฟ พิ คเจอร์ส จํากัด
บริษทั เวฟ ทีวี จํากัด

ไทย

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

99.99

99.99

0.01

0.01

บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั อิ นเด็กซ์
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีเว้นท์ โซลูช ั ่นส์ จํากัด

ผลิตและจัดจําหน่าย
รายการโทรทัศน์

ไทย

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

99.99

-

0.01

บริษทั เทรเบียง จํากัด
บริษทั มีเดีย วิช ั ่น (1994) จํากัด

ไทย
ไทย

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

99.99
50.99

-

0.01
49.01

บริษทั อินสปาย อิมเมจ จํากัด

ไทย

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

60.00

-

40.00

บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์
จํากัด
บริษทั เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) จํากัด

ไทย

ให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่องเล่นในงานบันเทิง
อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
ให้บริการอุปกรณ์แสง
สี เสียงในงานบันเทิง
ให้บริการจัดทํา ติดตัง้ และ
รือ้ ถอน ป้ ายโฆษณา
อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

26.51

-

73.49

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

50.00

-

50.00

บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จํากัด

ไทย

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อวิทยุ และระบบ
การสื่อสารอื่น
ให้บริการและจัดหาพืน้ ที่
แสดงสินค้า และรับ
ออกแบบงานด้าน
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

50.00

-

50.00

บริษทั ย่อยภายใต้
บริษทั เวฟ ฟู้ด กรุป๊ จํากัด
บริษทั เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด
บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั เวฟ
เอ็ดดูเคชัน่ กรุป๊ จํากัด
บริษทั วอลล์สตรีท อิงลิช
(ประเทศไทย) จํากัด

ไทย
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)

ชื่อ

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิ จ/
ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

บริษทั อินเด็กซ์ แอนด์ วี จํากัด

ไทย

บริษทั บิก๊ อีเวนท์ จํากัด
บริษทั ไอ ซี วี เอ็กซ์ จํากัด

ไทย
ไทย

บริษทั บลูมเี ดีย คอมมิวนิเคชั ่นส์ จํากัด

ไทย

บริษทั ไอ ซี วี จํากัด

สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมา

ลักษณะของธุรกิจ
ให้บริการและจัดหาพืน้ ที่
แสดงสินค้า และรับ
ออกแบบงานด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
ชําระบัญชีเสร็จสิน้
ให้บริการและจัดทํากิจกรรม
ทางการตลาด
ให้บริการออกแบบ ผลิต
และจําหน่ายสิง่ พิมพ์และ
สื่อต่างๆ
ให้บริการและจัดหาพืน้ ที่
แสดงสินค้าและรับ
ออกแบบงานด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ส่วนได้เสียในความ
เป็ นเจ้าของที่ถือโดย
สัดส่วนของหุ้นสามัญ สัดส่วนของหุ้นสามัญ
เป็ นเจ้าของที่ถือโดย
ที่ถือโดยบริษทั ใหญ่
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
อํานาจควบคุม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

50.00

-

50.00

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

99.99

-

0.01

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

72.29

-

27.71

ถือหุน้ ทางอ้อม

-

-

-

99.00

-

1.00

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

190,997,980
(190,997,980)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

190,997,980
(190,997,980)
-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษทั จําหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) จํานวน
19.74 ล้านหุ้นและ 14.66 ล้านหุ้นให้กบั กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และ
บุคคลภายนอกตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น 188 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน
16 ล้านบาท รวมอยู่ใน “รายได้อ่นื ” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (หมายเหตุ 32) และรับรูก้ ําไรจํานวน 86.75 ล้านบาท
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม (หมายเหตุ 37.2) การจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ จํากัด (มหาชน) ลดลง จากร้อยละ 45
เป็ นร้อยละ 25
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนได้เสียคงเหลือในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จํากัด (มหาชน) ภายใน 1 ปี ดังนัน้ เงินลงทุนในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) จํานวน 215 ล้านบาท
ได้จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขายและผลการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็ น
ผลการดําเนินงานทีย่ กเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (หมายเหตุ 16)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้เลิกกิจการ
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ การชําระบัญ ชีดงั กล่าวเสร็จสิ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
มีกําไรจากการเลิกกิจการเป็ นจํานวน 5.64 ล้านบาทรวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่ กเลิก
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ
ได้จําหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท อินสปาย อิมเมจ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ จํานวน 35,998 หุ้น
ให้กับผู้ถือ หุ้นเดิม ของบริษัท ย่อยดังกล่าว เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น 5 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุ น
ดังกล่าว รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่ กเลิกเป็ นจํานวน 3.44 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจการได้จําหน่ ายหุ้น ของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ จํานวน 31.10 ล้านหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นสิง่ ตอบแทน
ทัง้ สิ้น 170 ล้าน โดยรับรูก้ ําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจ การเป็ น จํานวน 38.72 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลํ าดับ ภายหลังการจํ าหน่ ายเงิน ลงทุ น ดังกล่า ว
ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มกิจการลดลงเหลือร้อยละ 6.91 ส่งผลให้กลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย
ดังกล่ าว และกลุ่ ม กิจการไม่ ม ีส ัดส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท ย่อ ย บริษัท ร่วม และการร่ว มค้า ภายใต้บ ริษัท อิน เด็ก ซ์
ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) กลุ่มกิจการจึงได้จดั ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จํานวน 65 ล้านบาท (หมายเหตุ 12.1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้ ทัง้ หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด และหุ้นทัง้ หมดของ
บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด และหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ (มหาชน) จํากัด จํานวน 43 ล้านหุ้น
(พ.ศ. 2562 : จํานวน 43 ล้านหุน้ ) ได้นําไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื (หมายเหตุ 24)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยทีม่ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมทีม่ สี าระสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่ม ีอํานาจควบคุมมีจํานวน 694.65 ล้านบาท โดยเป็ นของ
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวส่งผลให้
กลุ่มกิจการสูญสียอํานาจควบคุมและไม่มสี ่วนได้เสียไม่มอี ํานาจควบคุมคงเหลือ
รายละเอีย ดในหมายเหตุ 16 แสดงข้อ มูล ทางการเงิน โดยสรุป ของบริษัท ย่อ ยที่ม ีส่ว นได้เสียที่ไม่ ม ีอํ านาจควบคุ ม
ทีม่ สี าระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ จํานวนทีเ่ ปิ ดเผยสําหรับบริษทั ย่อยแสดงด้วยจํานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 สําหรับรายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการแสดงดังต่อไปนี้
บริษทั ร่วม

ประเภทของธุรกิ จ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 วิธีการวัดมูลค่า

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี
จํากัด (มหาชน)1

ผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อจําหน่ายให้
ภาครัฐและเอกชน

ถือหุน้ โดยตรง

ไทย

-

9.01

วิธสี ่วนได้เสีย

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จํากัด

ผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์พลังงานความร้อน

ถือหุน้ โดยตรง

ไทย

29.20

-

วิธสี ่วนได้เสีย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

-

33.00

วิธสี ่วนได้เสีย

บริษทั ร่วมภายใต้บริษทั อิ นเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิ ลเลจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แฮปปี โอ้ จํากัด

1

ให้บริการออกแบบ และ
ผลิตสื่อ Application

กลุ่ ม กิจ การมีส่ วนได้เสีย ในส่ วนของเจ้าของและสิท ธิในการออกเสียงน้ อ ยกว่าร้อ ยละ 20 กลุ่ม กิจการมีอิท ธิพ ล
อย่างมีนัยสําคัญเหนือ บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) เนื่องจากกลุ่มกิจการมีสทิ ธิตามสัญญาในการ
แต่งตัง้ กรรมการ 2 คนใน 9 คน ของบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ตามทีเ่ ปิ ดเผยในหมายเหตุ 9 (ง)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนปรับปรุงภายใต้ TFRS 9 (หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม (หมายเหตุ 38.2)
การเพิม่ การลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งกําไร
การลดลงของสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการวัดมูลค่าใหม่ของค่าเงิน
และสินทรัพย์ทางการเงินผ่านโดยมูลค่ายุตธิ รรม
การโอนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
บาท

509,428,233
(6,651,132)

213,671,955
-

502,777,101
(28,815,045)
285,000,000
27,586,853
(199,855,572)

213,671,955
285,000,000
(81,227,085)

27,359,432
(330,777,168)
283,275,601

(132,444,870)
285,000,000

กลุ่มกิจการไม่มหี นี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
บริษทั ร่วมภายใต้ บริษทั อิ นเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิ ลเลจ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ
ได้จําหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั แฮปปี โอ้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการจํานวน 300,000 หุน้ ให้กบั
ผูถ้ ือ หุ้น รายอื่นของบริษัท ร่วมดังกล่าว เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น 442,403 บาท โดยมีกําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุ น
ดังกล่าว รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานทีย่ กเลิก เป็ นจํานวน 14,728 บาท
บริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้จําหน่ ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัท
ร่วมของกลุ่มกิจการ จํานวน 72.55 ล้านหุน้ โดยมีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเป็ นจํานวน 0.90 ล้านบาท และ 126.32 ล้านบาท ตามลําดับ
ภายหลังการจําหน่ ายสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ลดลงจาก
ร้อยละ 9.01 เป็ น 5.59 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยังคงมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริษทั ร่วมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิ รรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย มีจํานวน 295.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 :
จํานวน 561.06 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการคาดว่าจะจําหน่ายส่วนได้เสียคงเหลือในบริษทั ดังกล่าวภายใน 1 ปี ดังนัน้
เงินลงทุนในบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) จํานวน 295.73 ล้านบาท และจํานวน 132.44 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ ไว้เพื่อขายและผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็ นผลดําเนินการทีย่ กเลิกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(หมายเหตุ 16)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 หุ้น ของบริษัท ไทยโซล่ าร์ เอ็น เนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) จํ านวน 118.29 ล้านหุ้น
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 190.79 ล้านหุ้น) มูลค่า 295.73 ล้านบาท ได้นําไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื และ
วงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
บริษทั เดอะ เมกะวัตต์ จํากัด (“เมกะวัตต์”)
เมื่อ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563 ที่ป ระชุ ม ของคณะกรรมการของบริษัท มีม ติอ นุ ม ัติก ารลงทุ น ในบริษัท เดอะ
เมกะวัตต์ จํากัด (“เมกะวัตต์”) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยบริษทั ได้ชําระเงินลงทุนเป็ นจํานวน 285 ล้านบาท สําหรับหุน้ จํานวน 2.85 ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 29.20 ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษทั ได้เข้าไปเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท
ของเมกะวัตต์ซ่งึ ได้รบั สิทธิในการออกเสียงการตัดสินใจในเมกะวัตต์ ดังนัน้ แล้วเงินลงทุนในเมกะวัตต์จงึ ถูกจัดประเภท
เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษทั ร่วม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับบริษทั ร่วมทีม่ สี าระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ บริษทั ไทยโซล่าร์
เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นจํานวนทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่ง
ของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมดังกล่าว) ซึง่ ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ่ ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ติ ามวิธสี ่วนได้เสีย
รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญ ชีของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ร่วม
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

-

643,594,118
997,880,353
1,641,474,471

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

14,228,516,486
15,869,990,957

หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สนิ หมุนเวียนรวม

-

1,793,221,842
232,130,748
2,025,352,590

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ทางการเงิน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนรวม
รวมหนี้สนิ

-

8,094,739,838
117,574,171
8,212,314,009
10,237,666,599

สิ นทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริษทั ใหญ่

-

5,632,324,358
4,323,789
5,628,000,569
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

รายได้
ต้นทุนขายและให้บริการ
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ส่วนแบ่งจากการร่วมค้า
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

-

1,348,891,101
(911,358,079)
1,756,685
(147,191,521)
659,517,685
803,815,620
(5,073,121)
798,742,499
(331,542,313)
178,890,518

เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม

-

1,009,139

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ร่วม
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลีย่ นนโยบายการบัญชี
การออกหุน้ ใหม่
หุน้ ปั นผล
เงินปั นผล
กําไรในระหว่างปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
มูลค่าตามบัญชี

-

4,770,387,439
529,916,753
(104,813,889)
761,175,101

-

(328,664,835)
5,628,000,569
ร้อยละ 9.05
509,428,233
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ต่อ)
บริษทั ร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมทีแ่ ต่ละรายไม่มสี าระสําคัญ
อีกจํานวนหนึ่ง ซึง่ ได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ สี ่วนได้เสีย

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมทีแ่ ต่ละราย
ไม่มสี าระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทั ร่วม ;
ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนจากการดําเนินงานยกเลิก
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

283,275,601

1,751,914

(1,724,399)
(1,724,399)

(132,026)
(132,026)

บริษทั เดอะ เมกะวัตต์ จํากัด เป็ นบริษทั จํากัดและหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวไม่มรี าคาเสนอซื้อขายในตลาด
17.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงินลงทุนในการร่วมค้าของกลุ่มกิจการแสดงดังต่อไปนี้
ประเภทของธุรกิ จ
การร่วมค้าภายใต้บริษทั อิ นเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
การร่วมค้า ไอดีทู
ออกแบบก่อสร้างและบริหาร
จัดการอาคารนิทรรศการไทย
การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี 63
ออกแบบ จัดทําและบริหารจัดการ
อาคารแสดงนิทรรศการในงาน
CP-MEIJI VISITOR
CENTER

สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 วิธีการวัดมูลค่า

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเทศที่
จดทะเบียน

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

-

67.00

วิธสี ่วนได้เสีย

ถือหุน้ ทางอ้อม

ไทย

-

63.00

วิธสี ่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มสี ดั ส่วนการถือหุน้ ในกิจการร่วมค้าภายใต้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จํากัด (มหาชน) เนื่องจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในระหว่างปี (หมายเหตุ 17.1)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การโอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
การโอนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน ยานพาหนะ
บาท
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

ที่ดิน
บาท

อาคาร
บาท

131,102,925
131,102,925

252,708,776
(139,034,237)
113,674,539

1,677,619,639
(1,249,162,355)
428,457,284

81,062,195
(51,683,443)
29,378,752

131,102,925
(131,102,925)
-

113,674,539
(8,721,741)
(104,952,798)
-

428,457,284
155,371,682
(12,593,427)
(1,602,052)
8,306,980
(129,577,584)
(346,682,644)
101,680,239

29,378,752
6,227,213
(8)
(6,048,001)
(19,536,471)
10,021,485

2,833,498
11,824,915
(71,568)
(8,306,980)
6,279,865

705,446,998
173,423,810
(12,593,435)
(1,673,620)
(144,347,326)
(602,274,838)
117,981,589

-

-

452,772,841
(351,092,602)
101,680,239

24,290,646
(14,269,161)
10,021,485

6,279,865
6,279,865

483,343,352
(365,361,763)
117,981,589

รวม
บาท

2,833,498 2,145,327,033
- (1,439,880,035)
2,833,498
705,446,998
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
TFRS 16 รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ซื้อสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การโอนสินทรัพย์
การโอนไปยังสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุ 20)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน ยานพาหนะ
บาท
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

ที่ดิน
บาท

อาคาร
บาท

-

-

101,680,239

10,021,485

6,279,865

117,981,589

-

-

(2,858,730)
98,821,509
8,924,541
(2,988,054)
(6,229,364)
9,771,267
(41,055,107)
67,244,792

(5,519,295)
4,502,190
(2)
(912,183)
3,590,005

6,279,865
5,562,748
(964,960)
(9,771,267)
(466,700)
639,686

(8,378,025)
109,603,564
14,487,289
(2,988,056)
(7,194,324)
(466,700)
(41,967,290)
71,474,483

-

-

416,303,538
(349,058,746)
67,244,792

11,406,119
(7,816,114)
3,590,005

639,686
639,686

428,349,343
(356,874,860)
71,474,483
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
TFRS 16 รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม
บาท

2,837,010
(2,681,855)
155,155

13,196,972
(4,903,449)
8,293,523

16,033,982
(7,585,304)
8,448,678

155,155
208,400
(2)
(108,246)
255,307

8,293,523
(574,794)
7,718,729

8,448,678
208,400
(2)
(683,040)
7,974,036

3,026,409
(2,771,102)
255,307

13,196,973
(5,478,244)
7,718,729

16,223,382
(8,249,346)
7,974,036

255,307

7,718,729

7,974,036

255,307
2,233
(103,237)
154,303

(3,216,548)
4,502,181
(912,183)
3,589,998

(3,216,548)
4,757,488
2,233
(1,015,420)
3,744,301

3,028,641
(2,874,338)
154,303

9,402,146
(5,812,148)
3,589,998

12,430,787
(8,686,486)
3,744,301
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและส่ วนตกแต่ งปรับปรุงที่ม ีราคาตามบัญ ชีจํานวน 3.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 110.91 ล้านบาท) ได้นํ าไปเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื และวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 24)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,472,765
15,501,736
17,422,019
3,570,770
41,967,290

9,393,622
87,707,232
24,456,166
22,790,306
144,347,326

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

1,015,420
1,015,420

683,040
683,040

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค่าเสื่อมราคาข้างต้นได้รวมค่าเสื่อมราคาจํานวน 91.24 ล้านบาท ซึ่งเป็ นของบริษัท
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ได้แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จํานวน 74.03 ล้านบาท และจํานวน 17.21 ล้านบาทตามลําดับในส่วนของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
สําหรับปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการแสดงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินตามที่
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 19
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รายการการซื้อในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสัญญา
เช่าการเงินทีก่ ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่าจํานวน 3.61 ล้านบาท
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีก่ ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่าซึง่ รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะ
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,794,828
(1,148,746)
2,646,082

72,489,107
(42,354,987)
30,134,120

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
3,794,828
(1,148,746)
2,646,082

3,794,828
(578,280)
3,216,548

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 สิน ทรัพ ย์ ต ามสัญ ญาเช่ าการเงิน ของบริษั ท อิ นเด็ ก ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํ ากัด (มหาชน)
ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายมีจํานวน 12.76 ล้านบาท
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
19

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
งบการเงินรวม
อสังหาริมทรัพย์
ยานพาหนะ
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี -สุทธิ
TFRS 16 รายการปรับปรุงและจัดประเภทรายการใหม่
(หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีต้นปี -สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
การเพิม่ ขึน้
การยกเลิกสัญญา
ค่าเสือ่ มราคา
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563

-

-

-

342,283,575
342,283,575
32,811,851
(42,766,996)
(174,708,255)
157,620,175

5,519,295
5,519,295
(1,839,670)
(1,033,546)
2,646,079

347,802,870
347,802,870
32,811,851
(44,606,666)
(175,741,801)
160,266,254

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อสังหาริมทรัพย์
ยานพาหนะ
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี -สุทธิ
TFRS 16 รายการปรับปรุงและจัดประเภทรายการใหม่
(หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีต้นปี -สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
ค่าเสือ่ มราคา
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563

รวม
บาท

รวม
บาท

-

-

-

16,393,713
16,393,713
(5,220,261)
11,173,452

3,216,548
3,216,548
(570,466)
2,646,082

19,610,261
19,610,261
(5,790,727)
13,819,534

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเช่าทีไ่ ม่ได้รวมรับรูใ้ นหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซง่ึ เป็ นสินทรัพย์มมี ลู ค่าตํ่า
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร
กระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
บาท

6,103,582
3,259,774
3,285,617
188,051,894

6,433,781
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
งบการเงิ นรวม
ความสัมพันธ์
โปรแกรม
กับลูกค้า
คอมพิ วเตอร์
ที่เกี่ยวข้อง
บาท
บาท

เครื่องหมาย
การค้า
บาท

รวม
บาท

59,432,704
(31,394,157)
28,038,547

75,387,562
(51,397,745)
23,989,817

123,937,000
(65,452,284)
58,484,716

152,221,000
(20,295,796)
131,925,204

410,978,266
(168,539,982)
242,438,284

28,038,547
928,488
(4,148,072)

23,989,817
966,203
(5,311,917)

58,484,716
(6,747,941)

131,925,204
(5,074,033)

242,438,284
1,894,691
(21,281,963)

24,818,963

(3,727,823)
15,916,280

(51,736,775)
-

126,851,171

(55,464,598)
167,586,414

60,361,192
(35,542,229)
24,818,963

45,089,856
(29,173,576)
15,916,280

33,960,000
(33,960,000)
-

152,221,000
(25,369,829)
126,851,171

291,632,048
(124,045,634)
167,586,414

24,818,963
804,330
(667,234)

15,916,280
436,249
-

-

126,851,171
-

167,586,414
1,240,579
(667,234)

(4,221,084)
20,734,975

466,700
(4,111,841)
12,707,388

-

(5,074,033)
121,777,138

466,700
(13,406,958)
155,219,501

60,227,735
(39,492,760)
20,734,975

45,992,810
(33,285,422)
12,707,388

33,960,000
(33,960,000)
-

152,221,000
(30,443,862)
121,777,138

292,401,545
(137,182,044)
155,219,501

ลิ ขสิ ทธิ์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
การตัดจําหน่าย
การโอนไปยังสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่ ขึน้
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การโอนมาจาก ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์ (หมายเหตุ 18)
การตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

87

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ค่าตัดจําหน่ายทีร่ บั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนซึง่ เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงดังต่อไปนี้
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5,201,575
8,205,383
13,406,958

6,154,412
15,127,551
21,281,963

ในปี พ.ศ. 2562 ค่าตัดจําหน่ ายข้างต้นได้รวมค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 7.96 ล้านบาท ซึ่งเป็ นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และได้แสดงไว้เป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 7.96 ล้านบาทในส่วนของการดําเนินงาน
ทีย่ กเลิก
21

ค่าความนิ ยม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,134,673,772
(336,530,588)
798,143,184

1,259,698,551
(336,530,588)
923,167,963

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การโอนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

798,143,184
(100,000,000)
698,143,184

923,167,963
(125,024,779)
798,143,184

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,134,673,772
(436,530,588)
698,143,184

1,134,673,772
(336,530,588)
798,143,184

กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร ลงให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนโดยการรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการด้อ ยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากรายได้และจํานวนสาขาที่เคยคาดการณ์ ไว้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งเป็ นผล
มาจากปั จจัยภายนอกต่างๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ขาดทุนดังกล่าวแสดงเป็ นรายการ(ขาดทุน)กําไรอื่นในกําไรขาดทุน
88

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
21

ค่าความนิ ยม (ต่อ)
ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGU) ทีถ่ ูกกําหนดตามส่วนงานธุรกิจ
การปั นส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
การปันส่วนค่าความนิ ยม
ธุรกิจสถาบันสอนภาษา
ธุรกิจภัตตาคาร

389,548,884
308,594,300
698,143,184

389,548,884
408,594,300
798,143,184

มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดของธุรกิจสถาบันสอนภาษาและธุรกิจภัตตาคารพิจารณาจาก
มูลค่าจากการใช้หน่ วยสินทรัพย์ท่คี ํานวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซ่งึ อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงิน
อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สงู กว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ ของของธุรกิจทีห่ น่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดําเนินงานอยู่
ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้

อัตราการเติบโต1
อัตราคิดลด2
1

2

ธุรกิ จสถาบันสอนภาษา

ธุรกิ จภัตตาคาร

ร้อยละ 2
ร้อยละ 11

ร้อยละ 3
ร้อยละ 13

อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเพื่อใช้ในการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสด
ตามระยะเวลาในงบประมาณ
อัตราคิดลดก่อนภาษีทใ่ี ช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารพิจารณากําไรขัน้ ต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักทีใ่ ช้สอดคล้องกับประมาณการทีร่ วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม
ซึง่ อัตราคิดลดต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีทส่ี ะท้อนถึงความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนงานนัน้ ๆ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
21

ค่าความนิ ยม (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นดังนี้
ผลกระทบต่อข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่กาํ หนดไว้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
ธุรกิ จสถาบันสอนภาษา
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด

การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

การลดลงของข้อสมมติ

ลดลง ร้อยละ 17
ลดลง ร้อยละ 7

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8

ผลกระทบต่อข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่กาํ หนดไว้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
ธุรกิ จภัตตาคาร
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด
22

การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

การลดลงของข้อสมมติ

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22
ลดลง ร้อยละ 11

ลดลง ร้อยละ 21
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์ได้ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

32,656,476

2,620,000

32,656,476

2,620,000

1,345,156
34,001,632

6,175,629
8,795,629

1,345,156
34,001,632

6,175,629
8,795,629

1,032,396

1,026,812

17,589

12,006

23,498,140
24,530,536
9,471,096

24,514,671
25,541,483
(16,745,854)

157,588
175,177
33,826,455

159,311
171,317
8,624,312
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
22

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ (ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 35)
เพิม่ (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การโอนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
การโอนไปยังหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
(หมายเหตุ 16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(16,745,854)
26,216,950
-

12,536,171
(24,017,125)
1,657,443

8,624,312
25,202,143
-

27,129,999
(17,552,961)
(952,726)

-

(22,844,933)

-

-

9,471,096

15,922,590
(16,745,854)

33,826,455

8,624,312

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

เพิ่ม (ลด)
ในงบกําไร
ขาดทุน
บาท

เพิ่ม
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

935,628
7,860,001
8,795,629

409,529
24,796,474
25,206,003

-

1,345,157
32,656,475
34,001,632

(171,317)
(25,370,166)
(25,541,483)

(3,860)
1,014,807
1,010,947

-

(175,177)
(24,355,359)
(24,530,536)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
22

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
บาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ประมาณการค่ารือ้ ถอน
ขาดทุนสะสม

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เครื่องหมายการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง

เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม
ในงบกําไร ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

การโอนไปยัง
สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

800,229

905,762

-

(1,705,991)

-

3,483,000
10,277,498
467,940
3,236,387
39,844,493
58,109,547

4,680,015
(467,940)
(3,236,387)
(30,007,878)
(28,126,428)

1,657,443
1,657,443

(3,483,000)
(15,679,328)
(1,976,614)
(22,844,933)

935,628
7,860,001
8,795,629

(5,418,880)
(26,384,973)
(13,769,523)
(45,573,376)

(171,317)
2,227,033
1,014,807
1,038,780
4,109,303

-

3,191,847
12,730,743
15,922,590

(171,317)
(25,370,166)
(25,541,483)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ่ ม (ลด)
ลดใน
ในงบกําไร
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

935,628
7,860,001
8,795,629

409,529
24,796,474
25,206,003

1,345,157
32,656,475
34,001,632

-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
22

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้ (ต่อ)
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า - สุทธิ

(171,317)
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
บาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ลดใน
รายการที่รบั รู้
งบกําไร ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
(3,860)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

-

(175,177)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ่ ม (ลด)
ลดใน
ในงบกําไร
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

27,129,999
27,129,999

1,888,354
(19,269,998)
(17,381,644)

(952,726)
(952,726)

935,628
7,860,001
8,795,629

-

(171,317)

-

(171,317)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม แสดงยอดคงเหลือดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

33,826,455
(24,355,359)
9,471,096

8,624,312
(25,370,166)
(16,745,854)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
33,826,455
33,826,455

8,624,312
8,624,312

สิน ทรัพ ย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีจะสามารถแสดงหักกลบกัน ได้เมื่อ สินทรัพย์และหนี้ สนิ ภาษีเงินได้ดงั กล่าว
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวม
ของสินทรัพย์ และหนี้สนิ สุทธิในแต่ละบริษทั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ด้ไม่เกินจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ป ระโยชน์ ท างภาษีนัน้ กลุ่ม กิจการไม่ ได้รบั รู้สินทรัพ ย์ภ าษีเงินได้รอตัดบัญ ชี
จากขาดทุ นทางภาษี ท่ีย ังไม่ ได้ใช้ เป็ นจํ านวนเงิน 148.45 ล้ านบาท (พ.ศ. 2562 : 72.56 ล้ านบาท) ซึ่ งจะสิ้นสุ ดระยะเวลาการ
ใช้ประโยชน์ทางภาษีใน พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 2567 ตามลําดับ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
23

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินประกัน
อื่นๆ

24

67,846,535
83,371
67,929,906

83,444,175
83,371
83,527,546

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
1,303,653
1,303,653

1,289,184
1,289,184

เงินกู้ยืม

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 38.5)
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

63,512,737
64,500,000

80,990,309
50,000,000
60,000,000

22,256,701
62,500,000

28,109,732
50,000,000
60,000,000

-

42,500,000

14,000,000

58,500,000

203,810,249
331,822,986

222,394,287
455,884,596

98,595,506
197,352,207

116,878,127
313,487,859

241,812,630
241,812,630

269,148,565
269,148,565

188,216,968
188,216,968

188,953,413
188,953,413

573,635,616

725,033,161

385,569,175

502,441,272

24.1 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จํ านวน 50 ล้านบาท คํ้ าประกันโดยหุ้นจํ านวน
63.50 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็น เนอร์ย่ี จํ า กัด (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2) และหุ้นจํ านวน 35.68 ล้านหุ้น
ของบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 17.1)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
24

เงินกู้ยืม (ต่อ)
24.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอกจํานวน 62.50 ล้านบาท อยู่ในสกุลเงินบาท และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี คํ้าประกัน
โดยหุ้นจํานวน 7.32 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2562 : 7.32 ล้านหุ้น) ของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และ
มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม (หมายเหตุ 17.1)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอกจํานวน 2 ล้านบาท อยู่ในสกุลเงินบาท และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
24.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกู้ยมื ระยะยาว
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

203,810,249 222,394,287
241,812,630 269,148,565
445,622,879 491,542,852

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
98,595,506
188,216,968
286,812,474

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

การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
เงินกูจ้ ่ายคืนระหว่างปี
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

งบการเงิน
รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะ
กิ จการ
บาท

491,542,852
(45,919,973)
445,622,879

305,831,540
(19,019,066)
286,812,474

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 442.11 ล้านบาท คํ้าประกันโดยหุ้นทัง้ หมดของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช
(ประเทศไทย) จํ า กั ด หุ้ น ทั ง้ หมดของบริษั ท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํ า กั ด หุ้ น จํ า นวน 90 ล้ า นหุ้ น ของบริษั ท
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และหุ้นจํานวน 107.48 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2562 : 116.48 ล้านหุ้น) ของบริษัท
ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุ 17.2)
เมื่อ วันที่ 24 กัน ยายน พ.ศ. 2561 บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ น บริษัท ย่อ ยได้ทํ าสัญ ญา
ซื้อขายและเช่ากลับคืนส่วนตกแต่งปรับปรุงกับสถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 3 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าว
มีสทิ ธิเลือกซื้อทรัพย์สนิ ในราคาทีร่ ะบุตามสัญญาหรือส่งคืนผูใ้ ห้เช่าโดยมีภาระผูกพันทีจ่ ะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่าง
ราคาทีร่ ะบุตามสัญญาและราคาที่ขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเนื้อหาของรายการดังกล่าวถือเป็ นเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
และเงินกู้ยมื จํานวน 3.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 4.91 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่า 3.80 ล้านบาท
(พ.ศ. 2562 : 9.25 ล้านบาท) (หมายเหตุ 18) นอกจากนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกคํ้าประกันโดยบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จํากัด (มหาชน)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
24

เงินกู้ยืม (ต่อ)
24.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขอื่น ๆ ทีส่ ําคัญในสัญญา เช่น
การรักษาสัดส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ และสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ระยะยาว มีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของการคิดลดไม่มสี าระสําคัญ
มูลค่ายุตธิ รรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ทีอ่ ตั ราตลาดร้อยละ 4.25 - 5.13
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : อัตราร้อยละ 4.25 - 5.53) และอยู่ในข้อมูลระดับ 3 ของลําดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
24.4 อัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

64,500,000
509,135,616
573,635,616

154,826,756
570,206,405
725,033,161

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
62,500,000
323,069,175
385,569,175

154,345,200
348,096,072
502,441,272

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

พ.ศ. 2563
ร้อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1
4.63
4.00
4.00
4.00
2.50
MLR - 1,
MLR – 1,
MLR - 1.50
MLR - 2.50

63,512,737
64,500,000
445,622,879

80,990,309
50,000,000
60,000,000
42,500,000
491,542,852
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
24

เงินกู้ยืม (ต่อ)
24.4 อัตราดอกเบีย้ (ต่อ)

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR, MOR - 1 MOR, MOR - 1
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
4.63
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลภายนอก
4.00
4.00
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
MOR + 0.25
MOR + 0.25
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
MLR - 1.50
MLR - 2.50
25

22,256,700
62,500,000
14,000,000
286,812,474

พ.ศ. 2562
บาท
28,109,732
50,000,000
60,000,000
58,500,000
305,831,540

หนี้ สินตามสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า (พ.ศ.2562 : หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายซึง่ บันทึก
เป็ นหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

120,002,898
56,703,512

1,358,258
2,598,608

6,463,537
7,428,500

702,710
2,106,612

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

(7,141,321)
169,565,089

(500,379)
3,456,487

(881,487)
13,010,550

(449,357)
2,359,965

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
- ส่วนทีห่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

114,678,390
54,886,699

1,129,731
2,326,756

5,874,172
7,136,378

514,765
1,845,200

114,678,390
54,886,699
169,565,089

1,129,731
2,326,756
3,456,487

5,874,172
7,136,378
13,010,550

514,765
1,845,200
2,359,965

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
ของสัญญาเช่า

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

97

บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
25

หนี้ สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
การเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า (พ.ศ.2562 : หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
หนี้สนิ เพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ ตัดจ่าย
กระแสเงินสดออก :
จ่ายชําระ
การโอนไปยังหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
TFRS 16 รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
หนี้สนิ เพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ ตัดจ่าย
การยกเลิกสัญญา
กระแสเงินสดออก :
จ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
เจ้าหนี้
ดอกเบีย้ จ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี

หนี้ สินตาม
สัญญาเช่า

21,223,530

(1,954,022)

19,269,508

3,810,912
-

(201,600)
1,149,131

3,609,312
1,149,131

(14,487,368)

-

(14,487,368)

(6,590,208)
3,956,866

506,112
(500,379)

(6,084,096)
3,456,487

3,956,866

(500,379)

3,456,487

352,669,351
356,626,217

(18,917,953)
(19,418,332)

333,751,398
337,207,885

33,359,716
(37,876,602)

(2,233,915)
12,512,402
1,998,524

31,125,801
12,512,402
(35,878,078)

(175,402,921)
176,706,410

(7,141,321)

(175,402,921)
169,565,089
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
25

หนี้ สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
การเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า (พ.ศ.2562 : หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เจ้าหนี้
ดอกเบีย้ จ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี

หนี้ สินตาม
สัญญาเช่า

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
ดอกเบีย้ ตัดจ่าย
กระแสเงินสดออก :
จ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3,592,452

(659,198)

2,933,254

-

209,841

209,841

(783,130)
2,809,322

(449,357)

(783,130)
2,359,965

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
TFRS 16 รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่)
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด :
ดอกเบีย้ ตัดจ่าย
กระแสเงินสดออก :
จ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2,809,322

(449,357)

2,359,965

17,516,496
20,325,818

(1,332,881)
(1,782,238)

16,183,615
18,543,580

-

900,751

900,751

(6,433,781)
13,892,037

(881,487)

(6,433,781)
13,010,550

อัตรากูย้ มื ส่วนเพิม่ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักทีน่ ํามาใช้ในการคิดลดสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คือ ร้อยละ 5.01 ถึง
ร้อยละ 8.88
26

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 38.3)
เจ้าหนี้อ่นื - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เจ้าหนี้อ่นื

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

43,223,391

56,050,602

-

-

472,241
6,230,152
46,237,089
96,162,873

471,681
4,170,554
38,147,792
98,840,629

-

4,879
4,879
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
หนี้สนิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรือขาดทุนทีร่ วมอยู่ใน
กําไรจากการดําเนินงาน :
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
การโอนไปยังการดําเนินงานทีย่ กเลิก

การวัดมูลค่าใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การโอนไปยังการดําเนินงานทีย่ กเลิก
(หมายเหตุ 16)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

15,829,277
15,829,277

13,486,126
13,486,126

11,489,412
11,489,412

9,441,769
9,441,769

3,639,778
3,639,778

26,323,911
821,827
(23,567,578)
3,578,160

2,047,643
2,047,643

2,005,908
2,005,908

-

4,414,264

-

(4,763,630)

-

(14,930,800)
(10,516,536)

-

(4,763,630)
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการเป็ นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ทจ่ี ะให้ขน้ึ อยู่กบั ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของสมาชิก
ก่อนทีจ่ ะเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุระหว่างปี มดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย้
การวัดมูลค่าใหม่
(ผลกําไร)ขาดทุนทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ผลขาดทุน(กําไร)ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลกําไรทีเ่ กิดจากประสบการณ์
การจ่ายชําระผลประโยชน์
การโอนไปยังหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

13,486,126
2,410,084
330,194

72,642,032
11,290,189
13,700,742
1,332,980

9,441,769
1,811,599
236,044

12,199,491
1,727,682
90,078
188,148

-

(1,803,486)

-

204,805

(397,127)

14,603,087
(8,385,337)
(1,732,696)

-

(453,467)
(4,514,968)
-

15,829,277

(88,161,385)
13,486,126

11,489,412

9,441,769
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการเป็ นโครงการให้ผลตอบแทนคงทีต่ ามระยะเวลาการทํางาน โดยผลประโยชน์ทใ่ี ห้จะขึน้ กับระยะเวลาในการทํางานของ
สมาชิกก่อนทีจ่ ะเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานระหว่างปี มดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
การจ่ายชําระผลประโยชน์
การโอนไปยังหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

6,873,246
686,127
135,700

-

(14,340)
(7,680,733)
-

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

2.23 - 2.71
4.00 - 7.05

2.23 - 3.13
4.00 - 7.05

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
2.50
4.00

2.50
4.00
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการเป็ นดังนี้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้
ของเงินเดือน

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้
ของเงินเดือน

งบการเงิ นรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ลดลงร้อยละ 5

ลดลงร้อยละ 6 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
ลดลงร้อยละ 6

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7
ลดลงร้อยละ 4

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 6

ลดลงร้อยละ 7 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9

ลดลงร้อยละ 8

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8
ลดลงร้อยละ 8

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติใดข้อสมมติหนึ่งอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ําหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับการคํานวณ
หนี้สนิ ผลประโยชน์เพื่อเกษียณอายุทร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสีย่ งในหลาย ๆ ด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทก่ี ําหนดไว้และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยความเสีย่ งทีม่ นี ัยสําคัญมีดงั ต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของ
พันธบัตร

อัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ทีล่ ดลงจะทําให้หนี้สนิ ของโครงการเพิม่
สูงขึน้ ถึงแม้ว่าการเพิม่ มูลค่าของพันธบัตรทีโ่ ครงการได้ถอื ไว้จะชดเชยได้บางส่วน

ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คอื 11 ปี (พ.ศ. 2562 : 12 ปี )
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานทีไ่ ม่ม ี
การคิดลดมีดงั นี้

น้ อยกว่า 1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

656,824

น้ อยกว่า 1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

7,077,365
1,654,698

น้ อยกว่า 1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

-

น้ อยกว่า 1 ปี
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

-

งบการเงินรวม
ระหว่าง
ระหว่าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกิ นกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
1,582,186

2,460,277 273,448,354 278,147,641

งบการเงินรวม
ระหว่าง
ระหว่าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกิ นกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
2,220,523
763,675

รวม
บาท

16,544,958 298,045,767 323,888,613
2,517,910
3,325,909
8,262,192

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ระหว่าง
ระหว่าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกิ นกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
-

รวม
บาท

25,139,362

25,533,649

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ระหว่าง
ระหว่าง
1-2 ปี
2-5 ปี เกิ นกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

-

394,287

รวม
บาท

392,845

24,232,538

24,625,383
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
28

ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวน
จํานวนหุ้น หุ้นสามัญที่
ส่วนเกิ น
จดทะเบียน ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น
หุ้น
หุ้น
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การออกและรับชําระค่าหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญ
ลดทุนจดทะเบียน
การออกและรับชําระค่าหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

510,070,000
510,070,000
(42,118,409)
1,052,891,081
1,520,842,672

467,950,000
467,950,000
1,591
317,310,110
785,261,701

467,950,000
467,950,000
1,591
317,310,110
785,261,701

รวม
บาท

448,802,180 916,752,180
448,802,180 916,752,180
7,955
9,546
(95,193,033) 222,117,077
353,617,102 1,138,878,803

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 ได้มมี ติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 42,118,409 หุ้น
โดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ออกและเสนอขาย และอนุ มตั ิการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่เป็ นจํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
ก) เพื่ อ รองรับ การใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสัดส่ วนการถื อ หุ้ น (Rights Offering) จํ านวนไม่ เกิ น 701,927,381 หุ้ น
ในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิมต่อ 1.5 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้
ข) เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เป็ นจํานวน ไม่เกิน 350,963,694 หุน้ ให้แก่ผใู้ ช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่จี ะซื้อ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุ นของบริษัท ครัง้ ที่ 2 (WAVE-W2) ในอัต ราส่วนการใช้สิท ธิคือ
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 0.70 บาทต่อหุน้
บริษทั ได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ วัน ที่ 21 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 บริษัท ได้รบั ชํา ระค่ าหุ้น จํา นวน 317,310,110 หุ้น จากการใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) แก่ผูถ้ อื หุ้นเดิม ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยรับชําระที่มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท
คิดเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น 222.12 ล้านบาท ทําให้จํานวนหุ้นสามัญ ที่ชําระเต็ม มูลค่าแล้วมีจํานวน 785,261,701 หุ้น บริษัทได้
จดทะเบียนการรับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
29

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ชนิดระบุช่อื ผู้ถอื และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘WAVE-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนในสัดส่วน 10 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ วย รวมจํานวนใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ไม่เกิน 42,120,000 หน่วย และมีราคาการใช้สทิ ธิเท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สทิ ธิ 1 ใบ สําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุ 3 ปี นับจากวันทีบ่ ริษทั ออกและเสนอขาย
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ม ีม ติการออกและจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่จี ะซื้อ หุ้น
สามัญของบริษัทงบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (WAVE-W2) จํานวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ จัดสรร 2 หุน้
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
29

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
สามัญ เพิม่ ทุนต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หน่ วยละ 0 บาท และอัตราส่วนการใช้สทิ ธิ
คือ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีสทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ
0.70 บาทต่อหุน้

วันที่ออก
WAVE-W1
WAVE-W2

วันที่ใช้สิทธิ

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
จํานวนคงเหลือ การเปลี่ยนแปลง จํานวนคงเหลือ
หน่ วย
ในระหว่างปี
หน่ วย
42,119,734
42,119,734

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

158,655,054
158,655,054

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ประกาศปิ ดการซื้อขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ WAVE-W1 และมีผู้ถือหุ้นมาใช้สทิ ธิ
จํานวน 1,591 หน่ วยในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีราคาการใช้สิท ธิเท่ากับ 6 บาทต่อ หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามัญ ของ
กลุ่มกิจการเพิม่ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้พน้ สภาพหลักทรัพย์จํานวน 42,118,143 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญไม่มผี ลต่อการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างงวด
30

สํารองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

46,795,718
46,795,718

46,795,718
46,795,718

46,795,718
46,795,718

46,795,718
46,795,718

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องกันเงินสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ น จดทะเบียน สํารองนี้
ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
31

รายได้อื่น

ดอกเบีย้ รับ
รายได้ค่าเช่า
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
กําไรจากการขายสิทธิการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนที่
โอนสิทธิได้
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายเงินได้รบั ชําระเกินจากลูกค้าทีค่ า้ งนาน
รายได้อ่นื
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

3,335,603
441,320
419,026
-

108,462
603,513
124,722
-

4,219,751
5,392,080
29,234,071
900,000

51,859,839
5,032,608
19,973,611
57,600,000

384,258
648,817
2,987,923
3,200,723
11,417,670

4,235,812
2,892,759
389,351
3,125,174
2,974,323
14,454,116

2,394,902
42,140,804

4,235,812
3,998
2,142,054
140,847,922

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการได้ออก
ใบแสดงสิท ธิในการซื้อ หุ้นเพิ่ม ทุนที่โอนสิท ธิได้ (“Transferable Subscription Rights: TSR”) ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม ตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยไม่คดิ มูลค่า โดยใบแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นชนิดระบุช่อื ผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ โดยกลุ่ม กิจการได้รบั TSR
เป็ นจํานวน 38,167,500 สิท ธิ และกลุ่มกิจการได้จําหน่ ายสิท ธิดงั กล่าวให้แก่บุคคลอื่นทัง้ จํานวนเป็ นมูลค่า 4,235,812 บาท
และได้รบั รูก้ ําไรจากการจําหน่ายสิทธิดงั กล่าวเป็ นรายได้อ่นื
32

(ขาดทุน)กําไรอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL
ทีร่ บั รูใ้ นกําไร/(ขาดทุน)อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
รวม

(175,888)
900,601
(100,000,000)
(99,275,287)

(533,494)
(533,494)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(175,888)
20,022,487
126,315,375
141,161,974

(533,494)
16,000,000
15,466,506
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
33

ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

2,659,233

2,807,171

2,815,378

2,648,766

8,714,507

280,510

885,615

209,841

28,720,264
40,094,004

39,915,232
43,002,913

18,042,982
21,743,975

24,481,713
27,340,320

บาท

ดอกเบีย้ และต้นทุนทางการเงินของ
หนี้สนิ ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
ดอกเบีย้ และต้นทุนทางการเงินของ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า (พ.ศ. 2562:
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน)
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน
34

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
บาท

บาท

บาท

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายทีร่ วมอยู่ในการดําเนินงานต่อเนื่อง :
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสําเร็จรูป
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าสาธารณูปโภค

84,325,348
41,967,290
175,736,358
13,406,958
306,847,003
12,648,973
36,892,082

169,273,059
53,110,989
13,322,516
434,919,028
205,583,504
55,099,776

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
1,015,420
5,790,727
33,847,209
848,365

683,040
37,833,259
5,120,736
619,806
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
35

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับ
กําไรทางภาษีสาํ หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เพิม่ ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)
เพิม่ ในหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

17,781

113,051

-

-

(25,206,003)

20,354,352

(25,206,003)

17,381,644

(1,010,947)
(26,216,950)

(843,490)
19,510,862

3,860
(25,202,143)

171,317
17,552,961

(26,199,169)

19,623,913

(25,202,143)

17,552,961

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ภาษีเงินได้จากการดําเนินงานทีย่ กเลิก
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับ
กําไรทางภาษีสาํ หรับปี
การปรับปรุงจากงวดก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
เพิม่ ในสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ลดในหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
จากการดําเนินงานทีย่ กเลิก (หมายเหตุ 16.4)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

387,809
387,809

18,196,962
129,310
18,326,272

-

-

(370,932)

5,545,042

-

-

(370,932)

(1,038,779)
4,506,263

-

-

16,877

22,832,535

-

-
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
35

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้สําหรับ(ขาดทุน)กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่ม กิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณ
(ขาดทุน)กําไรทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการ
ดําเนินงานทีย่ กเลิก (หมายเหตุ 16.1,16.4)
(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
(พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ส่วนแบ่งกําไรจาก
บริษทั ร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากภาษี
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
ขาดทุนทีไ่ ม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายทีใ่ ช้เป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รูเ้ มื่อเริม่ แรก
และทีก่ ลับรายการ
การใช้ขาดทุนทางภาษีทผ่ี ่านมาซึง่ ยังไม่รบั รู้
ขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การปรับปรุงจากงวดก่อน
การโอนไปยังการดําเนินงานทีย่ กเลิก
(หมายเหตุ 16.4)
ภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(252,336,622)

(138,724,653)

(199,762,163)

76,598,983

(602,819)
(252,939,441)

201,307,227
62,582,574

(199,762,163)

76,598,983

(50,587,888)

12,516,515

(39,952,433)

15,319,797

(5,517,371)
(19,609,297)
30,845,964
52,337,620
(535,260)

(14,946,001)
(13,306,876)
9,791,265
12,436,853
(3,124,100)

(6,433,663)
72,378,874
(109,405)

(3,874,159)
618,707
(110,751)

(32,656,476)
(18,590,357)

8,572,075
(2,147,198)

(32,656,476)
(18,429,040)

5,599,367
-

18,130,773
-

32,793,225
(129,310)

-

-

(16,877)
(26,199,169)

(22,832,535)
19,623,913

(25,202,143)

17,552,961

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักคิดเป็ นร้อยละ 10.38 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 14.15)
การลดลงของอัตราภาษีเนื่องจากบริษทั ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าบริหารจัดการกับบริษทั ย่อย
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
36

(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(ขาดทุน)กําไรทีเ่ ป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษทั (บาท) :
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานทีย่ กเลิก

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

(226,137,453)
25,048,592
(201,088,861)

(158,348,566)
94,237,741
(64,110,825)

(174,560,020)
(174,560,020)

59,046,022
59,046,022

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ทีอ่ อกระหว่างงวด (หุน้ )

530,372,700

467,950,000

530,372,700

467,950,000

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ทีบ่ ริษทั ต้องออกให้ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุน้ )
(หมายเหตุ 29)

-

-

-

-

530,372,700

467,950,000

530,372,700

467,950,000

(0.43)
0.05

(0.34)
0.20

(0.33)
-

0.13
-

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ทีบ่ ริษทั ต้องออกให้ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ - WAVE-W2 (หุน้ )
(หมายเหตุ 29)
รวมจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐานและ
(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานทีย่ กเลิก

ใบสําคัญ แสดงสิท ธิซ้ึอ หุ้น สามัญ ไม่ ม ีผลต่ อ การคํานวณ(ขาดทุ น )กําไรต่ อ หุ้น ปรับ ลด เนื่ อ งจากราคาใช้สิท ธิข องใบสําคัญ
แสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
37

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
37.1 การได้มาในส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเพิ่ มเติ ม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั บลูมเี ดีย คอมมิวนิเคชันส์
่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการ ได้จดเพิม่
ทุนจดทะเบียนจาก 13.75 ล้านบาทเป็ น 20.75 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่ม จํานวน 280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 25 บาท กลุ่มกิจการได้ลงทุนและจ่ายชําระค่าหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกใหม่ของบริษทั บลูมเี ดีย คอมมิวนิเคชันส์
่ จํากัด
เป็ นจํา นวนเงิน ทัง้ สิ้น 7 ล้า นบาท ในวัน ที่ 7 มิถุ น ายน พ.ศ. 2562 ภายหลัง การเพิ่ม ทุ น ดังกล่ าวส่ ว นได้เสีย ของ
กลุ่มกิจการเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 58.18 เป็ นร้อยละ 72.29 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการลดลง
1.26 ล้านบาท และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมเพิม่ ขึน้ 1.26 ล้านบาท
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ในระหว่างปี สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมที่ได้มา
สิง่ ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม
ส่วนเกินของสิง่ ตอบแทนที่จ่ายรับรู้ในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่

-

5,736,033
(7,000,000)
(1,263,967)

37.2 การจําหน่ ายส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้จําหน่ ายส่วนได้เสียร้อยละ 20 ที่มใี นบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด
(มหาชน) ในราคา 188 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมของ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ณ วันทีจ่ ําหน่ ายมีจํานวน 101.25 ล้านบาท (แสดงถึงส่วนได้เสียร้อยละ 20) ทําให้ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมเพิม่ ขึน้ จํานวน 101.25 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่เพิม่ ขึน้ จํานวน 86.75 ล้านบาท
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จํากัด (มหาชน) ในระหว่างปี สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมที่จําหน่ ายไป
สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากส่วนได้ส่วนเสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิม่ ขึ้น

-

(101,246,594)
188,000,000
86,753,406
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
37

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ต่อ)
37.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของของผู้ถอื หุ้นของบริษัทเกิดจาก :
การได้มาในส่วนได้เสียของบริษทั ย่อยเพิม่
การจําหน่ ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม
ผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่สุทธิ

-

1,263,967
101,246,594
102,510,561

ในระหว่างปี กลุ่ม กิจการได้สูญ เสีย อํานาจควบคุ ม ในบริษัท อิน เด็ก ซ์ ครีเอทีฟ วิล เลจ จํากัด ส่งผลให้กลุ่ ม กิจการ
ไม่มสี ่วนได้เสียคงเหลือในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม (หมายเหตุ 17.1)
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
38.1 บริษทั ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้แก่ ครอบครัวมาลีนนท์ ครอบครัวเตรียมชาญชัย ครอบครัวจุฬางกูร บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด
(มหาชน) และบริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากัด ซึ่งตัง้ อยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทจํานวนร้อยละ 20.64 ร้อยละ
11.07 ร้อยละ 11.92 ร้อยละ 7.42 และร้อยละ 5.95 ตามลําดับ หุ้นที่เหลือร้อยละ 43 ถือโดยบุคคลทัวไป
่ รายละเอียด
ของเงิน ลงทุน ในบริษัท ย่อ ย บริษัท ร่วม และการร่วมค้าได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 17 รายการต่อ ไปนี้เป็ น รายการ
ทีม่ สี าระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
38.2 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
รายได้จากการให้บริการ
บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
ต้นทุนการให้บริการ
บริษทั ร่วม
รายได้อื่น
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

19,717,702

31,130,598

-

-

-

650,238

-

-

-

144,000
144,000

8,536,402
8,536,402

64,702,585
64,702,585
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.2 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินปันผลรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

26,027
1,015,992
1,042,019

4,031,390
4,031,390

51,852,374
51,852,374

-

-

28,815,045
28,815,045

9,352,826
10,496,063
19,848,889

10,398,270
10,398,270

12,508,962
12,508,962

5,309,334
5,309,334

6,549,982
6,549,982

158,880
158,880

648,459
648,459

1,012,783
158,880
1,171,663

1,494,224
648,459
2,142,683
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.3 ยอดค้างชําระที่เกิ ดจากการซื้อ/ขายสิ นค้าและบริการ
ยอดคงค้าง ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ลูกหนี้ การค้า (รวมอยู่ในสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
(หมายเหตุ 16.3))
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
ลูกหนี้ อื่น (หมายเหตุ 13)
(รวมอยู่ในลูกหนี้อ่นื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
บริษทั ย่อย
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิต
(พ.ศ.2562: ค่าเผื่อการด้อยค่า)
ดอกเบีย้ ค้างรับ(หมายเหตุ 13)
(รวมอยู่ในลูกหนี้อ่นื กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน)
ดอกเบี้ยค้างรับของบริษทั ย่อย
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิต
(พ.ศ.2562: ค่าเผื่อการด้อยค่า)
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

25,680
7,506,032
7,531,712

-

-

-

-

34,207,517

157,359,876

-

-

(32,100,000)
2,107,517

157,359,876

-

-

128,174,186

129,565,655

-

1,015,992
1,015,992

(126,980,801)
1,193,385
1,193,385

129,565,655
129,565,655
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.3 ยอดค้างชําระที่เกิ ดจากการซื้อ/ขายสิ นค้าและบริการ (ต่อ)
ยอดคงค้าง ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
รายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 13)
บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
เงินปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 13)
(รวมอยู่ในลูกหนี้อ่นื กิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
บริษทั ร่วม
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 26)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

7,130,598

-

-

5,914,545

-

5,914,545

-

472,241
472,241

691,328
471,681
1,163,009

-

4,879
4,879

76,824

707,162

76,704

705,701

-

814,706
814,706

2,836,350
2,836,350

2,556,022
814,706
3,370,728
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.4 เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้
บริษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,195,352,900
(604,086,865)
591,266,035

1,157,552,900
1,157,552,900

การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
บาท
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
เงินให้กเู้ พิม่ ระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระหว่างปี
การยกหนี้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,157,552,900
(328,626,500)
828,926,400
71,200,000
(2,900,000)
(15,500,000)
(290,460,365)
591,266,035
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.4 เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี ร้อยละ 6.13
ถึงร้อยละ 7.38 และไม่มดี อกเบีย้ มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รบั รู้ผลกระทบจาการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เป็ นครัง้ แรก
(หมายเหตุ 5) โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ น
จํานวน 328.63 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 บริษทั ได้ยกหนี้เงินให้กูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
เป็ นจํ า นวนเงิน 30.50 ล้านบาท ส่ ง ผลให้บ ริษัท รับ รู้ก ารผลขาดทุ น ด้านเครดิต ที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้น ที่รบั รู้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 จํานวน 15 ล้านบาท และรับรู้เป็ นผลขาดทุ นจากการยกหนี้ให้เป็ นจํานวน 15.50 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
เนื่องจากเงินให้กู้ยมื มีระยะสัน้ มูลค่ายุตธิ รรมจึงมีมลู ค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่ม ี
สาระสําคัญ
การด้อยค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ และระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี ส้นิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 - คํานวณตาม TAS 101
จํานวนทีป่ รับปรุงกับกําไรสะสมต้นปี
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คํานวณตาม TAS 101)
การยกหนี้
รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ในกําไรหรือขาดทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คํานวณตาม TAS 101)

328,626,500
328,626,500
(15,000,000)
290,460,365
604,086,865
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการ

-

42,500,000
42,500,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
14,000,000
14,000,000

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

การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
บาท
บาท
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การจ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

42,500,000
(42,500,000)
-

58,500,000
(44,500,000)
14,000,000

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และมีกําหนด
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูจ้ ากผูบ้ ริหารคนสําคัญ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ มื เป็ นเงินกูร้ ะยะสัน้ มูลค่ายุตธิ รรมจึงมีมลู ค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสําคัญ
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
38.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิ จการ
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายหรือค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริหารสําคัญของกิจการมีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

39

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

43,918,201
1,792,526
45,710,727

28,782,340
1,704,203
30,486,543

70,134,202
4,981,678
75,115,880

32,822,952
1,554,291
34,377,243

ภาระผูกพัน
39.1 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กิจการมีภาระจากการคํ้าประกันการขายและเช่ากลับคืนให้กบั บริษทั ย่อย เป็ นจํานวน
3.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 4.91 ล้านบาท) (หมายเหตุ 24)
39.2 หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกิจการ เพื่อคํ้าประกัน
สัญญาก่อสร้างและเพื่อการดําเนินธุรกิจ จํานวน ไม่ม ี (พ.ศ. 2562 : จํานวน 58.30 ล้านบาท) และจํานวน 0.50 ล้านบาท
(พ.ศ. 2562 : จํานวน 1.50 ล้านบาท) ตามลําดับ
39.3 ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาแฟรนไชส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันสําหรับค่าตอบแทนต่อเนื่องในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
สถาบันสอนภาษาดังต่อไปนี้
38.3.1 ค่าธรรมเนียมต่อเนื่องในอัตราคงที่ ของรายได้ทเ่ี กิดจากการดําเนินงานของสถาบันสอนภาษา
38.3.2 ค่าธรรมเนียมต่อเนื่องในอัตราคงที่ ของรายได้ทเ่ี กิดจากการดําเนินงานของแฟรนไชส์
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บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
39

ภาระผูกพัน (ต่อ)
39.4 สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวสําหรับพืน้ ทีภ่ ายในศูนย์การค้าและสัญญาเช่าอาคาร
หลายฉบับโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญ ญาต่างๆ กัน ซึ่งตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สัญ ญาเช่าระยะยาวทัง้ หมด
ได้รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าตามรายละเอียดในหมายเหตุ 5.2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ สําหรับพืน้ ทีภ่ ายในศูนย์การค้า
ยอดรวมของจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,408,106
2,408,106

162,638,398
139,122,104
301,760,502

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
-

5,965,589
11,784,920
17,750,509
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