บริษัท บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั บี อีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด
(มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนิ นงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงิ น สําหรั บ งวดปั จ จุ บนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่ อ งเหล่ า นี้ มาพิจ ารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ อง
เหล่านี้
การทดสอบมูลค่าสิ ทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 งบการเงิน รวมของบริ ษทั มีสิทธิ ก ารใช้ค ลื่นความถี่ร อตัด จํา หน่ าย เพื่อ ใช้
ดําเนิ นงานธุ รกิจสถานี โทรทัศน์ระบบดิจิตอล จํานวน 4,737.30 ล้านบาท ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีนยั สําคัญต่อ งบ
แสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวม ดังที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16 และ 18 โดยโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลมีการแข่งขันรุ นแรง มีความเสี่ ยงที่ผลการดําเนิ นงานอาจจะไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งอาจทําให้
ค่าสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่ ายเกิดการด้อยค่า ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ

-2ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าสิ ทธิ การใช้คลื่ นความถี่รอตัดจําหน่ ายของผูบ้ ริ หาร โดยวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ในเรื่ องดังกล่าว มีดงั นี้



ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งจัดทําและผ่านการ
อนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
 พิจารณาประมาณการกระแสเงิ นสดคิ ดลด โดยประเมิ นข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลดกับผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ ง รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอัตราคิด
ลดที่ใช้ และทดสอบการคํานวณประมาณการกระแสเงินสด
 ประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่าสิ ทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่ายแสดง
ในมูลค่าที่เหมาะสมแล้ว
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจําปี นั้น ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจํา ปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนิ นการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัด ทํา งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ไม่ ว่า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
-3ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ใน

ระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกัน จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสํ า คัญ ในงบการเงิ น
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ย งเหล่ านั้น และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

-4 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ และได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงิ นในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ก ฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ใ ห้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ย วกับเรื่ อ งดังกล่าว หรื อ ใน
สถานการณ์ที่ย ากที่จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้า พเจ้า พิจ ารณาว่า ไม่ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้
เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

21 กุมภาพันธ์ 2560

(นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

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

ลักษณะธุรกิจ

เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 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
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13

1.2 ข้อมูลสัญญาร่ วมดําเนินกิจการ
1.2.1 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมดําเนิ น
กิจการส่ งโทรทัศน์สีกบั องค์การสื่ อสารมวลชนแห่ งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามสัญญาลงวันที่ 28 เมษายน
2521 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 และครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 โดยได้รับสิ ทธิร่วมดําเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนถึง
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทรัพย์สินที่บริ ษทั ย่อยได้กระทําขึ้นหรื อได้จดั หามาไว้สาํ หรับใช้ในการดําเนินการตาม
สัญญานี้ ให้ตกเป็ นทรัพย์สินของ อ.ส.ม.ท. นับแต่วนั ที่ได้กระทําหรื อได้จดั หา ซึ่งบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ในการ
ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวได้
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปี แก่ อ.ส.ม.ท. ตามที่
ระบุไว้ในสัญญา
1.2.2 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าเวลา
จัดรายการและโฆษณากับ อ.ส.ม.ท. ตามสัญญาลงวันที่ 25 มกราคม 2533 และแก้ไขใหม่ ลงวันที่ 22
กันยายน 2537 โดยได้รับสิ ทธิ ในการจัดรายการและโฆษณาสถานี วิทยุ อ.ส.ม.ท.เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5
เมกกะเฮิร์ตซ กรุ งเทพมหานคร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับอายุสัญญาร่ วมดําเนิ น
กิจการส่ งโทรทัศน์สี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้มีขอ้ ตกลงว่า หากสัญญาร่ วมดําเนิ นกิจการส่ งโทรทัศน์สี
สิ้ นสุ ดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาให้ถือว่าสัญญานี้เป็ 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)
ขึ้นมารับโอนกิจการ สิ ทธิ หนี้ ความรับผิด และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่มีอยูข่ อง อ.ส.ม.ท.

-21.3 ข้อมูลสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริ การธุรกิจ
ระดับชาติ
บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดี ย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุ ญาตให้
ใช้คลื่ นความถี่ เ พื่ อ ให้ บริ การโทรทัศน์ ใ นระบบดิ จิ ตอลภาคพื้ น ดิ น ประเภทบริ การธุ รกิ จ ระดับชาติ
(“ใบอนุญาตฯ”) รวม 3 ใบอนุ ญาตฯ ได้แก่ หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความ
คมชัดปกติ และหมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครั ว จากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) โดยใบอนุ ญาตฯดังกล่าว มีระยะเวลาการอนุ ญาต
เป็ นเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาต (ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ นสุ ดวันที่ 24 เมษายน 2572)
ภายใต้ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ย่อยจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม
อื่ น และนํา ส่ ง เงิ น รายปี เข้า กองทุ น วิ จ ัย และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามประกาศ กสทช.
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้เข้าทําสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับ
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อส่ งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลผ่านบริ การโครงข่ายของ ส.ส.ท. ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571โดยบริ ษทั
ย่อยต้องจ่ายค่าใช้บริ การโครงข่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ได้จ ัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ 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 และในการจัดทํา
งบการเงินรวมได้มีการปรับปรุ งงบการเงินให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกับบริ ษทั ใหญ่

-32.1 งบการเงินรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) กับบริ ษทั ย่อยและ
ส่ 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
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดย บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
1. บริ ษทั ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จํากัด

ถือหุน้ ร้อยละ
2559
2558

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

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

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

59.99

59.99

ไทย

-4รายการ

ถือหุน้ ร้อยละ
2559 2558

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

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 บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด
(เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จํากัด)
4. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด
5. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด
6. BEC-TERO MYANMAR COMPANY LIMITED

59.99
50.00
-

59.99
50.00
99.99

99.99
50.00
99.99

99.99
ไทย
50.00
ไทย
99.99 สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดย บริ 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

49.00 สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
50.10
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

2.2 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.3 มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี บัญชีปัจจุบันซึ่งกลุ่มบริษัทได้ ปฏิบัติแล้ ว ดังนี้
1. กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ภาษีเงินได้
9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่า
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง รายได้
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

-514. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง

15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
27. ฉบับที่ 41

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
28. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
29. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
30. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
31. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
32. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
33. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
34. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
35. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
36. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
37. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี
38. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง

39. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
40. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
เรื่ อง

41. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

-642. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
43. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
44. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
45. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
46. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
47. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
48. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
49. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
50. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
51. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
52. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้น ตํ่า และปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํา หรั บ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
53. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
54. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
55. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
56. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
57. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
2.4 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มผี ลบังคับใช้ ดงั นี้
ให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด

-74. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง

5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง

14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ

-832. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง

41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง

43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอนการบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

-954. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง

55.ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่า และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั อยู่ร ะหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ นํา
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.5 งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. การแก้ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชี
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เกี่ ยวกับเรื่ อง ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ และประกอบกิ จการโทรทัศน์ เนื่ องจากระยะเวลาการจ่ ายชําระค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ และ
ประกอบกิ จการโทรทัศน์ถือได้ว่านานเกิ นกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่ อตามปกติ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จึงต้อง
กําหนดราคาทุนของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์น้ นั ให้มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
คิ ดลดจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายชําระเพื่ อให้เป็ นมู ลค่ าปั จจุ บ ัน ณ วันที่ รับรู ้ รายการ และบันทึ กผลต่ างระหว่าง
ราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชําระ เป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จึงปรับ
ย้อนหลังงบการเงินเกี่ยวกับราคาทุนของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนั้น กําไรสะสมยกมา ณ 1 มกราคม
2558 จึงเป็ นข้อมูลที่จดั ทําขึ้นหลังปรับปรุ งผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ตามที่เคยเสนอ
รายการปรับปรุ ง ปรับปรุ งใหม่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายงานไว้แล้ว
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร-ยกมา ณ 1 มกราคม 2558
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
4,979,454,134
(77,684,357) 4,901,769,777
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
288,192,148
(3,107) 288,189,041

-104. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริ ษทั บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการขายเวลาโฆษณา บันทึกเป็ นรายได้เมื่อให้บริ การออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ละครและลิขสิ ทธิ์ บันทึกรายได้ตามวันที่ออกฉายหรื อเมื่อมีการขาย
รายได้จากการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์ บันทึกเป็ นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว
รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ละคร ที่มีการคิดค่าใช้สิทธิ์ เป็ นจํานวนคงที่ ซึ่ งผูใ้ ช้สิทธิ์ไม่สามารถเรี ยกคืน
ได้ และผูใ้ ห้สิทธิ์ ไม่มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็ นรายได้ท้ งั จํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์ สามารถใช้
สิ ทธิ์ได้ตามสัญญา
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู ้ เ ป็ นรายได้เ มื่ อ มี ก ารส่ ง มอบสิ น ค้า และได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนที่
จําหน่ายในระหว่างปี คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากจํานวน
หนี้ที่อาจเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บเงินในอดีตและสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้
คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.5 ค่าเผือ่ จากการรับคืนสิ นค้า
บริ ษ ัท ได้ต้ ัง ประมาณการรั บ คื น สิ น ค้า โดยประเมิ น จากประสบการณ์ ใ นอดี ต และปั จ จัย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.6 ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุน
ลูกหนี้ จากการจําหน่ายเงินลงทุน แสดงตามมูลค่าเทียบเท่าเงินสด โดยวิธีคิดลดจํานวนเงินที่ตอ้ ง
รับชําระ เพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ผลต่างระหว่างราคา
เทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินที่จะได้รับชําระทั้งหมดในอนาคต บันทึกเป็ นดอกเบี้ยรับตลอดอายุของการ
รับชําระ

-114.7 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าที่มีเพื่อขาย แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน
คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
รายการที่ยงั ไม่ได้ออกอากาศ แสดงในราคาทุน และจะถือเป็ นต้นทุนเมื่อได้ออกอากาศแล้ว
บริ ษ ทั ตั้ง ค่า เผื ่อ การลดมูล ค่า สิ น ค้า ลดลงสํา หรับ สิ น ค้า ล้า สมัย เสื ่ อ มคุณ ภาพ และคาดว่า จะ
จําหน่ ายไม่ได้ โดยพิจารณาจากสภาพของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเกณฑ์
4.8 คอนเสิ ร์ตและรายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต
คอนเสิ ร์ตระหว่างผลิต
ตัดบัญชีเป็ นต้นทุนการผลิตเมื่อได้มีการแสดงแล้วตามสัดส่ วน
การแสดงที่เกิดขึ้น
รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต แสดงมูลค่าต้นทุนของการผลิตที่อยูร่ ะหว่างการผลิตและถ่ายทํา
ซึ่ งจะบันทึกเป็ นต้นทุนเมื่อได้โอนสิ ทธิ และส่ งมอบหรื อเมื่อได้
ออกอากาศแล้ว
4.9 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย เป็ นหลัก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของตลาด แสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินลงทุนระยะยาว บริ ษทั รับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
เป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ภายใต้หัวข้อ “เงินลงทุนเผื่อขาย”
4.10 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม
นโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษ ทั ย่อ ย หมายถึง กิจ การที ่ก ลุ ่ม บริ ษ ทั มีอ ํา นาจในการควบคุม นโยบายการเงิน และการ
ดําเนิ นงาน บริ ษทั รวมบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมจนถึงวันที่
การมีอาํ นาจควบคุมนั้นสิ้ นสุ ดลง เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคา
ทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
4.11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น หมายถึง บริ ษทั ที่กลุ่มบริ ษทั ถือหุ น้ แต่ไม่มีอาํ นาจควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบายใด ๆ เงินลงทุนในบริ ษทั อื่นแสดงในราคาทุน
4.12 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ในกําไร
หรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ้น

-124.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
รายการ
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ระบบสาธารณูปโภค
อุปกรณ์ผลิตรายการ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ถ่ายทํา

อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
20
3 - 10
5
5
5
5 - 10
5

4.14 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ า โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ตัด จํา หน่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยโดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ในเวลา 3-10 ปี
ค่ าลิ ขสิ ท ธิ์ นัก ฟุต บอลและโค้ช ตัด จําหน่ า ยเป็ นต้น ทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามระยะเวลาที่ ก าํ หนด
ในสัญญา
4.15 สิ ทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัดจําหน่าย
สิ ท ธิ ก ารใช้ท รั พ ย์สิ น รอตัด จํา หน่ า ย ตัด จํา หน่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยโดยวิ ธี เ ส้ น ตรง ตามอายุ ก าร
ให้ประโยชน์ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ หรื อตัดจําหน่ายตามอายุสมั ปทานที่เหลือ ดังนี้
รายการ
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องส่ งโทรทัศน์สีและวิทยุ
อุปกรณ์โทรทัศน์สีและวิทยุ
รถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
สิ นทรัพย์สถานีเครื อข่าย

อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
5 - 20 หรื ออายุสมั ปทานที่เหลือ
5
5
10 หรื ออายุสมั ปทานที่เหลือ
5 - 10
5 - 10
5 หรื ออายุสมั ปทานที่เหลือ

-134.16 สิ ทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีของค่าสิ ทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้อง
กับการได้มาซึ่ งใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภท
บริ การทางธุ รกิจระดับชาติ แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระเพื่อให้เป็ น
มูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั ราคิดลดเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายชําระบันทึกเป็ นต้นทุนทางการเงิน
ตลอดอายุของการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน โดยจะเริ่ มตัดจําหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริ การ
สิ ทธิ ก ารใช้คลื่ น ความถี่ รอตัด จํา หน่ า ย ตัด จํา หน่ า ยเป็ นค่า ใช้จ่ า ยโดยวิ ธีเ ส้น ตรงตามอายุข อง
ใบอนุญาต
4.17 ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี
ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุสมั ปทานที่เหลือ
4.18 ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิ ทธิ์รอตัดจําหน่าย
ค่าเช่าภาพยนตร์
ตัด จํา หน่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยโดยวิ ธี เ ส้ น ตรง ตามระยะเวลาที ่ก ํา หนดใน
สัญญา หรื อสัดส่ วนการออกอากาศของภาพยนตร์ที่กาํ หนดในสัญญา หรื อ
ตามสิ ทธิที่ได้รับในการออกอากาศ
ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ตัดจําหน่ายเป็ นต้นทุนตามอัตราส่ วนของรายได้ที่รับ จากประมาณการรายได้
ทั้งหมด
ค่าละคร
ตัดเป็ นค่าใช้จ่ ายอัตราร้ อยละ 20 ต่ อปี ตั้งแต่เ ริ่ มได้มา และจะตัดเป็ น
ค่า ใช้จ่า ยให้ค งเหลือ เท่า กับ ร้อ ยละ 20 ของมูล ค่า ต้น ทุน เดิ ม เมื ่อ
ออกอากาศครั้ งแรกจบทั้งเรื่ อง หลังจากนั้นจะตัดจําหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ต่อไปโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 5 ปี
ค่าลิขสิ ทธิ์
ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา
หรื อสัดส่ วนการออกอากาศของลิขสิ ทธิ์ ที่กาํ หนดในสัญญาหรื อตามสิ ทธิที่
ได้รับในการออกอากาศ
4.19 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่ จากการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่าเช่ าที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาเช่ าดังกล่าว รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในผลการ
ดําเนินงานระหว่างปี ตามอายุของสัญญาเช่า

-14สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่ งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บันทึก
สิ นทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าใน
อนาคต หักด้วยส่ วนที่เป็ นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนตามส่ วนของเงินต้นคงเหลือ
4.20 สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินกับราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินนั้น ซึ่ งจะรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีหรื อตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู ้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกไว้เกิ ดขึ้นจริ ง และถื อหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร
บริ ษทั รับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อบวก
ภาษีเป็ นหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า บริ ษทั จะมีกาํ ไร
ทางภาษีจากการดําเนิ นงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนําสิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั
มาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริ ษทั
จะไม่ มี ก าํ ไรทางภาษี เ พี ย งพอต่ อ การนํา สิ น ทรั พ ย์/ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.21 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.22 กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายและ
ชําระแล้ว ณ วันสิ้ นปี
4.23 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ได้บนั ทึกไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการที่เป็ น
สั ญ ญาอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้า กับ ธนาคารจะใช้ร าคายุ ติ ธ รรม ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนได้บนั ทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระหว่างปี แล้ว

-15งบการเงิ นของบริ ษ ัทย่อยและบริ ษ ัทร่ วมที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ แปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทเพื่ อ
การทํางบการเงินรวม โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้ นปี
- ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และค่าเสื่ อมราคา แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่ วนของกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
4.24 รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ
รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะ
ที่ไม่ เหมื อนกัน ซึ่ งกิ จการมี การรั บรู ้ รายได้ดังกล่ าว ด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่
แลกเปลี่ยน
4.25 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่
ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุ นจากพนักงานและเงิ นสมทบจากบริ ษ ทั เงิ นจ่ ายสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ บันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่าย ในผลการดําเนินงานระหว่างปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชน์
สํารองผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุ
การทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการ
ทํางานให้กบั บริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และงวดอนาคต ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตรา
อ้างอิ งเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าวคํานวณโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

-164.26 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานจะได้รั บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งฝ่ ายบริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์น้ นั บริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต
เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชี
ที่ สํ า คัญ ได้แ ก่ ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ค่ า เผื่ อ การรั บคื น สิ น ค้า ค่ า เผื่ อ การลดมู ลค่ าสิ น ค้า คงเหลื อ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่ องต่างๆ ได้เปิ ดเผยในแต่
ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
รายการ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจําธนาคารระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

1,297,857,149 1,090,697,007
1,673,997
31,842,451
1,299,531,146 1,122,539,458

2559

2558

271,348,405
271,348,405

160,991,884
160,991,884

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

เงิน ลงทุน ในกองทุน เปิ ดเป็ นหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ ค้า ผลต่า งของมูลค่า ยุติธ รรมกับ ราคาทุน แสดงเป็ น
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นาํ ไปแสดงใน
งบกําไรขาดทุนแล้ว ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

งบการเงินรวม
2559
-

2558
531,606

-177. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
รายการ

งบการเงินรวม
2559
2558

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
563,842,122
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 206,785,972
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
11,803,784
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12,677,706
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
16,083,005
รวม
811,192,589
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(15,378,611)
ค่าเผือ่ จากการรับคืนสิ นค้า
(2,735,857)
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
793,078,121
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
56,466,393
รวมลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
849,544,514
ลูกหนี้อื่น
76,877,677
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
113,876,627
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(37,580,295)
รวมลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
153,174,009
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ 1,002,718,523

739,438,169
346,515,145
13,166,576
14,914,203
14,163,666
1,128,197,759
(14,463,429)
(3,058,849)
1,110,675,481
82,958,567
1,193,634,048
36,196,397
65,314,561
101,510,958
1,295,145,006

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
21,400
1,095,348
1,116,748
1,116,748
1,086,554,093
1,087,670,841
33,293,079
(33,000,000)
293,079
1,087,963,920

1,820,875
1,820,875
1,820,875
1,088,593,721
1,090,414,596
961,867
961,867
1,091,376,463

8. เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

รายการ
บริษัทให้ ก้ ยู มื
-บริ ษทั ย่อย
1.บริ ษทั บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558

-

-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี
2559
2558
2559
2558

50,000,000 90,000,000
(50,000,000) (40,000,000)
50,000,000 3.250-3.750 3.250-3.750
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รายการ
2. บริ ษทั ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
3. บริ ษทั บีอีซี แอสเซท จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ให้กเู้ พิม่ ระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
4. บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
5. บริ ษทั ทีวบี ี ทรี เน็ตเวอร์ค จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
6. บริ ษทั บางกอกเทเลวิชนั่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หน่วย : บาท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี
2559
2558

-

-

93,740,811 90,663,397
2,500,000
3,240,340
3,077,414
99,481,151 93,740,811 3.300-3.550 3.375-3.550
(99,481,151) (93,740,811)
-

-

-

133,659,066 120,560,158
16,000,000
3,741,899
4,224,266
(20,668,250) (7,125,358)
116,732,715 133,659,066 3.250-3.550 3.250-3.875

-

-

-

-

56,700,000 53,700,000
5,500,000
3,000,000
62,200,000 56,700,000 3.500-3.800 3.500-4.125
(62,200,000) (56,700,000)
-

-

-

289,149,851 511,026,125
300,000,000
10,351,226
(210,076,113) (232,227,500)
379,073,738 289,149,851 3.250-3.500 3.250-3.450

5,634,297
186,473
5,820,770
(5,820,770)
-

5,452,128
182,169
5,634,297 3.250-3.450 3.250-3.450
(5,634,297)
-
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7. บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
8. บริ ษทั สํานักข่าว บีอีซี จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบเป็ นเงินต้น
รับชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
บริษัทย่ อยให้ ก้ ยู มื
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
1. FOREVER BEC-TERO CO., LTD.
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
บวก(หัก) กําไร(ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ น้ โดย
บริ ษทั ย่อย
2. บริ ษทั บีอีซี-เทโร คอมคอม จํากัด*
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ
รับชําระคืนจากการชําระบัญชี
ตัดเป็ นหนี้สูญ
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หน่วย : บาท
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี
2559
2558

-

-

2,211,256,250 2,078,167,500
1,000,000,000 650,000,000
22,522,500 61,256,250
(61,256,250) (578,167,500)
3,172,522,500 2,211,256,250 3.300-3.625 3.375-4.125

-

-

187,539,350 120,000,000
30,000,000 65,000,000
128,700
2,539,350
(72,536,975)
145,131,075 187,539,350 3.250-3.550 3.250-3.550
3,813,460,028 2,871,604,517

28,663,600

26,179,280

-

-

(210,800) 2,484,320
28,452,800 28,663,600

-

-

7.00

7.00

-

-

-

2.00

28,452,800

8,160,000
(7,769,915)
390,085
(390,081)
(4)
-

28,663,600 3,813,460,028 2,871,604,517

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

-209. เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทอืน่
หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงินรวม
2559
2558

บริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด
(เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จํากัด)
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
รับโอนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
จากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
20,000,000
รับชําระคืนระหว่างปี
(20,000,000)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
-

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
2559
2558

-

1.375

-

10. สิ นค้ าคงเหลือ
หน่วย : บาท
รายการ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รายการที่ยงั ไม่ได้ออกอากาศ
สิ นค้าอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
9,202,154 16,008,156
331,040
56,396
1,220
1,220
9,534,414 16,065,772
(4,791,506) (8,895,654)
4,742,908
7,170,118

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,341,299
2,389,550
1,341,299
2,389,550
1,341,299
2,389,550

11. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
หน่วย : บาท
รายการ
คอนเสิ ร์ตและรายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนด
ภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าลิขสิ ทธิ์จ่ายล่วงหน้า
เงินปันผลค้างรับ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
23,042,267 17,576,762
200,890,904 158,038,978
19,903,011 42,985,469
263,630,553 119,454,490
5,696,947
6,406,113
161,700,996 128,797,570
36,360,627 161,081,517
35,445,511 48,793,926
746,670,816 683,134,825

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
19,700,987 22,342,455
9,621,246 13,067,650
94,160,718 74,531,374
71,509,356 51,386,068
1,399,989,467
29,211,614 10,490,892
224,203,921 1,571,807,906
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12. เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

รายการ
บริ ษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ราคาทุน

266,046,765

266,046,765

หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุน

(176,223,561)

(176,223,561)

มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
บวก ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย-มูลค่ายุติธรรม

89,823,204
164,146,796
253,970,000

89,823,204
136,186,796
226,010,000

13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
รายการ

สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
2559
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
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ตามวิธีราคาทุน
2559
2558
299,999,200 299,999,200
34,999,510
34,999,510
59,999,160
59,999,160
42,996,990
42,996,990
34,999,300
34,999,300
29,999,930
29,999,930
4,999,930
4,999,930
4,999,930
4,999,930
4,999,930
4,999,930
4,999,930
4,999,930

หน่วย : บาท
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

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
99.99
99.99
24,999,930
24,999,930
12.บริ ษทั บีอีซี ไอที โซลูชนั่ จํากัด
99.99
99.99
14,999,930
14,999,930
13.บริ ษทั แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จํากัด
99.99
99.99
999,930
999,930
14.บริ ษทั บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
59.99
59.99
122,116,158 122,116,158
15.บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
99.99
99.99
199,992,000 199,992,000
16.บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด
99.99
99.99
199,992,000 199,992,000
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
1,086,093,758 1,086,093,758
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
(85,502,030) (85,460,930)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
1,000,591,728 1,000,632,828
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั บีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
1.FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED
49.00
49.00
386,610
386,610 132,107,272 140,226,374
2.บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด*
50.10
50.10
5,009,900
5,009,900 14,381,534 19,273,973
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม)
146,488,806 159,500,347
* ถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจาก บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม ร้อยละ 49.70

-22รายการทีเ่ 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 ย่อย
ของบริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด (เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เทโร ศาสน สปอร์ ต
คลับ จํากัด) ทั้งจํานวนในราคา 135 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด โดยมีรายละเอียด
การรับชําระราคาค่าหุ 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 ทธิ ในการลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์เครื อของสยามกีฬา จํานวนเงิน 45,000,000 บาท ทั้งนี้ให้
แบ่งการใช้สิทธิลงโฆษณา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปี 2561 มูลค่าปี ละ 15 ล้านบาท โดยใช้เกณฑ์มูลค่า
ยุติธรรมในการกําหนดราคาค่าโฆษณา
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รั บรู ้ ลูกหนี้ จากการจําหน่ายเงินลงทุนด้วยมูลค่าเทียบเท่าเงินสด โดยวิธีคิดลด
จํานวนเงินที่ตอ้ งรับชําระเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ผลต่าง
ระหว่างราคาเทีย บเท่า เงิน สดกับจํานวนเงินที่จะได้รับชําระทั้งหมดในอนาคต บัน ทึกเป็ นดอกเบี้ ย รับ
ตลอดอายุของการรับชําระ (ดูหมายเหตุ 19)
บริ ษ ัท ย่ อ ยของบริ ษ ัท 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
หน่วย : ล้านบาท

บริ ษทั
FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED

บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

รายได้รวม

กําไร(ขาดทุน)

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

577.73

626.09

304.97

339.91

352.12

373.89

(14.85)

45.60

29.91

237.64

1.20

199.17

214.78

335.35

(9.77)

28.52

-23รายการ
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
2. บริ ษทั รังสิ โรตม์วนิช จํากัด

ประเภทกิจการ

ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
โฆษณาทางโทรทัศน์
3. บริ ษทั นิวเวิลด์ โปรดัก๊ ชัน่ จํากัด
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
โฆษณาทางโทรทัศน์
4. บริ ษทั บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริ การอุปกรณ์หอ้ งสตูดิโอ
5. บริ ษทั ยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชัน่ จํากัด
ผลิตรายการและดําเนินการสถานีวทิ ยุ
6. บริ ษทั บีอีซี แอสเซท จํากัด
ดําเนินการถือครองและให้เช่า
ทรัพย์สิน
7. บริ ษทั บีอีซี สตูดิโอ จํากัด *
ผลิตรายการและให้บริ การ
อุปกรณ์หอ้ งสตูดิโอ
8. บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
จัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
9. บริ ษทั สํานักข่าว บีอีซี จํากัด
ผลิตรายการข่าว
10. บริ ษทั บางกอกเทเลวิชนั่ จํากัด
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
โฆษณาทางโทรทัศน์
11. บริ ษทั บางกอกแซทเทิลไลท์
ให้บริ การรับ-ส่ งสัญญาณโทรทัศน์
แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด *
ผ่านดาวเทียม
12. บริ ษทั บีอีซี ไอที โซลูชนั่ จํากัด
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และให้บริ การดูแลรักษา
13. บริ ษทั แซทเทิลไลท์ ทีวี
ให้บริ การโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บรอดคาสติ้ง จํากัด *
14. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา
จํากัด (มหาชน)
โฆษณาทางโทรทัศน์
ผลิตและส่ งเสริ มการจําหน่ายเพลง
จัดแสดงคอนเสิ ร์ต
ผลิตภาพยนตร์และละคร
15. บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ลงทุนในธุรกิจอินเตอร์เน็ต
16. บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด
ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล
บริ ษทั ที่ถือหุน้ โดย
1. บริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ทีวบี ี ทรี เน็ตเวอร์ค จํากัด
จัดหา ผลิตรายการและขายเวลาโฆษณา
ทางโทรทัศน์

ทุนชําระแล้ว
2559
2558

หน่วย : บาท
เงินปั นผล
2559
2558

300,000,000
5,000,000

300,000,000
5,000,000

299,999,200 1,499,996,000
299,995,800 449,993,700

5,000,000

5,000,000

-

-

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

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

99,993,000
29,999,930

49,996,500
19,999,953

5,000,000

5,000,000

-

-

5,000,000

5,000,000

-

-

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

199,997,200

399,994,400

25,000,000

25,000,000

-

-

15,000,000

15,000,000

24,999,883

19,999,907

1,000,000

1,000,000

-

-

200,000,000

200,000,000

5,999,997

124,799,948

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

19,999,200
-

-

10,000,000

10,000,000

-

* ยังไม่เริ่ มดําเนินการ

-24รายการ

ประเภทกิจการ

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

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

2. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ซีเนริ โอ จํากัด
3. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด
(เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เทโร ศาสน
สปอร์ตคลับ จํากัด)
4. บริ ษทั บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด

หน่วย : บาท
เงินปั นผล
2559
2558

ทุนชําระแล้ว
2559
2558

10,000,000

10,000,000

30,599,949

40,000,000
-

40,000,000
10,000,000

5,799,995
-

ขายโฆษณาเพื่อออกอากาศทาง
49,960,800
49,960,800
รายการวิทยุ และจัดคอนเสิ ร์ต
จัดงานและบริ หารกิจกรรมด้านกีฬา
50,000,000
50,000,000
บริ การรับจองและขายบัตรเข้าชมการ
แสดง จัดหาและผลิ ตรายการบัน เทิ ง 6,215,219
6,215,219
จัดแสดงคอนเสิ ร์ต และการแสดงโชว์ (USD200,000) (USD200,000)
ผลิ ตและจําหน่ ายเทปเพลง แผ่นเสี ยง
ซี ดี และวี ซี ดี ในสาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมาร์

5. บริ ษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด
6. BEC-TERO MYANMAR
COMPANY LIMITED

17,999,970

-

-

-

-

-

-

-

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

จัดหา ผลิตรายการบันเทิงและขายเวลา
789,000
789,000
39,274,957
โฆษณาทางโทรทัศน์ในสาธารณรัฐ
(USD25,000) (USD25,000)
แห่งสหภาพเมียนมาร์
จัดคอนเสิ ร์ตศิลปิ นจากต่างประเทศ
10,000,000
10,000,000
ในประเทศไทย
รวมเงินปันผล
1,017,384,154 2,622,055,335
- เงินปันผลที่บริ ษทั รับจากบริ ษทั ย่อย
980,984,210 2,564,780,408
- เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
36,399,944
17,999,970
- เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
39,274,957

14. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
รายการ
ราคาทุน
บวก(หัก) กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่า
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
2559
2558
64,601,435
64,601,435
3,248,565
3,248,565
67,850,000
67,850,000

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
763,980
763,980
(113,980)
(113,980)
650,000
650,000

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ตามวิธีเปรี ยบเทียบกับข้อมูลตลาด

-2515. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการ
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/เลิกใช้
โอน/รับโอน
31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
ลดลงจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
จําหน่าย/เลิกใช้
โอน/รับโอน
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2558
จําหน่าย/เลิกใช้
โอนเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2559
ลดลงจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
จําหน่าย/เลิกใช้
โอนเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ระบบสาธารณูปโภค

อุปกรณ์ผลิตรายการ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
โทรทัศน์และวิทยุ

ยานพาหนะ

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ถ่ายทํา

สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
37,570,580
230,983,544
(18,070,784)
250,483,340
241,249,696
(14,846,533)
(385,269,816)
91,616,687

รวม

808,407,636
134,757,233
(41,294,805)
12,365,268
914,235,332
46,297,689
(3,900,604)
(8,687,157)
373,889,586
1,321,834,846

147,668,567
774,248
3,426,316
151,869,131
344,789
152,213,920

359,534,998
814,800
360,349,798
(177,969)
360,171,829

213,056,501
7,090,197
(1,918,094)
1,464,400
219,693,004
4,612,100
(2,783,100)
(94,830)
221,427,174

522,347,485
38,978,678
(7,033,338)
554,292,825
22,564,903
(1,244,000)
(23,201,418)
11,380,230
563,792,540

256,973,716
4,121,599
(77,650)
261,017,665
908,458
261,926,123

611,322,527
72,767,701
(40,740,920)
419,482
643,768,790
113,232,546
(1,865,469)
(8,421,349)
419,482
747,134,000

115,006,858
10,245,645
125,252,503
10,502,624
135,755,127

323,630,065
8,526,855
332,156,920
8,019,230
(41,339)
340,134,811

182,155,531
5,901,477
(122,862)
187,934,146
6,093,061
(270,934)
(94,826)
193,661,447

372,949,819
27,399,043
(6,506,228)
393,842,634
28,898,260
(63,392)
(22,717,699)
399,959,803

215,259,748
13,314,025
(8,978)
228,564,795
11,131,711
239,696,506

270,466,542

26,616,628

28,192,878

31,758,858

160,450,191

32,452,870

250,483,340

800,421,307

574,700,846

16,458,793

20,037,018

27,765,727

163,832,737

22,229,617

91,616,687

916,641,425

-

2,345,559,483
416,705,499
(50,323,887)
2,711,941,095
315,977,635
(7,927,704)
(47,007,907)
2,972,983,119
1,820,324,548
138,154,746
(47,378,988)
419,482
1,911,519,788
177,877,432
(2,199,795)
(31,275,213)
419,482
2,056,341,694

-26หน่วย : บาท
รายการ
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/เลิกใช้
โอน/รับโอน
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2558
จําหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2559
จําหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ระบบสาธารณูปโภค

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องมือและ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ถ่ายทํา

สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
1,053,650
(1,053,650)
-

รวม

136,593,790
4,686,206
(9,597,462)
908,150
132,590,684
13,094,958
(185,000)
145,500,642

19,940,747
35,848
145,500
20,122,095
20,122,095

38,702,611
3,520,000
(44,860)
42,177,751
7,499,000
(3,650,000)
46,026,751

608,099
1,477,185
2,085,284
3,750
2,089,034

196,898,897
9,719,239
(9,642,322)
196,975,814
20,597,708
(3,835,000)
213,738,522

131,216,669
1,779,005
(9,597,089)
123,398,585
3,596,435
(184,999)
126,810,021

19,390,739
149,666
19,540,405
168,393
19,708,798

34,297,475
557,752
(44,859)
34,810,368
1,390,135
(3,649,999)
32,550,504

332,928
199,463
532,391
385,258
917,649

-

185,237,811
2,685,886
(9,641,948)
178,281,749
5,540,221
(3,834,998)
179,986,972

9,192,099
18,690,621

581,690
413,297

7,367,383
13,476,247

1,552,893
1,171,385

-

18,694,065
33,751,550

-2716. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าลิขสิ ทธิ์นักฟุตบอล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
และโค้ช

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/เลิกใช้
รับโอนจากเครื่ องใช้สาํ นักงาน
โอน/รับโอน

142,681,014
29,745,695
(1,395,940)
3,537,000

113,328,735
23,154,687
-

36,459,957
3,484,199
419,482
(3,537,000)

292,469,706
56,384,581
(1,395,940)
419,482
-

31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
ลดลงจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
รับโอนจากเครื่ องใช้สาํ นักงาน
โอน/รับโอน

174,567,769
7,910,551
21,920,000

136,483,422
(136,483,422)
-

36,826,638
5,734,412
419,482
(21,920,000)

347,877,829
13,644,963
(136,483,422)
419,482
-

31 ธันวาคม 2559

204,398,320

21,060,532

225,458,852

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2558
จําหน่าย/เลิกใช้

-

88,149,992
17,782,736
(1,395,893)

97,150,801
24,421,515
-

-

185,300,793
42,204,251
(1,395,893)

31 ธันวาคม 2558
ลดลงจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559

104,536,835
21,465,412

121,572,316
(121,572,316)
-

-

226,109,151
(121,572,316)
21,465,412

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

126,002,247

-

126,002,247

31 ธันวาคม 2558

70,030,934

31 ธันวาคม 2559

78,396,073

14,911,106
-

36,826,638

121,768,678

21,060,532

99,456,605

-28หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/เลิกใช้
โอน/รับโอน

2,349,890
1,239,209
(1,395,940)
337,000

337,000
(337,000)

2,686,890
1,239,209
(1,395,940)
-

31 ธันวาคม 2558

2,530,159

-

2,530,159

31 ธันวาคม 2559

2,530,159

-

2,530,159

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2558
จําหน่าย/เลิกใช้

2,268,886
144,138
(1,395,893)

-

2,268,886
144,138
(1,395,893)

31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559

1,017,131
268,590

-

1,017,131
268,590

31 ธันวาคม 2559

1,285,721

-

1,285,721

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

1,513,028

-

1,513,028

31 ธันวาคม 2559

1,244,438

-

1,244,438

-2917. สิ ทธิการใช้ ทรัพย์ สินรอตัดจําหน่ าย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายการ

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

สิ่ งปลูกสร้างอื่น

เครื่ องส่ งโทรทัศน์สี อุปกรณ์โทรทัศน์สี

รถถ่ายทอด

สิ นทรัพย์สถานี

ทรัพย์สินระหว่าง

สัญญาณโทรทัศน์

เครื อข่าย

ติดตั้ง

และวิทยุ

และวิทยุ

338,373,974

942,263,339

22,107,790

37,000,000

-

979,263,339

22,107,790

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น/ลดลง
31 ธันวาคม 2558

94,571,922
94,571,922

64,797,373
64,797,373

1,819,856
-

-

1,819,856

338,373,974

2,312,581,051
24,186

29,033,637
-

3,805,548,942
37,024,186

2,312,605,237

29,033,637

3,842,573,128

เพิ่มขึ้น/ลดลง

-

-

-

-

-

-

42,990

2,767,362

2,810,352

โอน/รับโอน

-

-

-

31,793,532

-

-

7,467

(31,800,999)

-

31 ธันวาคม 2559

94,571,922

64,797,373

1,819,856

370,167,506

979,263,339

22,107,790

2,312,655,694

-

3,845,383,480

85,908,529

63,810,072

1,819,852

279,672,420

611,676,425

17,454,806

1,735,763,007

-

2,796,105,111

1,677,562

433,135

-

12,600,901

89,980,816

1,983,087

114,060,046

-

220,735,547

87,586,091

64,243,207

1,819,852

292,273,321

701,657,241

19,437,893

1,849,823,053

-

3,016,840,658

1,677,563

266,663

-

13,555,152

88,060,336

1,506,358

114,068,637

-

219,134,709

89,263,654

64,509,870

1,819,852

305,828,473

789,717,577

20,944,251

1,963,891,690

-

3,235,975,367

31 ธันวาคม 2558

6,985,831

554,166

4

46,100,653

277,606,098

2,669,897

462,782,184

31 ธันวาคม 2559

5,308,268

287,503

4

64,339,033

189,545,762

1,163,539

348,764,004

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2558
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
29,033,637
-

825,732,470
609,408,113

-3018. สิ ทธิการใช้ คลืน่ ความถี่รอตัดจําหน่ าย
หน่วย : บาท
รายการ
ราคาทุน
สิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย - ยกมา
หัก ปรับปรุ งราคาทุนสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย
สิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย - ยกไป
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ยกมา
บวก ค่าตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม - ยกไป
สิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย-สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559

2558

5,882,857,778
(92,112,896)
5,790,744,882

5,882,857,778
5,882,857,778

661,888,656
391,559,469
1,053,448,125
4,737,296,757

269,698,137
392,190,519
661,888,656
5,220,969,122

บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดี ย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริ การธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุ ญาตฯ”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ
ด้วยราคาประมู ลรวมทั้งสิ้ น 6,471 ล้านบาท (ไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม) และค่ าเอกสารการประมู ลเป็ นจํานวนเงิ น
3 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 6,474 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้บนั ทึ กราคาทุนของสิ ทธิ การใช้
คลื่ นความถี่ รอตัด จําหน่ า ยเที ยบเท่ า เงิ นสดโดยวิ ธี คิ ด ลดจํานวนเงิ น ที่ ต ้องจ่ า ยชําระ เพื่ อให้ เ ป็ นมู ลค่ าปั จ จุ บ ัน
เป็ นจํานวนเงิน 5,882.86 ล้านบาท
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3 ใบอนุญาตประกอบด้วย
1.
หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดสู ง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3,530 ล้านบาท
หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดปกติ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2,275 ล้านบาท
2.
3.
หมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 666 ล้านบาท
ตามเงื่ อนไขและข้อกําหนดที่ ระบุ ไว้ในการประมู ล บริ ษ ทั ย่อยได้ชาํ ระเงิ นประมู ลคลื่ นความถี่ งวดที่ 1 ของ
ทั้ง 3 ใบอนุ ญาตฯ รวมเป็ นจํานวนเงิ น 1,561.24 ล้านบาท (รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม) ซึ่ งรวมเงิ นประกันการประมู ล
ใบอนุญาตฯ จํานวน 203 ล้านบาทแล้ว พร้อมวางหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินในส่ วนที่เหลือ
เป็ นจํานวนเงิ น 5,362.73 ล้านบาท (รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม) ให้กับคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ แล้ว เมื่ อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สําหรั บค่าธรรมเนี ยมส่ วนที่ เหลื อจํานวนเงิ น
รวม 5,011.90 ล้านบาท จะต้องชําระให้เสร็ จสิ้ นภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาตฯ โดยแยกชําระดังนี้
งวดที่ 2 กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
1,053.10 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริ ษทั ได้ชาํ ระแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
งวดที่ 3 กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
1,091.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริ ษทั ได้ชาํ ระแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

-31งวดที่ 4 กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
1,091.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
งวดที่ 5 กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 4 ปี จากวันที่ได้รับอนุ ญาตฯ จํานวนเงิน
รวม 888.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
งวดที่ 6 กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จํานวนเงินรวม
888.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคําสัง่ ตามมาตรา 44 เรื่ อง มาตรการ
ส่ งเสริ มการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดย
เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตรายใดที่ไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตใน
ส่ วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่ 4 เป็ นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดเริ่ มแรก แจ้งเป็ นหนังสื อไปยัง
กสทช. ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตตามที่กาํ หนดไว้ ในกรณี ที่ กสทช. พิจารณาแล้ว
เห็นเป็ นการสมควร ก็ให้ขยายการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่ วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่ 4 เป็ นต้นไป ไปอีก 3 ปี
ซึ่งเดิมจะครบกําหนดชําระงวดสุ ดท้ายปี 2562 เป็ นครบกําหนดชําระงวดสุ ดท้าย ปี 2565
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จะใช้สิทธิ ขอขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตในส่ วนที่เหลือ จึ งได้
ปรับปรุ งมูลค่าสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย จากการขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต โดยวิธี
คิดลดจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระ ทําให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั เป็ นจํานวนเงินลดลงอีก 92,112,896 บาท
19. ลูกหนีจ้ ากการจําหน่ ายเงินลงทุน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

2559

2558

80,000,000
(6,147,211)

-

2,895,186

-

(3,252,025)

-

มูลค่ายุติธรรมของจํานวนเงินสดที่จะได้รับ

76,747,975

-

ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน (ดูหมายเหตุ 13)

45,000,000

-

หัก ใช้สิทธิในการแลกเปลี่ยนโฆษณาในงวด

(14,981,605)

-

รวมลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุน

106,766,370

-

จํานวนเงินสดที่จะได้รับ
จํานวนเงินสดที่จะได้รับในอนาคต (ดูหมายเหตุ 13)
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
รับรู ้เป็ นดอกเบี้ยรับในงวด
ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี-สุ ทธิ

-32หน่วย : บาท
2559
งบการเงินรวม
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระเกินกว่าหนึ่งปี
แต่ไม่เกินสองปี
รวม

มูลค่าอนาคต
ของจํานวนเงิน
ที่ได้รับ

ดอกเบี้ยรับ
รอตัดบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ของจํานวนเงิน
ที่ได้รับ

55,018,395

(2,480,747)

52,537,648

55,000,000
110,018,395

(771,278)
(3,252,025)

54,228,722
106,766,370

ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุนส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน
20. ผลประโยชน์ จ่ายเพิม่ รอตัดบัญชี
ในเดื อนกรกฎาคม 2554 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้จ่ายเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 405 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่าย
โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุสมั ปทานที่เหลือของสัญญาร่ วมดําเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการ
2559
2558
198,142,405
244,922,468
ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี-สุ ทธิยกมา
(46,908,228)
(46,780,063)
หัก ค่าตัดจําหน่ายผลประโยชน์จ่ายเพิ่ม
151,234,177
198,142,405
ผลประโยชน์จ่ายเพิม่ รอตัดบัญชี-สุ ทธิยกไป

-3321. ค่ าเช่ าภาพยนตร์ ค่ าผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ ค่ าละครและลิขสิ ทธิ์รอตัดจําหน่ าย
รายการ
ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร
และลิขสิ ทธิ์รอตัดจําหน่าย - สุ ทธิยกมา
บวก ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์
ค่าละครและลิขสิ ทธิ์ที่เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
หัก ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์
ค่าละครและลิขสิ ทธิ์ที่ลดลงจากการขาย
รวม
หัก ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์
ค่าละครและลิขสิ ทธิ์ตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร
และลิขสิ ทธิ์รอตัดบัญชี - สุ ทธิยกไป

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,766,890,337

1,901,175,202

1,752,337,469

956,185,402

2,587,522,683

3,271,890,592

2,545,125,628

3,243,850,323

(33,000,000)
5,321,413,020 5,173,065,794

(393,400,000)
3,904,063,097

(421,264,000)
3,778,771,725

(2,439,012,053) (2,406,175,457) (2,024,893,044) (2,026,434,256)
2,882,400,967

2,766,890,337

1,879,170,053

1,752,337,469

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
รายการ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
4,243,883
510,000,000 210,000,000 300,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,510,000,000

214,243,883 2,300,000,000

-

เงินเบิกเกิ นบัญชี และตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริ ษทั ย่อย คํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ 37.7.2)
บริ ษทั ได้กูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นสองแห่ ง โดยออกเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิ น จํานวนเงินรวม
2,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 - 3.25 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน กําหนดชําระคืนภายในเดือน กุมภาพันธ์
2560 - มิถุนายน 2560

-3423. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
328,203,065 509,704,631
1,600,424
5,714,192
329,803,489 515,418,823

งบการเงินรวม
2559
2558
768,979,857 1,021,158,039
134,310,790 125,887,559
903,290,647 1,147,045,598

รายการ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
24. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการ
บริษัทกู้ยมื จากบริษัทย่ อย
1. บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ทบเป็ นเงินต้น
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
2. บริ ษทั รังสิ โรตม์วนิช จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ทบเป็ นเงินต้น
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
3. บริ ษทั นิวเวิลด์ โปรดัก๊ ชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
4. บริ ษทั บีอีซี-บรอดคาสติ้งเซ็นเตอร์ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

300,000,000
900,000,000
20,724,459
(600,000,000)
620,724,459

หน่วย : บาท
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี
2559
2558

-

-

620,724,459
(620,724,459)
-

-

-

1,574,935,625 750,000,000
205,000,000 1,000,000,000
4,826,250 24,935,625
(724,935,625) (200,000,000)
1,059,826,250 1,574,935,625 3.250-3.875 3.250-3.875

-

-

16,000,000
16,000,000

-

3.250

-

-

-

50,000,000
(50,000,000)
-

-

3.250

-

3.250

3.250-3.875

-35-

รายการ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หน่วย : บาท
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี
2559
2558

5. บริ ษทั บีอีซี สตูดิโอ จํากัด

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
6. บริ ษทั บางกอก แซทเทิลไลท์ แอนด์
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
7. บริ ษทั บีอีซี-ไอที โซลูชนั่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
8. บริ ษทั บีอีซีไอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
บริษัทย่ อยของบริษัทย่ อยกู้ยมื จาก
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง

-

-

8,000,000
8,000,000

-

-

-

44,000,000
44,000,000

-

-

-

5,000,000
5,000,000

-

-

-

150,000,000
100,000,000 150,000,000
(75,000,000)
175,000,000 150,000,000
1,307,826,250 2,345,660,084

-

1,307,826,250 2,345,660,084

300,000
(300,000)
-

3.250

-

3.250

-

3.250

-

3.250

3.250

7.000

-

-3625. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
หน่วย : บาท

รายการ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
เงินรับแทนค่าขายบัตร -บริ ษทั คู่สญ
ั ญา
รายได้รับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
95,832,789 129,754,919
46,758,544
71,082,629
119,559,221 127,816,252
394,936,508 129,492,180
12,263,910
8,857,604
669,350,972 467,003,584

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
16,640,881 18,314,123
58,783,169 63,025,352
340,830
1,857,011
75,764,880 83,196,486

26. หนี้สินตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย
ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจําหน่าย
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559

2558

4,792,205
9,243,040

2,717,527
5,247,370

14,035,245
(1,206,715)
12,828,530
(4,163,464)
8,665,066

7,964,897
(910,154)
7,054,743
(2,311,979)
4,742,764

หนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น เป็ นสัญ ญาเช่ า ยานพาหนะมี กาํ หนดชํา ระเป็ นรายเดื อ น ซึ่ งจะเสร็ จสิ้ น
ภายในปี 2560 - 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

-3727. สิ ทธิการใช้ คลืน่ ความถี่ค้างจ่ าย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
รายการ

มูลค่าอนาคต

ดอกเบี้ย

ของจํานวนเงิน

รอตัดบัญชี

ที่ตอ้ งจ่าย
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

545,600,000

2558
มูลค่าปั จจุบนั

ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย

(45,556,798)

มูลค่าอนาคต

ดอกเบี้ย

มูลค่าปั จจุบนั

รอตัดบัญชี

ของจํานวนเงิน

ที่ตอ้ งจ่าย

ที่ตอ้ งจ่าย

500,043,202 1,091,200,000 (160,496,634)

930,703,366

ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี
1,877,900,000 (196,186,933) 1,681,713,067 2,867,600,000 (137,612,091) 2,729,987,909

แต่ไม่เกินห้าปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าห้าปี
รวม

444,100,000

(15,017,875) 429,082,125

-

-

-

2,867,600,000 (256,761,606) 2,610,838,394 3,958,800,000 (298,108,725) 3,660,691,275

หน่วย : บาท
รายการ
มูลค่าปั จจุบนั ณ ต้นปี
หัก จ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
จ่ายชําระดอกเบี้ยจ่าย
รวมจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ค่าตัดจําหน่ายดอกเบี้ยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระหว่างปี
หัก ปรับปรุ งราคาทุนสิ ทธิใช้คลื่นความถี่ (ดูหมายเหตุ 18)
มูลค่าปั จจุบนั ณ ปลายปี

งบการเงินรวม
2559
3,660,691,275
(999,244,523)
(91,955,477)
(1,091,200,000)
133,460,015
(92,112,896)
2,610,838,394

2558
4,544,967,875
(1,007,751,196)
(45,348,804)
(1,053,100,000)
168,823,400
3,660,691,275

สิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีกาํ หนดชําระเป็ นรายปี ซึ่ งจะ
เสร็ จสิ้ นภายในปี 2565 (ดูหมายเหตุ 18)
สิ ทธิการใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่ายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

-3828. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
รายการ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
บวก ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
บวก ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
หัก ผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
573,655,812

503,606,870

49,988,769

49,648,226

42,443,877
15,564,030
(11,692,886)

33,437,894
31,413,591
11,182,137
(5,984,680)

3,599,778
1,388,238
-

(1,698,795)
1,488,007
551,331
-

(1,366,713)
618,604,120 573,655,812

54,976,785

49,988,769

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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคํานวณ
หน่วย : บาท
รายการ

2559
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด (ฐาน)
อัตราคิดลด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1

665,347,319
618,604,120
603,562,710

56,307,078
54,976,785
53,791,781

อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ฐาน)
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

600,576,673
618,604,120
668,087,697

53,652,245
54,976,785
56,440,535

-3929. เงินปันผลจ่ ายและค่ าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 4/2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่า งกาลแก่ผูถ้ ือ หุ ้น จํา นวน 2,000 ล้า นหุ ้น ในอัต ราหุ ้น ละ 0.45 บาท เป็ นจํา นวนเงิน 900 ล้า นบาท โดย
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ได้จ่ายไปแล้วแก่ผูถ้ ือหุ ้นในระหว่างปี 2558 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 ได้
มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท เป็ นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 2 กันยายน 2558 และได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานปี
2558 งวดหลังอีกในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท จํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายแล้ว ในวันที่ 26 พฤษภาคม
2559 รวมเงินปั นผลที่มีมติให้จ่าย อัตราหุ ้นละ 1.40 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,800 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุ มตั ิ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็ นเงินบําเหน็จกรรมการ จํานวนเงิน18 ล้านบาท และเบี้ยประชุม
กรรมการในอัตราที่กาํ หนดไว้
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ที่ได้จ่ายไปแล้วแก่ผถู ้ ือหุ ้นในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2557 ได้มี
มติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 4 กันยายน 2557 และได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานปี
2557 งวดหลังอีกในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท จํานวนเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายแล้วในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
รวมเงินปั นผลที่มีมติให้จ่าย อัตราหุ ้นละ 2.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 4,000 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุ มตั ิ การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 เป็ นเงินบําเหน็จกรรมการ จํานวนเงิน 18 ล้านบาท และเบี้ยประชุม
กรรมการในอัตราที่กาํ หนดไว้
30. ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2559
2558
ค่าตัดจําหน่ายดอกเบี้ยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 133,460,015 168,823,400
ดอกเบี้ยจ่าย
43,445,224 17,929,335
รวมต้นทุนทางการเงิน
176,905,239 186,752,735
รายการ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

-

84,364,612
84,364,612

62,399,597
62,399,597

31. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ น
เงิ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี )
จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเงินปั นผล
ไม่ได้ บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว

-4032. การจําแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการใช้คลื่นความถี่
ค่าตัดจําหน่ายผลประโยชน์จ่ายเพิม่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจําหน่าย
ค่านายหน้าและส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1,864,606
(1,758,267)
1,048,251
(176,046)
5,485,477,545 6,031,220,970 2,082,633,842 2,099,618,745
425,274,903
724,615,518
167,459,509
179,336,007
46,665,883
50,756,180
1,621,046,794 1,722,652,964
83,723,582
80,184,378
177,877,432
138,154,746
5,540,221
2,685,886
21,465,412
42,204,251
268,590
144,138
219,134,709
220,735,547
391,559,469
392,190,519
46,908,228
46,780,063
1,380,270
4,105,733
440,343,556
589,669,294
4,286,161
6,695,431
479,693,623
522,629,789
97,447,032
87,592,899
1,478,319,978 1,599,923,555
410,511,810
364,130,821
10,957,806,034 12,212,460,689 2,732,125,372 2,691,632,432

33. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลทางภาษีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
คํา นวณจากกํา ไรหรื อ ขาดทุน ทางบัญ ชี ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยรายได้แ ละรายจ่า ยอื่น บางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้ เช่น เงินปันผลรับ หรื อเป็ นรายจ่ายที่ตอ้ งห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ เช่น หนี้ สงสัยจะสู ญ ขาดทุนจากการด้อย
ค่า เป็ นต้น
บริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อย คํานวณในอัตราร้อยละ 15 และ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ คํานวณใน
อัตราร้อยละ 25

-41ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย
รายการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2559
2558
414,542,599 788,434,766

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
144,028,145 122,967,953

(80,809,359)
333,733,240

(17,265,878)
126,762,267

(15,194,901)
773,239,865

(407,868)
122,560,085

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรั พย์/หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลแตกต่าง
ชัว่ คราวดังต่อไปนี้
รายการ
ผลสะสมของผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในงบกําไรขาดทุน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การคํานวณค่าเสื่ อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิ การใช้คลื่นความถี่ในอัตราที่ต่างจากภาษี
การคํานวณกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนที่ต่างจากภาษี
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ละครรอตัดบัญชีในอัตราที่ต่างจากภาษี
ค่าเผือ่ ความเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้

รวม
ผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในกําไรสะสม
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในองค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (อัตราภาษี 20%)

งบการเงินรวม
2559
2558
3,597,948
176,223,561
545,422
16,742,778
610,136,785
(3,248,565)
333,616,164
3,252,025
81,341,375
28,908,831
752,835,354
2,003,951,678
-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,310,035
176,223,561 176,223,561
16,742,778
532,774,489
54,976,785
(3,248,565)
113,980
226,523,248
81,341,375
615,843,676
1,568,169,222 312,655,701
31,735,663

-

176,223,561
51,687,564
113,980
228,025,105
(1,698,795)

(164,146,796) (136,186,796) (164,146,796) (136,186,796)
1,839,804,882 1,463,718,089 148,508,905
90,139,514
367,960,977 292,743,618 29,701,781
18,027,903

-4234. รายการระหว่ างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการบางส่ วนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้ การมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อ
มีกรรมการร่ วมกัน รายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจตามราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั รายการค้า
ที่เกิดกับบุคคลภายนอก ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินนี้ตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกันโดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษทั ย่อย

ดูหมายเหตุ 13

2. บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ดูหมายเหตุ 13

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
3.4 บริ ษทั ไทย ไฟท์ จํากัด
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

มีกรรมการและญาติสนิทของกรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ที่ถือหุน้ บริ ษทั ทีวบี ี ทรี เน็ตเวอร์ ค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั บีอีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล ดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ที่ถือหุน้ Forever BEC-TERO Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของ
บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่ถือหุ น้ บริ ษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชนั่ ส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่ถือหุน้ บริ ษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
(มหาชน)

-43รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ มีดงั นี้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้ การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,086,554,093

1,088,593,721

1,611,558

427,656

-

-

524,324

25,782,863

-

-

54,330,511

56,748,048

-

-

56,466,393

82,958,567

113,876,627

65,314,561

-

-

รวมลูกหนี้อื่น

113,876,627

65,314,561

-

-

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

170,343,020

148,273,128

1,086,554,093

1,088,593,721

-

-

3,813,406,028

2,871,604,517

28,452,800

28,663,600

28,452,800

28,663,600

-

-

-

-

- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้า

1,086,554,093

1,088,593,721

ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

2. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น (หมายเหตุ 8)
- บริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
รวม

3,813,406,028

2,871,604,517

3. เงินปันผลค้างรับ
- บริ ษทั ย่อย

-

1,399,989,467

4. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

4,665,478
-

101,560,716

81,539,575

4,840,584

-

-

604,800

-

-

4,665,478

5,445,384

101,560,716

81,539,575

53,075,000

-

53,075,000

-

-

-

360,400,000

421,264,000

20,000,000

-

20,000,000

-

5. ซื้ อละคร
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
6. ขายละคร (หมายเหตุ 21)
- บริ ษทั ย่อย
7. ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-44หน่วย : บาท
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

8. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินประกันอาคารเช่า
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
9. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

48,011,788

46,666,864

10,419,744

10,419,744

-

-

113,819,400

155,012,612

300,000

2,148,280

-

-

43,934,509

8,221,283

-

4,778,137

4,778,900

-

-

49,012,646

15,148,463

113,819,400

155,159,898

-

-

1,307,826,250

2,345,660,084

-

-

24,347,274

37,646,997

860,793

1,729,636

-

-

860,793

1,729,636

24,347,274

37,646,997

-

-

58,781,769

63,016,272

6,542,070

38,989,803

-

-

105,000

5,158,027

-

-

1,350,355

489,562

-

-

7,997,425

44,637,392

147,286

10. เงินกูย้ มื ระยะสั้น (หมายเหตุ 24)
- บริ ษทั ย่อย
11. ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
รายการในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
13. รายได้จากการขายเวลาโฆษณา

งบการเงินรวม

58,781,769
63,016,272
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงิน

2559

2558

-

-

906,944,000

961,152,000

- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

9,638,850

16,631,000

-

-

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

9,236,000

37,800,000

-

-

18,874,850

54,431,000

906,944,000

961,152,000

- บริ ษทั ย่อย

รวม

2559

2558

-45หน่วย : บาท
รายการในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
14. รายได้จากการให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ และบริ การอื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม
15. รายได้จากการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

23,324,609
3,296,972
3,098,644
29,720,225

27,456,614
2,351,291
2,876,045
32,683,950

2,258,937,166
2,258,937,166

2,198,565,121
2,198,565,121

4,899,469
4,899,469

26,194,813
83,271
3,533,725
29,811,809

-

-

-

-

5,589,324

18,072,866

99,443,938

-

18,072,866

99,443,938

5,589,324

2,632,724

-

-

980,984,210

2,564,780,408

-

-

119,158,471
-

16. รายได้จากการขายสิ นค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

2,632,724
-

17. รายได้เงินปั นผล (หมายเหตุ 13)
- บริ ษทั ย่อย
18. รายได้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
รวม

21,812,736

5,797,515

126,587,710
-

631,869

616,325

-

-

22,444,605

6,413,840

126,587,710

119,158,471

-46หน่วย : บาท
รายการในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

19. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
- บริ ษทั ย่อย

-

-

278,867,158

511,757,034

13,840,896

26,926,339

-

-

154,867,565

201,556,637

688,643

215,346

168,708,461

228,482,976

279,555,801

511,972,380

1,692,235

10,470,882

-

-

424,561

-

-

44,362,970

35,143,288

- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
20. ต้นทุนการจัดคอนเสิ ร์ตและแสดงโชว์
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
21. ค่าใช้จ่ายในการขาย
- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

-

22. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- บริ ษทั ย่อย

-

- บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

-

608,000

7,304,168

140,086,880

138,537,400

47,485,122

44,639,800

140,694,880

145,841,568

91,848,092

79,783,088

- บริ ษทั ย่อย

-

-

54,242,423

55,809,733

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย

30,974

25,928

30,974

25,928

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

23. ดอกเบี้ยจ่าย

รวม

54,242,423

55,809,733

35. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือธุ รกิจด้านบันเทิงและสันทนาการ และดําเนิ น
ธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ คือในประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้นรายได้ กําไร และ
สิ นทรั พย์ ทั้งหมดที่ แสดงในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จึ งเกี่ ยวข้องกับส่ วนงานทางธุ รกิ จและ
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้ โดยส่ วนงานที่อยูใ่ นสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ มีจาํ นวนเงินไม่เป็ น
สาระสําคัญ

-4736. เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เพื่อเป็ นสวัสดิการตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทํางาน(เกษียณ)
ตามระเบี ยบของบริ ษ ัท โดยพนักงานจ่ ายสะสมส่ วนหนึ่ ง และบริ ษ ัทจ่ ายสมทบอี กส่ วนหนึ่ งในอัตรา 3-5%
ของเงิ นเดื อน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อ
บริ หารกองทุนดังกล่าว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่จ่ายสําหรับพนักงานและได้บนั ทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจํานวนเงิน 40.71 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 2.20 ล้านบาท) และ 39.22 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 2.17 ล้านบาท) ตามลําดับ
37. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
37.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

3,068.00
206.72
108.01
10.00
71.52
10.36

-4837.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562
- บริ ษ ัทย่อยได้ท าํ สัญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ข องอาคารใบหยกสอง ชั้น 84 มี ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ ว นั ที่
17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

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

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

6.10
2.86
1.20
10.16

2.05
2.05

4.07
1.90
5.97
16.13

1.37
1.37
3.42

- บริ ษทั ย่อยรับโอนสิ ทธิสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด (เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั
เทโร ศาสน สปอร์ ตคลับ จํากัด) มีระยะเวลาคงเหลือ 8 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยต้องจ่ายค่าเช่าช่วงที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
1.20
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
6.00
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าห้าปี
5.04
รวมทั้งสิ้ น
12.24

-4937.3 ภาระผูกพันตามสัญญาร่ วมดําเนินกิจการกับ อ.ส.ม.ท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด มีสัญญาร่ วมดําเนิ นกิ จการ
โทรทัศน์สีกบั อ.ส.ม.ท. โดยต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
221.37
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
538.25
รวมทั้งสิ้ น
759.62
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จํากัด ต้องจ่ายค่าผลตอบแทนรายปี
ตามสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสถานี วิทยุ อ.ส.ม.ท. เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5 เมกะเฮิร์ตซ แก่
อ.ส.ม.ท. ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
26.44
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
63.76
รวมทั้งสิ้ น
90.20
37.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ ใช้คลื่ น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 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
1,783.00
รวมทั้งสิ้ น
3,163.00

-5037.5 ภาระผูกพันจากสัญญาใช้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมและสัญญาใช้บริ การรวมสัญญาณ
37.5.1 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 ถึง
วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
13.31
(USD 369,739.95)
37.5.2 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การรวมสัญญาณกับบริ ษทั
ที ซี บรอดคาสติ้ง จํากัด มี ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 ถึ งวันที่ 24 เมษายน 2560
โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
0.37
(USD 10,260.00)
37.5.3 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การวงจรสื่ อสารความเร็ วสู ง
กับบริ ษทั อิ นเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด มี ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึ งวันที่
30 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าใช้บริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
1.10

-5137.5.4 บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดี ย จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาใช้บริ การช่ องสัญญาณสื่ อสาร
ดาวเทียมทรานส์พอนเดอร์ กบั 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 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จํานวนเงินขั้นตํ่า
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
27.58
(USD 766,100.04)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
110.32
(USD 3,064,400.16)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าห้าปี
61.68
(USD 1,713,084.81)
รวมทั้งสิ้ น
199.58
37.6 ภาระผูกพันจากค่าสิ ทธิตามสัญญาซื้อล่วงหน้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั มีภาระค่าสิ ทธิตามสัญญาซื้อล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
จํานวนเงินขั้นตํ่า
รายการ
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ภาพยนตร์ต่างประเทศ
136.32
136.32
- ฟุตบอลต่างประเทศ
277.52
- วอลเลย์บอล
192.62
157.69
(USD 5,355,000.00) (USD 4,380,000.00)
- ลิขสิ ทธิ์เพลง
36.00
(USD 1,000,000.00)
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
- ภาพยนตร์ต่างประเทศ
4.53
4.53
- วอลเลย์บอล
- ลิขสิ ทธิ์เพลง
รวมทั้งสิ้ น

464.07
464.07
(USD 12,890,000.00) (USD 12,890,000.00)
18.00
(USD 500,000.00)
1,129.06
762.61

-5237.7 ภาระผูกพันจากการคํ้าประกัน
37.7.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกัน ดังนี้
- คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการชํา ระเงิ นประมูลคลื่นความถี่เ พื่อ ให้บริ การโทรทัศน์ใ น
ระบบดิ จิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิ จระดับชาติ ให้กบั บริ ษทั บีอีซี มัลติมีเดี ย จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวนเงิน 3,068 ล้านบาท
- คํ้า ประกัน การปฏิบ ตั ิต ามสัญ ญาเช่ า ใช้บ ริ ก ารโครงข่า ยโทรทัศ น์ป ระเภทที่ใ ช้ค ลื่น ความถี่
ภาคพื้น ดิ น ในระบบดิ จิ ตอลให้ก บั บริ ษ ทั บีอีซี มัลติมีเ ดี ย จํากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั
กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวนเงิน 206.72 ล้านบาท
- คํ้า ประกัน การปฏิบ ตั ิต ามเงื ่อ นไขการชํา ระเงิน ค่า ถ่า ยทอดสดสัญ ญาณการแข่ง ขัน เทป
บัน ทึก ภาพการแข่ง ขัน และรายการต่า งๆของรายการฟุต บอลต่า งประเทศให้ก บั บริ ษ ทั
บางกอกเอ็น เตอร์ เ ทนเม้น ต์ จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั กับ สถาบัน การเงิน แห่ ง หนึ่ ง
เป็ นจํานวนเงิน 108.01 ล้านบาท
37.7.2 บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีภาระผูกพัน
จากการคํ้าประกัน ดังนี้
- คํ้าประกันการกู้ยื มเงิ นของบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร เรดิ โอ จํากัด (บริ ษ ัทย่อยของบริ ษ ัท บี อี ซี -เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท
- คํ้าประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาของ Forever Group Co., Ltd. (บริ ษทั ที่ถือหุ น้ Forever BECTERO Co., Ltd.) กับบริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 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
38. คดีฟ้องร้ อง
ตามที่บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีขอ้ พิพาทถูก
เรี ยกร้ อ งค่ า เสี ย หายในเรื่ องผิ ด สั ญ ญา เป็ นจํา นวนเงิ น 2.57 ล้า นยู โ ร ต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศ
สิ งคโปร์ นั้ น บริ ษั ท ย่ อ ยขอยุ ติ ก ระบวนการแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าทโดยอนุ ญาโตตุ ล าการ เพื่ อ ให้ คู่ พิ พ าท
ดํา เนิ น การทางศาลไทยตามปกติ ต่ อ ไป บริ ษัท ย่ อ ยคาดว่ า จะไม่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายใดๆ ดัง นั้ น จึ ง ไม่ ไ ด้
บันทึ กค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากผลของข้อพิพาทดังกล่าว

-5339. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดง
ฐานะการเงินดังนี้
39.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชี
ดูหมายเหตุ 4
39.2 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
- ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อมีไม่มาก แม้ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ตัวแทนโฆษณาเป็ นหลัก เนื่องจากธุรกรรมของกลุ่มกระจายไม่ได้กระจุกตัวอยู่
กับลูกค้ารายใดหรื อกลุ่มใดเป็ นการเฉพาะ และได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชําระหนี้ ของ
ลูกหนี้ การค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึ งคาดได้ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสําคัญจากความเสี่ ยงนี้
- สํา หรั บสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ราคาตามบัญชี ข องสิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวได้หกั สํารองต่างๆ เพื่อให้เป็ นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่า
สูงสุ ดของความเสี่ ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
39.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งที่จ ะเกิด จากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย ซึ่ ง อาจก่อ ให้เ กิด ผลเสี ย หายแก่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อๆไป บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะสามารถบริ หาร
ความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นได้ เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
39.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นในสกุล เงิ น
ต่างประเทศ เนื่ องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่เกิ ดจากการซื้ อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั จะ
พิจารณาจัดทําสัญญาประกันความเสี่ ยงเป็ นการล่วงหน้า ในกรณี ที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและ
บริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม

-5439.5 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติ ฐานดังต่ อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซ่ ึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้ สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่ องจากหนี้ สินดังกล่าวจะ
ครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล้
40. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษทั ได้มีการจัดประเภทบัญชี ใหม่ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการแสดงงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสําหรับ
งวดหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่เคยรายงานไว้
41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

