บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว-เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถึงกําหนด
รับชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัดจําหน่าย
สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอตัดจําหน่าย
ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุน
ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี
ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร
และลิขสิทธิ์รอตัดจําหน่าย
เงินมัดจําค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4.2 และ 5

1,299,531,146
-

1,122,539,458
113,271,607

271,348,405
-

160,991,884
-

4.4, 4.5 และ 7

1,002,718,523

1,295,145,006

1,087,963,920

1,091,376,463

4.6 และ 19
8
4.7 และ 10
11

52,537,648
28,452,800
4,742,908
746,670,816
3,134,653,841

28,663,600
7,170,118
683,134,825
3,249,924,614

3,813,460,028
1,341,299
224,203,921
5,398,317,573

2,871,604,517
2,389,550
1,571,807,906
5,698,170,320

4.9 และ 12
4.10 และ 13
4.10 และ 13

253,970,000
146,488,806
119,894,350
3,000,000
67,850,000
916,641,425
99,456,605
609,408,113
4,737,296,757
54,228,722
151,234,177

226,010,000
159,500,347
89,804,640
3,000,000
67,850,000
800,421,307
121,768,678
825,732,470
5,220,969,122
198,142,405

253,970,000
1,000,591,728
650,000
33,751,550
1,244,438
-

226,010,000
1,000,632,828
650,000
18,694,065
1,513,028
-

2,882,400,967
143,905,175
1,033,686,679
367,960,977
208,882,799
11,796,305,552
14,930,959,393

2,766,890,337
116,646,807
697,013,000
292,743,618
121,153,436
11,707,646,167
14,957,570,781

1,879,170,053
143,905,175
1,033,686,679
29,701,781
10,582,417
4,387,253,821
9,785,571,394

1,752,337,469
116,646,807
697,013,000
18,027,903
10,984,417
3,842,509,517
9,540,679,837

4.11
4.12 และ 14
4.13 และ 15
4.14 และ 16
4.15 และ 17
4.16 และ 18
4.6 และ 19
4.17 และ 20
4.18 และ 21

4.20 และ 33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของสิทธิการใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สิทธิการใช้คลื่นความถี่คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

22
23

4.19 และ 26
27
24
25

2558

2,510,000,000
903,290,647
411,631,028

214,243,883
1,147,045,598
536,206,902

2,300,000,000
329,803,489
56,804,447

4,163,464

2,311,979

500,043,202
83,957,294
669,350,972
5,082,436,607

930,703,366
163,250,603
467,003,584
3,460,765,915

1,307,826,250
42,656,311
75,764,880
4,112,855,377

2,345,660,084
16,844,769
83,196,486
3,031,115,138

8,665,066
2,110,795,192
618,604,120
270,000

54,976,785
-

49,988,769
-

54,976,785

49,988,769

-

515,418,823
69,994,976
-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,738,334,378

4,742,764
2,729,987,909
573,655,812
340,000
3,308,726,485

รวมหนี้สิน

7,820,770,985

6,769,492,400

4,167,832,162

3,081,103,907

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000
1,166,724,373

2,000,000,000
1,166,724,373

2,000,000,000
1,166,724,373

2,000,000,000
1,166,724,373

200,000,000
3,385,769,364
139,524,256

200,000,000
4,467,479,047
117,698,604
7,951,902,024

200,000,000
2,119,697,422
131,317,437

200,000,000
2,983,902,120
108,949,437

5,617,739,232
5,617,739,232

6,459,575,930
6,459,575,930

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

4.19 และ 26
27
4.25 และ 28

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

31

6,892,017,993
218,170,415
7,110,188,408

236,176,357
8,188,078,381

14,930,959,393

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

14,957,570,781

9,785,571,394

9,540,679,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขายเวลาโฆษณา
รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริ การอื่น
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

2559

2558

13

11,151,183,583
541,199,662
470,187,902
103,184,762
-

14,196,684,188
656,473,401
801,183,238
190,771,117
-

906,944,000
2,267,426,580
7,894,692
980,984,210

961,152,000
2,205,033,795
7,500,266
2,564,780,408

15,707,014

39,618,114

127,926,196

120,480,051

135,686,385
117,419,731
268,813,130
12,534,569,039

96,551,722
136,169,836
15,981,281,780

3,507,263
131,433,459
4,294,682,941

776,250
121,256,301
5,859,722,770

8,370,979,147
425,274,903
440,343,556
1,524,633,189
19,670,000
176,905,239
10,957,806,034

9,185,813,177
724,615,518
589,669,294
1,505,789,965
19,820,000
186,752,735
12,212,460,689

2,344,381,227
4,286,161
279,382,272
41,100
19,670,000
84,364,612
2,732,125,372

2,373,215,499
6,695,431
229,460,705
41,200
19,820,000
62,399,597
2,691,632,432

(12,167,997)

36,632,888

1,564,595,008

3,805,453,979

1,562,557,569

3,168,090,338

333,733,240

773,239,865

126,762,267

122,560,085

1,230,861,768

3,032,214,114

1,435,795,302

3,045,530,253

1,218,290,317

2,982,705,075

1,435,795,302

3,045,530,253

12,571,451
1,230,861,768

49,509,039
3,032,214,114

1,435,795,302

3,045,530,253

29
30
32

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4.21 และ 33

-

-

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุน้ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว 2,000,000,000 หุน้

0.61

4.22

1.49

0.72

1.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย-สุทธิจากภาษี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

1,230,861,768

3,032,214,114

1,435,795,302

3,045,530,253

(903,915)
27,960,000
(5,592,000)
22,368,000

9,482,131
(234,165,000)
46,833,000
(187,332,000)

27,960,000
(5,592,000)
22,368,000

(234,165,000)
46,833,000
(187,332,000)

-

(33,437,894)
6,347,132

-

1,698,795
(339,759)

21,464,085
1,252,325,853

(27,090,762)
(204,940,631)
2,827,273,483

22,368,000
1,458,163,302

1,359,036
(185,972,964)
2,859,557,289

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

1,240,115,969

2,784,066,545

1,458,163,302

2,859,557,289

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

12,209,884
1,252,325,853

43,206,938
2,827,273,483

1,458,163,302

2,859,557,289

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/4)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนโฆษณาจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้คลื่นความถี่
ค่าตัดจําหน่ายผลประโยชน์จ่ายเพิ่ม
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าละคร ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์
และลิขสิทธิ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจําหน่าย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าเผือ่ การรับคืนสินค้าลดลง
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
-เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
กําไรจากการจําหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการปรับมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้เงินปันผล
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

1,564,595,008

3,805,453,979

1,562,557,569

3,168,090,338

177,877,432
14,981,605
28,908,831
21,465,412
219,134,709
391,559,469
46,908,228

138,154,746
42,204,251
220,735,547
392,190,519
46,780,063

5,540,221
268,590
-

2,685,886
144,138
-

2,439,012,053
1,380,270
13,961,501
(322,992)
742,587
38,495,477

2,406,175,457
4,105,733
4,481,319
(1,517,032)
3,769,075
7,605
6,637,484

2,024,893,044
33,000,000

2,026,434,256
-

(2,126,732)
545,422
(2,000,294)
(310,201)
(135,686,385)
(15,707,014)
176,905,239
58,007,907

3,322,483
(1,395,199)
(3,049,389)
(2,700,000)
(39,618,114)
186,752,735
42,595,728

12,167,997

(36,632,888)

11,426,813
6,259,583
(603,129)
(10,794)
128,267
425,750
(980,984,210) (2,564,780,408)
(127,926,196) (120,480,051)
84,364,612
62,399,597
4,988,016
2,039,338
-

-

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

6,730,670

-

-

-

20

-

41,100

41,200

2,617,694,697

2,583,248,833

5,057,226,219

7,218,454,102

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/4)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคารลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

281,245,058
1,864,606
80,189,873
(27,258,368)
(336,673,679)
(14,923,452)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

50,186,974
(43,148,113)
(1,758,267)
161,664,859
(58,980,389)
(101,509,000)
2,377,614

3,412,543
1,048,251
(32,756,138)
(27,258,368)
(336,673,679)
402,000

(125,944,071)
(176,046)
(40,385,149)
(58,980,389)
(101,509,000)
(836,620)

(271,902,037)
(9,425,231)
(153,402,928)
(18,698,465)
217,556,338
(237,975,003)
(11,692,886)
(5,984,680)
(70,000)
(20,000)
4,822,158,744 6,955,184,401
(43,420,218)
(17,903,407)
(757,465,846) (1,043,340,322)
(60,371)
1,006,358
4,021,212,309 5,894,947,030

(185,739,692)
109,194
(7,435,515)
2,032,803,293
(92,838,085)
(118,216,603)
1,821,748,605

67,748,352
1,592,947
4,244,650
2,329,003,507
(12,358,269)
(152,833,072)
2,163,812,166

113,271,607
(30,089,710)
13,505,565
20,000,000
10,000,000
(242,364,228)
17,732,988

78,476,940
2,380,973,677
(923,462,412)
(20,597,708)
603,131

37,947,838
2,664,782,408
123,520,358
(9,571,239)
11,215

1,143,320,038
242,396,039
43,899,698
39,274,957
390,081
(4,509,000)
(374,401,651)
4,340,145

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น
สิทธิการใช้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร
และค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายละคร
เงินสดจ่ายสิทธิการใช้คลื่นความถี่
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(13,644,963)
(2,810,352)

(55,883,331)
(37,024,186)

-

(1,239,209)
-

(2,587,522,683) (3,271,890,592) (2,545,125,628) (3,243,850,323)
360,400,000
421,264,000
(1,091,200,000) (1,053,100,000)
(3,793,121,776) (3,323,187,802) (668,732,000)
(7,134,952)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/4)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออก
จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย (งบประกอบ 1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
โอนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกินหนึ่งปี เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยค้างจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้นจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - ผลกําไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)จาก
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
โอนค่าเสื่อมราคาเป็ นโปรแกรมจําหน่ายบัตรระหว่างทํา

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,295,756,117
54,671,199 2,300,000,000
(1,042,660,084) 1,250,000,000
(2,300,000,000) (3,400,000,000) (2,300,000,000) (3,400,000,000)
(30,215,846)
(95,217,622)
(3,312,148)
(1,682,305)
(37,771,877) (3,442,228,728) (1,042,660,084) (2,150,000,000)
190,318,656
(870,469,500)
110,356,521
6,677,214
1,122,539,458 1,993,008,958
160,991,884
154,314,670
(13,326,968)
1,299,531,146

1,122,539,458

271,348,405

160,991,884

106,766,370
1,448,104
115,448,287
64,527,472
9,085,935
843,544
27,960,000

19,683,978
36,465,298
5,838,550
501,250
10,533
(3,107)
8,475,773
(234,165,000)

29,819,912
4,826,250
27,960,000

81,630,675
45,660,084
1,399,989,467
148,000
(234,165,000)

(361,567)
419,482

3,792,856
419,482

-

-

โอนเงินประกันเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ปรับปรุ งราคาทุนสิทธิการใช้คลื่นความถี่ลดลง
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายละคร
ผลกระทบจากการปรับปรุ งประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
- สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
- กําไรสะสม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง

(92,112,896)
33,000,000
-

700,000
6,347,132
(33,437,894)
16,995,805
10,094,957

33,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (4/4)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบประกอบ 1
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั บีอีซี-เทโร ศาสน จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้โอนสิ นทรัพย์และหนี้สินที่คงเหลืออยูอ่ อกจากงบการเงินรวม ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันต้นงวด
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ย่อยที่จาํ หน่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่จาํ หน่าย
หัก สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
- เงินสด
- ลูกหนี้จากมูลค่ายุติธรรมของจํานวนเงินสดที่จะได้รับ
- ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

หน่วย : บาท
13,326,968
5,967,040
4,666,752
(1,977,416)

2,689,336
4,649,304
5,727,909
14,911,106
25,852,501
(36,525,631)
(106,783)
(23,357)
(20,000,000)
(15,204,606)
(1,366,713)
(102,926)
(6,730,670)

(6,833,596)
(10,000,000)
(73,852,789)

(45,000,000)

(128,852,789)
135,686,385

(339,759)
1,698,795
(1,359,036)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

