บริษัท บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่ างกาลรวม
และงบการเงินระหว่ างกาลเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้า ได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 งบกํา ไรขาดทุ น รวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าว จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัย สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่ แ สดงความเห็ น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
ทางการบัญชี เกี่ ยวกับเรื่ อง ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์ ดังนั้นงบกําไรขาดทุนรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่แสดงเปรี ยบเทียบได้มีการปรับปรุ งย้อนหลังจากผลกระทบจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้สอบทานรายการปรับปรุ งที่มีต่องบการเงินสําหรับงวดดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าเห็น
ว่ารายการปรับปรุ งดังกล่าวมีความเหมาะสม และได้นาํ ไปปรับปรุ งโดยถูกต้องตามควรแล้ว
(นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196
10 พฤษภาคม 2559

บริษัท บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2559
1. ลักษณะธุรกิจ
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
สถานะทางกฎหมาย
สถานที่ต้ งั บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3199 อาคาร มาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น B1,G, 2, 3, 8, 9-10, 30-34
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
(1) จัดหา ผลิตรายการ และขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์
(2) ลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมซึ่งดําเนินธุรกิจ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ข้อ. 10

1.2 ข้อมูลสัญญาร่ วมดําเนินกิจการ
1.2.1 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมดําเนินกิจการส่ ง
โทรทัศน์สีกบั องค์การสื่ อสารมวลชนแห่ งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามสัญญาลงวันที่ 28 เมษายน 2521 แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2532 โดยได้รับสิ ทธิร่วมดําเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทรัพย์สิน
ที่บริ ษทั ย่อยได้กระทําขึ้นหรื อได้จดั หามาไว้สําหรั บใช้ในการดําเนิ นการตามสัญญานี้ ให้ตกเป็ นทรั พย์สินของ
อ.ส.ม.ท. นับแต่วนั ที่ได้กระทําหรื อได้จดั หา ซึ่งบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวได้
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี แก่ อ.ส.ม.ท. ตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญา
1.2.2 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าเวลาจัดรายการ
และโฆษณากับ อ.ส.ม.ท. ตามสัญญาลงวันที่ 25 มกราคม 2533 และแก้ไขใหม่ ลงวันที่ 22 กันยายน 2537 โดยได้รับ
สิ ทธิ ในการจัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5 เมกะเฮิร์ตซ กรุ งเทพมหานคร จนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับอายุสัญญาร่ วมดําเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้มี
ข้อตกลงว่า หากสัญญาร่ วมดําเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สีสิ้นสุ ดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนครบกําหนดอายุสัญญาให้ถือ
ว่าสัญญานี้เป็ นอันสิ้ นสุ ดด้วย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายค่าเช่าเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นรายเดือนแก่ อ.ส.ม.ท.
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
1.2.3 ในเดือนสิ งหาคม 2547 ได้มีการยุบเลิก อ.ส.ม.ท. และมีการจัดตั้งบริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ขึ้นมา
รับโอนกิจการ สิ ทธิ หนี้ ความรับผิด และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่มีอยูข่ อง อ.ส.ม.ท.

-21.3 ข้อมูลสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลภาคพื้นดิ น ประเภทบริ การธุ รกิ จ
ระดับชาติ
บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตฯ”)
รวม 3 ใบอนุ ญาตฯ ได้แก่ หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดปกติ และ
หมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) โดยใบอนุญาตฯดังกล่าว มีระยะเวลาการอนุญาตเป็ นเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รับอนุญาต (ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ นสุ ดวันที่ 24 เมษายน 2572)
ภายใต้ใบอนุ ญาตฯดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ย่อยจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต ค่าธรรมเนี ยมอื่น
และนําส่ งเงินรายปี เข้ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะตามประกาศ กสทช.
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
เข้าทําสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับองค์การ
กระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อส่ งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่าน
บริ การโครงข่ายของ ส.ส.ท. ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่าย
ค่าใช้บริ การโครงข่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และพระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นงบการเงินของ BEC-TERO MYANMAR COMPANY LIMITED และ
FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ และในการ
จัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวมได้มีการปรับปรุ งงบการเงิน ให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควร
อ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

-32.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมได้จดั ทําขึ้น โดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
กับบริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วม ดังต่อไปนี้
รายการ
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรง
1. บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
2. บริ ษทั รังสิ โรตม์วนิช จํากัด
3. บริ ษทั นิวเวิลด์ โปรดัก๊ ชัน่ จํากัด
4. บริ ษทั บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
5. บริ ษทั ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชัน่ จํากัด
6. บริ ษทั บีอีซี แอสเซท จํากัด
7. บริ ษทั บีอีซี สตูดิโอ จํากัด
8. บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
9. บริ ษทั สํานักข่าว บีอีซี จํากัด
10. บริ ษทั บางกอกเทเลวิชนั่ จํากัด
11. บริ ษทั บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
12. บริ ษทั บีอีซี ไอที โซลูชนั่ จํากัด
13. บริ ษทั แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จํากัด
14. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
15. บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
16. บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด

ถือหุน้ ร้อยละ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
59.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
59.99
99.99
99.99

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

-4รายการ
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
1. บริ ษทั ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1. บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด
2. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ซีเนริ โอ จํากัด
3. บริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด)
4. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด
5. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด
6. BEC-TERO MYANMAR COMPANY LIMITED

ถือหุน้ ร้อยละ
จัดตั้งขึ้นใน
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 ประเทศ
59.99

59.99

ไทย

59.99
50.00
99.99
50.00
99.99

59.99
50.00
99.99
99.99
50.00
99.99

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1. FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED

49.00

49.00

2. บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

50.10

50.10

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
ไทย

2.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมแล้ว
2.4 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี บัญชีปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี แ ละการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และกลุ่ม
บริ ษทั
2.5 งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ ไ ด้จ ัด ทําขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ ม เว้นแต่ จะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ นในนโยบาย
การบัญชี

-53. รายการปรับปรุงงวดก่อน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดงบการเงิ นรวมสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2558 เกี่ยวกับเรื่ อง ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เนื่ องจากระยะเวลาการจ่ายชําระ
ค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ถือได้ว่านานเกิ นกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่ อตามปกติ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จึ งต้องกําหนดราคาทุนของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์น้ ัน ให้มี
มูลค่าเทียบเท่าเงินสดคิดลดจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ณ วันที่รับรู ้รายการ และบันทึกผลต่าง
ระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชําระ เป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จึงปรับย้อนหลัง
งบการเงินเกี่ ยวกับราคาทุนของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ดังนั้นข้อ มู ล งบการเงิ น รวมสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบจึงเป็ นข้อมูลที่จดั ทําขึ้นจากผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
มีดงั นี้
ผลกระทบจากรายการปรับปรุ งงวดก่อน
หน่วย : พันบาท
งบกําไรขาดทุนรวม
ตามที่เคยเสนอ
รายการปรับปรุ ง
ปรับปรุ งใหม่
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายงานไว้แล้ว
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
2,276,040
(9,717)
2,266,323
ต้นทุนทางการเงิน
2,566
44,537
47,103
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
197,450
(6,964)
190,486
การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
743,944
(27,855)
716,089
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
13,903
(1)
13,902
กําไรสําหรับงวด
757,847
(27,856)
729,991
กําไรต่อหุน้ ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.37
(0.01)
0.36
หน่วย : พันบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําไรสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้แล้ว
757,847
683,537
13,242
696,779

รายการปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

(27,856)

729,991

(27,855)
(1)
(27,856)

655,682
13,241
668,923

-6หน่วย : พันบาท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้แล้ว
3,723,398
246,234

รายการปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

(105,539)
(4)

3,617,859
246,230
หน่วย : พันบาท

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการใช้คลื่นความถี่
ต้นทุนทางการเงิน

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไว้แล้ว
955,297

รายการปรับปรุ ง

106,422
2,566

ปรับปรุ งใหม่

(34,820)

920,477

(9,717)
44,537

96,705
47,103

4. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิ
ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยในปี 2559 มีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติม ดังนี้
ลูกหนี้จากการจําหน่ ายเงินลงทุน
ลูกหนี้ จากการจําหน่ายเงินลงทุน แสดงตามมูลค่าเทียบเท่าเงินสด โดยวิธีคิดลดจํานวนเงินที่ตอ้ งรับชําระ
เพื ่อ ให้เ ป็ นมูล ค่า ปั จ จุบ นั โดยใช้อ ตั ราคิด ลดเงิน กู ย้ ืม ส่ ว นเพิ ่ม ของบริ ษ ทั ผลต่า งระหว่า งราคาเทีย บเท่า
เงินสดกับจํานวนเงินที่จะได้รับชําระทั้งหมดในอนาคต บันทึกเป็ นดอกเบี้ยรับตลอดอายุของการรับชําระ
5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
รายการ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจําธนาคารระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
1,361,000
31,980
1,392,980

1,090,697
31,842
1,122,539

101,581
101,581

160,992
160,992

-76. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558

รายการ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ จากการรับคืนสิ นค้า
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

696,590
286,361
10,634
11,419
11,166
1,016,170
(14,299)
(2,031)
999,840
78,462
1,078,302
44,747
(2,840)
41,907
77,089
118,996
1,197,298

739,438
346,515
13,167
14,914
14,164
1,128,198
(14,463)
(3,059)
1,110,676
82,958
1,193,634
36,196
36,196
65,315
101,511
1,295,145

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
110
110
110
600,950
601,060
802
802
802
601,862

1,821
1,821
1,821
1,088,594
1,090,415
962
962
962
1,091,377

7. เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการ
บริษัทให้ ก้ ยู มื แก่
-บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
รับชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

-

-

50,000
(50,000)
-

90,000
(40,000)
50,000 3.250-3.750 3.250-3.750

-8-

รายการ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

2. บริ ษทั ยู แอนด์ ไอ คอร์ โปเรชัน่ จํากัด

3.

4.

5.

6.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
ให้กเู้ พิม่ ระหว่างงวด
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
บริ ษทั บีอีซี แอสเซท จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
รับชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
บริ ษทั ทีวบี ี ทรี เน็ตเวอร์ ค จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
ให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
บริ ษทั บางกอกเทเลวิชนั่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

-

-

93,741
2,500
337
96,578
(96,578)
-

90,663
3,078
93,741 3.375-3.550 3.375-3.550
(93,741)
-

-

-

133,659
1,670
135,329

120,560
16,000
4,224
(7,125)
133,659 3.250-3.550 3.250-3.875

-

-

5,634
5,634
(5,634)
-

5,452
182
5,634 3.250-3.450 3.250-3.450
(5,634)
-

-

-

56,700
3,000
59,700
(59,700)
-

53,700
3,000
56,700 3.500-3.800 3.500-4.125
(56,700)
-

-

-

289,150

511,026

ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
รับชําระคืนระหว่างงวด

-

-

-

10,351

-

-

(232,227)

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

-

-

289,150

289,150

3.250-3.450 3.250-3.450

-9-

รายการ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

7. บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

-

-

2,211,257 2,078,168

ให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด

-

-

-

650,000

ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น

-

-

-

61,256

รับชําระคืนระหว่างงวด

-

-

(61,257)

(578,167)

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

-

-

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

-

-

187,539

120,000

ให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด

-

-

30,000

65,000

ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น

-

-

-

2,539

รับชําระคืนระหว่างงวด

-

-

(31,200)

-

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

-

-

186,339

-

-

28,664

26,179

-

-

(607)

2,485

-

-

28,057

28,664

-

-

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

-

8,160

-

-

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ

-

(7,770)

-

-

-

390
(390)

-

-

-

-

-

-

28,057

28,664

2,150,000 2,211,257 3.500-3.625 3.375-4.125

8. บริ ษทั สํานักข่าว บีอีซี จํากัด

รวมเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
บริษัทย่ อยให้ ก้ ยู มื แก่

187,539 3.250-3.550 3.250-3.550

2,760,818 2,871,605

- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
1. FOREVER BEC-TERO CO., LTD.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
บวก(หัก) กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
2. บริ ษทั บีอีซี-เทโร คอมคอม จํากัด*

รับชําระคืนจากการชําระบัญชี
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุ ทธิ

* บริ ษทั บีอีซี-เทโร คอมคอม จํากัด ได้ชาํ ระบัญชีเสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

2,760,818

2,871,605

7.00

7.00

-

2.00

-108. เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษทั อืน่
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

รายการ

บริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด)
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
รับโอนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
จากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
รับชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

-

-

20,000
(10,000)
10,000

-

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

1.375

-

9. เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายการ
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
บวก ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย-มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
266,047
(176,224)
89,823
128,032
217,855

266,047
(176,224)
89,823
136,187
226,010

-1110. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
รายการ

หน่วย : พันบาท
สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
ตามวิธีราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

บริ ษทั ย่อย
1.บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
99.99
2.บริ ษทั รังสิ โรตม์วนิช จํากัด
99.99
3.บริ ษทั นิวเวิลด์ โปรดัก๊ ชัน่ จํากัด
99.99
4.บริ ษทั บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
99.99
5.บริ ษทั ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชัน่ จํากัด
99.99
6.บริ ษทั บีอีซี แอสเซท จํากัด
99.99
7.บริ ษทั บีอีซี สตูดิโอ จํากัด
99.99
8.บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
99.99
9.บริ ษทั สํานักข่าว บีอีซี จํากัด
99.99
10.บริ ษทั บางกอกเทเลวิชนั่ จํากัด
99.99
11.บริ ษทั บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
99.99
12.บริ ษทั บีอีซี ไอที โซลูชนั่ จํากัด
99.99
13.บริ ษทั แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จํากัด
99.99
14.บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
59.99
15.บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
99.99
16.บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด
99.99
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั บีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1. FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED
49.00
2.บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด* 50.10
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม)

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
59.99
99.99
99.99

299,999
35,000
59,999
42,997
34,999
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000

299,999
35,000
59,999
42,997
34,999
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000

25,000
25,000
15,000
15,000
1,000
1,000
122,116 122,116
199,992 199,992
199,992 199,992
1,086,094 1,086,094
(85,461) (85,461)
1,000,633 1,000,633

49.00
50.10

387
5,010

387
5,010

138,100
14,767
152,867

140,226
19,274
159,500

* ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจาก บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม ร้อยละ 49.70

-12รายการทีเ่ กิดขึน้ กับบริษัทย่อย
บริษัทย่ อยทีถ่ ือหุ้นโดยบริษทั บีอซี ี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีอซี ี-เทโร ศาสน จํากัด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด ทั้งจํานวนในราคา 135 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั
อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด โดยมีรายละเอียดการรับชําระราคาค่าหุ น้ ดังนี้
1. รับชําระค่าหุน้ เป็ นเงินสด โดยมีกาํ หนดระยะเวลารับชําระดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 10,000,000 บาท รับชําระแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 40,000,000 บาท รับชําระเป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 40,000,000 บาท รับชําระเป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2. ได้รับสิ ทธิในการลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์เครื อของสยามกีฬา จํานวนเงิน 45,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้แบ่ง
การใช้สิทธิลงโฆษณา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปี 2561 มูลค่าปี ละ 15 ล้านบาท โดยใช้เกณฑ์มูลค่ายุติธรรม
ในการกําหนดราคาค่าโฆษณา
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ จากการจําหน่ายเงินลงทุนด้วยมูลค่าเทียบเท่าเงินสด โดยวิธีคิดลดจํานวน
เงินที่ตอ้ งรับชําระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ผลต่างระหว่างราคา
เทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินที่จะได้รับชําระทั้งหมดในอนาคต บันทึกเป็ นดอกเบี้ ยรับตลอดอายุของการรับ
ชําระ (ดูหมายเหตุ 12)
บริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษัท รั บ รู ้ ผ ลกํา ไรจากการจํา หน่ า ยเงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น รวมเป็ นจํา นวนเงิ น
135.69 ล้านบาท
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ป มีดงั นี้
สิ นทรัพย์รวม
บริ ษทั

หนี้สินรวม

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558
2559
2558
FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED 578.40 626.09 296.56 339.91
บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 73.65 237.64
44.18 199.17

หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน
31 มี.ค. 31 มี.ค. 31 มี.ค. 31 มี.ค.
2559
2558
2559
2558
85.98 71.11
0.78
(1.45)
207.51
2.49
(9.00)
0.59
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รายการ

ประเภทกิจการ

หน่วย : พันบาท
เงินปันผล
สําหรับงวดสามเดือน

ทุนชําระแล้ว

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
2. บริ ษทั รังสิ โรตม์วนิช จํากัด
3. บริ ษทั นิวเวิลด์ โปรดัก๊ ชัน่ จํากัด
4. บริ ษทั บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
5. บริ ษทั ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชัน่ จํากัด
6. บริ ษทั บีอีซี แอสเซท จํากัด
7. บริ ษทั บีอีซี สตูดิโอ จํากัด (*)
8. บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
9. บริ ษทั สํานักข่าว บีอีซี จํากัด
10. บริ ษทั บางกอกเทเลวิชนั่ จํากัด
11. บริ ษทั บางกอกแซทเทิลไลท์
แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (*)
12. บริ ษทั บีอีซี ไอที โซลูชนั่ จํากัด

13. บริ ษทั แซทเทิลไลท์ ทีวี
บรอดคาสติ้ง จํากัด (*)
14. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
โฆษณาทางโทรทัศน์
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลาโฆษณา
ทางโทรทัศน์
ให้บริ การอุปกรณ์หอ้ งสตูดิโอ
ผลิตรายการและดําเนินการสถานีวทิ ยุ
ดําเนินการถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน
ผลิตรายการและให้บริ การ
อุปกรณ์หอ้ งสตูดิโอ
จัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์
ผลิตรายการข่าว
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
โฆษณาทางโทรทัศน์
ให้บริ การรับ-ส่ งสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และให้บริ การดูแลรักษา
ให้บริ การโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
โฆษณาทางโทรทัศน์
ผลิตและส่ งเสริ มการจําหน่ายเพลง
จัดแสดงคอนเสิ ร์ต
ผลิตภาพยนตร์และละคร

300,000
5,000

300,000
5,000

-

-

5,000

5,000

-

-

1,000
35,000
30,000
5,000

1,000
35,000
30,000
5,000

-

-

5,000

5,000

-

-

5,000
5,000

5,000
5,000

-

-

25,000

25,000

-

-

15,000

15,000

-

-

1,000

1,000

-

-

200,000

200,000

6,000

64,800

* ยังไม่เริ่ มดําเนินการ
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รายการ

ประเภทกิจการ

15. บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
16. บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด
บริ ษทั ที่ถือหุน้ โดย
1. บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ทีวบี ี ทรี เน็ตเวอร์ค จํากัด

ลงทุนในธุรกิจอินเตอร์เน็ต
ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

จัดหา ผลิตรายการและขายเวลาโฆษณา
ทางโทรทัศน์

2. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

2. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ซีเนริ โอ จํากัด
3. บริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด)
4. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด
5. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด
6. BEC-TERO MYANMAR
COMPANY LIMITED

บริ ษทั ร่ วม
1. FOREVER BEC-TERO COMPANY
LIMITED
2. บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

ให้บริ การทําโฆษณา / บริ การรับจอง
และขายบัตรเข้าชมการแสดง /
บริ การสํารองที่นงั่ และจําหน่าย
ตัว๋ รถโดยสาร/จําหน่ายของเล่น
ของที่ระลึกและของชําร่ วย
ดําเนินการจัดแสดงเพลงบนเวที
บริ หารและจัดการสโมสรฟุตบอล

หน่วย : พันบาท
เงินปั นผล
ทุนชําระแล้ว
สําหรับงวดสามเดือน
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558
200,000
200,000
200,000
200,000
-

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000
-

40,000
10,000

ขายเวลาโฆษณาและให้คาํ ปรึ กษาด้านการ
49,960
49,960
พัฒนารายการวิทยุ
จัดงานและบริ หารกิจกรรมด้านกีฬา
50,000
50,000
บริ การรั บ จองและขายบัต รเข้ า ชมการ
6,215
6,215
แสดง จัดหาและผลิตรายการบันเทิง
(USD200,000) (USD200,000)
จัดแสดงคอนเสิ ร์ต และการแสดงโชว์ ผลิต
และจําหน่ายเทปเพลง แผ่นเสี ยง ซี ดี และวี
ซีดี ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จัดหา ผลิตรายการบันเทิงและขายเวลา
789
789
โฆษณาทางโทรทัศน์ในสาธารณรัฐแห่ ง (USD25,000) (USD25,000)
สหภาพเมียนมาร์
จัดคอนเสิ ร์ตศิลปิ นจากต่างประเทศ
10,000
10,000
ในประเทศไทย
รวมเงินปันผล
- เงินปันผลที่บริ ษทั รับจากบริ ษทั ย่อย
- เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

-

30,600

-

18,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,600
6,000
30,600

82,800
64,800
18,000

-1511. สิ ทธิการใช้ คลืน่ ความถี่รอตัดจําหน่ าย
หน่วย : พันบาท
รายการ
ราคาทุน
สิ ทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ยกมา
บวก ค่าตัดจําหน่ายในระหว่างงวด
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ยกไป
สิ ทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
5,882,858

5,882,858

661,889
96,705
758,594
5,124,264

269,698
392,191
661,889
5,220,969

บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดี ย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตฯ”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ
ด้วยราคาประมู ลรวมทั้งสิ้ น 6,471 ล้านบาท (ไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม) และค่ าเอกสารการประมู ลเป็ นจํานวนเงิ น
3 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 6,474 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้บนั ทึกราคาทุนของสิ ทธิ การใช้
คลื่ นความถี่ รอตัดจําหน่ ายเที ยบเท่ าเงิ นสดโดยวิ ธี คิ ดลดจํานวนเงิ นที่ ต ้องจ่ ายชําระ เพื่ อให้ เป็ นมู ลค่ าปั จจุ บ ัน
เป็ นจํานวนเงิน 5,882.86 ล้านบาท
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3 ใบอนุญาตประกอบด้วย
1. หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสูง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3,530 ล้านบาท
2. หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดปกติ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2,275 ล้านบาท
3. หมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 666 ล้านบาท
ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในการประมูล บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ งของทั้ง
3 ใบอนุ ญาตฯ รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,561.24 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ งรวมเงินประกันการประมูลใบอนุ ญาตฯ
จํานวน 203 ล้านบาทแล้ว พร้อมวางหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินในส่ วนที่เหลือเป็ นจํานวน
เงิ น 5,362.73 ล้านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ให้กับคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ แ ล้ว เมื่ อวัน ที่ 10 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 สํ า หรั บค่ าธรรมเนี ย มส่ ว นที่ เ หลื อจํา นวนเงิ น รวม
5,011.90 ล้านบาท จะต้องชําระให้เสร็ จสิ้ นภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาตฯ โดยแยกชําระดังนี้
1. กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
1,053.10 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริ ษทั ได้ชาํ ระแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
2. กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
1,091.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

-163. กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
1,091.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 4 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
888.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
888.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
12. ลูกหนีจ้ ากการจําหน่ ายเงินลงทุน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

31 มี.ค. 2559

จํานวนเงินสดที่จะได้รับ
จํานวนเงินสดที่จะได้รับในอนาคต (ดูหมายเหตุ 10)
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
รับรู ้เป็ นดอกเบี้ยรับในงวด
ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี-สุ ทธิ

80,000
(6,147)
518
(5,629)

มูลค่ายุติธรรมของจํานวนเงินสดที่จะได้รับ

74,371

ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน (ดูหมายเหตุ 10)

45,000

รวมลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุน

119,371

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
รายการ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
4,244
210,000
210,000
210,000
214,244

เงิ นกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น คํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษ ทั ย่อย และบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั
(ดูหมายเหตุ 24.7.2)

-1714. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
รายการ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
905,660
1,021,158
121,444
125,888
1,027,104
1,147,046

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
488,229
509,705
1,903
5,714
490,132
515,419

15. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
รายการ
บริษัทกู้ยมื จาก
- บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ทบเป็ นเงินต้น
จ่ายชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
2. บริ ษทั รังสิ โรตม์วนิช จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ทบเป็ นเงินต้น
จ่ายชําระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
3. บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
บริษัทย่ อยของบริษัทย่ อยกู้ยมื จาก
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
กูเ้ พิ่มระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

-

-

620,725
620,725

300,000
900,000
20,725
(600,000)
620,725

-

-

1,574,935
(524,935)
1,050,000

750,000
1,000,000
24,935
(200,000)
1,574,935

-

-

150,000
150,000
1,820,725

150,000
150,000
2,345,660

300
300
300

-

1,820,725

2,345,660

3.250

3.250-3.875

3.250-3.375 3.250-3.875

3.250

3.250

7.000

-

-1816. สิ ทธิการใช้ คลืน่ ความถี่ค้างจ่ าย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559
รายการ

มูลค่าอนาคต

ดอกเบี้ย

ของจํานวนเงิน

รอตัดบัญชี

ที่ตอ้ งจ่าย
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

มูลค่าปั จจุบนั

มูลค่าอนาคต

ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั

รอตัดบัญชี

ของจํานวนเงิน

ที่ตอ้ งจ่าย

ที่ตอ้ งจ่าย

1,091,200

(160,497)

930,703

1,091,200

(160,497)

930,703

2,867,600

(98,038)

2,769,562

2,867,600

(137,612)

2,729,988

3,958,800

(258,535)

3,700,265

3,958,800

(298,109)

3,660,691

ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

หน่วย : พันบาท

รายการ
มูลค่าปั จจุบนั ณ ต้นงวด
จ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดอกเบี้ยจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ณ ปลายงวด

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
3,660,691
4,544,968
(1,053,100)
39,574
168,823
3,700,265
3,660,691

สิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีกาํ หนดชําระเป็ นรายปี ซึ่ งจะ
เสร็ จสิ้ นภายในปี 2562 (ดูหมายเหตุ 11)
สิ ทธิการใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

-1917. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
หน่วย : พันบาท

รายการ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
บวก ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด
หัก ผลประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้กลับรายการระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
573,656

503,607

49,989

49,648

10,611
3,891
(1,367)
586,791

33,438
31,414
11,182
(5,985)
573,656

900
347
51,236

(1,698)
1,488
551
49,989

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้
รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
ร้อยละ 2.8 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 10 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 19 ต่อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 2.8 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 10 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 10 ต่อปี

18. เงินปันผลจ่ ายและค่ าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลจาก
ผลประกอบการปี 2558 แก่ผถู ้ ือหุ ้นจํานวน 2,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 1.40 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,800 ล้านบาท
ซึ่ งเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลแก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 2,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 2 กันยายน 2558 ส่ วนที่เหลือในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท จํานวนเงิน 1,400
ล้านบาท กําหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวรวมทั้งได้มีการอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็ นเงิน
บําเหน็จกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 18 ล้านบาทและเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราที่กาํ หนดไว้

-20เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่
ได้จ่ายไปแล้วแก่ผูถ้ ือหุ ้นในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2557 ได้มี
มติใ ห้จ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาล ในอัต ราหุ ้น ละ 1.00 บาท เป็ นจํา นวนเงิน 2,000 ล้า นบาท ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้จ่า ย
เงิน ปั น ผลระหว่า งกาลแล้ว ในวัน ที ่ 4 กัน ยายน 2557 และได้ม ีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้จ ่า ยเงิน ปั น ผล สํา หรับ ผลการ
ดํา เนิ น งานปี 2557 งวดหลัง อีก ในอัต ราหุ ้น ละ 1.00 บาท จํา นวนเงิน 2,000 ล้า นบาท ซึ่ ง ได้จ่า ยแล้ว ในวัน ที่
28 พฤษภาคม 2558 รวมเงินปั นผลที่มีมติให้จ่าย อัตราหุ ้นละ 2.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 4,000 ล้านบาท รวมทั้ง
ได้มีการอนุ มตั ิ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 เป็ นเงินบําเหน็จกรรมการ จํานวนเงิน 18 ล้านบาท
และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราที่กาํ หนดไว้
19. ต้ นทุนทางการเงิน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ค่าตัดจําหน่ายดอกเบี้ยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดอกเบี้ยจ่าย
รวมต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
39,574
44,537
3,318
2,566
42,892
47,103

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
16,550
16,550

9,398
9,398

20. การจําแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการใช้คลื่นความถี่
ค่าตัดจําหน่ายผลประโยชน์จ่ายเพิ่ม
ค่านายหน้าและส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2559

2558

(1,491)
1,364,760
15,529
38,236
455,568
38,264
5,201
54,475
96,705
11,663
111,225
119,628
385,006
2,694,769

(1,146)
1,508,341
364,440
36,728
471,325
31,793
9,719
55,264
96,705
11,535
117,040
123,930
365,687
3,191,361

312
579,234
11,257
25,035
1,049
67
411
21,843
28,385
667,593

(412)
559,385
11,158
22,818
684
8
472
18,650
14,473
627,236

-2121. ภาษีเงินได้
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลทางภาษี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม
2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น เงินปั นผลรับ หรื อเป็ นรายจ่ายที่ตอ้ งห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ เช่น หนี้ สงสัยจะสู ญ ขาดทุน
จากการด้อยค่า เป็ นต้น
บริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยคํานวณในอัตราร้อยละ 15 และ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คํานวณในอัตรา
ร้อยละ 25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย
รายการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
165,143
240,994
(11,746)
153,397

(50,508)
190,486

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
44,639

63,411

(10,256)
34,383

(39,126)
24,285

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 สิ นทรั พย์/หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ป ระกอบด้ว ย
ผลแตกต่างชัว่ คราวดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

รายการ
ผลสะสมของผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในงบกําไรขาดทุน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การคํานวณค่าเสื่ อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การคํานวณค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่ที่ต่างจากภาษี
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ละครรอตัดบัญชีในอัตราที่ต่างจากภาษี
การคํานวณกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนที่ต่างจากภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
3,310
176,224
16,743
578,841
(3,248)
270,890
50,032
5,629
560,217
1,658,638

3,310
176,224
16,743
532,774
(3,248)
226,523
615,843
1,568,169

176,224
51,236
114

176,224
51,687
114

50,032
277,606

228,025

-22หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

รายการ
ผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในกําไรสะสม
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในองค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (อัตราภาษี 20%)

-

31,736

-

(128,032)
1,530,606
306,121

(136,187)
1,463,718
292,744

(128,032)
149,574
29,915

(1,698)
(136,187)
90,140
18,028

22. รายการระหว่ างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการบางส่ วนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้น การมีผถู ้ ือหุ ้นหรื อ
มีกรรมการร่ วมกัน รายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั รายการค้าที่เกิ ดกับ
บุค คลภายนอก ผลของรายการดัง กล่า วได้แ สดงไว้ใ นงบการเงิน นี้ ต ามมูล ฐานที ่ต กลงร่ ว มกัน โดยบริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อยกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ดังนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั ย่อย

ดูหมายเหตุ 10

2. บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ดูหมายเหตุ 10

3. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
3.1 บริ ษทั มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จํากัด

มีผถู้ ือหุน้ และ/กรรมการร่ วมกัน

3.2 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มิลเลียนแนร์
บริ ษทั มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่
3.3 บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) มีกรรมการร่ วมกัน
และบริ ษทั ย่อย
4. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
4.1 Television Broadcasts Limited
4.2 Forever Group Co., Ltd.
4.3 บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จํากัด
4.4 บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ (เอชเค) จํากัด

บริ ษทั ที่ ถือหุ ้นบริ ษทั ที วีบี ทรี เน็ตเวอร์ ค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ของ
บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ที่ถือหุ ้น Forever BEC-TERO Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของ
บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษ ัท ที่ ถื อ หุ ้น บริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร ทรู วิ ชั่น ส์ จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ของบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษ ทั ที่ ถือ หุ ้นบริ ษ ทั ไลฟ์ เนชั่น บี อีซี -เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ร่ ว มของบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร เอ็น เตอร์ เ ทนเม้น ท์ จํา กัด
(มหาชน)
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รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ มีดงั นี้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น (หมายเหตุ 7)
- บริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
รวม
3. เงินปั นผลค้างรับ
- บริ ษทั ย่อย
4. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
5. ขายละคร
- บริ ษทั ย่อย
6. ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
7. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินประกันอาคารเช่า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

-

-

4
21,633
56,825
78,462

427
25,783
56,748
82,958

600,950
600,950

1,088,594
1,088,594

77,089
155,551

65,315
148,273

600,950

1,088,594

28,057
28,057

28,664
28,664

2,760,818
2,760,818

2,871,605
2,871,605

1,405,989

1,399,989

-

-

5,858
5,858

4,840
605
5,445

49,017
49,017

81,540
81,540

-

-

82,228

421,264

25,000

-

25,000

-

47,513

47,513

10,420

10,420
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8. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
9. เงินกูย้ มื ระยะสั้น (หมายเหตุ 15)
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
10. ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
รายการในงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
12. รายได้จากการขายเวลาโฆษณา
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
13. รายได้จากการให้ใช้ลิขสิ ทธิ์และบริ การอื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
14,808
4,776
7,489
27,073
300
300
1,740
1,740

2,148
8,221
4,779
15,148

162,185
216
162,401

155,013
147
155,160

-

1,820,725
1,820,725

2,345,660
2,345,660

19,994
19,994

37,647
37,647

1,730
1,730

10,488
38,990
5,158
2,406
489
12,894
44,637
งบการเงินรวม
2559
2558
7,599
7,599
18,061
4
743
18,808

594
9,720
10,314
135
1,919
1,075
3,129

29,558
63,016
29,558
63,016
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
237,126
237,126

233,772
233,772

569,909
569,909

481,907
481,907

-25รายการในงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
14. รายได้จากการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
15. รายได้จากการขายสิ นค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
16. รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 10)
- บริ ษทั ย่อย
17. รายได้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
18. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
19. ต้นทุนการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
20. ค่าใช้จ่ายในการขาย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2559
2558
5,229

-

5,988
5,988

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

22,581
22,581

1,449
1,449

-

-

-

6,000

64,800

5,297
158
5,455

1,304
1,304

25,752
25,752

27,927
27,927

6,400
39,417
45,817

48,091
48,091

79,870
184
80,054

82,008
13
82,021

3,000

-

-

-

75

-

-

-

-26รายการในงบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
21. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
22. ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
-

-

646
32,769
33,415
-

36
33,838
268
34,142
-

8,617
10,998
19,615

6,670
10,031
16,701
9,398
9,398

10

5

16,550
-

10

5

16,550

23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจเดียว คือธุ รกิจด้านบันเทิงและสันทนาการ และดําเนิ น
ธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ คือในประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้นรายได้ กําไร และ
สิ นทรัพย์ ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานทางธุรกิจและส่ วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ โดยส่ วนงานที่อยูใ่ นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีจาํ นวนเงินไม่เป็ นสาระสําคัญ
24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารพาณิ ชย์
- คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ
- คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
- คํ้าประกันการชําระเงินค่าถ่ายทอดสดสัญญาณการแข่งขัน เทปบันทึกภาพ
การแข่งขัน และรายการต่างๆของรายการฟุตบอลต่างประเทศ
- คํ้าประกันการทําสัญญาร่ วมดําเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี
- คํ้าประกันการปรับปรุ งเครื่ องมือและอุปกรณ์ตามสัญญาร่ วม
ดําเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สีแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3
- อื่น ๆ

งบการเงินรวม

4,235.92
206.72
182.67
10.00
71.52
10.36

-2724.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น B1, G, 2-11, 21-28
และ 30-34 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร กับ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์มิลเลียนแนร์ มีระยะเวลา 3 ปี
- บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่ของอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (M II) ชั้น B2 และ 2-12 มีระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559
- บริ ษัท ย่ อ ยได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ข องอาคารใบหยกสอง ชั้น 84 มี ร ะยะเวลา 3 ปี นับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่
17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

รายการ

งบการเงินรวม

ค่าเช่าพื้นที่ อุปกรณ์และส่ วนตกแต่งในพื้นที่เช่า (ต่อเดือน)
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (M II)
อาคารใบหยกสอง
รวม
ค่าบริ การส่ วนกลาง (ต่อเดือน)
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (M II)
รวม
รวมทั้งสิ้ น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

6.00
2.86
1.20
10.06

2.05
2.05

4.01
1.90
5.91
15.97

1.37
1.37
3.42

- บริ ษทั ย่อยรั บโอนสิ ทธิ สัญญาเช่ าช่ วงที่ดินจากบริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ ตคลับ จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั
บี อี ซี -เทโร ศาสน จํา กัด ) มี ร ะยะเวลาคงเหลื อ 8 ปี 11 เดื อ น นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2559 ถึ ง วัน ที่
31 ธันวาคม 2567 โดยต้องจ่ายค่าเช่าช่วงที่ดิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้

รายการ
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าห้าปี
รวมทั้งสิ้ น

หน่วย : ล้านบาท
จํานวนเงินขั้นตํ่า
1.20
5.73
6.21
13.14

-2824.3 ภาระผูกพันตามสัญญาร่ วมดําเนินกิจการกับ อ.ส.ม.ท.
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด มีสญ
ั ญาร่ วมดําเนินกิจการโทรทัศน์สีกบั
อ.ส.ม.ท. โดยต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
216.10
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
648.94
รวมทั้งสิ้ น
865.04
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ต้องจ่ายค่าผลตอบแทนรายปี ตามสัญญา
เช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5 เมกะเฮิร์ตซ แก่ อ.ส.ม.ท. ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
24.62
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
83.74
รวมทั้งสิ้ น
108.36
24.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างบริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด กับ ส.ส.ท. ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
276.00
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
1,104.00
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าห้าปี
1,990.27
รวมทั้งสิ้ น
3,370.27
24.5 ภาระผูกพันจากสัญญาใช้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมและสัญญาใช้บริ การรวมสัญญาณ
24.5.1 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การช่ องสัญญาณและส่ ง
สัญญาณดาวเทียมกับบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557
ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
41.34
(USD 1,167,599.88)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี
2.75
(USD 77,839.98)
รวมทั้งสิ้ น
44.09

-2924.5.2 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การรวมสัญญาณกับบริ ษทั
ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560
โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
1.15
(USD 32,400.00)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี
0.08
(USD 2,160.00)
รวมทั้งสิ้ น
1.23
24.5.3 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การวงจรสื่ อสารความเร็ ว
สู งกับบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่
30 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
3.29
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี
0.27
รวมทั้งสิ้ น
3.56
24.5.4 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การช่องสัญญาณสื่ อสาร
ดาวเทียมทรานส์พอนเดอร์กบั บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน 25 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
27.13
(USD 766,100.04)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
108.50
(USD 3,064,400.16)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าห้าปี
81.00
(USD 2,287,659.84)
รวมทั้งสิ้ น
216.63

-3024.6 ภาระผูกพันจากค่าสิ ทธิตามสัญญาซื้อล่วงหน้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีภาระค่าสิ ทธิตามสัญญาซื้อล่วงหน้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
จํานวนเงินขั้นตํ่า
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ภาพยนตร์ต่างประเทศ
83.48
83.48
- รายการฟุตบอลต่างประเทศ
247.85
(USD 7,000,000.00)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี
- ภาพยนตร์ต่างประเทศ
8.69
8.69
- รายการฟุตบอลต่างประเทศ
70.81
(USD 2,000,000.00)
รวมทั้งสิ้ น
410.83
92.17
24.7 ภาระผูกพันจากการคํ้าประกัน
24.7.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกัน ดังนี้
- คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ให้กบั บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็ นจํานวนเงิน 4,235.92 ล้านบาท
- คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลให้กบั บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ ง
หนึ่ง เป็ นจํานวนเงิน 206.72 ล้านบาท
- คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการชําระเงินค่าถ่ายทอดสดสัญญาณการแข่งขัน เทปบันทึกภาพการ
แข่งขัน และรายการต่างๆของรายการฟุตบอลต่างประเทศให้กบั บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็ นจํานวนเงิน USD 5,000,000.00
24.7.2 บริ ษทั บี อีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มี ภาระผูกพันจาก
การคํ้าประกัน ดังนี้
- คํ้า ประกัน การกู้ยื ม เงิ น ของบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร เรดิ โ อ จํา กัด (บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท

-31- คํ้าประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาของ Forever Group Co., Ltd. (บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับ
บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)) กับบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน
ไม่เกิน USD 1,200,000
- คํ้าประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาของ Forever BEC-TERO Co., Ltd. (บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั
บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)) และ Forever Group Co., Ltd. (บริ ษทั ที่ถือหุ ้น
Forever BEC-TERO Co., Ltd.) กับ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE
FOOTBALL เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน USD 4,000,000
24.8 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทําสัญญาเลตเตอร์
ออฟเครดิตกับธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นจํานวนเงิน 5.04 ล้านบาท
25. คดีฟ้องร้ อง
25.1 ตามที่บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีขอ้ พิพาทถูก
เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายในเรื่ องผิดสัญญา เป็ นจํานวนเงิ น 2.57 ล้านยูโร ต่ออนุ ญาโตตุ ลาการในประเทศ
สิ งคโปร์ น้ นั บริ ษทั ย่อยขอยุติกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ เพื่อให้คู่พิพาทดําเนิ นการ
ทางศาลไทยตามปกติต่อไป บริ ษทั ย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายใดๆ ดังนั้น จึงไม่ได้บนั ทึกค่าใช้จ่าย
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของข้อพิพาทดังกล่าว
25.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ถูกฟ้ องเป็ นจําเลย
ในฐานผิดสัญญา จํานวนทุนทรัพย์ 25.87 ล้านบาท ซึ่ งคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น แต่บริ ษทั
ย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายใดๆ จากการถูกฟ้ องร้อง ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นจากผลของคดีดงั กล่าว
26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

