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สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกัน ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยู่ในระดับที่ต�่า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เรากลับสามารถด�าเนิน
งานให้ผลประกอบการสวนทางกับเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจาก
ธุรกิจรถไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นสิ่ง
จ�าเป็นที่ประชาชนจะต้องใช้ ซึ่งถ้าเราสามารถให้การบริการที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม ก็ย่อม
ที่จะได้รับความนิยม ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวนผู้โดยสารมีจ�านวน 
232.5 ล้านเที่ยวคน เติบโตขึ้นร้อยละ 6.31 จากปีที่แล้ว ในขณะ
ที่รายได้จากค่าโดยสารมีจ�านวนรวม 6,397 ล้านบาท ซึ่งเติบโต
ขึ้นร้อยละ 8.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ นับเป็นความส�าเร็จที่
น่าภาคภูมิใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

นอกจากนั้น ผลการส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ      
ผู้โดยสารซึ่งส�ารวจโดยสวนดุสิตโพล ก็ยังได้คะแนนความพึงพอใจ
รวม 3.88 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 
อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการให้บริการของบริษัทฯ และ
พนักงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและระบบอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเพิ่มขบวนรถเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ 
ได้ลงนามสั่งซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มอีกจ�านวน 46 ขบวน เพื่อมา   
รองรับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในเส้นทางปัจจุบัน ระยะทาง 36.3 
กิโลเมตร และรองรับส่วนต่อขยายไปสมุทรปราการ ระยะทาง 13 
กิโลเมตร และไปคูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตรที่กรุงเทพมหานคร 
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงคมนาคม ในการโอนความ
รับผิดชอบการเดินรถในส่วนต่อขยายทั้งสองส่วน จากการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งเทศไทย (รฟม.) มาอยู่ในความดูแลของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินทางของ
ประชาชนในเส้นทางสายสีเขียวทั้งหมด อันหมายถึงความสะดวก 
ปลอดภัย และประหยัด

นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เพิ่มความสะดวกในเรื่องของ
บัตรโดยสารที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด 
ซิสเต็ม จ�ากัดขึ้น เพื่อด�าเนินงานบัตรแรบบิท เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการใช้จ่ายที่สามารถใช้บัตรใบเดียวใช้บริการรถไฟฟ้า
และใช้จ่ายสินค้าอื่นๆ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามผลักดันและเข้า
ร่วมในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมของรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุด
บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกไปอีกขั้น โดยการจับมือกับ Line Pay 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Rabbit ที่เป็น Off-Line Payment 
ให้สามารถเป็น On Line Payment ด้วย และเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าของ Rabbit ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ในส่วนของผลประกอบการทางการเงิน บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการเดินรถเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.13 จากปีก่อน และมีผลก�าไร
ก่อนค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�าหน่ายต้นทุนโครงการ (EBITDA) จ�านวน 2,351.28 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.36 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
ทั้งหมดร้อยละ 48.73 โดยมีรายได้รวมยกเว้นรายได้พิเศษ 4,825.04 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 20.14 เป็นผลมาจากการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจโฆษณา ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากการลดลงของ
ต้นทุนในส่วนของสื่อโฆษณาที่เป็นหลัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินก็
ลดลงเช่นกนั จาก 432.70 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว เป็น 287.53 ล้านบาท 
สาเหตุจากการลดลงของดอกเบี้ย เนื่องจากหุ้นกู้ระยะยาวชุดที่ 4 
ของบริษัทฯ ได้ครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้น จากผลดังกล่าวท�าให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน (EBIT) จ�านวน 
2,814.73 ล้านบาท ลดลง 380.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.91 จากปีที่แล้ว ส�าหรับก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ�านวน 2,059.19 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6.20 จากปีที่แล้ว

บรษัิทฯ ยังคงด�าเนนินโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา และศาสนา นอกเหนือไป
จากการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ซึ่งท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย (Thailand Top Company Award 2016) 
และรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดีเด่นประจ�าปี 2559 จากส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นับต่อจากนี้ จะเป็นช่วงที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในการขยายตัว 
เนือ่งจากจะมีโครงการรถไฟฟ้าใหม่ ท้ังส่วนต่อขยาย โครงการเดมิ 
และโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ จะมีโอกาส
อย่างมากในการเข้าไปด�าเนินงานในโครงการเหล่านั้น ซึ่งจะต้อง
อาศัยการสนับสนุนและการท�างานอย่างหนักจากพนักงาน และ
ความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถประสบความส�าเร็จใน
การได้มาและความส�าเร็จของโครงการเหล่านั้น

ความส�าเร็จทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วม
มือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ        
ผมจงึใคร่ขอถอืโอกาสนีข้อบคณุพนกังานและผูบ้รหิารท่ีได้ร่วมกนั 
ตั้งใจมุ่งมั่นท�างานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด และต้องขอบคุณผู้ถือ
หุ้นและผูเ้กีย่วข้องท่ีได้ให้การสนบัสนนุบรษัิทฯ มาโดยตลอดเช่นกนั 
และที่ขาดไม่ได้คือผู้โดยสาร ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุน 
บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
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Dear Shareholders,

Over the past year growth in the Thai economy has been 
weak, in-line with overall global economic trends. However 
despite this unfavourable climate, BTSC has again recorded 
satisfactory results, due to the solid performance of our 
Mass Transit business. The BTS system continues to 
provide, safe and efficient mass transporatation, serving 
the patronage demands of an expanding number of city 
commuters. Accordingly I am pleased to report that our 
existing rail business met all of its targets set for the year, 
recording core network ridership growth of 6.31% YoY 
(232.5 million passengers) and growth in Farebox revenues 
of 8.90% YoY, totalling THB 6.397 Billion 

In a recent independent Customer Satisfaction Survey 
conducted by Suan Dusit, we achieved a score of 3.88 
out of 5.00, reflecting the high levels of customer service 
provided by our employees and the continuous improvements 
in our operating system. On 23rd May 2016, we announced 
the placement of the largest ever single order for new 
rolling stock by a Thai company, consisting of 46 sets of 
4-car trains, to bolster passenger carrying capacity on our 
existing network of 36.3 km, and in anticipation of being 
awarded operating contracts for a total of 32 km of additional 
extension lines, (Green Line South extension: running 13 
km from Bearing to Samut Prakarn and Green Line North 
extension: running 19 km from Mo Chit to Khu Khot). In 
this regard, the Mass Transit Authority of Thailand (MRTA) 
has signed an MOU to transfer responsibility for these two 
extensions to the Bangkok Metropolitan Authority (BMA), 
in accordance with the government’s policy to provide 
convenient, safe and cost-effective services to passengers. 

Our Rabbit Cards can now be widely used at selected 
shops and outlets, as well as on the SkyTrain system for 
added travel convenience. As we have been appointed as 
system developers of the National Common Ticket system, 
our card users will benefit from the added convenience of 
being able to use the card for travel on other mass transit 
systems. Our joint venture with Line to create Rabbit Line Pay, 
marks the beginning of the evolution of our current card-based 
offline payment channel, into an integrated offline-online 
nationwide payment platform. 

With respect to financial performance, our Operation and 
Maintenance (O&M) revenue grew by 2.13% YoY and 
EBITDA increased 1.36% YoY to THB 2,351.28 mn. O&M 
revenue represented 48.73% of total revenue (excluding 
non-recurring items). Total recurring revenue dropped by 

Message from the Chairman

20.14% YoY to THB 4,825.04 mn, as a result of a decrease 
in Media revenue, due to slow overall economic growth. 
Total expenses decreased in line with the decline in total 
revenue, again resulting mainly from lower Media expenses. 
Finance costs reduced from THB 432.70 mn to THB 287.53 mn, 
primarily as we repaid the fourth tranche of debentures 
during the year. Taking into account all of the aforementioned 
transactions, the Company and its subsidiaries recorded 
EBIT of THB 2,814.73 mn (a reduction of THB 380.65 mn 
or 11.91% YoY) and net profit attributable to the equity 
holders of the Company of THB 2,059.19 mn (a decrease 
of 6.20% YoY).

In accordance with our Company’s policy and commitment 
towards giving back to the community, we continue to  
participate in social development projects, public health 
initiatives, education and merit making. In recognition of 
our CSR achievements, the Company received the ‘Thailand 
Top Company Award 2016’ given by Business Plus in 
cooperation with the University of the Thai Chamber of 
Commerce. Also the “Consumer Protection Thailand Call 
Center Award” given by the Office of Consumer Protection 
Board.

Going forward, the company stands ready to take advantage 
of the opportunities arising from new mass transport projects 
currently being implemented by the government, including 
further extensions to existing BTS lines. In this regard, we 
are confident of our strength and ability to participate in 
these upcoming projects, which will require the continued 
solid support and efforts of staff and shareholders, in order 
to achieve success.

I am again reminded that our continued success would 
not be possible without the unwaivering support and energy 
of our staff and management, so would like to express my 
sincere appreciation to all of them for their ongoing 
commitment and professionalism. Also to our shareholders, 
stakeholders and patrons, for their continued faith and 
collaboration.

Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายคีรี กาญจนพาสน์
Mr. Keeree Kanjanapas
ประธานกรรมการ
Chairman

นายมนู อรดีดลเชษฐ์
Mr. Manoo Ordeedolchest
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายกวิน กาญจนพาสน์
Mr. Kavin Kanjanapas
กรรมการ
Director

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
Mr. Surapong Laoha-Unya
กรรมการ
Director

นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
Mr. Chitchanok Kemavuthanon
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
Mr. Chitchanok Kemavuthanon
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Member

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
Mr. Anan Santichewasatian
กรรมการอิสระ
Independent Director

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

นายมนู อรดีดลเชษฐ์
Mr. Manoo Ordeedolchest
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Member

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
Mr. Anan Santichewasatian
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee

คณะผู้บริหารระดับสูง
Executive Management

นายคง ซิ เคือง
Mr. Kong Chi Keung
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่สำยกำรเงิน
Chief Financial Officer

ดร.อาณัติ อาภาภิรม
Dr. Anat Arbhabhirama
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
Chairman of the Management Committee

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ 
Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert              
กรรมการ
Director

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
Mr. Wasin Wattanaworakijkul
กรรมการ
Director

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
Mrs. Voravan Tarapoom
กรรมการ
Director
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นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
Mr. Surapong Laoha-Unya
กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
Executive Director
& Chief Executive Office
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ผู้บริหาร / Management ผู้บริหาร / Management
นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ  
Mr. Natthasak Chaichana
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย	 	
Legal	Director

นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์  
Mr. Visuth  Udompitisap
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน	 	
Finance	Director

นางสาวน�้าทิพย์ กิมจันทร์   
Ms. Namthip Kimchan
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยควบคุมบัญชี	 	
Financial	Controller	

นายพิภพ อินทรทัต
Mr. Pipop Intaratut
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	
Internal	Audit	Director

นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น  
Mr. Chaiwute Pakpoyen
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยควำมปลอดภัยและรักษำ
ควำมปลอดภัย	
Safety	and	Quality	Director	

นายภักดี จิระภาพันธ์  
Mr. Pakdi Jirapapun
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยซ่อมบ�ำรุง	 	
Maintenance	Director

ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล 
Dr. Chaisak Srisethanil
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโครงกำรและวิศวกรรม	
Project	and	Engineering	Director

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม  
Mr. Sumit Srisuntithum
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร	 	
Operations	Director

นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ 
Mr. Surachet Sangchayosawat
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์	
Strategy	and	Planning	Director

นางพัชนียา พุฒมี  
Mrs. Patchaneeya Pootme
ผู้จัดกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร	
Corporate	Communications	
Department	Manager	

นายวรกิจ ปานิสวัสดิ์
Mr. Worakit Paniswasdi
ผู้จัดกำรฝ่ำยควำมปลอดภัย
Safety	Department	Manager
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นายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร  
Mr. Prasit Promsurapart
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
Human Resources Department Manager

นายตรีเพชร วงศ์นิวัติขจร  
Mr. Tripetch Wongniwatkajorn
ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
Security Department Manager 

นายฐากูร สิงหนิก   
Mr. Dhagool Singhanig
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม  
Training Department Manager 

นายจิระพัฒน์ สักกะพลางกูร  
Mr. Jiraphat Sakkabalangura
ผู้จัดการฝ่ายรายได้สถานี  
Operations Revenue Department 
Manager

นายสัจจพงศ์ ค�้าคูณ
Mr. Sajjapong Kumkoon
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Marketing Department Manager 

นายเมธา ทีฆกุล   
Mr. Metha Teekakul
ผู้จัดการฝ่ายโครงการ  
Project Department Manager 

นายธวัชชัย พานิชยากรณ์  
Mr. Tawatchai Panichayakorn
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานรถไฟฟ้า 
Train Services Department Manager 

นางจิราพร นิธิสหกุล  
Mrs. Jiraporn Nithisahakul
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานปฏิบัติการ 
Operation Support Department 
Manager 

นายพนา อังกาบ   
Mr. Pana Ungkap
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานเดินรถ  
Operations Control Department 
Manager

นายสุชาติ นิยมศิริวนิช  
Mr. Suchart Niyomsirivanich
ผู้จัดการฝ่ายบริหารส�านักงาน  
Administration Department Manager

นายจิตติ บุศยรัตน์   
Mr. Jitti Bussayaratana
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Department 
Manager

นายศุภะกร บุญศิริ
Mr. Suphakorn Boonsiri
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
Quality Department Manager

นายนพดล นิ่มพัชราวุธ  
Mr. Noppadol Nimpatcharawuth
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ารุงระบบสนับสนุน 
System Utility Maintenance 
Department Manager 

นายราชิต รักษาสัตย์  
Mr. Rachit Rugsasat
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
Engineering Department Manager 

นายพรเทพ อาชาประดิษฐ์กุล  
Mr. Porntaep Archapaditkul
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ารุงระบบรถไฟฟ้า 
Rolling Stock Maintenance 
Department Manager 

นายกฤษณ์ ลิ่วธนกุล  
Mr. Krit Liutanakul
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนบริการและ
สารสนเทศเพื่อการบริการ  
Services Planning and MIS 
Department Manager 

นายณัฐชัย ผะเดิมชิต  
Mr. Nattachai Pradermchit
ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานี  
Station Services Department Manager

นายสุชาติ เด่นกิจกุล  
Mr. Suchart Denkitkul 
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนซ่อมบ�ารุง
Maintenance Planning and Logistics 
Department Manager 

ดร.ประสิทธิพนธ์ โสวาปี  
Dr. Prasitthipon Sowapee
ผู้จดัการฝ่ายซ่อมบ�ารงุโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Infrastructure Maintenance 
Department Manager

นายปิยชัย ชูเอม
Mr. Piyachai Chu-Ame
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ารุงระบบควบคุมและ
การสื่อสาร
Train Control & Communication 
Maintenance Department Manager
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บริษัทฯ จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
บีทีเอสเป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจะได้น�าข้อคิดเห็นไปพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2558 คะแนนความ
ปลอดภัยยังคงเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นในระบบการเดินรถและมาตรการในการดูแลผู้โดยสารว่า
มีความปลอดภัยในการใช้บริการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด�าเนิน
การส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมี
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,655 คน จากทั้งหมด 34 สถานี สรุปผล
ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมได้คะแนน 3.88 จากคะแนน
เต็ม 5 โดยด้านที่ได้คะแนนสูงสุด คือด้านความปลอดภัยโดยผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 4.06 คะแนน ซึ่ง
มากกว่าปี 2557 ที่ผ่านมาที่ได้ 4.01 คะแนน รองลงมาในปีนี้ คือ 
ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า ด้านการประชาสัมพันธ์
และการให้ข้อมูลได้คะแนนเท่ากัน 3.97 คะแนน ด้านความคุ้ม
ค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 3.94 คะแนน ด้านคุณภาพ/
สิ่งอ�านวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ 3.93 คะแนน 
ด้านการบริการของพนักงานสถานี 3.86 คะแนน และด้านบัตร
โดยสารและการตลาด มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3.65 คะแนน

บริษัทฯ ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือของความปลอดภัยและการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัดหลักในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ
ของการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า และความน่าเชื่อ
ถือของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจาก
เปอร์เซ็นต์ค่าความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร 
(Passenger Journey On Time: PJOT) โดยมีเป้าหมายในการ
วัด คือผู้โดยสารจะต้องเดินทางได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการในปี 2558/59 เฉลี่ยอยู่ที่ 99.84 
เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดต่อมาคือความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า วัดจาก
ระยะทางก่อนที่จะเกิดการขัดข้อง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือไม่
น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง โดยในปี 
2558/59 อยู่ที่ 71,949 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งลด
ลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตัว
ชี้วัดสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร วัดได้จากจ�านวน
เที่ยวการเดินทางก่อนพบการขัดข้อง รวมถึงการขัดข้องของ
อุปกรณ์และจากการใช้บัตรโดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้จะ
ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง โดยความน่า
เชื่อถือของตั๋วโดยสาร ส�าหรับปี 2558/59 อยู่ที่ 22,168 ครั้งต่อ
การขัดข้อง 1 ครัง้ ท�าได้ดกีว่าเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 เป้าหมายประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Operations Performance against Target

ประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
2558/59The BTS SkyTrain continues to conduct Annual Customer 

Satisfaction Surveys, in order to evaluate all aspects of 
the compnay’s operations. Suggestions and comments 
raised by passengers are reviewed and measures put in 
place to improve services, according to particular needs. 
In 2015 the highest scores recorded were for Safety & 
Security, which demonstrates that passengers still trust in 
the standards of service and safety provided by the company. 

In the 2015 Customer Satisfaction Survey conducted by 
the Suan Dusit Rajabhat University, statistical data was 
collected from a total of 2,655 passengers at 34 BTS 
stations. Results show that the overall passenger satisfaction 
rating of BTS services stands at 3.88, from a maximum 
possible score of 5.00. The highest scores recorded were 
for Security and Safety at 4.06, which is higher than 2014’s 
result of 4.01 , Punctuality(Service Reliability) and Public 
Relations & Information attained the same scores of 3.97,  
Value for Money 3.94, Station Facilities 3.93, Staff Attitude 
& Manner 3.86, with Ticketing and Marketing scoring 3.65.

BTSC continues to maintain high standards of safety and 
services throughout its operation. The key indicators for 
operations performance include Service Reliability, Train 
Reliability and Ticket Reliability. Service Reliability measures 
the punctuality of passenger journey (Passenger Journey 
On Time: PJOT), with the target set at not less than 99.5 
percent per delay of 5 minutes or greater. The results 
achieved for 2015/16 were an average of 99.84 percent. 
Train reliability measures the distance travelled before a 
fault occurs. The target is set at not less than 35,000        
car-kilometers per fault and BTSC recorded 71,949           
car-kilometers per fault in 2015/16, exceeding the target 
although the reliability dropped from 2014/15. The decline 
was attributable to passenger door fault. Ticket reliability 
refers to the number of transactions before a fault occurs, 
which includes equipment failure as well as mishandling 
of tickets by passengers. The target was set at not less 
than 15,000 transactions before a failure, and ticket reliability 
in 2015/16 was recorded at 22,168 transactions per fault, 
staying above the target.

Passenger Satisfaction Operations Performance in 
2015/16

  ตวัช้ีวดัประสทิธภิาพ      เป้าหมาย     2558/59          2557/58    2556/57

ไม่ต�า่กว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ 99.84         99.83    99.73

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตูก้โิลเมตรต่อการขัดข้อง
71,949        72,895   97,570

ไม่น้อยกว่า 15,000 ครัง้ต่อการขดัข้อง
22,168        20,910   22,914

ความน่าเช่ือถอืของตัว๋โดยสาร

ความน่าเช่ือถอืของรถไฟฟ้า

ความน่าเช่ือถอืของการให้บรกิาร: 
ค่าความตรงต่อเวลาในการเดนิทาง
ของผูโ้ดยสาร (PJOT)
Service Reliability: 
Passenger Journey On Time

Train Reliability

Ticket Reliability

Not less than 99.5 percent

Not less than 35,000 car-km. per fault

Not less than 15,000 times before a failure

Performance Indicators Target  2015/16          2014/15    2013/14
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 
บีทีเอส และเพื่อสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรงให้แก่บริษัทฯ ฝ่ายการ
ตลาดจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. หนูด่วนชวนแวะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมอบ
ส่วนลดเมื่อเข้าใช้บริการร้านค้า ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้
แก่สมาชิกหนูด่วน คลับ และผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส 
และบัตรแรบบิททุกประเภท โดยในปี พ.ศ. 2558 มีร้านค้าและ
ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการจ�านวน 38 ร้านค้า

2. กิจกรรมมูฟวี่ เลิฟเวอร์ มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกหนูด่วน
คลับ และหนูด่วน บีทีเอส แฟนเพจ ที่ซื้อ เติมเงิน เติมเที่ยวการ
เดินทาง ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดย
ในรอบปีที่ผ่านมามีการจัดให้ชมภาพยนตร์จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
ทรานสปอร์ทเตอร์, มอญซ่อนผี, พอยท์ เบรค, สตีฟ จ๊อบส์ และ 
ก๊อดส์ ออฟ อียิปต์ 

3. หนูด่วน บีทีเอส แฟนเพจ ในเดือนมิถุนายน 2558 ฝ่ายการ
ตลาดได้เปิดช่องทางทางการตลาดช่องทางใหม่ผ่านทาง เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ากิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าผู้ใช้เครื่องข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่ง
เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอัน
จะน�ามาซึ่งฐานลูกค้าที่แข็งแรงเกิดความภักดีในบริการของรถ 
ไฟฟ้าบีทีเอส ในที่สุด

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

ฝ่ายการตลาดได้ประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท
ผู้จัดจ�าหน่ายภาพยนตร์ ค่ายโทรศัพท์มือถือ ธนาคาร และผู้ด�าเนิน
ธรุกจิออนไลน์ เพ่ือมอบสทิธพิิเศษส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ที่ซื้อ เติมเงิน เติมเที่ยว จะได้รับคูปองส่วนลดที่ห้องจ�าหน่ายตั๋ว
เพื่อน�าใช้ในการซื้อสินค้า และบริการต่างๆ ของแต่ละพันธมิตรที่
เข้าร่วมกิจกรรม หรือการรับส่วนลดจากการซื้อ เติมเงิน เติม
เที่ยวเดินทางที่ห้องจ�าหน่ายตั๋ว นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ผู้
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจะได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้จากค่า
ด�าเนินการจากการจัดกิจกรรมเหล่านี้อีกด้วย

การตลาด
Following a pattern established in previous years, the 
company has continued to implement its marketing plan 
aimed at increasing the number of BTS SkyTrain users, 
in order to gain additional revenue from increasing ridership. 
With this aim, various marketing activities have been 
launched, in order to encourage passengers to switch from 
using Single Journey Tickets to Rabbit cards. In addition, 
activities were designed to stimulate frequency of use by 
existing passholders.

Details of marketing activities launched during the past 
year are as follows: 

Revised Ticket Promotions

Due to the prevailing economic slowdown, which has 
affected the company’s operating costs, the pricing of 
promotional tickets has not been reviewed for a while. 
Therefore the company decided to adjust promotional 
prices for 30-Day trips and One-Day Pass as follows:

        Adult Rabbit Card

  15 trips  450 Baht  30 Baht/trip

  25 trips  700 Baht  28 Baht/trip

  40 trips  1,040 Baht 26 Baht/trip

  50 trips  1,250 Baht 25 Baht/trip

      Student Rabbit Card

  15 trips  345 Baht  23 Baht/trip

  25 trips  525 Baht  21 Baht/trip

  40 trips  760 Baht  19 Baht/trip

  50 trips  900 Baht  18 Baht/trip

   One-Day Pass pricing is 140 Baht per ticket.

Customer Relationship Management (CRM) programs

In order to increase customer satisfaction and consolidate 
BTS SkyTrain brand loyalty, the company has established 
various creative CRM programs for customer participation. 
The programs are as follows:    

1. Nuduan Recommends: This program was continued 
from previous years, with the purpose of returning even 
more value to BTS SmartPass and Rabbit cardholders, 
through the award of special retail privileges provided by 
participating retail outlets, including dining, entertainment 
and edutainment venues etc. Over the past year an 
additional 38 businesses joined the program. 

2. Movie Lover: This campaign was launched especially 
for Nuduan Club members and Nuduan BTS Fan-page 
users. Customers presenting a BTS receipt for purchasing/
refilling travel value or trips of 500 Baht or more, were able 
to redeem for movie tickets. Over the past year 5 movies 
were presented under this campaign, namely: Transporter, 
Mon-Son-Phee, Point Brake, Steve Jobs and Gods of 
Egypt. 

3. Nuduan BTS Fan-page: The page was launched in June 
2015, providing a potential new marketing channel, informing 
BTS customers of various current activities and promotions. 
This page also provides feedback on customer satisfaction 
and helps strengthen BTS brand loyalty in the longterm. 

Privilege promotions

BTS SkyTrain has continued its cooperation with various 
business alliances, such as movie distributers, mobile 
operators, banks and online retailers, in order to establish 
privileges to be offered to customers when purchasing/
refilling travel value or trips on their Rabbit cards. In previous 
years various coupons where distributed at stations, giving 
discounts to customers when purchasing/refilling travel 
value. In this respect, participating business partners 
absorbed the total value of discounts offered for each 
activity. Furthermore, the company generated additional 
revenue from the recovery of operational costs.    

Marketing
ในรอบปีท่ีผ่านมา ฝ่ายการตลาดได้ด�าเนนิแผนการตลาดโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึง
กระตุ้นความถี่ในการใช้บริการของลูกค้าประจ�า อันจะน�ามาซึ่ง
รายได้แก่บริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น หลากหลายกิจกรรมทางการ
ตลาดได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้บัตรโดยสาร
ประเภทเที่ยวเดียวหันมาใช้บัตรแรบบิทให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง
กระตุ้นความถี่ในการใช้บัตรแรบบิทเพื่อการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
บีทีเอสให้เพิ่มมากขึ้นโดยจัดหาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บัตรแรบ
บิท รวมถึงสมาชิกแครอท รีวอร์ดส และสมาชิกหนูด่วน คลับ มี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

ปรับโปรโมช่ันเท่ียวเดนิทางบัตร 30 วัน และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน

สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท�าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการที่สูงขึ้น ประกอบกับราคาบัตรโปรโมชั่น 30 วัน และ
บัตรโดยสารประเภท 1 วัน ไม่ได้มีการปรับราคามาเป็นระยะเวลา
พอสมควร บริษัทฯ จึงมีการปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางบัตร 30 
วัน และบัตรโดยวสารประเภท 1 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 มีรายละเอียด ดังนี้

    บัตรโดยสารส�าหรับบุคคลทั่วไป

 15 เที่ยว  450 บาท  30 บาท/เที่ยว

 25 เที่ยว  700 บาท  28 บาท/เที่ยว

 40 เที่ยว  1,040 บาท 26 บาท/เที่ยว

 50 เที่ยว  1,250 บาท 25 บาท/เที่ยว

 บัตรโดยสารส�าหรับนักเรียนนักศึกษา

 15 เที่ยว  345 บาท  23 บาท/เที่ยว

 25 เที่ยว  525 บาท  21 บาท/เที่ยว

 40 เที่ยว  760 บาท  19 บาท/เที่ยว

 50 เที่ยว  900 บาท  18 บาท/เที่ยว

     บัตรโดยสารประเภท 1 วัน ราคาใบละ 140 บาท
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กิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

กิจกรรม “บีทีเอส ยกขบวนชวนลุ้นโชค” เป็นกิจกรรมทางการ
ตลาดออนไลน์ โดยใช้การสื่อข้อความด้วยเอสเอ็มเอส เป็นเครื่อง
มือเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และตรงเป้าหมายมากขึ้น 
บีทีเอสซีร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทค มอบโทรศัพท์
มือถือ ซัมซุง แกแลคซี่ เอส6 จ�านวน 22 เครื่องแก่ผู้โชคดีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมโดยการส่งเอสเอ็มเอส เข้ามาลุ้นรับรางวัล กิจกรรม
จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2558 มีจ�านวนเอสเอ็ม
เอส เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 71,527 ข้อความ

กิจกรรมครบรอบ 16 ปี ของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

กิจกรรม “ลุ้นรับโชคยกระดับ ฉลองครบรอบ 16 ปี บีทีเอส” 
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
และเป็นการขอบคุณผู้โดยสารผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นอย่างดีเสมอ
มา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บีทีเอสซีร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
คือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล 
มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
จ�ากัด และบริษัท แครอท รีวอร์ดส จ�ากัด ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถือแรบบิท และเป็นสมาชิกแครอท 
รีวอร์ดส จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

ในส่วนของการจ�าหน่ายบัตรโดยสารจ�านวนมาก ลูกค้ากลุ่มเป้า
หมายประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มโรงแรม และกลุ่ม
บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์การท่อง
เที่ยวของไทยยังอยู่ในภาวะซบเซา สืบเนื่องจากวิกฤติการทางการ
เมือง และเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ล้วนมีผลกระ
ทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐก็มิได้นิ่งนอนใจและได้มีแผน 
กระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ฝ่ายการตลาดได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาครัฐ 
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 
ให้การสนับสนุนโดยการจ�าหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ใน
ราคาพิเศษ เพื่อน�าไปแจกหรือใช้ในโอกาสต่างๆ ส�าหรับลูกค้าใน
กลุ่มโรงแรม และบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว ฝ่ายการตลาดยัง
คงรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายการตลาดยังได้ประสานงานในการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น การจัดให้มีเครื่องรับ
จ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ตู้เติมเงิน
ออนไลน์ (ตู้บุญเติม) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเช่าใช้พื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 
แก่บุคคลภายนอกเพ่ือการถ่ายท�าภาพยนตร์ ละคร สารคด ี อันเป็น 
การน�ามาซึ่งรายได้ส่วนเพิ่มแก่บริษัทฯ อีกด้วย

Online marketing 

“BTS Yok Kabuan Chuan Lun Chok” was the first online 
marketing activity to be launched by BTS. The Objective 
was to establish a new marketing channel, which responds 
to the modern lifestyles of BTS SkyTrain customers. Short 
Message Service (SMS) was selected to be the communication 
tool for this activity. The company cooperated with Total 
Access Communication Public Company Limited, owner 
of dtac, one of Thailand’s major mobile operators, who 
donated 22 Samsung Galaxy S6 mobile phones as prizes 
for lucky draw winners. This activity was held during 
September - October 2015, with 71,527 SMS senders 
participating. The company also earned additional income 
from SMS service revenue sharing. 

BTS 16th Anniversary Promotion

“BTS 16th Anniversary Promotion” was our major annual 
promotional campaign to celebrate the 16th anniversary of 
the inauguration of the BTS SkyTrain service, and to thank 
all our valued customers who have used the service over 
the years. The aim was also to add to the number of Carrot 
Rewards members. On this occasion, the company 
cooperated with established business partners, such as 
Bangkok Bank Pcl. and other companies in the BTS Group, 
namely VGI Global Media Pcl., Bangkok Smart Card Pcl., 
and Carrot Rewards Co.Ltd, in launching an activity for 
Rabbit cardholders who also registered as Carrot Rewards 
members. Automatic rights to enter a Prize Draw were 
granted to cardholders when purchasing/refilling value or 
trips on their Rabbit cards. Prizes valued at more than 2 
million Baht were awarded to lucky draw winners. The 
campaign ran from December 2015, to January 2016.

 With regard to bulk sales, regular target groups consist of :- 
 - Corporate
 - Hotels 
 - Tour Agents

During 2015, the tourism business in Thailand entered a 
downcycle, due to the prevailing political uncertainty in the 
country and global economic slowdown, which affected 
all foreign tourism related businesses. Nevertheless, the 
government sector proactively launched various tourism 
campaigns, in order to stimulate both domestic and overseas 
travel. The company continues to maintain close relationships 
with associated government organizations, such as the 
Tourism Authority of Thailand (TAT), the Thailand Convention 
& Exhibition Bureau (TCEB). To promote use of the BTS 
SkyTrain to foreign visitors, special bulk sales conditions 
are given on BTS SkyTrain Passes, which are included in 
packages provided by TAT overseas tourism offices, or to 
MICE events established by TCEB. The company actively 
seeks new customer groups, as well as maintains good 
relationships with established ones.

To further serve customer demands, the company has 
installed additional facilities at stations, such as Automatic 
Teller Machines (ATM), Pay Phones, Online payment 
kiosks (Boon Term) and Tourist Information Centers. 
Furthermore, BTS station premises continue to be popular 
with media production houses as locations for shooting 
movies, TV dramas, documentaries, music videos etc. all 
of which generate additional revenue for the company.
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บริษัทฯ ยังคงด�าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม

ในโอกาสวันส�าคัญต่างๆ เช่นวันเด็กแห่งชาติ วันผู้สูงอายุและวัน
ครอบครัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
บริษัทฯ ถือเป็นประเพณีที่ได้ด�าเนินมาเป็นประจ�าทุกปีที่ให้เด็ก 
ครอบครัว และพ่อแม่ ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรี เพื่อเสริมสร้าง
สายใยระหว่างสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ด้านสาธารณสุข

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 เมื่อวันที่ 21-24 
พฤษภาคม 2558 ที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า โดยตรวจสุขภาพให้
กับประชาชนฟรี และบริการให้ข้อมูลและค�าแนะน�าในการดูแล
สุขภาพ ซึ่งได้จัดร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวิภาวดี 
โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท โรงพยาบาลเมตตาประชา
รักษ์(วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู และคณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาลยัการแพทย์แผนไทย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ีคณะแพทย์แผนตะวนัออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต และมูลนิธิโรคตับ และกรมอนามัยซึ่งให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

ด้านการศึกษา

จากที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมระบบราง ซึ่งมีนิสิตผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมใน
ปัจจุบัน จ�านวน 545 คน ดังนั้นในปี 2559 บีทีเอสซี จึงได้ขยาย
ความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อร่วมกันจัดท�าหลักสูตร เพื่อส่ง
เสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านระบบราง โดย
บริษัทฯ จะจัดพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางของบริษัทฯ ไป
ให้ความรู้แก่นักศึกษา และอ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการบนสถานี การดูงานและฝึกงาน รวมทั้งการท�าวิจัย 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาด้านระบบขนส่งทางราง
ในประเทศ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
BTSC continues to support communities and society as 
a whole, in accordance with the company’s CSR policy.

Society

The company provides free services for passengers on 
special occasions, such as Children’s Day, National Senior 
Citizens Day, His Majesty the King’s Birthday and Her 
Majesty the Queen’s Birthday, in order to help strengthen 
family unity.

Public Health

To educate people on primary healthcare concerns and 
provide free physical check-ups to the General Public, the 
13th Sky Clinic was held at BTS Bang Wa Station from 
21st- 24th May 2015. The event was co-sponsored by 
leading hospitals in Bangkok namely: Chulabhorn, Vibhavadee, 
Sukhumvit, Vichaivej International Nong Kaem, Kluaynamthai, 
Mettapracharak, Samitivej Thonburi, Thonburi I, Chaophya, 
RSU Healthcare Co., Ltd., Mahidol University Faculty of 
Dentistry, Thai Traditional Medicine College, Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi, College of Oriental 
Medicine Rangsit University, Liver Foundation, and the 
Department of Health.

Education

Established in collaboration Kasetsart University, the 
company provides expertise to support Thailand’s first 
fundamental engineering course covering railway systems, 
which has now been completed by 545 students. In 2016 
the company signed a memorandum of cooperation with 
Navamindrahiraj University to expand the course, in order 
to further support the rail industry which actively contributes 
to the sustainable development of the country.

In addition, BTSC contines to organize educational visits 
to the SkyTrain system, including trips on the BTS SkyTrain, 
which helps promote good understanding in all aspects of 
the BTS system to the General public.

Corporate Social Responsibility
นอกจากนั้น การเยี่ยมชมรถไฟฟ้าบีทีเอสของสถาบันการศึกษา
ในระดับชั้นต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนเป็น
อย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยในปี 2558 
ที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน องค์กร
การกศุลและมลูนธิ ิทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้า 38 คณะ 10,141 คน 
แยกเป็นจากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา 
25 คณะ 8,175 คน หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานราชการ 5 คณะ 
842 คน หน่วยงานเอกชน 2 คณะ 202 คน องค์กรการกุศล/
มูลนิธิ 6 คณะ 922 คน คณะเยี่ยมชมที่ขอรับฟังการบรรยายสรุป 
ระดับอุดมศึกษา 31 คณะ 1,344 คน หน่วยงานราชการ 5 คณะ 
90 คน หน่วยงานเอกชน 6 คณะ 221 คน 

การมอบทุนการศึกษาประจ�าปี บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้
กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และนักเรียนผู้
พิการทางสายตา ในจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 7 โรงเรียน รวม 
97 ทุน ทุนละ 1,500 บาท และ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
167,000 บาท 

ด้านศาสนกิจ

การทอดกฐินประจ�าปี บริษัทฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้
โดยสารรถไฟฟ้า พันธมิตร พนักงาน โดยในปีนี้ได้จัดทอดกฐินที่
วัดป่ารัตนราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2558 โดยมียอดเงินท�าบุญ 2,599,999 บาท การจัดกิจกรรม
ตักบาตรลอยฟ้าถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ 590 รูป ณ ลาน
เอนกประสงค์ สถานีช่องนนทรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีการติดตามประเมินคุณภาพ 
และการตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก ท�าให้
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย (Thailand Top 
Company Award 2016) ประเภทบริการขนส่งมวลชนประจ�าปี 
2559 ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการดีเด่นและ
พิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
แก่ภาคธุรกิจให้มีการยกระดับศักยภาพสู่มาตรฐานที่สามารถ
แข่งขันในเวทีระดับสากล รวมทั้งรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดี
เด่นประจ�าปี 2559 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการ
ให้ความส�าคัญกับผู้ใช้บริการ

In 2015 we welcomed 38 groups totaling 10,141 visitors, 
consisting of 25 groups of primary and secondary level 
students totaling 8,175 persons, 5 groups of private and 
government agency staff totaling 842 persons, 2 private 
groups totaling 202 persons, 5 groups from non-profit 
organizations and foundations totaling 922 persons and 6 
groups from private agencies totaling 221 persons. 

The company also presented 97 annual education 
scholarships worth 1,500 and 3,000 baht each (totaling 
167,000 baht in value), to deserving students attending 7 
schools, including the Khonkaen school for the blind, who 
had attained good grades but were lacking adequate means 
of support. 

Religion

The company’s annual Tod Kathin Merit Making Ceremony 
was held at Wat Pa Rattanaram, Khon Kaen Province, on 
November 21st 2015, at which a cash donation of 2,599,999 
baht raised through contributions from BTS passengers, 
suppliers and staff, was presented. In addition, a merit-making 
ceremony offering alms to 590 Buddhist monks was held 
at BTS Chong Nonsi Station, to celebrate the auspicious 
occasion of His Majesty the King’s Birthday.

Based on the past performance of the company, as audited 
by both internal and external organizations, BTSC has 
received the ‘Thailand Top Company Award 2016’ in the 
Mass Transit category, and the ‘Outstanding Customer 
Complaint Centre Award’  from the Office of the Consumer 
Protection Board, for two consecutive years (2014 and 
2015), which demonstrates the company’s dedication to 
providing outstanding customer service.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท:

ชื่อบริษัท บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 1000 อำคำรบีทีเอส ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900

ประเภทธุรกิจ 1. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
2. ธุรกิจสื่อโฆษณำ
3. ธุรกิจบริกำร

เว็บไซต์ www.bts.co.th

โทรศัพท์ 0 2617-7300

โทรสาร 0 2617-7133

เลขทะเบียนบริษัท 0107539000243

ทุนจดทะเบียน 4,016,783,413.25 บำท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 4,016,783,413.25 บำท

จ�านวนหุ้นจดทะเบียน 

(หุ้นสามัญ)

16,067,133,653 หุ้น

มูลค่าหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 

193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777 โทรสำร : 0 2264-0789-90

นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930

General Information
Corporate Information: 

Name Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 
(“BTSC”)

Head Office BTS Building
1000 Phahonyothin Road, Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900

Current Type of Business 1. Mass Transit Business

2. Media Business

3. Services Business

Website www.bts.co.th

Telephone 0 2617-7300

Facsimile 0 2617-7133

Registration No. 0107539000243

Registered Capital Baht 4,016,783,413.25

Registered Paid-up Capital Baht 4,016,783,413.25

No. of Shares  

(Ordinary Share)

16,067,133,653 Shares

Par Value Baht 0.25 per share

Auditor EY Office Limited

33rd Floor, Lake Rajada Office Complex  
193/136-137 New Ratchadapisek Road 
Klongtoey, Bangkok 10110 
Tel: 0 2264-0777 Fax: 0 2264-0789-90 

Mr. Supachai Phanyawattano 
Certified Public Accountant No. 3930

http://www.bts.co.th
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

บริษัท ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง ทุนช�าระแล้ว
(บาท)

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

1. ธุรกิจสื่อโฆษณา

บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ธุรกิจให้บริกำรเครือข่ำย
สื่อโฆษณำในระบบขนส่ง
มวลชน (ระบบรถไฟฟ้ำ
บีทีเอส) และสื่อโฆษณำ
ในอำคำรส�ำนักงำนและ
อื่นๆ

21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วภิำวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสำร: 0 2273-8883

686,432,185.20 51.00 

บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย ธุรกิจให้บริกำรสื่อ
โฆษณำ (ปัจจุบันหยุด
ประกอบกิจกำร 
เนื่องจำกกำรสิ้นสุด
สัญญำใน Tesco Lotus)

21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วภิำวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสำร: 0 2273-8883

10,000,000 100.00 
(ถอืหุ้นโดย บมจ.  

วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย)

บจ. 999 มีเดีย ธุรกิจให้บริกำรสื่อวิทยุ 
ณ จุดขำย ในโมเดิร์น
เทรด

21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วภิำวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสำร: 0 2273-8883

7,500,000 -

บจ. 888 มีเดีย ธุรกิจให้บริกำรและ
รับจ้ำงผลิตสื่อโฆษณำ

21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วภิำวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสำร: 0 2273-8883

20,000,000 100.00 
(ถอืหุ้นโดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มีเดีย)

บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี)  
มีเดีย กรุ๊ป

ธุรกิจให้บริกำรสื่อ
โฆษณำในอำคำร
ส�ำนักงำน

21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วภิำวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสำร: 0 2273-8883

10,000,000 100.00 
(ถอืหุ้นโดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มีเดีย)

บจ. ไมดาส โกลบอล มีเดีย ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำร
ขำย กำรตลำด และกำร
จัดกำรพื้นที่สื่อโฆษณำ

349 อำคำรเอสเจ อนิฟินทิ วนั บิสซเินส
คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 12 ห้องเลขท่ี 1204-1205 
ถ.วิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2019 5619 
โทรสำร: +66 (0) 2019 5618

262,500,000 11.11 
(ถอืหุ้นโดย บมจ.  

ว ีจ ีไอ โกลบอล มีเดีย)

วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า 
ลิมิเต็ด (VGI Advertising 
China Co., Ltd.)

ธุรกิจให้บริกำรรับ
โฆษณำสินค้ำจำก 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เพื่อโฆษณำใน
ประเทศไทย

ห้อง 43 A13 ชั้น 4 อำคำร B เลขที่ 666 ถนน

ปักกิง่ตะวนัออก อ�ำเภอฮวงปุ เซีย่งไฮ้ ประเทศจนี

โทรศัพท์:+862152401333  

โทรสำร:+862152400910 

2,000,000

เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ

-

บมจ. มาสเตอร์ แอด ธุรกิจให้บริกำรและ
รับจ้ำงผลิตสื่อโฆษณำ
ภำยนอกที่อยู่อำศัย

ชัน้ 4 - 6, 1 ซอยลำดพร้ำว 19 ถนนลำดพร้ำว 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0 2938-3388

โทรสำร: 0 2938-3489

300,896,950 24.96  
(ถอืหุ้นโดย บมจ. ว ีจ ีไอ 

โกลบอล มีเดีย)

บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป

(เดิมชื่อ บจ. แอลอีดี แอดวำนซ์ และได้
เปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 
2558)

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำร
ตลำดและกำรให้เช่ำ
พื้นที่โฆษณำภำยใน
บริเวณพื้นที่ของ
สนำมบิน

540 ชั้น 11 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330

75,000,000 20.00  
(ถอืหุ้นโดย บมจ. ว ีจ ีไอ 

โกลบอล มีเดีย)

2. ธุรกิจบริการ

บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด  
ซิสเทม

ให้บริกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-money) และระบบตั๋ว
ร่วม (common ticketing 
system) ส�ำหรับระบบ
ขนส่งมวลชนและร้ำนค้ำ

21 อำคำรทีเอสทีทำวเวอร์ ชัน้ 19 และ 24 

ถ. วิภำวดี-รังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2617-8338

โทรสำร 0 2617-8339

400,000,000 90.00 

หมำยเหตุ : เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จ�ำนวนทั้งสิ้น 
343,202 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท จึงท�ำให้ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 686,432,165.20 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำย
แล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 6,864,321,652 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท

หมำยเหตุ:  เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2558 บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ได้จ�ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดใน บจ. 999 มีเดีย ท�ำให้ บจ. 999 มีเดีย สิ้นสุดสภำพกำรเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ

หมำยเหตุ:  เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2558 บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ได้ขำยหุ้นของ บจ. ไมดำส โกลบอล มีเดีย จ�ำนวน 3,875,000 หุ้น ท�ำให้สัดส่วนใน
กำรถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ 11.11

หมำยเหตุ:  เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2558 บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ได้จ�ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดใน วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไซน่ำ คอมพำนี ลิมิเต็ด ท�ำให้ 
วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไซน่ำ คอมพำนี ลิมิเต็ด สิ้นสุดสภำพกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

Remark: On 3 April 2015, VGI Global Media Plc. has allocated totally 343,202 new ordinary shares at a par value of Baht 0.10 per share to accommodate 
the exercise of VGI-W1 warrants. As a result, the paid-up capital has been increased to Ba้ht 686,432,165.20 divided into 6,864,321,652 issued shares at 
a par value of Baht 0.10 per share.

Remark: On 5 June 2015, VGI Global Media Plc. has sold all shares in 999 Media Co., Ltd., that make 999 Media Co., Ltd. ceases to be subsidiary of the company.

Remark: On 10 July 2015, VGI Global Media Plc. has sold 3,875,000 shares in Midas Global Media Co., Ltd., that make the proportion in Midas 
Global Media Co., Ltd. was reduced to 11.11 percent.

โทรศัพท์:+66 (0) 2697 9944  

โทรสำร:+66 (0) 2697 9945

Subsidiaries and Associates Information:
As of 31 March 2016

Company Type of 

Business

Address Paid-up Capital 

(Baht)

Shareholding 

(%)  

1. Media Business

VGI Global Media  
Public Company Limited

Providing 
advertising media 
service and 
commercial space 
in BTS system, 
modern trades and 
office buildings 

21 TST Tower, 9th Floor 
Viphavadi-Rangsit Road  
Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900 
Tel: 0 2273-8884 
Fax: 0 273-8883

686,432,185.20 51.00 

VGI Advertising Media 
Co., Ltd. 

Providing 
advertising media 
service (currently 
ceased the 
operation due to 
the concession 
agreement with 
Tesco Lotus.)

21 TST Tower, 9th Floor, 
Viphavadi-Rangsit Road,  
Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900 
Tel: 0 2273-8884 
Fax: 0 2273-8883

10,000,000 100.00 
(held by VGI Global 

Media Plc.)

999 Media Co., Ltd. Providing 
advertising media 
through radio 
broadcast at the 
point of sales in 
modern trades

21 TST Tower, 9th Floor, 
Viphavadi-Rangsit Road,  
Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900 
Tel: 0 2273-8884 
Fax: 0 2273-8883

7,500,000 -

888 Media Co., Ltd.            Providing 
advertising media 
service

21 TST Tower, 9th Floor, 
Viphavadi-Rangsit Road,  
Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900 
Tel: 0 2273-8884 
Fax: 0 2273-8883

5,000,000 100.00 
(held by VGI Global 

Media Plc.)

Point of View (POV) 
Media Group Co., Ltd. 

Providing 
advertising media 
service in office 
buildings

21 TST Tower, 9th Floor, 
Viphavadi-Rangsit Road,  
Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900 
Tel: 0 2273-8884 
Fax: 0 2273-8883

10,000,000 100.00 
(held by VGI Global 

Media Plc.)

Midas Global Media Co., Ltd.  Providing sale, 
marketing and 
advertising media 
management 
services 

349 SJ Infinite One Business 
Complex, 12th Floor, Viphavadi-
Rangsit Road, Chompon, 
Chatuchak, Bangkok, 10900  
Tel: +66 (0) 2019 5619        
Fax: +66 (0) 2019 5618

262,500,000 11.11
(held by VGI Global 

Media Plc.)

VGI Advertising China 
Co., Ltd. 

Providing 
merchandise 
advertising from the 
People Republic of 
China for 
advertising in 
Thailand.

43A13, 4th Floor, Building B 666, 
Beijing East Road, Huangpu, 
Shanghai, China
Tel: +862152401333 
Fax: +862152400910

US$ 2,000,000 -

Master Ad Public 
Company Limited

Providing media 
service and 
producing materials 
for out-of-home 
media   

Floor 4th - 6th, 1 Soi Ladprao 19, 
Ladprao Road, Chompol, 
Chatuchak, Bangkok, 10900  
Tel: +66 (0) 2938 3388        
Fax: +66 (0) 2938 3489

300,896,950 24.96
(held by VGI Global 

Media Plc.)

Aero Media Group 
Co., Ltd. (formerly known as 
LED Advance Co., Ltd. and changed 
its name on 1 October 2015.)

Providing marketing 
services and 
advertising medias 
located within 
airport area

540,11th Floor, MercuryTower, 
Ploenchit Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: +66 (0) 2697 9944 
Fax: +66 (0) 2697 9945

75,000,000 20.00
(held by VGI Global 

Media Plc.)

2. Services Business

Bangkok Smartcard 
System Co., Ltd.

Providing e-money 
services and 
common ticketing 
system for mass 
transit and retails

21 TST Tower, 19th and 24th 
Floors, Viphavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, 
Bangkok 10900 
Tel: 0 2617-8338 
Fax: 0 2617-8339

400,000,000 90.00 

Remark: On 29 September 2015, VGI Global Media Plc. has sold all shares in VGI Advertising China Co., Ltd., that make VGI Advertising China Co., Ltd. 
ceases to be subsidiary of the company.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,016,783,413.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 16,067,133,653 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 4,016,783,413.25 บาท 

หุ้นกู้

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวนทั้งหมด 5 ชุด จ�านวนที่เสนอขายทั้งหมด 12,000,000 หน่วยๆ ละ 1,000 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง จ�ากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 นั้น หุ้นกู้ดังกล่าวได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ AAA (tha) ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ท�าการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 4 จ�านวน 
1,469 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คงมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดดังนี้

   หุ้นกู้ จ�านวน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี   อายุ /ก�าหนดการไถ่ถอน จ�านวนคงเหลือหลังการใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวันครบก�าหนด (หน่วย)

   BTS128A       2,500    ร้อยละ 4.75 อายุ 3 ปี ก�าหนดไถ่ถอน
21 สิงหาคม 2555

    ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้วทั้งจ�านวน

   BTS138A       2,500    ร้อยละ 5.25 อายุ 4 ปี ก�าหนดไถ่ถอน             
21 สิงหาคม 2556

    ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้วทั้งจ�านวน

  BTS148A      4,000   ร้อยละ 5.75 อายุ 5 ปี ก�าหนดไถ่ถอน           
21 สิงหาคม 2557

    ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้วทั้งจ�านวน

  BTS158A      1,500   ร้อยละ 6.25 อายุ 6 ปี ก�าหนดไถ่ถอน          
21 สิงหาคม 2558

   ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้วทั้งจ�านวน

   BTS168A       1,500    ร้อยละ 6.75 อายุ 7 ปี ก�าหนดไถ่ถอน          
21 สิงหาคม 2559

               1,348,450

Capital Structure
Securities of BTSC

Registered Capital

As of 31 March 2015, BTSC had registered capital in the amount of Baht 4,016,783,413.25 divided into 16,067,133,653 
ordinary shares of par value of Baht 0.25 per share. The paid-up capital was in the amount of Baht 4,016,783,413.25.

Debentures

BTSC has issued and offered five tranches of debentures, with the total value of Baht 12,000 million. These debentures 
are named, unsubordinated, unsecured and escrowed. As rated by Fitch Rating Company Limited on 25 January 2016, 
the debentures are rated AAA (tha) for their creditability. As of 21 August 2015, BTSC has fully redeemed the debentures 
BTS158A totally 1,469 million baht. As of 31 March 2016, the outstanding debentures are as follows:    

 Debentures Maturity / Redemption Due Date Outstanding Debentures after Put Option 
(Units)

  BTS128A       2,500       4.75%   3 years / 21 August 2012            Fully Redeemed

  BTS138A       2,500       5.25%   4 years / 21 August 2013            Fully Redeemed

  BTS148A      4,000      5.75%  5 years / 21 August 2014            Fully Redeemed

 BTS158A      1,500      6.25%  6 years / 21 August 2015           Fully Redeemed

  BTS168A       1,500       6.75%   7 years / 21 August 2016                1,348,450

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น     จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)          อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)    15,659,384,750     97.46

2. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด         85,491,898                0.53

3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย          76,000,000                0.47

4. บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จ�ากัด         60,869,685                 0.38

5. ร้อยตรีสมบัติ  พานิชชีวะ          25,788,870                0.16

6. บริษัท บี.กริมแอนโก จ�ากัด                 25,344,632                0.16

7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด         23,315,972                0.15

8. นายฉัตรชัย  เกียรติสุขสถิตย์          19,000,000                0.12

9. นางอัญชลี  กาญจนพาสน์           10,000,000                0.06

10. นายทรงชัย  อัจฉริยหิรัญชัย           9,000,000                0.06

11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ           72,937,846                0.45

รวมหุ้นทั้งหมดในบริษัท              16,067,133,653             100.00 

Shareholders of BTSC

As of 31 March 2016, the list of the major shareholders of BTSC is as follows:

       Name of Shareholders  Number of Shares Held (Shares)      Shareholding Ratio (%)

1. BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED     15,659,384,750     97.46

2. SUKHUMVIT ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED           85,491,898      0.53

3. THAI ASSET MANAGEMENT CORPORATION (TAMC)             76,000,000      0.47

4. SIAMTHANEE REAL ESTATE COMPANY LIMITED (LH)            60,869,685       0.38

5. Mr. Sombat Panichchiwa               25,788,870      0.16

6. B-GRIM & Co. COMPANY LIMITED              25,344,632      0.16

7. NFS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED             23,315,972      0.15

8. Mr. Chatchai Kiatsuksathit                       19,000,000      0.12

9. Mrs. Anchalee Kanjanapas        10,000,000      0.06

10. Mr. Songchai Atchariyahiranchai                9,000,000      0.06

11. Others               72,937,846      0.45

 Total issued shares              16,067,133,653            100.00 

Amount 
(million Baht)

Interest rate per 
annum
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรจากการด�าเนินงาน ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ เช่น ก�าไร 
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไร (ขาดทุน) จากการฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยจ่ายตามแผนฟื้นฟูกิจการ และค่าเสื่อมราคา ซึ่งในการ
จ่ายเงินปันผลบริษัทจะพิจารณา (1) ส�ารองตามกฎหมาย (2) ข้อจ�ากัดในการก่อหนี้ของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ และ (3) 
ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ต้องการส�าหรับปีถัดไปโดยพิจารณาร่วมกับประมาณการกระแสเงินสด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน 
ข้อก�าหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตโดยไม่ได้ก�าหนดอัตราการจ่าย
เงินปันผล ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปีของแต่ละบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน สภาพคล่องของบริษัทฯ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อย

Dividend Payment Policy 
Dividend Payment Policy of BTSC
BTSC has a dividend payment policy to pay dividends at a rate not lower than 50% of net profits from operations, excluding 
“extra items” such as gains (loss) on exchange rate, gains (loss) on rehabilitation, interest payments pursuant to the 
rehabilitation plan and depreciation. In respect of the payment of dividend, BTSC will consider (1) reservations pursuant to 
the law, (2) restrictions in respect of debts of BTSC as per agreement with its creditors, and (3) expenses and investment 
funds which would be required for the next year being taken into account together with cash-flow projections.

Dividend Payment Policy of Subsidiaries
The subsidiaries have dividend payment policies to pay dividend by taking into account the potential growth of business 
operation, investment plan, business expansions and conditions of the loan agreements or debentures of the companies, 
together with future necessity and appropriateness. As a result, there are no specified rates of dividend payments as the 
dividend payments depend on each year’s result of operations of each company, together with the investment plans, liquidity 
of the companies and other factors relating to the operations of the companies, provided that such dividend payments do 
not affect the operation of the subsidiaries.

กรรมการของบริษัท
โครงสร้างองค์กรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ

Directors
The organizational structure of BTSC consists of five primary organs: the Board of Directors, the Executive Committee, the 
Advisory Board, the Remuneration Committee and the Audit Committee.

การจัดการ           โครงสร้างการจัดการของบริษัท
Management    Organization Structure 

 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้ 
    ชื่อ                       ต�าแหน่ง
 1.นายคีรี  กาญจนพาสน์    ประธานกรรมการ
 2.นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 3.นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 4.นายมนู  อรดีดลเชษฐ์    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 5.นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา    กรรมการ
 6.นายกวิน กาญจนพาสน์    กรรมการ
 7.นางวรวรรณ ธาราภูมิ    กรรมการ
 8.นายวศิน วัฒนวรกิจกุล    กรรมการ
 9.นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ   กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
นายคีรี กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท 

Board of Directors
As of 31 March 2016, BTSC’s Board of Directors consisted of 9 directors.

  Name      Position
 1. Mr. Keeree Kanjanapas   Chairman
 2. Mr. Anan Santichewasatian  Chairman of Audit Committee & Independent Director
 3. Mr. Chitchanok Kemavuthanon  Auditing Director & Independent Director
 4. Mr. Manoo Ordeedolchest   Auditing Director & Independent Director
 5. Mr. Surapong Laoha-Unya  Director
 6. Mr. Kavin Kanjanapas    Director
 7. Mrs. Voravan Tarapoom   Director
 8. Mr. Wasin Wattanaworakijkul   Director
 9. Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert  Director

Authorized Directors 
To be binding on BTSC, the signature of the two of three authorized directors accompanied by an affixation of BTSC seal is 
required. The following individuals constitute authorized director signatories: Mr. Keeree Kanjanapas or Mr. Kavin Kanjanapas 
or Mr. Surapong Laoha-Unya.

s
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ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนแต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ
ไม่ก็ได้

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจ�านวน
ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งต้องท�าหนังสือใบลาออก โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) และ (6) แล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6.
6.

7. 7.

(1) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

The Board of Directors of BTSC shall consist of not less than five, but no more than seventeen directors.  At least 
half of the total number of directors shall be residents of the Kingdom of Thailand.  Directors need not be shareholders 
of BTSC.

At the shareholders meeting, the shareholders shall elect directors in accordance with the following rules and 
procedures: 

At every Annual General Meeting of the Shareholders, at least one-third of the total number of directors shall be 
retired.  Directors who have held office for the longest period of time shall retire first.  If the total number of directors 
serving on the Board of Directors of BTSC is not a multiple of three, then the number of directors closest to one-
third shall be retired.

The retiring directors may be re-elected.

A director who wishes to resign may submit a resignation letter.  The resignation is effective from the date on which 
BTSC receives the resignation letter.

The shareholders meeting may pass a resolution to remove any director prior to the expiration of his or her term by 
a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders and proxies (if any) present at the meeting having 
rights to vote and having shares collectively not less than half of the number of shares held by shareholders and 
proxies (if any) attending such meeting having rights to vote.

Apart from retirement by rotation and removal by shareholders meeting as specified in Item 3 and Item 6 above, 
the directors shall vacate office upon death, resignation, disqualification under Section 68 of the Public Limited 
Companies Act B.E. 2535 or removal by court order.

(1) each shareholder shall have a number of votes as described in (1) equal to the total number of shares held by it;

(2) each shareholder may exercise all votes to elect one or several persons as director(s), but splitting votes to 
give more or less votes to any person is not permitted; and

(3) The persons who receive the most votes in descending order will be elected as directors up to the number of 
directors that are to be elected at that meeting. In the event that the persons being elected have equal votes and 
their election would exceed the number of directors required to be elected at that meeting, the Chairman of the 
meeting shall have a casting vote.

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท มีก�าหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้
ดังนี้

Election of Directors
Set forth below is a summary of the BTSC’s procedures for the election, removal, retirement and replacement of directors as 
prescribed in BTSC’s articles of association.

การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ โดยทุกครั้งที่กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ หรือ
มีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการจะร่วมกันหารือเพื่อก�าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความ
สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอ�านาจ
ก�าหนดรายชื่อกรรมการท่านใดหรือหลายท่านเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัทก็ได้

คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 
  ชื่อ      ต�าแหน่ง
 1. นายคีรี กาญจนพาสน์   ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา   กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา   กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
 4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา   กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�านวยการใหญ่สายบริหาร
 5. นายคง ชิ เคือง              สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน
 6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม   สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

Selection of Directors
BTSC has a policy to select qualified persons to serve as directors.  Where each director has served its term of office or 
it is necessary to appoint a new director, the Board of Directors shall meet to nominate a qualified person having the requisite 
experience, knowledge and ability to serve as a director to be recommended to the shareholders for approval at an 
extraordinary meeting

Scope of Power & Duties of the Board of Directors
Under BTSC’s articles of association, the Board of Directors shall exercise its duties pursuant to law and in accordance 
with the best interests of BTSC and the shareholders.  The Board of Directors may designate one or more of directors or 
other third persons to exercise any act on its behalf.  

Two of directors shall sign and affix BTSC seal to bind BTSC. The Board of Directors or the shareholders meeting is 
empowered to specify the name of one or more directors as authorized director(s) of BTSC.

The Board of Directors shall elect any one director to serve as its chairman and may elect any one or more directors to 
serve as vice chairman(s). The vice chairman has duties as specified in the article of association and as assigned by the 
chairman. The Board of Directors shall convene a meeting at least once every three months.

Board of Directors’ Meeting
Since 1 April 2015 until 31 March 2016, there have been 8 meetings of the Board of Directors.

Executive Committee
As of 31 March 2016, the Executive Committee consists of 6 persons as follows:

   Name     Position
  1. Mr. Keeree Kanjanapas    Chairman of Executive Committee
  2. Mr. Surapong Laoha-Unya  Chief Executive Officer
  3. Mr. Surapong Laoha-Unya  Acting Chief Operating Officer
  4. Mr. Surapong Laoha-Unya  Acting Chief Administrative Officer
  5. Mr. Kong Chi Keung   Chief Financial Officer
  6. Dr. Anat Arbhabhirama    Chairman of Advisory Board
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Executive Committee has duties and responsibilities as follows:
1. To determine business policy, vision, mission, direction, strategy, management structure, objectives and goal for the 
Company’s businesses to correspond to the economics and competitive environment and to propose such to the Board of 
Directors for consideration and approval;
2. To prepare a business plan, budget, the management authorities of the Company and to propose such to the Board of 
Directors for consideration and approval;

3. To review and monitor the Company’s performance result to ensure the achievement and compliance with the approved 
policy and the business plan in the efficient and effective manner;

4. To consider and approve the Company’s and subsidiaries’ projects and report the project progress to the Board of 
Directors;

5. To manage the overall risk of the organization, to evaluate such risk and plan the Company’s risk management structure 
and to monitor and control key risks and any conditions that may have a material impact on the business operations of the 
Company and to report such to the Board of Directors;

6. To report their performance to the Board of Directors and/or at the shareholders’ meeting;

7. To conduct an evaluation of the performance of the Executive Committee on an annual basis and report the evaluation 
result to the Board of Directors;

8. To appoint the working group to assist the Executive Committee in performing their duties as well as to appoint the 
independent expert consultants for providing advice and assistance for the performance of duties by the Executive Committee; 
and

9. To perform other tasks as assigned by the Board of Directors and to perform any other acts as stipulated by laws or 
regulations of the authorities. 

Advisory Board
As of 31 March 2016, the Advisory Board consists of 4 persons as follows:
  Name     Position

 1. Dr. Anat Arbhabhirama   Chairman of Advisory Board
 2. Pol. Maj Gen. Vara Ieammongkol  Member of  Advisory Board
 3. Mr. Kom Panomreongsak   Member of  Advisory Board
 4. Mr. Prachak Manotham   Member of  Advisory Board

Advisory Board is a group of individual advisors who are knowledgeable and being the experts who can provide the strategic 
and useful advice to the business affairs of the Company and subsidiaries. The advisors in the Advisory Board shall be 
appointed by the Board of Directors.

Remuneration Committee

As of 31 March 2016, the Remuneration Committee consists of the following directors:

  Name     Position
 1. Mr. Anan Santichewasatian  Chairman of Remuneration Committee
 2. Mr. Chitchanok Kemavuthanon  Remuneration Committee
 3. Mr. Manoo Ordeedolchest   Remuneration Committee
 4. Mr. Surapong Laoha-Unya  Remuneration Committee
 5. Mr. Kavin Kanjanapas   Remuneration Committee

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของ
โครงการ

5. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจ�าปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

8. แต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค�าปรึกษาและให้ค�าแนะน�า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

9. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก�าหนดของหน่วย
งานราชการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
  ชื่อ     ต�าแหน่ง
 1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายมนู อรดีดลเชษฐ์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 5. นายกวิน กาญจนพาสน์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้
  ชื่อ     ต�าแหน่ง
 1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม   ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
 2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล   กรรมการที่ปรึกษา
 3. นายคม พนมเริงศักดิ์   กรรมการที่ปรึกษา
 4. นายประจักษ์ มโนธรรม   กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า
ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งสมาชิกในคณะ
กรรมการที่ปรึกษา



36 37โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควร

จะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทใน

ปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของบริษัท

2. พิจารณาโครงสร้าง จ�านวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสมให้

แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียน

อื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์

กับบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่

กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

6. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค�าปรึกษาและให้ค�าแนะน�า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่

ก�าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน (“กรรมการตรวจสอบ”) โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ท�าหน้าที่ประธานกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะ
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร โดยองค์ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยจ�านวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

  ชื่อ     ต�าแหน่ง
 1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 2. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 3. นายมนู อรดีดลเชษฐ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee

1. To consider and provide an opinion on the Board of Directors’ structure, such as the appropriate size and composition 
of the Board of Directors, taking into consideration the Company’s size and business strategy in comparison with the current 
size and composition of the Board of Directors as well as to review the independency of each of the independent directors, 
for the adjustment of the Board of Directors’ structure to correspond with the Company’s strategy;

2. To consider the structure, amount, form and criteria for all types of appropriate remuneration (monetary and non-monetary) 
for the Chairman of the Board of Directors, directors and members of the sub-committees, taking into account the remuneration 
in other same industry companies or other companies in the same range of market capitalization. This is in order to motivate 
and maintain the valuable directors with the Company, and to propose to the Board of Directors for approval and to further 
propose to the shareholders’ meeting for consideration and approval;

3. To consider the appropriateness and conditions in offering new shares, warrants, or other securities to the directors and 
employees as a motivation for the directors and employees to perform and build the long-term value for the shareholders 
as well as to maintain the qualified personnel with the Company. Nonetheless, such remuneration shall be justified to the 
shareholders;

4. To report their performance to the Board of Directors and/or at the shareholders’ meeting;

5. To conduct an evaluation of the performance of the Nomination and Remuneration Committee on an annual basis and 
report the evaluation result to the Board of Directors; 

6. To appoint the working group to assist the Nomination and Remuneration Committee in performing their duties as well 
as to appoint the independent expert consultants for providing advice and assistance for the performance of duties by the 
Nomination and Remuneration Committee; and

7. To perform any other acts related to the nomination of directors and determination of remuneration as assigned by the 
Board of Directors and to perform any other acts as stipulated by the laws or regulations of the authorities.

Audit Committee

As of 31 March 2016, the Audit Committee consists of the following three directors:

   Name     Position
 1. Mr. Anan Santichewasatian Chairman of Audit Committee 
 2. Mr. Chitchanok Kemavuthanon Audit Committee 
 3. Mr. Manoo Ordeedolchest  Audit Committee 

 Mr. Pipop Intaratut, the Internal Audit Director, is the secretary to the Audit Committee.

Qualifications of Audit Committee Members, Independent Directors and Selection Criteria

The BTSC’s Board of Directors will have the right to appoint Audit Committee, whose members will be comprised of existing 
members of the Board of Directors. The Audit Committee will consist of no less than three independent directors (the “Audit 
Committee”), one of whom will serve as the chairman of the Audit Committee.

The Audit Committee members shall have qualifications as prescribed by the SEC, and at least one of the Audit Committee 
members shall be an expert in accounting and finances. Each member is entitled to serve a term of three years.  

The Audit Committee shall convene a meeting at least once every four months depending on when the chairman of the 
Audit Committee views appropriate. The quorum consists of not less than half of the number of Audit Committee members. 
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจาณาแต่งตั้งโยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
   จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

Power & Duties

The Audit Committee will be mainly responsible for:

1. To review BTSC’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;

2. To review BTSC’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to 
determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief 
of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit;

3. To review BTSC’s compliance with the law on securities and exchange, the regulations of the Stock Exchange of Thailand, 
and the laws relating to BTSC’s business;

4. To consider, select and nominate an independent person to be BTSC’s auditor, and to propose such person’s remuneration, 
as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year;

5. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interest, to ensure that they are 
in compliance with the laws and the regulations of the Stock Exchange of Thailand, and are reasonable and for the highest 
benefit of BTSC;

6. To prepare, and to disclose in BTSC’s annual report, an Audit Committee’s report which must be signed by the chairman 
of the Audit Committee and consist of at least the following information: 

 - an opinion on the accuracy, completeness and credibility of BTSC’s financial report; 

 - an opinion on the adequacy of BTSC’s internal control system;

 - an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the regulations of the Stock Exchange  
   of Thailand, or the laws relating to BTSC’s business;

 - an opinion on the suitability of an auditor;

 - an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests;

 - the number of the Audit Committee meetings, and the attendance at such meetings by each committee member;

 - an opinion or overview of comments received by the Audit Committee from its performance of duties in  
   accordance with the charter; and

 - other transactions that should be known to the shareholders and general investors within the scope of duties  
   and responsibilities imposed by the BTSC’s Board of Directors.

7. To perform any other act as assigned by BTSC’s Board of Directors, with the approval of the Audit Committee.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งในปี 
2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และในปี 2558 
ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายความ
ปลอดภัยและคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายควบคุมบัญชี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 ชื่อ - นามสกุล   ต�าแหน่ง  จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม  หมายเหตุ

 นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร  ประธาน   8/8       -

 นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์  กรรมการ   6/8  รับต�าแหน่งเมื่อ 10 ก.ค. 58

 นายมนู อรดีดลเชษฐ์  กรรมการ   -/-  รับต�าแหน่งเมื่อ 28 มี.ค. 59

 นางพิจิตรา มหาพล   ประธาน   8/8     ออกจากต�าแหน่งเมื่อ 25 มี.ค. 59

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  ประธาน   2/8     ออกจากต�าแหน่งเมื่อ 10 ก.ค. 58

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารงานของบริษัทฯ มีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ การท�าธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

              (นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร)

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2558 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

3. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
งานของบริษัทฯ

4. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามแนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ
สอบภายใน สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลของแต่ละระบบ และปฏิบัติงานโดยไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�าค�ญ

5. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ

6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

Report of the Audit Committee
To the Shareholders Bangkok Mass Transit System Public Company Limited.

The Audit Committee of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited is comprised of three independent directors. 
In 2015, the Audit Committee fulfilled all its responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter approved by 
the Board of Directors. The Audit Committee Meeting was held at least on a quarterly basis. In 2015, the Audit Committee 
conducted 8 meetings with the Executive Management also Head of Internal Audit, Head of Safety and Quality, Head of 
Financial Controller, and Head of Legal in relation to the meeting agenda as deemed appropriate. Each member of Audit 
Committee attended the Audit Committee Meeting as follows:

 Name    Title         Numbers of Attendance Remark

 Mr.Anan Santichewasatian Chairman of the Audit Committee  8/8      -

 Mr.Chitchanok Kemavuthanon   Audit Committee   6/8     Appointed on Jul. 10, 2015

 Mr.Manoo Ordeedolchest        Audit Committee   -/-       Appointed on Mar. 28, 2015

 Mrs.Pichitra Mahaphon   Former Chairman of the Audit Committee  8/8     Resigned on Mar. 25, 2016

 Mr.Chulchit Bunyaketu   Former Chairman of the Audit Committee  2/8     Resigned on Jul. 10, 2015

The major tasks undertaken by the Audit Committee were as follows:

In our opinion, the Company presented the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles 
and appropriately disclosed such information. The Company’s operating performance presented good corporate governance 
and appropriate internal control systems and internal audit system without any material deficiency.

               (Mr. Anan Santichewasatian)
             Chairman of the Audit Committee

1. Reviewed the consolidated quarterly and annual financial statements of the Company for fiscal year 2015 before 
submitting to the Board of Directors for approval. Those financial statements were prepared in accordance with 
generally accepted accounting standards and sufficient disclosure of information.

2. Reviewed Related-party Transactions, Interested-party Transactions, or Transactions which may lead to conflicts 
of interests, to ensure compliance with the Laws and SET rules and regulations; and to conform to generally 
accepted business practice which are practical and yield  the highest benefit to the Company.

3. Reviewed the evaluation of adequacy of internal control system, compliance with laws related to the Company’s 
business. Conducted meetings with the management and internal audit team and made recommendations for the 
interests of the Company’s operations.

4. Approved the audit plan, which was prepared based on Risk Based Approach, and considered the audit reports 
of the Internal Audit Department. It was concluded that the Company had an effective internal control system and 
no significant weakness area.

5. Performed a self-assessment in relation to the Audit Committee Charter as assigned by the Board of Directors 
based on compliance procedures and the result was satisfactory.

6. Reviewed and proposed to the Board of Directors the appointment and remuneration of the Auditor Generals 
as the Company’s external auditors for the fiscal year ended March 31, 2016.
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ภาพรวม

ปี 2558 นับเป็นปีที่ท้าทายปีหนึ่งส�าหรับธุรกิจในประเทศไทย ที่
ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ ทั้งภาวะวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่
ฟื้นตัว เห็นได้จากภาพรวมปี 2558 ที่ผ่านมากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไทยชะลอตัวกว่าที่คาดไว้มาก สืบเนื่องจากการบริโภคและการ
ลงทุนภายในประเทศ ที่หดตัวลงประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐบาลที่ล่าช้า ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจหลายๆ 
หน่วยในประเทศ อย่างไรก็ตามธุรกิจระบบขนส่งมวลชนยังคง
แสดงศักยภาพในการเติบโตอย่างมั่นคง ดังเห็นได้จากรายได้จาก
การให้บริการเดินรถที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากปีก่อน โดยภาพ
รวมบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางด้านการ
เงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่ายต้นทุนโครงการ 
(EBITDA) จ�านวน 2,351.28 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.36 และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอัตราส่วนก�าไร
ก่อนค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�าหน่ายต้นทุนโครงการ (EBITDA) ต่อรายได้ทั้งหมดรวม ยกเว้น
รายได้พิเศษอื่นๆ โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.39 จากปีที่ผ่านมา 
เป็น ร้อยละ 48.73 ในปีนี้ ส�าหรับธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งอิงกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ มีการใช้จ่ายงบประมาณโฆษณา
ของอุตสาหกรรมโดยรวมลดลง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้รายได้ใน
ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทลดลง ประกอบกับในปี 2558 
บริษัทและบริษัทย่อยยุติการด�าเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์น
เทรด ส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้ของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�าคัญ 

ผลการด�าเนินงานทางด้านการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้
จากการให้บริการจ�านวน 4,001.44 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 901.25 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.38 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่มีค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนินงานไม่รวมค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจ่าย 
จ�านวน  1,980.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.52 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี มีมูลค่าลดลงจ�านวน 
8,168.82 ล้านบาท จากจ�านวน 8,673.00 ล้านบาทเมื่อปีก่อน 
มาอยู่ที่จ�านวน 504.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
และการช�าระคืนหุ้นกู้ชุดที่ 4

งบก�าไรขาดทุน

รายได้

รายได้รวมทั้งหมดยกเว้นรายได้พิเศษ ลดลงร้อยละ 20.14 จาก 
6,042.09 ล้านบาท เป็น 4,825.04 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากการลดลงของรายได้จากค่าโฆษณา รายได้การให้บริการอื่น 
และดอกเบี้ยรับ ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ
รับจ้างเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และรายได้การให้บริการพื้นที่ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าโฆษณา จ�านวน 1,628.52 
ล้านบาท ลดลงจ�านวน 813.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.31 
เป็นผลมาจากการยกเลิกธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดริน์เทรด ประกอบ
กับการลดลงของการใช้จ่ายงบประมาณด้านโฆษณาของอุตสาหกรรม 

ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
Overview

2015 proved to be a challenging year for Thai businesses 
with the unfavorable business environment accented by 
the domestic political situation and global economic 
slowdown. Weak domestic consumption and low investment 
spending followed, as the government delayed its stimulus 
packages plan throughout the year. These factors negatively 
impacted Thai businesses, however the Mass Transit 
business continued to demonstrate its resilience and growth 
characteristics, demonstrating relative immunity to the 
aforementioned economic trends. In the past fiscal year, 
operating service income increased by 2.13 percent 
compared to the previous year. The company maintained 
growth performance, recording EBITDA (Earnings before 
Interest expense, Taxes and Depreciation & Amortization) 
of THB 2,351.28 Million, representing an increase of 1.36 
percent compared to the previous year. The ratio of EBITDA 
expressed as a percentage of total revenues, excluding 
gain on exchange rate and extraordinary items, increased 
from 38.39% to 48.73%, showing the company’s continued 
revenue growth. The company’s Media business which 
relies heavily on the macro economy, decreased due to 
the slow momentum of economic recovery, which adversely 
affected Thai advertising spending. The termination of 
Modern-Trade business was another factor which lead to 
significant reduction in revenue and decreased profitability. 

The financial results for the year showed total service 
income for the company of THB 4,001.44 Million, representing 
a decrease of THB 901.25 Million or 18.38 percent compared 
to the previous year, while operating expenses (excluding 
depreciation, amortization and interest expense) totaled 
THB 1,980.60 Million, representing a decrease of 27.52 
percent compared to the previous year.

The company’s cash and cash equivalents position at end 
of the year increased by THB 8,168.82 Million from THB 
8,673.00 Million in 2014/2015, to THB 504.18 Million in 
2015/2016, resulting from the increase in short-term loan 
to a related party, dividend payments and repayment of 
the third tranche of the BTSC debenture.

Expenses

Compared to last year, total expenses decreased by 
23.21% from THB 2,982.97 Million in the previous year to 
THB 2,290.57 Million this year, due to the decrease in 
costs from the Modern Trade business termination. While, 
the mass transit operating service increased, mainly due 
to an increase in related employee costs and maintenance 
costs.

Financing costs decreased by THB 145.16 Million, from 
THB 432.70 Million in the previous year to THB 287.53 
Million this year, due to repayment of the fourth tranche 
of BTSC debentures.

Profit/Loss

The Company’s performance for this year recorded an 
EBITDA (Earnings before Interest expense, Taxes and 
Depreciation & Amortization) of THB 2,351.28 Million, 
representing an increase of 31.43 Million or 1.36 percent 
compared to the previous year. While the ratio of EBITDA 
expressed as a percentage of total revenues, excluding 
gain on exchange rate and extraordinary items, increased 
from 38.39% to 48.73%, showing the Company’s continued 
revenue growth and ability to control costs and expenses. 
Earnings before Interest expense, and taxes were THB 
2,814.73 Million, representing a decrease of 380.65 Million 
or 11.91 percent compared to the previous year, mainly 
due to the lower advertising income and the impact of the 
Modern trade business termination.

Income StatementS

Revenues

Total revenues excluding extraordinary revenues decreased 
by 20.14% from THB 6,042.09 Million to THB 4,825.04 
Million, due to the decrease in advertising revenues, other 
service income and interest income. While revenues from 
provision of operating services on the BTS extension lines 
and revenues from provision of space increased. 

Advertising revenues amounted to THB 1,628.52 Million, 
representing a decrease of THB 813.35 Million or 33.31 
percent, due to the impact of the Modern Trade business 
termination and the slow momentum of economic recovery 
adversely affecting Thai advertising spending.

Financial Results

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ทั้งจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐบาลที่ชะลอตัว และอีกหลายปัจจัยที่กดดันให้การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง

ในส่วนของรายได้จากการให้บริการอื่นๆ บริษัทมีรายได้จ�านวน 
372.20 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 186.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 33.38 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้พิเศษจากการก่อสร้าง
ทางเชื่อม และ การทดลองระบบ

ขณะที่รายได้จากการให้บริการรับจ้างเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 
เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 1,630.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 34.08 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 เป็นผลมาจากการเติบโตของ
รายได้ค่าบริหารการเดินรถ (O&M) ตามสัญญาเดินรถและซ่อม
บ�ารุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

บริษัทมีดอกเบี้ยรับจ�านวน 588.44 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 425.30 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้รับผล
ตอบแทนจากการน�าเงินสดไปลงทุนที่ลดลง ประกอบกับจ�านวน
เงินลงทุนลดลงเช่นเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงร้อยละ 23.21 จาก 2,982.97 ล้านบาทใน
ปีที่ผ่านมา เป็น 2,290.57 ล้านบาทในปีนี้ เนื่องจากการลดลง
ของต้นทุนในส่วนของสื่อโฆษณาในโมเดริน์เทรดที่สิ้นสุดลงจาก
การยกเลิกธุรกิจ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริการเดินรถเพิ่ม
ขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน รวมถึงค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ลดลงจ�านวน 145.16 ล้านบาท จาก 
432.70 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 287.53 ล้านบาทในปีนี้ สาเหตุ
จากการลดลงของดอกเบี้ย เนื่องจากหุ้นกู้ระยะยาวชุดที่ 4 ของ
บริษัทได้ครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้น

ก�าไร / ขาดทุน

ผลการด�าเนินการทางด้านการเงินในรอบปีนี้ บริษัทและบริษัท
ย่อยมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจ�าหน่าย ต้นทุนโครงการ (EBITDA) เท่ากับ 2,351.28 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 31.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้โดยรวม 
ยกเว้นรายการพิเศษอื่นๆ ยังแสดงถึงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันจาก
ร้อยละ 38.39 ในปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ร้อยละ 48.73 ในปีนี้ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานหรือก�าไรก่อนค่า
ใช้จ่ายทางการเงิน (EBIT) จ�านวน 2,814.73 ล้านบาท ลดลง 
380.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.91 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากค่าโฆษณา 
ประกอบกับการยกเลิกธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดริน์เทรด ส่งผลให้
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
จ�านวน 2,059.19 ล้านบาท ลดลง 136.22 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 6.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

Revenues from provision of space amounted to THB 370.43 
Million, representing an increase of THB 64.48 Million or 
21.07 percent compared to the previous year, due to an 
increase in revenue from 7 extension stations, together 
with higher rental fees and occupancy of merchandising 
space.

Other service income amounted to THB 372.20 Million, 
representing a decrease of THB 186.46 Million or 33.38 
percent compared to the previous year, due to a decrease 
in extraordinary income from Skybridge construction and 
system trial runs.

Revenues from the provision of operating services amounted 
to THB 1,630.29 Million, representing an increase of 34.08 
Million or 2.13 percent compared to the previous year, 
mainly due to the growth in Operating and Maintenance 
fees, according to Operation and Maintenance contract.

Interest income amounted to THB 588.44 Million, representing 
a decrease of THB 425.30 Million compared to the previous 
year, due to the lower return together with lower investment 
outstanding.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

งบดุล

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�านวน 36,288.52 
ล้านบาท ลดลง 2,293.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.94 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2558 โดยมีสินทรัพย์
หมุนเวียนจ�านวน 24,216.96 ล้านบาท ลดลง 780.75 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 3.12 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน 
ณ 31 มีนาคม 2558 เนื่องมาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว 
ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 12,071.57 ล้านบาท ลด
ลง 1,512.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.14 เมื่อเปรียบเทียบ
กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากเป็นผลมาจากการลดลงของเงินลงทุนระยะยาว

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมลดลงจาก 12,463.22 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2558 เป็น 10,273.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 หนี้
สินหมุนเวียนลดลงจาก 4,670.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2558 เป็น 3,926.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ประกอบกับหุ้นกู้ระยะ
ยาวที่จะครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีลดลง ในขณะที่หนี้สินไม่
หมุนเวียนลดลงเช่นกันจาก 7,792.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2558 เป็น 6,347.29 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
สาเหตุหลักมาจากหุ้นกู้ระยะยาวที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือ
หุ้น]ลดลงจาก 26,118.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
เป็น 26,014.94 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เนื่องจาก
บริษัทมีขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นสุทธิกับส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 206.2 ล้าน
บาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทฯ มียอดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 
8,168.8 ล้านบาท จาก 8,673.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2558 เป็น 504.18 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก

• กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
มีจ�านวน 1,549.31 ล้านบาท เกิดจากการก�าไรจากการ
ด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สิน
ด�าเนินงาน และอื่นๆ จ�านวน 2,243.77 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ด�าเนินงาน จ�านวน 290.13 ล้านบาท 
ในขณะที่มีดอกเบี้ย และภาษีจ่ายรวม 984.58 ล้านบาท

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ มี
จ�านวน 6,384.80 ล้านบาทในปีนี้ เกิดจากเงินสดรับจากการ
จ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจ�านวน 21,237.63 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยรับจ�านวน  404.99 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 9,354.50 ล้านบาท ซื้อ
เงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 18,137.16 ล้านบาท และซื้อเงิน
ลงทุนระยะยาว จ�านวน 463.84 ล้านบาท

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทฯ 
มีจ�านวน 3,333.63 ล้านบาท ในปีนี้ โดยสาเหตุหลักมาจาก
การช�าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว จ�านวน  1,468.90 ล้านบาท และ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,548.73 ล้านบาท

Balance Sheets

Assets

As of March 31, 2016, the total assets of the company 
were THB 36,288.52 Million, decreasing by THB 2,293.52 
Million or 5.94 percent as compared to the total at March 
31, 2015. Current assets were THB 24,216.96 Million 
decreasing by THB 780.75 Million or 3.12 percent, compared 
to the total at March 31, 2015, as a result of a decrease 
in current investments. While, non-current assets were 
THB 12,071.57 Million increasing by THB 1,512.77 Million 
or 11.14 percent as compared to the total at March 31, 
2015, as a result of a decrease in long-term investment. 

Liabilities & Shareholders’ Equity

Total liabilities decreased from THB 12,463.22 Million in 
2014/2015 to THB 10,273.58 Million in 2015/2016. Total 
current liabilities decreased from THB 4,670.54 Million in 
2014/2015 to THB 3,926.30 Million in 2015/2016, due 
mainly to the decrease in short-term loan from financial 
institution, income tax payable and current portion of long-term 
debentures. While, non-current liabilities also decreased 
from THB 7,792.68 Million in 2014/2015 to THB 6,347.29 
Million in 2015/2016, due mainly to the decrease in the 
long-term debentures. Total shareholders’ equity over the 
year decreased from THB 26,118.83 Million in 2014/2015 
to THB 26,014.94 Million in 2015/2016, as a result of an 
increased deficit in retained earnings, together with an 
increase in non-controlling interests of the subsidiaries. 

Cash flow Statements

The company’s cash and cash equivalent position increased 
by THB 8,673.00 Million in 2014/2015 to THB 504.18 
Million in 2015/2016 resulting from:

• Net cash flow provided by operating activities amounted 
to THB 1,549.31 Million in 2015/2016, due mainly to 
the profit from operating activities before changes in 
operating assets and liabilities totaling THB 2,243.77 
Million, and changes in operating assets totaling THB 
290.13 Million. While the company had paid cash for 
corporate income tax and interest expenses totaling 
THB 984.58 Million.

• Net cash flow from investing activities amounted to 
THB 6,384.80 Million in 2015/2016, mainly due to the 
cash received from sales of current investments of 
THB 21,237.63 Million and interest income of THB 
404.99 Million. This was partially offset with a short 
term loan to related parties of THB 9,354.50 Million 
and cash paid for purchase of current and long-term 
investments in the amount of THB 18,137.16 Million 
and THB 463.84 Million respectively.

• Net cash flow used in financing activities amounted 
to THB 3,333.63 Million in 2015/2016, mainly due to 
long term debenture repayment of THB 1,468.90 
Million, and dividend payment to shareholders of THB 
1,548.73 Million.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

รายการระหว่างกัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) Related Transactions (As at 31 March 2016)

ในระหว่างปีบีทีเอสซีไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา มีรายการระหว่างกันที่บีทีเอสซี
ท�ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลง
กัน โดยผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ปี 2558/59 ในหมายเหตุ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน

BTSC has no transactions with person/juristic persons who may have conflicts of interest during the fiscal year 2015/2016.  
Moreover, there were related transactions with parent company, subsidiaries and related parties, which have been 
concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course of business. Those transactions have 
been disclosed in the note 6 : Related Party Transactions of the financial statements as of fiscal year 2015/2016.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

สถิติที่ส�าคัญในรอบปี Annual Statistics

2559/2558 2558/2557 เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง

การเงิน 

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ 4,001.44 4,902.69  (901.25) -18.38%

รายได้อื่น 1,073.49 1,261.08 (187.59) -14.88%

รายได้อื่นรวม 5,074.93 6,163.77 (1,088.84) -17.67%

รายได้รวม ยกเว้นรายได้พิเศษอื่นๆ 4,825.04 6,042.09  (1,217.05) -20.14%

ก�าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 
(EBITDA)

2,351.28 2,319.85  31.43 1.36%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (EBIT) 2,814.73 3,195.38 (380.65) -11.91%

ดอกเบี้ยจ่าย  287.53  432.70 (145.16) -33.55%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 468.01 567.27 (99.27) -17.50%

ก�าไรสุทธิ 2,059.19 2,195.41 (136.22) -6.20%

งบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 24,216.96 24,997.71 (780.75) -3.12%

สินทรัพย์รวม 36,288.52 38,582.05 (2,293.52) -5.94%

หนี้สินหมุนเวียน 3,926.30 4,670.54 (744.25) -15.93%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,347.29 7,792.68 (1,445.39) -18.55%

หนี้สินรวม 10,273.58 12,463.22 (2,189.63) -17.57%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,014.94 26,118.83  (103.89) -0.40%

อัตราส่วนทางด้านการเงิน

ก�าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีต่อ
รายได้ทั้งหมดรวม ยกเว้นรายได้พิเศษอื่นๆ (1) 48.73% 38.39% 10.34% 26.92%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีต่อรายได้รวม 55.46% 51.84% 3.62% 6.99%

ก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ทั้งหมด 5.67% 5.69% -0.02% -0.28%

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  0.39  0.48  (0.08) -17.24%

อัตราส่วนสภาพคล่อง  6.17  5.35 0.82 15.24%

หมายเหตุ (1) รายได้พิเศษอื่นๆ ได้แก่ ก�าไรจากการขายเงินลงทุน ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ และก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

2016/2015 2015/2014 Change % Change

Financial 

Profit & Loss Statement (Million Baht)

Service Income 4,001.44 4,902.69  (901.25) -18.38%

Other Income 1,073.49 1,261.08 (187.59) -14.88%

Total revenue 5,074.93 6,163.77 (1,088.84) -17.67%

Total revenue excluding extraordinary 
revenues

4,825.04 6,042.09  (1,217.05) -20.14%

Earning before depreciation & interest & tax 
(EBITDA) 

2,351.28 2,319.85  31.43 1.36%

Earning before interest & tax (EBIT) 2,814.73 3,195.38 (380.65) -11.91%

Interest and financing charge  287.53  432.70 (145.16) -33.55%

Corporate Income Tax 468.01 567.27 (99.27) -17.50%

Net Profit 2,059.19 2,195.41 (136.22) -6.20%

Balance Sheet (Million Baht)

Current assets 24,216.96 24,997.71 (780.75) -3.12%

Assets 36,288.52 38,582.05 (2,293.52) -5.94%

Net current liabilities 3,926.30 4,670.54 (744.25) -15.93%

Non current liabilities 6,347.29 7,792.68 (1,445.39) -18.55%

Total liabilities 10,273.58 12,463.22 (2,189.63) -17.57%

Total Shareholders’ equities 26,014.94 26,118.83  (103.89) -0.40%

Financial Ratio

EBITDA as a percentage of total revenue 
excluding extraordinary revenues(1) 48.73% 38.39% 10.34% 26.92%

EBIT as a percentage of total revenue 55.46% 51.84% 3.62% 6.99%

Net profit as a percentage of total assets 5.67% 5.69% -0.02% -0.28%

Debt equity ratio  0.39  0.48  (0.08) -17.24%

Current ratio  6.17  5.35 0.82 15.24%

Note : (1) Extraordinary income such as gain on sales of investments gain on sales of warrants, and gain on sale of equipment.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

พนักงาน        

 2558/2559  2557/2558  2556/2557 2555/2556 2554/2555 2553/2554

พนักงานสายปฏิบัติการ 1,429 1,408 1,373 1,500 1,761 1,545

พนักงานท่ีไม่ใช่สาย
ปฏิบัติการ

665 643 627 413 114 117

รวมทั้งหมด 2,094 2,051 2,000 1,913 1,875 1,662

ระยะทางการให้บริการ
รถไฟฟ้า (พันกิโลเมตร)

25,169 25,367 23,319 17,974 16,722 11,619

จ�านวนผู้โดยสารทั้งหมด
ที่มาใช้บริการ (พันคน)

232,537 218,726 214,742 176,029 145,189 144,474

จ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันท�าการของเดือน
มีนาคม (พันคน)

759.82 750.93 661.05 603.70 576.54 509.11

จ�านวนสถานีเดินทาง
เฉลี่ยต่อเท่ียวของผู้
โดยสาร

7.28 7.25 7.07 6.90 6.72 6.53

        

           
    

Employees        

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Operations Staff 1,429 1,408 1,373 1,500 1,761 1,545

Non-operations Staff 665 643 627 413 114 117

Total 2,094 2,051 2,000 1,913 1,875 1,662

Revenue car km. 
Operated in thousands

25,169 25,367 23,319 17,974 16,722 11,619

Total number of 
passengers in thousands

232,537 218,726 214,742 176,029 145,189 144,474

Average March weekday 
passenger in thousands

759.82 750.93 661.05 603.70 576.54 509.11

Average passenger 
stations traveled

7.28 7.25 7.07 6.90 6.72 6.53

        

           
    

การปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า Railway Operation 

สถิติที่ส�าคัญในรอบปี (ต่อ) Annual Statistics (Continued)

2558/2559 2557/2558 2556/2557 2015/2016 2014/2015 2013/2014

0.004 0.004 0.004 0.004
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
Report of the Independent Auditor and 

Financial Statement
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated financial  
statements of Bangkok Mass Transit System Public Company 
Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated 
statement of financial position as at 31 March 2016, and the  
related consolidated statements of income, comprehensive  
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the 
year then ended, and a summary of significant accounting  
policies and other explanatory information, and have also audited 
the separate financial statements of Bangkok Mass Transit  
System Public Company Limited for the same period.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation 
of these f inancial statements in accordance with Thai  
Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation 
of financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on  
Auditing. Those standards require that I comply with ethical  
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements are free from 
material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit  
evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s 
judgement, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error. In making those risk assessments, the auditor considers 
internal control relevant to the entity’s preparation and fair  
presentation of the financial statements in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for 
the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of  
the entity’s internal control.

An audit also includes evaluating the appropriateness of  
accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present 
fairly, in all material respects, the financial position of Bangkok 
Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries 
and of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 
as at 31 March 2016, and their financial performance and cash 
flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards.

Supachai Phanyawattano
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3930

EY Office Limited
Bangkok: 18 May 2016

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนรวม 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและหมายเหตุเรื่อง
อ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่า
นี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้
สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวม
ถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร 
รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

  

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

  

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 18 พฤษภาคม 2559
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  504,184,262  8,673,003,582  337,530,595  8,393,785,283 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  3,765,492,622  4,871,252,001  3,418,375,276  4,457,183,365 

เงินฝากธนาคารส�าหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร 9  284,785,698  210,533,123  -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10  1,150,667,620  1,199,691,829  685,481,979  654,753,471 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 11  94,584,365  92,205,164  94,584,365  92,205,164 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 12  29,645,535  27,944,786  29,645,535  27,944,786 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  17,929,500,000  9,185,000,000  17,929,500,000  9,185,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันที่ถึงก�าหนด

   รับช�าระภายในหนึ่งปี 6  53,662,500  3,925,000  -  - 

รายได้ค้างรับ  229,860,745  578,815,160  238,516,652  599,609,267 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  68,718,512  63,318,665  51,337,965  51,093,696 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  105,854,040  92,017,142  72,610,209  57,086,608 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  24,216,955,899  24,997,706,452  22,857,582,576  23,518,661,640 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -  678,452,271  678,452,271 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 14  -  64,289,228  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15  742,192,726  630,582,639  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 16  2,644,564,206  4,017,100,714  2,614,564,206  4,017,100,714 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 6  53,662,500  35,325,000  -  - 

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา 17  2,297,384,634  2,326,510,864  2,297,384,634  2,326,510,864 

อะไหล่เปลี่ยนแทน 18  91,255,725  91,437,793  91,255,725  91,437,793 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 19  1,453,103,739  1,557,834,164  130,619,179  123,610,652 

ค่าความนิยม  78,656,476  78,656,476  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20  325,850,056  365,806,371  15,535,242  12,857,754 

รายได้ค้างรับ 25  447,691,360  357,298,598  447,691,360  357,298,598 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระ

   ภายในหนึ่งปี 11  3,520,646,530  3,615,230,895  3,520,646,530  3,615,230,895 

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระ

   ภายในหนึ่งปี 12  2,550,432  32,195,966  2,550,432  32,195,966 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33  18,975,792  54,351,523  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  395,034,802  357,720,495  329,007,676  342,888,019 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  12,071,568,978  13,584,340,726  10,127,707,255  11,597,583,526 

รวมสินทรัพย์  36,288,524,877  38,582,047,178  32,985,289,831  35,116,245,166 

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at As at As at

Note 31 March 2016 31 March 2015 31 March 2016 31 March 2015

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7  504,184,262  8,673,003,582  337,530,595  8,393,785,283 

Current investments 8  3,765,492,622  4,871,252,001  3,418,375,276  4,457,183,365 

Bank account for advances received from cardholders 9  284,785,698  210,533,123  -  - 

Trade and other receivables 10  1,150,667,620  1,199,691,829  685,481,979  654,753,471 

Current portion of receivable under concession agreement 11  94,584,365  92,205,164  94,584,365  92,205,164 

Current portion of receivable under finance lease agreement 12  29,645,535  27,944,786  29,645,535  27,944,786 

Short-term loan to related party 6  17,929,500,000  9,185,000,000  17,929,500,000  9,185,000,000 

Current portion of long-term loan to a related party 6  53,662,500  3,925,000  -  - 

Accrued income  229,860,745  578,815,160  238,516,652  599,609,267 

Prepaid expenses  68,718,512  63,318,665  51,337,965  51,093,696 

Other current assets  105,854,040  92,017,142  72,610,209  57,086,608 

Total current assets  24,216,955,899  24,997,706,452  22,857,582,576  23,518,661,640 

Non-current assets

Investments in subsidiaries 13  -  -  678,452,271  678,452,271 

Investment in a joint venture 14  -  64,289,228  -  - 

Investments in associates 15  742,192,726  630,582,639  -  - 

Other long-term investments 16  2,644,564,206  4,017,100,714  2,614,564,206  4,017,100,714 

Long-term loan to related party 

   - net of current portion 6  53,662,500  35,325,000  -  - 

Project costs - media 17  2,297,384,634  2,326,510,864  2,297,384,634  2,326,510,864 

Reusable spare parts 18  91,255,725  91,437,793  91,255,725  91,437,793 

Leasehold improvement and equipment 19  1,453,103,739  1,557,834,164  130,619,179  123,610,652 

Goodwill  78,656,476  78,656,476  -  - 

Intangible assets 20  325,850,056  365,806,371  15,535,242  12,857,754 

Accrued income 25  447,691,360  357,298,598  447,691,360  357,298,598 

Receivable under concession agreement

   - net of current portion 11  3,520,646,530  3,615,230,895  3,520,646,530  3,615,230,895 

Receivable under finance lease agreement 

   - net of current portion 12  2,550,432  32,195,966  2,550,432  32,195,966 

Deferred tax assets 33  18,975,792  54,351,523  -  - 

Other non-current assets  395,034,802  357,720,495  329,007,676  342,888,019 

Total non-current assets  12,071,568,978  13,584,340,726  10,127,707,255  11,597,583,526 

Total assets  36,288,524,877  38,582,047,178  32,985,289,831  35,116,245,166 
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22  240,000,000  530,000,000  -  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21  394,290,006  466,625,784  327,951,337  324,878,295 

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร  280,669,072  211,073,239  -  - 

เงินมัดจ�ารับ  192,688,660  164,806,716  7,092,480  6,633,750 

รายได้รับล่วงหน้า  129,736,978  97,582,197  66,080,222  36,984,914 

รายได้ค่าโดยสารรอน�าส่ง  80,986,117  70,266,371  80,986,117  70,266,371 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  455,661,877  501,014,760  128,643,362  131,323,167 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  291,018,152  468,960,666  259,411,720  351,652,195 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี 23  33,000,000  26,000,000  -  - 

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 24  1,347,471,024  1,467,655,915  1,347,471,024  1,467,655,915 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 26  108,911,803  279,275,158  108,911,803  112,545,906 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  371,861,534  387,279,514  323,180,317  318,888,565 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,926,295,223  4,670,540,320  2,649,728,382  2,820,829,078 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้า  589,488,488  621,535,804  598,158,368  613,201,904 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  101,233,974  140,861,904  77,118,449  112,191,624 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 23  173,000,000  206,000,000  -  - 

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 24  -  1,345,124,380  -  1,345,124,380 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25  664,295,415  506,782,586  628,748,673  486,424,222 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 26  1,569,533,996  1,499,742,903  1,569,533,996  1,499,742,903 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33  3,171,756,181  3,381,980,830  3,171,756,181  3,381,980,830 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  77,978,083  90,647,333  77,978,083  90,647,333 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  6,347,286,137  7,792,675,740  6,123,293,750  7,529,313,196 

รวมหนี้สิน  10,273,581,360  12,463,216,060  8,773,022,132  10,350,142,274 

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position (continued)

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at As at As at

Note 31 March 2016 31 March 2015 31 March 2016 31 March 2015

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Short-term loan from financial institution 22  240,000,000  530,000,000  -  - 

Trade and other payables 21  394,290,006  466,625,784  327,951,337  324,878,295 

Advances received from cardholders  280,669,072  211,073,239  -  - 

Deposit received  192,688,660  164,806,716  7,092,480  6,633,750 

Unearned revenues  129,736,978  97,582,197  66,080,222  36,984,914 

Fare box revenues awaiting transfer  80,986,117  70,266,371  80,986,117  70,266,371 

Accrued expenses  455,661,877  501,014,760  128,643,362  131,323,167 

Income tax payable  291,018,152  468,960,666  259,411,720  351,652,195 

Current portion of long-term loan from

   a financial institution 23  33,000,000  26,000,000  -  - 

Current portion of long-term debentures 24  1,347,471,024  1,467,655,915  1,347,471,024  1,467,655,915 

Short-term provisions 26  108,911,803  279,275,158  108,911,803  112,545,906 

Other current liabilities  371,861,534  387,279,514  323,180,317  318,888,565 

Total current liabilities  3,926,295,223  4,670,540,320  2,649,728,382  2,820,829,078 

Non-current liabilities

Unearned revenues  589,488,488  621,535,804  598,158,368  613,201,904 

Retention payables  101,233,974  140,861,904  77,118,449  112,191,624 

Long-term loan from a financial institution

   - net of current portion 23  173,000,000  206,000,000  -  - 

Long-term debentures - net of current portion 24  -  1,345,124,380  -  1,345,124,380 

Provision for long-term employee benefits 25  664,295,415  506,782,586  628,748,673  486,424,222 

Long-term provisions 26  1,569,533,996  1,499,742,903  1,569,533,996  1,499,742,903 

Deferred tax liabilities 33  3,171,756,181  3,381,980,830  3,171,756,181  3,381,980,830 

Other non-current liabilities  77,978,083  90,647,333  77,978,083  90,647,333 

Total non-current liabilities  6,347,286,137  7,792,675,740  6,123,293,750  7,529,313,196 

Total liabilities  10,273,581,360  12,463,216,060  8,773,022,132  10,350,142,274 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Mr. Keeree Kanjanapas

Mr. Surapong Laoha-Unya

นายคีรี กาญจนพาสน์

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  

   ทุนจดทะเบียน  

      หุ้นสามัญ 16,067,133,653 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413 

   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 16,067,133,653 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  17,201,004,217  17,201,004,217  17,201,004,217  17,201,004,217 

ก�าไรสะสม  

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 27  2,086,713,365  2,086,713,365  2,086,713,365  2,086,713,365 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)  (385,059,159)  (17,944,080)  896,189,855  1,507,369,060 

ส่วนเกิน (ต่�ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 28  (696,931,856)  (696,931,856)  10,154,836  10,154,836 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 29  2,170,950,860  2,170,949,460  -  - 

ส่วนเกินทุนจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 30  507,200,000  507,200,000  -  - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  1,422,013  (55,585,872)  1,422,013  (55,921,999)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  24,902,082,853  25,212,188,647  24,212,267,699  24,766,102,892 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  1,112,860,664  906,642,471  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  26,014,943,517  26,118,831,118  24,212,267,699  24,766,102,892 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  36,288,524,877  38,582,047,178  32,985,289,831  35,116,245,166 

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position (continued)

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at As at As at As at

Note 31 March 2016 31 March 2015 31 March 2016 31 March 2015

Shareholders' equity

Share capital  

   Registered  

      16,067,133,653 ordinary shares of Baht 0.25 each  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413 

    Issued and fully paid-up

      16,067,133,653 ordinary shares of Baht 0.25 each  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413  4,016,783,413 

Share premium  17,201,004,217  17,201,004,217  17,201,004,217  17,201,004,217 

Retained earnings  

   Appropriated - statutory reserve 27  2,086,713,365  2,086,713,365  2,086,713,365  2,086,713,365 

   Unappropriated (deficit)  (385,059,159)  (17,944,080)  896,189,855  1,507,369,060 

Surplus (deficit) on business combination under common control 28  (696,931,856)  (696,931,856)  10,154,836  10,154,836 

Surplus from the changes in the ownership interests in a subsidiary 29  2,170,950,860  2,170,949,460  -  - 

Surplus from sales of warrants of a subsidiary 30  507,200,000  507,200,000  -  - 

Other component of shareholders' equity  1,422,013  (55,585,872)  1,422,013  (55,921,999)

Equity attributable to owners of the Company  24,902,082,853  25,212,188,647  24,212,267,699  24,766,102,892 

Non-controlling interests of the subsidiaries  1,112,860,664  906,642,471  -  - 

Total shareholders' equity  26,014,943,517  26,118,831,118  24,212,267,699  24,766,102,892 

Total liabilities and shareholders' equity  36,288,524,877  38,582,047,178  32,985,289,831  35,116,245,166 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายได้จากการให้บริการจัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน  -  49,792,926  -  49,792,926 

รายได้จากการให้บริการ 31  4,001,435,854  4,902,687,517  1,867,771,476  1,918,087,834 

รายได้อื่น

   ดอกเบี้ยรับ  588,436,941  1,013,732,679  562,999,457  985,446,733 

   เงินปันผลรับ  136,231,745  4,121,256  398,779,745  496,155,656 

   ก�าไรจากการขายเงินลงทุน 8, 13.2.3, 14.1  154,606,525  18,460,887  82,732,155  18,416,758 

   ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ 13.1.1, 15.1.1  -  53,421,685  -  595,910,635 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 26  95,279,549  -  317,433  2,790,977 

   อื่น ๆ  98,934,921  121,550,603  26,263,076  68,568,342 

รวมรายได้  5,074,925,535  6,163,767,553  2,938,863,342  4,135,169,861 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการจัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน  -  49,792,926  -  49,792,926 

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร  2,119,478,009  2,627,757,064  1,008,433,859  935,894,576 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  79,905,170  89,447,585  -  - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 26  -  102,361,222  -  - 

ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) 26  91,188,355  113,615,052  50,689,619  (53,114,199)

รวมค่าใช้จ่าย  2,290,571,534  2,982,973,849  1,059,123,478  932,573,303 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,784,354,001  3,180,793,704  1,879,739,864  3,202,596,558 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  (5,243,970)  (13,977,875)  -  - 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  35,619,140  28,564,156  -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,814,729,171  3,195,379,985  1,879,739,864  3,202,596,558 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (287,533,219)  (432,697,973)  (266,071,263)  (412,610,816)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,527,195,952  2,762,682,012  1,613,668,601  2,789,985,742 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33  (468,006,181)  (567,271,574)  (271,113,792)  (452,601,858)

ก�าไรส�าหรับปี  2,059,189,771  2,195,410,438  1,342,554,809  2,337,383,884 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,594,452,537  1,796,181,614   1,342,554,809   2,337,383,884 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  464,737,234  399,228,824 

 2,059,189,771  2,195,410,438 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 34

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.10  0.11  0.08  0.15 

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Income statement

For the year ended 31 March 2016
(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Revenues

Train procurement service income under concession agreement  -  49,792,926  -  49,792,926 

Service income 31  4,001,435,854  4,902,687,517  1,867,771,476  1,918,087,834 

Other income

   Interest income  588,436,941  1,013,732,679  562,999,457  985,446,733 

   Dividend income  136,231,745  4,121,256  398,779,745  496,155,656 

   Gain on sales of investments 8, 13.2.3, 14.1  154,606,525  18,460,887  82,732,155  18,416,758 

   Gain on sales of warrants 13.1.1, 15.1.1  -  53,421,685  -  595,910,635 

   Gain on sales of equipment 26  95,279,549  -  317,433  2,790,977 

   Others  98,934,921  121,550,603  26,263,076  68,568,342 

Total revenues  5,074,925,535  6,163,767,553  2,938,863,342  4,135,169,861 

Expenses

Cost of train procurement service under concession agreement  -  49,792,926  -  49,792,926 

Servicing and administrative expenses  2,119,478,009  2,627,757,064  1,008,433,859  935,894,576 

Selling expenses  79,905,170  89,447,585  -  - 

Impairment loss of assets 26  -  102,361,222  -  - 

Loss on provisions (reversal) 26  91,188,355  113,615,052  50,689,619  (53,114,199)

Total expenses  2,290,571,534  2,982,973,849  1,059,123,478  932,573,303 

Profit before share of profit (loss) from investments in a joint 
venture and associates, finance cost and income tax expenses  2,784,354,001  3,180,793,704  1,879,739,864  3,202,596,558 

Share of loss from investment in a joint venture  (5,243,970)  (13,977,875)  -  - 

Share of profit from investments in associates  35,619,140  28,564,156  -  - 

Profit before finance cost and income tax expenses  2,814,729,171  3,195,379,985  1,879,739,864  3,202,596,558 

Finance cost  (287,533,219)  (432,697,973)  (266,071,263)  (412,610,816)

Profit before income tax expenses  2,527,195,952  2,762,682,012  1,613,668,601  2,789,985,742 

Income tax expenses 33  (468,006,181)  (567,271,574)  (271,113,792)  (452,601,858)

Profit for the year  2,059,189,771  2,195,410,438  1,342,554,809  2,337,383,884 

Profit attributable to:

Equity holders of the Company  1,594,452,537  1,796,181,614   1,342,554,809   2,337,383,884 

Non-controlling interests of the subsidiaries  464,737,234  399,228,824 

 2,059,189,771  2,195,410,438 

Basic earnings per share 34

   Profit attributable to equity holders of the Company  0.10  0.11  0.08  0.15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก�าไรส�าหรับปี  2,059,189,771  2,195,410,438  1,342,554,809  2,337,383,884 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  295,039  159,422  -  - 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย -

สุทธิจากภาษีเงินได้  57,344,012  (55,921,999)  57,344,012  (55,921,999)

รายการท่ีจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ

จากภาษีเงินได้  57,639,051  (55,762,577)  57,344,012  (55,921,999)

รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

 (39,625,071)  -  (25,677,976)  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได้

 (39,625,071)  -  (25,677,976)  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด  18,013,980  (55,762,577)  31,666,036  (55,921,999)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  2,077,203,751  2,139,647,861  1,374,220,845  2,281,461,885 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  1,374,220,845  2,281,461,885 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,618,435,442  1,740,340,921 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  458,768,309  399,306,940 

 2,077,203,751  2,139,647,861 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 March 2016

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2016 2015 2016 2015

Profit for the year  2,059,189,771  2,195,410,438  1,342,554,809  2,337,383,884 

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 
to income statement in subsequent periods:

Exchange differences on translation of financial state-

ments in foreign currency  295,039  159,422  -  - 

Gain (loss) on changes in value of available-for-sale 

investments net of income tax  57,344,012  (55,921,999)  57,344,012  (55,921,999)

Other comprehensive income to be reclassified to income 

statement in subsequent periods - net of income  tax  57,639,051  (55,762,577)  57,344,012  (55,921,999)

Other comprehensive income not to be reclassified to 

profit or loss in subsequent periods

Actuarial loss - net of income tax  (39,625,071)  -  (25,677,976)  - 

Other comprehensive income not to be reclassified to 

profit or loss in subsequent periods - net of income tax

 (39,625,071)  -  (25,677,976)  - 

Other comprehensive income for the period  18,013,980  (55,762,577)  31,666,036  (55,921,999)

Total comprehensive income for the year  2,077,203,751  2,139,647,861  1,374,220,845  2,281,461,885 

Total comprehensive income attributable to:  1,374,220,845  2,281,461,885 

Equity holders of the Company  1,618,435,442  1,740,340,921 

Non-controlling interests of the subsidiaries  458,768,309  399,306,940 

 2,077,203,751  2,139,647,861 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  2,527,195,952  2,762,682,012  1,613,668,601  2,762,682,012 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก

   กิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา  209,150,656  191,252,302  20,621,398  21,827,325 

   ค่าตัดจ�าหน่าย  88,966,073  59,165,011  42,508,903  20,758,012 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  9,294,165  17,892,357  9,294,165  20,671,607 

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  -  102,361,222  -  - 

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่าย / ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  (70,993,589)  2,039,609  (317,433)  (2,790,977)

   เงินปันผลรับ  (136,231,745)  (4,121,256)  (398,779,745)  (496,155,656)

   รับรู้รายได้รับล่วงหน้า  (36,984,914)  (36,883,863)  (36,984,914)  (36,883,863)

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  26,888,209  24,178,176  19,834,219  18,560,155 

   ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)  91,188,355  113,615,052  50,689,619  (53,114,199)

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  5,243,970  13,977,875  -  - 

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (35,619,140)  (28,564,156)  -  - 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (61,620,682)  -  -  - 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า  (9,704,742)  -  -  - 

   ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย/ ร่วม  -  (53,421,685)  -  (595,910,635)

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว  (83,281,101)  (18,460,887)  (82,732,155)  (18,416,758)

   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า  
   เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า  25,713,160  2,431,462  25,474,471  5,416,259 

      ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  2,147,470  (7,448,044)  1,544,693  (4,823,913)

   ดอกเบี้ยรับ  (588,436,941)  (1,013,732,679)  (562,999,457)  (985,446,733)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  280,852,992  417,823,328  260,320,193  400,389,783 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ   
 หนี้สินด�าเนินงาน   2,243,768,148   2,544,785,836  962,142,558  1,084,066,149 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   เงินฝากธนาคารส�าหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร  (74,252,575)  (57,848,175)  -  - 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  230,684,692  (288,592,211)  133,902,015  (381,214,002)

   ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน  92,205,164  40,227,370  92,205,164  40,227,370 

   ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  27,944,786  26,341,608  27,944,786  26,341,608 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  325,737,122  51,531,630  339,248,327  96,775,768 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  399,756  4,922,552  16,642,696  (4,524,000)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (22,061,072)  (200,787,593)  8,884,004  (101,080,749)

   เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร  69,595,833  60,022,634  -  - 

   รายได้รับล่วงหน้า  37,169,379  35,850,157  51,036,686  35,409,723 

   รายได้ค่าโดยสารรอน�าส่ง  (1,949,504)  (16,124,930)  (1,949,504)  (16,124,930)

   เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  (40,556,016)  (39,149,459)  (35,449,872)  (37,149,624)

   ประมาณการหนี้สิน  (320,886,720)  (112,544,642)  (113,658,734)  (112,544,642)

   อื่น ๆ  (33,903,612)  (166,156,576)  (9,863,161)  (185,811,877)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  2,533,895,381  1,882,478,201  1,471,084,965  444,370,794 

   จ่ายดอกเบี้ย  (157,696,224)  (304,336,107)  (137,163,424)  (285,798,155)

   จ่ายภาษีเงินได้  (826,887,538)  (800,556,981)  (581,495,640)  (543,457,602)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  1,549,311,619  777,585,113  752,425,901  (384,884,963)

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Cashflow statement

For the year ended 31 March 2016
(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015
Cashflows from operating activities

Profit before tax  2,527,195,952  2,762,682,012  1,613,668,601  2,762,682,012 

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash

   provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation  209,150,656  191,252,302  20,621,398  21,827,325 

   Amortisation  88,966,073  59,165,011  42,508,903  20,758,012 

   Allowance for doubtful accounts  9,294,165  17,892,357  9,294,165  20,671,607 

   Allowance for impairment loss of assets  -  102,361,222  -  - 

   Loss (gain) on sales / write-off of assets  (70,993,589)  2,039,609  (317,433)  (2,790,977)

   Dividend income  (136,231,745)  (4,121,256)  (398,779,745)  (496,155,656)

   Recognition of unearned revenues  (36,984,914)  (36,883,863)  (36,984,914)  (36,883,863)

   Provision for long-term employee benefits  26,888,209  24,178,176  19,834,219  18,560,155 

   Loss on provisions (reversal)  91,188,355  113,615,052  50,689,619  (53,114,199)

   Share of loss from investment in a joint venture  5,243,970  13,977,875  -  - 

   Share of profit from investments in associates  (35,619,140)  (28,564,156)  -  - 

   Gain on sales of investments in subsidiaries  (61,620,682)  -  -  - 

   Gain on sale of investment of a joint venture  (9,704,742)  -  -  - 

   Gain on sales of warrants of subsidiary/associate  -  (53,421,685)  -  (595,910,635)

   Gain on sales of current investments  (83,281,101)  (18,460,887)  (82,732,155)  (18,416,758)

   Unrealised loss on changes in value of current investments  
   in trading securities  25,713,160  2,431,462  25,474,471  5,416,259 

   Unrealised (gain) loss on exchange  2,147,470  (7,448,044)  1,544,693  (4,823,913)

   Interest income  (588,436,941)  (1,013,732,679)  (562,999,457)  (985,446,733)

   Interest expenses  280,852,992  417,823,328  260,320,193  400,389,783 

Profit from operating activities before changes in   
 operating assets and liabilities   2,243,768,148   2,544,785,836  962,142,558  1,084,066,149 

Operating assets (increase) decrease

   Bank account for advances received from cardholders  (74,252,575)  (57,848,175)  -  - 

   Trade and other receivables  230,684,692  (288,592,211)  133,902,015  (381,214,002)

   Receivable under concession agreement  92,205,164  40,227,370  92,205,164  40,227,370 

   Receivable under finance lease agreement  27,944,786  26,341,608  27,944,786  26,341,608 

   Other current assets  325,737,122  51,531,630  339,248,327  96,775,768 

   Other non-current assets  399,756  4,922,552  16,642,696  (4,524,000)

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables  (22,061,072)  (200,787,593)  8,884,004  (101,080,749)

   Advances received from cardholders  69,595,833  60,022,634  -  - 

   Unearned revenues  37,169,379  35,850,157  51,036,686  35,409,723 

   Fare box revenues awaiting transfer  (1,949,504)  (16,124,930)  (1,949,504)  (16,124,930)

   Retentions payable  (40,556,016)  (39,149,459)  (35,449,872)  (37,149,624)

   Provisions  (320,886,720)  (112,544,642)  (113,658,734)  (112,544,642)

   Others  (33,903,612)  (166,156,576)  (9,863,161)  (185,811,877)

Cash flows from operating activities  2,533,895,381  1,882,478,201  1,471,084,965  444,370,794 

   Cash paid for interest expenses  (157,696,224)  (304,336,107)  (137,163,424)  (285,798,155)

   Cash paid for corporate income tax  (826,887,538)  (800,556,981)  (581,495,640)  (543,457,602)

Net cash flows from (used in) operating activities  1,549,311,619  777,585,113  752,425,901  (384,884,963)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  404,989,802  1,134,733,624  378,797,292  1,105,539,293 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (17,308,500,000)  (14,362,000,000)  (17,308,500,000)  (14,362,000,000)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  7,954,000,000  5,177,000,000  7,954,000,000  5,177,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (80,000,000)  (88,900,000)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันลดลง  11,925,000  49,650,000  -  - 

เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น  -  (33,750,000)  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น  (100,000,000)  (696,535,015)  -  - 

เงินสดรับสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  64,005,291  -  -  - 

เงินสดรับจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย  -  -  -  634,000,000 

เงินสดรับจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทร่วม  -  129,213,216  -  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า  38,750,000  -  -  - 

เงินปันผลรับ  160,235,158  22,846,256  398,779,745  496,155,656 

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว  (18,137,157,272)  (3,961,214,311)  (17,863,730,989)  (3,436,297,219)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว  21,237,634,994  22,636,418,537  20,896,777,093  21,956,731,759 

ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (463,842,916)  (1,685,171,846)  (463,842,916)  (1,685,171,846)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (41,183,627)  (47,676,746)  (5,490,731)  (4,652,617)

ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  (200,815,907)  (549,234,659)  (30,508,399)  (21,660,636)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  22,096,531  -  2  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  53,066,980  7,368,552  393,718  2,822,243 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (6,384,795,966)  7,732,747,608  (6,043,325,185)  9,862,466,633 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  520,000,000  910,000,000  320,000,000  - 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง  (810,000,000)  (380,000,000)  (320,000,000)  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  (26,000,000)  (8,000,000)  -  - 

หุ้นกู้ระยะยาวลดลง  (1,468,900,000)  (3,611,300,000)  (1,468,900,000)  (3,611,300,000)

เงินสดรับจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย  -  634,000,000  -  - 

จ่ายเงินปันผล  (1,296,455,404)  (1,916,266,559)  (1,296,455,404)  (1,916,266,559)

จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย  (252,276,008)  (472,730,116)  -  - 

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยจาก
การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 1,400  2,811,914  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,333,630,012)  (4,841,484,761)  (2,765,355,404)  (5,527,566,559)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  295,039  13,336  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (8,168,819,320)  3,668,861,296  (8,056,254,688)  3,950,015,111 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  8,673,003,582  5,004,142,286  8,393,785,283  4,443,770,172 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  504,184,262  8,673,003,582  337,530,595  8,393,785,283 

        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   โอนอุปกรณ์เป็นอะไหล่  1,532,536  64,248,112  1,532,536  64,248,112 

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  19,520,392  4,346,618  1,947,752  - 

   ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายช�าระ  20,145,372  79,009,223  3,092,023  20,819,839 

   ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายช�าระ  2,915,491  2,897,964  1,729,150  2,398,164 

   จ�าหน่ายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับช�าระ  54,000,000  -  -  - 

   โอนอุปกรณ์เพื่อช�าระเจ้าหนี้อื่น  31,231,951  -  -  - 

   โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อช�าระเจ้าหนี้อื่น  26,631,430  -  -  - 

   โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว  1,937,907,063  1,707,765,084  1,937,907,063  1,707,765,084 

   หักกลบเงินปันผลจ่ายกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  610,000,000  -  610,000,000  - 

   หักกลบเงินปันผลจ่ายกับดอกเบี้ยค้างรับ  11,963,019  2,348,262  11,963,019  2,348,262 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 March 2016
(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015
Cash flows from investing activities

Interest income  404,989,802  1,134,733,624  378,797,292  1,105,539,293 

Increase in short-term loan to a related party  (17,308,500,000)  (14,362,000,000)  (17,308,500,000)  (14,362,000,000)

Decrease in short-term loan to a related party  7,954,000,000  5,177,000,000  7,954,000,000  5,177,000,000 

Increase in long-term loan to related party  (80,000,000)  (88,900,000)  -  - 

Decrease in long-term loan to a related party  11,925,000  49,650,000  -  - 

Increase in investment in a joint venture  -  (33,750,000)  -  - 

Increase in investments in associates  (100,000,000)  (696,535,015)  -  - 

Net cash from sales of investments in subsidiaries  64,005,291  -  -  - 

Cash received from sales of warrants of a subsidiary  -  -  -  634,000,000 

Cash received from sales of warrants of an associate  -  129,213,216  -  - 

Cash received from sale of investment in a joint venture  38,750,000  -  -  - 

Dividend income  160,235,158  22,846,256  398,779,745  496,155,656 

Cash paid for purchases of current investments  (18,137,157,272)  (3,961,214,311)  (17,863,730,989)  (3,436,297,219)

Cash received from sales of current investments  21,237,634,994  22,636,418,537  20,896,777,093  21,956,731,759 

Cash paid for purchases of other long-term investments  (463,842,916)  (1,685,171,846)  (463,842,916)  (1,685,171,846)

Cash paid for purchases of intangible assets  (41,183,627)  (47,676,746)  (5,490,731)  (4,652,617)

Cash paid for purchases of leasehold improvement and equipment  (200,815,907)  (549,234,659)  (30,508,399)  (21,660,636)

Cash received from disposals of intangible assets  22,096,531  -  2  - 

Cash received from disposals of equipment  53,066,980  7,368,552  393,718  2,822,243 

Net cash flows from (used in) investing activities  (6,384,795,966)  7,732,747,608  (6,043,325,185)  9,862,466,633 

Cash flows from financing activities

Increase in short-term loan from financial institution  520,000,000  910,000,000  320,000,000  - 

Decrease in short-term loan from financial institution  (810,000,000)  (380,000,000)  (320,000,000)  - 

Decrease in long-term loans from a financial institution  (26,000,000)  (8,000,000)  -  - 

Decrease in long-term debentures  (1,468,900,000)  (3,611,300,000)  (1,468,900,000)  (3,611,300,000)

Cash received from sales of warrants of a subsidiary  -  634,000,000  -  - 

Dividend paid  (1,296,455,404)  (1,916,266,559)  (1,296,455,404)  (1,916,266,559)

Dividend paid of a subsidiary to non-controlling interests of 
a subsidiary  (252,276,008)  (472,730,116)  -  - 

Cash received from non-controlling interests of subsidiary 
for exercised warrants of subsidiary 1,400  2,811,914  -  - 

Net cash flows used in financing activities  (3,333,630,012)  (4,841,484,761)  (2,765,355,404)  (5,527,566,559)

Increase in translation adjustment  295,039  13,336  -  - 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (8,168,819,320)  3,668,861,296  (8,056,254,688)  3,950,015,111 

Cash and cash equivalents at beginning of year  8,673,003,582  5,004,142,286  8,393,785,283  4,443,770,172 

Cash and cash equivalents at end of year  504,184,262  8,673,003,582  337,530,595  8,393,785,283 

        

Supplemental disclosures of cash flow information

Non-cash transactions

   Transfer equipment to spare parts  1,532,536  64,248,112  1,532,536  64,248,112 

   Transfer equipment to intangible assets  19,520,392  4,346,618  1,947,752  - 

   Payable of acquisition of equipment  20,145,372  79,009,223  3,092,023  20,819,839 

   Payable of acquisition of intangible assets  2,915,491  2,897,964  1,729,150  2,398,164 

   Receivable from sales of equipment  54,000,000  -  -  - 

   Transfer equipment to settle other payables  31,231,951  -  -  - 

   Transfer intangible assets to settle other payables  26,631,430  -  -  - 

   Transfer other long-term investments to current investments  1,937,907,063  1,707,765,084  1,937,907,063  1,707,765,084 

   Settle dividend with short-term loan to a related party  610,000,000  -  610,000,000  - 

   Settle dividend with interest receivables  11,963,019  2,348,262  11,963,019  2,348,262 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 March 2016

1. Corporate information

 Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. 
Its parent company is BTS Group Holdings Public Company Limited, which was incorporated in Thailand. The Company’s registered 
address is at 1000, Phahonyothin Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok. 

 The Company is principally engaged in the mass transit business, consisting of the provision of service as operator of the Core BTS 
Sky train System, the provision of service under the operating and maintenance service agreement of the extension to the Core BTS 
Sky train System and the provision of service under the operating and bus procurement (BRT) agreement. The details are as follows:

 a) The operation of an elevated mass transit system in prime business areas in Bangkok over two routes (“the Core BTS Sky train  
  System”), which covers a distance of 23.5 km, comprising the 17 km of the Sukhumvit line from Mo-Chit to On-Nut stations,  
  and the 6.5 km of the Silom line from National Stadium to Taksin Bridge stations, under the concession agreement dated  
  9 April 1992 and the amendment to the concession agreement between the Bangkok Metropolitan Authority and the Company,  
  for 30 years after commissioning under the concession granted by the Bangkok Metropolitan Administration (“BMA”).  
  The commercial operations commenced on 5 December 1999. The concession stipulates that the civil works are to be structured  
  on a build-transfer-operate basis whereby the Company will transfer legal title of the assets to BMA as they are brought  
  into service. The electrical and mechanical works are to be transferred to BMA on a build-operate-transfer basis at the expiry  
  of the concession.

  On 17 April 2013, the Company and BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (“BTSGIF”) entered into the Net Revenue  
  Purchase and Transfer Agreement in relation to the Bangkok Mass Transit System Concession Agreement, covering  
  the remainder of the concession. From an accounting perspective, the Company carefully and thoroughly considered these  
  transactions and concluded that the sale of the rights to collect future fare box revenues was a true sale of an intangible asset  
  (project cost). As a result, the Company derecognised project cost and the related accounts from its books and recognised  
  a gain on sale of future net fare box revenues in the financial statements for the year ended 31 March 2014. The agreement  
  stipulates that the Company continues to be the operator of the train services, overseen by BTSGIF, while decision-making  
  authority as the owner belongs to BTSGIF. The Company submits cash receipts of net fare box revenues to BTSGIF, as a  
  middleman responsible only for the collection of fare box revenue. The Company receives fees as the operator under  
  the conditions as stipulated in the agreement.

  However, from a tax perspective, the sale of future net fare box revenues was treated as borrowing from BTSGIF.  
  The Company remains the owner of the intangible asset (project cost) and fare box revenues and expenses still belong to  
  the Company. The Company calculates corporate income tax based on taxable revenues and expenses determined in  
  accordance with tax legislation. 

 b) The provision of operation and maintenance services for the extension to the Core BTS Skytrain System under the Operation  
  and Maintenance for Bangkok Mass Transit System Agreement dated 3 May 2012 made with Krungthep Thanakom Company  
  Limited (“Krungthep Thanakom”) (established by the Bangkok Metropolitan Authority) and the amendment to the agreement,  
  for 30 years from 8 May 2012 to 2 May 2042.

 c) The provision of operation and maintenance services under an operating and bus procurement (BRT) agreement dated  
  10 February 2010 with Krungthep Thanakom and the amendment to the agreement, for 7 years from 15 May 2010 to 15 May 2017.

2. Basis of preparation

 2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under  
  the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of  
  the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements  
  in English language have been translated from the Thai language financial statements.

  

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี บริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 1000 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งประกอบไปด้วยการให้บริการในฐานะ ผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาย
หลัก การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบ�ารุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก และการให้บริการเดินรถตาม
สัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสารโครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ก) การด�าเนนิการรถไฟฟ้ายกระดบัจ�านวนสองเส้นทางในเขตธรุกจิท่ีส�าคญัของกรงุเทพมหานคร (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลกั”) ซ่ึง 
  ครอบคลุมระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิทระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลมระยะ 
  ทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจน 
  สัญญาฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงท�าข้ึนระหว่างกรุงเทพมหานครและบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา  
  30 ปี นับจากวันแรกที่เริ่มด�าเนินงาน โดยบริษัทฯเปิดให้บริการระบบในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ภายใต้สัญญาสัมปทาน บริษัทฯจะต้อง 
  โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีเป็นงานโครงสร้างให้แก่กรุงเทพมหานครทันทีเม่ือเริ่มด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์ build-transfer-operate  
  ส�าหรับงานไฟฟ้าและเครื่องจักร บริษัทฯจะโอนให้แก่กรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามหลักเกณฑ์ build-operate-transfer 

  เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556 บรษัิทฯและกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) ได้ลงนามในสญัญา 
  ซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ตลอดระยะเวลาอายุสัมปทานท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงในทางบัญชี บริษัทฯ 
  ได้พิจารณารายการดังกล่าวอย่างระมัดระวังรอบคอบและสรุปว่าการขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตดังกล่าวเป็นการ 
  จ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ) (True Sale Transaction) ดังนั้น    บริษัทฯได้บันทึกต้นทุนโครงการและบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
  ออกจากบัญชีและรับรู้ก�าไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิดังกล่าวในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ตามท่ีระบุไว ้
  ในสัญญาดังกล่าว บริษัทฯยังคงด�าเนินงานในการให้บริการเดินรถในฐานะผู้ด�าเนินงาน โดยการควบคุมของกองทุนฯและอ�านาจในการ 
  ตัดสินใจในฐานะเจ้าของเป็นของกองทุนฯ บริษัทฯน�าส่งเงินสดรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯในฐานะตัวกลางท�าหน้าท่ีเก็บ 
  ค่าโดยสารและจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้ด�าเนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว 

  อย่างไรกต็าม ในทางภาษี การขายสทิธิในการรบัรายได้ค่าโดยสารสทุธิในอนาคตดงักล่าวถอืเป็นการกูย้มืเงนิจากกองทุนฯ บรษัิทฯยังคงเป็น 
  เจ้าของในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ) รายได้ ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายยังคงเป็นของบริษัทฯ และบริษัทฯยังคงค�านวณภาษี 
  เงินได้นิติบุคคลจากการค�านวณรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ข) การให้บรกิารเดนิรถตามสญัญาเดนิรถและซ่อมบ�ารงุในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลกั ภายใต้สญัญาการให้บริการ 
  เดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
  ซึ่งท�าขึ้นระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (“กรุงเทพธนาคม”) (บริษัทที่จัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร) และบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี  
  โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585

 ค) การให้บริการเดินรถตามสัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสารโครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ (BRT) ภายใต้สัญญาจ้าง 
  ผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสารโครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ (BRT) ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ตลอดจนสัญญาฉบับ 
  แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งท�าขึ้นระหว่างกรุงเทพธนาคมและบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 จนถึง 
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ 
  การเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการค้าลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ 
  ภาษาไทยนี้
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 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting  
 policies.

 2.2 Basis of consolidation

 a) The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the following subsidiaries  
  (“the subsidiaries”):

 b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has rights, or is exposed, to variable returns from  
  its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns.

 c) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until  
  the date when such control ceases.

 d) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.

 e) The assets and liabilities in the financial statements of an overseas subsidiary is translated to Baht using the exchange rate  
  prevailing on the end of reporting period, and revenues and expenses are translated using monthly average exchange rates.  
  The resulting differences are shown under the caption of “Exchange differences on translation of financial statements in foreign  
  currency” in the statements of changes in shareholders’ equity. 

 f) Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the consolidated  
  financial statements.

 g) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by  
  the Company and are presented separately in the consolidated statement of income and comprehensive income and  
  within equity in the consolidated statement of financial position. 

 2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries, joint venture and associates under the cost method.

3.  New financial reporting standards 

 Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting year and those that will become 
effective in the future.

 (a)  Financial reporting standard that became effective in the current year

  The Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards issued by  
  the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015 (be 
  ginning on or after 1 April 2015 for the Company and its subsidiaries). These financial reporting standards were aimed at alignment  
  with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and  
  terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด ให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไทย 90 90

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 
(ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส) สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า 
สื่อโฆษณาในอาคารส�านักงาน และอื่น ๆ

ไทย 51 51

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม

ถือหุ้นโดยบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จ�ากัด การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณาในห้างสรรพสินค้า ไทย 100 100

บริษัท 999 มีเดีย จ�ากัด การให้บริการผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ ไทย - 100

บริษัท 888 มีเดีย จ�ากัด การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณาในห้างสรรพสินค้า ไทย 100 100

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณา ไทย 100 100

VGI Advertising China Company Limited การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณา
สาธารณรัฐ
ประชาชน

จีน
- 100

Company’s name Nature of business Country of 
incorporation

Percentage of shareholding 
as at          

2016 2015

% %

Subsidiaries directly owned by the Company

Bangkok Smartcard System  Company Limited Provision of electronic payment services Thailand 90 90

VGI Global Media Public Company Limited Advertising services on Bangkok Mass Transit  
System (BTS), in department stores, in office  
buildings and others

Thailand 51 51

Subsidiaries indirectly owned by the Company

Held by VGI Global Media Public Company Limited

VGI Advertising Media Public Company Limited Managing and providing of the advertising spaces in 
department stores Thailand 100 100

999 Media Company Limited Manufacturing of radio media Thailand - 100

888 Media Company Limited Managing and providing of the advertising spaces in 
department stores Thailand 100 100

Point of View (POV) Media Group Company Limited Managing and providing of the advertising spaces Thailand 100 100

VGI Advertising China Company Limited Managing and providing of advertising services

The 
People's 

Republic of 
China 

- 100

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ 
  ที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

 ค) บรษัิทฯน�างบการเงนิของบรษัิทย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัท่ีบรษัิทฯมีอ�านาจในการควบคมุบรษัิทย่อยจนถงึวนัท่ีบรษัิทฯ 
  สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ 
  เวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า 
  ดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้น 

 ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 ช) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัย์สทุธิของบรษัิทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบรษัิทฯ และ 
  แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธ ี
  ราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

  บริษทัฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชพีบญัช ีซึง่ 
  มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2558 ส�าหรับบริษัทฯ 
  และบริษัทย่อย) มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัต ิ
  ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ 
  การเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลัก 
  การส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุน 
  เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณ 
  การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัท�างบการเงนิรวม โดยใช้ แทนเนือ้หาเกีย่วกบัการบัญชีส�าหรบั 
  งบการเงินรวมท่ีเดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ 
  เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตน 
  ควบคมุกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมสีว่นได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อ�านาจใน 
  การสัง่การกจิกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถงึแม้ว่าตนจะมสีดัส่วนการถอืหุ้นหรอืสทิธิในการออกเสยีงโดยรวมน้อย 
  กว่ากึง่หนึง่กต็าม การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญันีส่้งผลให้ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพินจิอย่างมากในการทบทวนว่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอ�านาจ 
  ควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

  การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป  
  มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการ 
  นั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint  
  arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด�าเนินงานร่วมกัน (Joint  
  operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ  
  หากเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนินงานร่วมกัน 
  ตามส่วนท่ีตนมสีทิธติามสญัญาในงบการเงนิเฉพาะกจิการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กจิการรบัรูเ้งนิลงทุนในการร่วมค้าตามวธิส่ีวน 
  ได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบ 
  การเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่องบการเงนินีเ้นือ่งจากบรษัิทฯและบรษัิทย่อยใช้วธิส่ีวนได้เสยีในการบันทึกเงนิลงทุนในการร่วมค้าอยูแ่ต่ 
  เดิมแล้ว

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

  มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึง 
  กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มาตรฐานฉบับนีก้�าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกีย่วกบัการวัดมูลค่ายตุธิรรม กล่าวคือ หากกจิการ 
  ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลัก 
  การของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

  มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึง 
  แนวปฏิบัติทางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559  
  (เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2559 ส�าหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย) มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ 
  จัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่า 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
  ต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

  reporting standards does not have any significant impact on the Company and its subsidiaries’ financial statements. However,  
  some of these standards involve changes to key principles, which are summarised below.

  TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits

  This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income  
  while the former standard allowed the entity to recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or other  
  comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss. 

  This revised standard does not have any impact on the financial statements as the Company and its subsidiaries already  
  recognise actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income.

  TFRS 10 Consolidated Financial Statements 

  TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements and replaces the content of TAS 27  
  Consolidated and Separate Financial Statements dealing with consolidated financial statements. This standard changes  
  the principles used in considering whether control exists. Under this standard, an investor is deemed to have control over an  
  investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to direct  
  the activities that affect the amount of its returns, even if it holds less than half of the shares or voting rights. This important  
  change requires the management to exercise a lot of judgement when reviewing whether the Company and its subsidiaries  
  have control over investees and determining which entities have to be included in preparation of the consolidated financial statements.

  This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements.

  TFRS 11 Joint Arrangements  

  TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity investing in any other entity to  
  determine whether the entity and other investors have joint control in the investment. When joint control exists, there is deemed  
  to be a joint arrangement and the entity then needs to apply judgement to assess whether the joint arrangement is a joint  
  operation or a joint venture and to account for the interest in the investment in a manner appropriate to the type of joint  
  arrangement. If it is a joint operation, the entity is to recognise its shares of assets, liabilities, revenue and expenses of the joint  
  operation, in proportion to its interest, in its separate financial statements. If it is a joint venture, the entity is to account for its  
  investment in the joint venture using the equity method in the financial statements in which the equity method is applied or  
  the consolidated financial statements (if any), and at cost in the separate financial statements.

  This standard does not have any impact on the financial statements since the Company and its subsidiaries already apply  
  the equity method to account for the investment in a joint venture.

  TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities

  This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and associates, including  
  structured entities. This standard therefore has no financial impact on the financial statements of the Company and its subsidiaries.

  TFRS 13 Fair Value Measurement

  This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value measurement.  
  Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other financial reporting standards to measure  
  their assets or liabilities at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively.

  This standard does not have any significant impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements. 

 (b) Financial reporting standard issued during the period and not yet effective

  During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised (revised 2015) and new  
  financial reporting standards and accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after  
  1 January 2016 (beginning on or after 1 April 2016 for the Company and its subsidiaries). These financial reporting standards  
  were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards. The Company and its subsidiaries’  
  management believes that the revised and new financial reporting standards and accounting treatment guidance will not have  
  any significant impact on the financial statements when it is initially applied.



84 85รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

4.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 4.1 การรับรู้รายได้

  รายได้จากการให้บริการจัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน

  รายได้จากการให้บริการจัดหารถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทานรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

  รายได้จากการให้บริการ

  รายได้จากการให้บริการเดินรถ

  รายได้จากการให้บรกิารเดนิรถรบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิารแล้วโดยพิจารณาถงึข้ันความส�าเรจ็ของงาน โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ซ่ึงเป็นไปตาม 
  อัตราค่าบริการที่ก�าหนดในสัญญา

  รายได้ค่าโฆษณา

  รายได้ค่าโฆษณาจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน อัตราค่าบริการเป็นไปตามขนาดของพื้นที่บริการ  
  อัตราค่าบริการต่อพื้นที่และระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา

  รายได้จากการให้บริการพื้นที่

  รายได้จากการให้บรกิารพ้ืนท่ี คอื รายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการโฆษณาและเพ่ือให้เช่าส�าหรบัร้านค้าย่อย ซึง่รบัรูด้้วยวธิเีส้นตรง 
  ตลอดอายุของสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าเป็นไปตามขนาดของพื้นที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่และระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา

  รายได้จากการให้บริการอื่น

  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับ

  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

  รายได้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

  บริษัทฯรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินตลอดระยะเวลาการผ่อนช�าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะรับรู้ในวันที่ถึงก�าหนดช�าระ 
  ค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้จากสัญญาเช่าการเงินแสดงไว้อยู่ภายใต้ดอกเบี้ยรับในงบก�าไรขาดทุน

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน 
  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 4.3 ลูกหนี้

 ก) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสทุธท่ีิจะได้รบั 

 ข) ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาสมัปทานและสญัญาเช่าการเงนิแสดงมูลค่าตามสญัญาคงค้างสทุธจิากยอดคงเหลอืของรายได้ทางการเงนิท่ียังไม่ถอื 
  เป็นรายได้

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบันทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิลกูหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไป 
  พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายุหนี้

 4.4 อะไหล่และค่าตัดจ�าหน่าย

  อะไหล่ ประกอบด้วย

 ก) อะไหล่สิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็น 
  ส่วนหนึง่ในงบก�าไรขาดทุนตามจ�านวนท่ีเบิกใช้จรงิ

4.  Significant accounting policies 

 4.1 Revenue recognition

  Train procurement service income under concession agreement

  Train procurement service income under concession agreement is recognised when service has been rendered, taking into  
  account the stage of completion.

  Service income

  Revenues from provision of operating services

  Income from providing of operating services is recognised when services have been rendered taking into account the stage  
  of completion, excluding value added tax. Service rate charged is in accordance with rates as stipulated in the contract.

  Advertising income

  Advertising income is recognised when services have been rendered, taking into account the stage of completion, charged  
  is in accordance with service areas. The service charge depends on the area, the service charge per area and the period of  
  service stipulated in the contracts.

  Revenues from provision of space

  Space rental income is income from the rental of advertising space and retail space. Space rental income is recognised on  
  a straight-line basis over the lease term. The rental charge depends on the area rented, the rental rate charged per area, and  
  the rental period stipulated in the contract.

  Other service income

  Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of completion, excluding value added tax.

  Interest income 

  Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

  Dividend income

  Dividends are recognised when the right to receive the payment is established.

  Finance lease income

  The Company recognises finance lease income over the term of the agreement, using the effective interest rate, and income  
  is recognised as the installments fall due irrespective of when actual collection is made. Finance lease income is  
  presented under interest income in the income statement.

 4.2 Cash and cash equivalents

  Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of  
  three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

 4.3 Accounts receivable

 a) Trade and other receivables are stated at the net realisable value. 

 b) Receivables under concession and finance lease agreements are stated at the outstanding balance, net of deferred revenue.

  Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance  
  is generally based on collection experiences and analysis of debt aging. 

 4.4 Spare parts and amortisation

  Spare parts are consisted as follows:

 a) Consumable spare parts are valued at the lower of cost (weighted average method) and net realisable value and are charged  
  through the income statement whenever actually consumed.
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 ข) อะไหล่เปลีย่นแทนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตดัจ�าหน่ายของอะไหล่เปลีย่นแทนค�านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์ 
  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริษัทฯบันทึกค่า 
  ตัดจ�าหน่ายของอะไหล่เปลี่ยนแทนเป็นส่วนหนึ่งในงบก�าไรขาดทุน

 4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการ 
  ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

 ค) เงนิลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะครบก�าหนดช�าระในหนึง่ปี รวมท้ังท่ีจะถอืจนครบก�าหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่าย บรษัิทฯและ 
  บรษัิทย่อยตดับัญชีส่วนเกนิ/รบัรูส่้วนต�า่กว่ามลูค่าตราสารหนีต้ามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จรงิ ซ่ึงจ�านวนท่ีตดัจ�าหน่าย/รบัรูน้ีจ้ะแสดงเป็นรายการ 
  ปรับกับดอกเบี้ยรับ

 ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

  มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรม 
  ของตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรอือตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาลปรบั 
  ด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

  ในกรณท่ีีมกีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจากประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนดงั 
  กล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน 
  จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

  เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุน

 4.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

  ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย 
  ประมาณดังนี้

 b) Reusable spare parts are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation of reusable spare parts is calculated  
  by reference to their costs on the straight-line basis over the period of the operation and maintenance agreement for a mass  
  transit system in Bangkok and is recorded through the income statement.

 4.5 Investments

 a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded in  
  the income statement. 

 b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded  
  as a separate item in shareholders’ equity, and will be recorded as gains or losses in the income statement when the securities are sold.

 c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost.  
  The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted  
  amount presented as an adjustment to the interest income.

 d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at cost net  
  of allowance for impairment loss (if any). 

 e) Investments in joint venture and associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.

 f) Investments in subsidiaries, joint venture and associates are accounted for in the separate financial statements using the cost  
  method.

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value of  
  debt instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association or yield rate of government  
  bond adjusted by an appropriate risk factor, as the case may be. The fair value of unit trusts is determined from their net asset value. 

  The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

  In the event the Company and its subsidiaries reclassify investments from one type to another, such investments will be  
  readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and  
  the fair value on the date of reclassification are recorded in the income statement or recorded as other components of  
  shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified. 

  On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is  
  recognised in the income statement.

 4.6 Leasehold improvement and equipment/Depreciation

  Leasehold improvement and equipment is stated at cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment  
  losses (if any). 

  Depreciation of leasehold improvement and equipment is calculated by reference to their costs, on the straight-line basis over  
  the following estimated useful lives:

  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 5-20 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 3-10 ปี และตามอายุสัญญาให้สิทธิที่เหลืออยู่

  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน - 3-5 ปี

  ยานพาหนะ - 5 ปี

  Leasehold improvement - 5-20 years or the lower of the lease term

  Machinery and equipment - 3-10 years and remaining period of concession

  Fixtures and office equipment - 3-5 years

  Motor vehicles - 5 years  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับงานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยตดัรายการส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เม่ือจ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ง 
  ตอบแทนสทุธท่ีิได้รบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์กบัมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์นัน้) จะรบัรู้ในงบก�าไรขาดทุนเม่ือบรษัิทฯและบรษัิทย่อย 
  ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกูยื้มของเงนิกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรอืก่อสร้างสนิทรพัย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวม 
  เป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุง่ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูยื้มอืน่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี 
  เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

  Depreciation is included in determining income.

  No depreciation is provided on work in progress and assets under installation.

  An item of leasehold improvement and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are  
  expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in the income statement when  
  the asset is derecognised.

 4.7 Borrowing costs

  Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial  
  period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other  
  borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that  
  an entity incurs in connection with the borrowing of funds.
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 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยตดัจ�าหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างมรีะบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 3 และ 5 ปี และจะประเมิน 
  การด้อยค่าของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นัน้เกดิการด้อยค่า บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะทบทวนระยะ 
  เวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายใน  
  งบก�าไรขาดทุน

 4.9 ต้นทุนโครงการ - โฆษณา

  ต้นทุนโครงการ - โฆษณาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

  ค่าตัดจ�าหน่ายของต้นทุนโครงการ - โฆษณาค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามวิธีสัดส่วนของรายได้ค่าเช่าและโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง 
  และประมาณการรายได้ค่าเช่าและโฆษณาตลอดอายุสัมปทาน

  ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.10 ค่าความนิยม

  บรษัิทย่อยบันทึกมลูค่าเริม่แรกของค่าความนยิมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัต้นทุนการรวมธรุกจิส่วนท่ีสงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สทุธ ิ
  ท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่านี้เป็นก�าไรในงบก�าไร 
  ขาดทุนทันที

  บรษัิทย่อยแสดงค่าความนยิมตามราคาทุนหักค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิมทุกปีหรอืเม่ือใดกต็าม 
  ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ 
  เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทย่อยจะ 
  ท�าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยของสนิทรพัย์ท่ีก่อให้เกดิเงนิสดแต่ละรายการ (หรอืกลุม่ของหน่วยของสนิทรพัย์ท่ีก่อ 
  ให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุน 
  จากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน และบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

 4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือถูก 
  ควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทร่วมและกิจการหรือบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
  กับบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการ 
  ด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว

 4.12 เงินตราต่างประเทศ

  บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน การด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการ 
  ต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง 
  อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือหากเป็นรายการที่ได้ 
  มีการท�าสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงแลกเปลี่ยนนั้น

  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไว้เผื่อขายให้รวมไว้ในผลก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงิน 
  ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

  สญัญาเช่าอปุกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่า 

 4.8 Intangible assets

  Computer software is carried at cost less accumulated amortisation and allowance for impairment losses (if any).

  Computer software is amortised on a systematic basis over the economic useful lives of 3 and 5 years and tested for  
  impairment whenever there is an indication that the computer software may be impaired. The amortisation period and  
  the amortisation method of such computer software are reviewed at least each financial year end. The amortisation expense  
  is charged to the income statement.

 4.9 Project costs - media

  Project costs - media are stated at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any). 

  Amortisation of project costs - media is calculated by reference to cost, at a proportion of the actual rental and advertising  
  income and budgeted rental and advertising income over the concession period.

  Amortisation is included in determining income.

 4.10 Goodwill

  Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business combination over the fair value of  
  the net assets acquired. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of business combination, the excess is  
  immediately recognised as gain in the income statement.

  Goodwill is carried at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually and when  
  circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

  For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each of the subsidiary’s cash  
  generating units (or group of cash-generating units) that are expected to benefit from the synergies of the combination.  
  The subsidiary estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of cash-generating units) to which  
  the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-generating unit is less than the carrying amount, an impairment  
  loss is recognised in the income statement. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

 4.11 Related party transactions

  Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company and its subsidiaries,  
  whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company and its subsidiaries.

  They also include shareholders, associated company, and enterprises or individuals who have significant influence over  
  the Company and its subsidiaries, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction  
  of the Company and its subsidiaries’ operations, including their family members.

 4.12 Foreign currencies

  The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.  
  Items of each entity included in the consolidated financial statements are measured using the functional currency of that entity.

  Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary  
  assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of  
  reporting period, with the exception of those covered by forward exchange contracts, which are translated at the contracted rates.

  Translation differences on investments in available-for-sale investments in equity securities are included in the fair value gain  
  or loss in other comprehensive income.

  Gains and losses on exchange are included in determining income.

 4.13 Long-term leases 

  Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases.  
  Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease  
  payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in long-term payables, while the interest  
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  การเงนิจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ท่ีเช่าหรอืมูลค่าปัจจบัุนสทุธขิองจ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 
  แลว้แต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึใน 
  งบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 
  ที่เช่าหรืออายุของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

  สญัญาเช่าอปุกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวน 
  เงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อ 
  บ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมูีลค่า 
  ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ 
  มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแส 
  เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการ 
  ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีก�าลังพิจารณา 
  อยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ 
  สินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้น 
  ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเกีย่วข้องกนั

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน

 4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงนิท่ีบรษัิทฯและ 
  บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินท่ี 
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีภาระส�าหรบัเงนิชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงบรษัิทฯและบรษัิทย่อย 
  ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ 
  การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
  จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.16 ประมาณการหนี้สิน

  ประมาณการหนี้สินทั่วไป

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมี 
  ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผกูพันนัน้ และบรษัิทฯและ 
  บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

  ประมาณการหนี้สินส�าหรับการบ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ

  บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาในการบ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการเพ่ือรักษาระดับของ 
  บรกิารท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา ภาระผกูพันดงักล่าวจะถกูรบัรูด้้วยจ�านวนประมาณการท่ีดีท่ีสดุของรายจ่ายท่ีต้องน�าไปจ่ายช�าระภาระผกูพัน 
  ในปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

  element is charged to the income statement over the lease period. The assets acquired under finance leases are depreciated  
  over the shorter of the useful life of the asset and the lease period.

   Leases of equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases.  
  Operating lease payments are recognised as an expense in the income statement on a straight line basis over the lease term.

 4.14 Impairment of assets

  At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in respect of the assets  
  whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised  
  when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use,  
  is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present  
  value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific  
  to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are cor 
  roborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Company and its subsidiaries  
  could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after  
  deducting the costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in the income statement.

 4.15 Employee benefits

  Short-term employee benefits

  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

  Post-employment benefits

  Defined contribution plans

  The Company and its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly  
  contributed by employees and by the Company and its subsidiaries. The fund’s assets are held in a separate trust fund and  
  the Company and its subsidiaries’ contributions are recognised as expenses when incurred.

  Defined benefit plans 

  The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments they must make to employees upon  
  retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined benefit plan. 

  The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial  
  techniques, using the projected unit credit method.

  Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive income.

 4.16 Provisions

  General

  Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result of a past event, it is  
  probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and  
  a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

  Major maintenance or restoration of elevated trains under service concession

  The Company has contractual obligations to maintain or restore the elevated trains under service concession to a specified  
  level of service ability. The obligations are recognised and measured at the best estimate of the expenditure that would be  
  required to settle the present obligation at the end of the reporting period.
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 4.17 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการจัดหารถไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเดินรถท่ีมีไว้เพ่ือให้บริการสาธารณะ และด�าเนินการและบ�ารุงรักษารถไฟฟ้าภายใต้ 
  สมัปทานบรกิารในช่วงเวลาท่ีระบุไว้ ตามสญัญาการให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�ารงุโครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร บรษัิทฯ 
  ได้รบัค่าบรกิารตลอดระยะเวลาของข้อตกลง และข้อตกลงในสญัญาจะก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงาน โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง 
  สัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

  บรษัิทฯรบัรูส้ิง่ตอบแทนท่ีได้รบัหรอืค้างรบัส�าหรบัการบรกิารจดัหารถไฟฟ้าเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ (ลกูหนีภ้ายใต้สญัญาสมัปทาน) ใน 
  กรณีท่ีบริษัทฯมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาท่ีจะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนจากผู้ให้สัมปทานหรือตามค�าสั่งของ 
  ผู้ให้สัมปทานส�าหรับการให้บริการ โดยรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงและวัดมูลค่าตามราคา 
  ทุน ตัดจ�าหน่าย ซึ่งค�านวณดอกเบี้ยโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในการรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน

  ต้นทุนการกูย้มืท่ีเกีย่วข้องกบัข้อตกลงรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีค่าใช้จ่ายนัน้เกดิขึน้ ในกรณท่ีีบรษัิทฯรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ

 4.18 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง 
  ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบันทึกภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้ 
  รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสยีภาษีทุกรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้ 
  รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง 
  แน่ท่ีบรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะมกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง 
  ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับ 
  ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสนิทรัพย์ 
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะบันทึกภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้อืหุ้นหากภาษีท่ีเกดิข้ึนเกีย่วข้องกบัรายการท่ีได้บันทึกโดยตรง 
  ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการ 
  ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอ 
  ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด 
  ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม ่
  สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องได้ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมินมูลค่า 
  ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีจะวดัมูลค่ายตุธิรรมนัน้ให้ 
  มากที่สุด 

  ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม 
  ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

  ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

  ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 4.17 Service Concession Arrangements 

  The Company provides services to procure electric trains to be used in the provision of public services and to operate and  
  maintain the elevated trains under service concession for a specified period of time under an Operating and Maintenance  
  of Bangkok Mass Transit System Agreement. The Company is paid for its services over the period of the arrangement, and  
  the arrangement is governed by a contract that sets out performance standards. Such arrangement is a public-to-private  
  service concession arrangement.

  The Company recognises the consideration received or receivable for its provision of train procurement services as a financial  
  asset (receivable under concession agreement) to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash  
  or another financial asset for the services from or at the direction of the grantor. Receivables are measured at fair value  
  upon initial recognition. Receivable under concession agreement is presented and measured at amortised cost. Interest is  
  calculated using the effective interest method to be recognised in the income statement.

  Borrowing costs attributable to the arrangement are recognised as an expense in the period in which they are incurred in case  
  the Company recognises the consideration as financial asset.

 4.18 Income tax

  Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

  Current tax

  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable  
  profits determined in accordance with tax legislation.

  Deferred tax

  Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying  
  amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period. 

  The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise  
  deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that  
  future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

  At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent  
  that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

  The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are  
  recorded directly to shareholders’ equity.

 4.19 Fair value measurement

  Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between  
  buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its subsidiaries apply a quoted market  
  price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant  
  financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price  
  is not available, the Company and its subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in the  
  circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be  
  measured at fair value.

  All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair  
  value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows:

  Level 1 Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities ง

  Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

  Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
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  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
  ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
  ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความ 
  ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน 
  หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลท่ีเกดิข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินจิและการประมาณการท่ีส�าคญั 
  มีดังนี้

  สัญญาเช่า 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน 
  เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ี 
  เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
  จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกจิท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น

  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  ในการประเมินมูลค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงนิ ท่ีไม่มีการซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา 
  ได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ 
  แบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคยีงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค�านงึถงึความเสีย่งทาง 
  ด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
  ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบ 
  แสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
  ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะ 
  เวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ 
  มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากม ี
  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก 
  การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี 
  เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

  ต้นทุนโครงการ - โฆษณาและค่าตัดจ�าหน่าย

  ในการค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายของต้นทุนโครงการ - โฆษณา ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณการรายได้ค่าเช่าและโฆษณาตลอด 
  อายุสัมปทาน และต้องทบทวนประมาณการรายได้ดังกล่าวใหม่ หากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

  ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 
  ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  
  รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ 
  ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง  
  ช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 
  การตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

  At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between  
  levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair  
  value on a recurring basis.

5.  Significant accounting judgements and estimates

  The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management  
  to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates  
  affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Significant judgements and estimates are as follows:

  Leases

  In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use  
  judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into  
  consideration terms and conditions of the arrangement. 

  Allowance for doubtful accounts

  In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates based upon,  
  among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.

  Fair value of financial instruments

  In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial position that are not actively traded  
  and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgement, using a variety of valuation  
  techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and includes consideration of credit  
  risk (bank and counterparty, both) liquidity, correlation and longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions  
  about these factors could affect the fair value recognised in the statement of financial position and disclosures of fair value hierarchy.

  Impairment of investments

  The Company and its subsidiaries treat investments as impaired when the management judges that there has been  
  a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists.  
  The determination of what is “significant” or “prolonged” requires management judgement.

  Leasehold improvement and equipment and depreciation

  In determining depreciation of leasehold improvement and equipment, the management is required to make estimates of the  
  useful lives and residual values of the Company and its subsidiaries’ leasehold improvement and equipment and to review  
  estimate useful lives and residual values when there are any changes. 

  In addition, the management is required to review leasehold improvement and equipment for impairment on a periodical basis  
  and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying  
  amount. This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

  Project costs - media and amortisation

  In determining amortisation of project costs - media, the management is required to make estimate of the rental and advertising  
  income over the concession period and to review the estimated rental and advertising income when circumstance changes. 

  Goodwill and intangible assets

  The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and subsequent impairment testing, require man 
  agement to make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable  
  discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

  Deferred tax assets

  Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is prob 
  able that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. Significant  
  management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon  
  the likely timing and level of estimate future taxable profits. 
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  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

  หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐาน 
  ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน 
  พนักงาน เป็นต้น

  ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้สมมติฐานในการค�านวณประมาณการหนี้สิน โดยอาศัยข้อมูลและสมมติฐาน ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประมาณ 
  การหนี้สินในแต่ละเรื่อง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ เม่ือสถานการณ์และข้อสมมติฐานท่ี 
  เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป

  การปันส่วนสินทรัพย์และหนี้สินและการปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้แก่กองทุนฯ

  บริษัทฯได้ปันส่วนสินทรัพย์และหนี้สินท่ีจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เพ่ือบันทึกก�าไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคต  
  และได้ปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกก�าไรจากการด�าเนินงานท่ียกเลิก รวมถึงได้ปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือน�าส่งรายได้ 
  ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อสมมติต่างๆ ในการปันส่วน 
  ดังกล่าว เช่น ระยะทางวิ่งของรถไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ เป็นต้น บริษัทฯจะทบทวนการปันส่วนดัง 
  กล่าว เม่ือมีรายการใหม่เกิดข้ึนหรือสถานการณ์และข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อ 
  สมมติต่างๆ ในการปันส่วนดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกองทุนฯ

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ

  ในทางภาษี การขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตให้กับกองทุนฯถือเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ดังนั้น ในการ 
  ค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯค�านวณดอกเบ้ียจ่าย โดยค�านวณจากผลต่างของรายได้ค่าโดยสารสุทธิท่ีน�าส่งกองทุนฯกับการ 
  ตัดจ�าหน่ายมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิในการรับค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักของกองทุนฯ (อิงจากประมาณ 
  การจ�านวนผู้โดยสารในอนาคตตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ) บริษัทฯจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ เม่ือ 
  สถานการณ์และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป

  คดีฟ้องร้อง

  บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง 
  แล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ 
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการให้บริการ - - 176 142 ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ - - 263 492 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริการ - - 7 6 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่

ดอกเบี้ยรับ 283 57 283 57 อัตราตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 6 7 2 3 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันจ่าย (หมายเหตุ 26) 57 59 57 59 ตามที่ตกลงร่วมกัน

Transactions with subsidiaries
(Eliminated from the consolidated financial 
statements)
Service income - - 176 142 Contract price

Dividend income - - 263 492 Announce rate

Servicing expenses - - 7 6 Contract price

Transactions with parent company

Interest income 283 57 283 57 Contract rate

Servicing and administrative expenses 6 7 2 3 Market price

Guarantee fee paid (Note 26) 57 59 57 59 Mutual agreement

  Post-employment benefits under defined benefit plans  

  The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based  
  on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

  Provisions

  The Company and its subsidiaries determined the provisions using various assumptions relevant to each provision. Estimates  
  are reviewed whenever circumstances change.

  Allocation of assets and liabilities and revenues and expenses to BTSGIF

  The Company allocated assets, liabilities, revenues and expenses in order to submit net fare box revenues to BTSGIF. In  
  making these allocations the management needs to apply judgement, bases, information and various assumptions, regarding  
  matters such as route length and the expenses reimbursable from BTSGIF. The allocations are reviewed whenever new  
  transactions occur and circumstances change. In addition, the allocations have to be verified and approved by BTSGIF.

  Corporate income tax of the Company

  From a tax perspective, the sale of future net fare box revenues was treated as borrowing from BTSGIF and so in calculating  
  corporate income tax, the Company calculated interest expense based on the difference between the net fare box revenues  
  submitted to BTSGIF and the amortisation of BTSGIF’s investment in rights to receive fare box revenue of the Core Bangkok 
  Mass Transit System of BTSGIF (calculated based on projections of numbers of passengers in the report prepared by an  
  independent valuer). The estimate is reviewed whenever new transactions occur and circumstances change. 

  Litigation

  The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgement to assess  
  of the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded at the date  
  of reporting period. 

6. Related party transactions

  During the years, the Company had significant business transactions with related parties, which have been concluded on  
  commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course of business between the Company and those companies.  
  Below is a summary of those transactions.

(Unit: Million Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate financial 
statements Transfer pricing policy

2016 2015 2016 2015
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

รายการธรุกจิกบักจิการท่ีควบคมุร่วมกนัและบรษัิทร่วม

รายได้จากการให้บริการ 10 10 10 10 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ 1 1 - - อัตราตามสัญญา

เงินปันผลรับ 24 19 - - ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ส่วนแบ่งรายได้จ่าย 1 1 - - ราคาตามสัญญา
ส่วนต่างของรายได้ท่ีต�่ากว่าค่าตอบแทน ข้ันต�่า
จ่าย (หมายเหตุ 26)

188 - - - ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการให้บริการ 125 119 38 37 ราคาตามสัญญา

รายได้อื่น 22 7 1 1 ตามที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับ 4 - - - อัตราตามสัญญา

ส่วนแบ่งรายได้จ่าย 25 - - - ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 55 43 12 8 ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการขาย 15 2 - - ราคาตามสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ถาวร 3 14 1 - ราคาตามสัญญา

ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่าย (หมายเหตุ 26) 57 53 57 53 ตามที่ตกลงร่วมกัน

โอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ 4,475 3,957 4,475 3,957 ตามที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
As at 31 March 2016 and 2015, the balances of the accounts between the Company, its subsidiaries and those related companies 
are as follows:

Transactions with a jointly controlled entity and
associates

Service income 10 10 10 10 Contract price

Interest income 1 1 - - Contract rate

Dividend income 24 19 - - Announce rate

Revenue sharing paid 1 1 - - Contract price
Shortfall in revenues being lower than the mini-
mum guaranteed amounts paid (Note 26)

188 - - - Contract price

Transactions with related companies

Service income 125 119 38 37 Contract price

Other income 22 7 1 1 Mutual agreement

Interest income 4 - - - Contract rate

Revenue sharing paid 25 - - - Contract price

Servicing and administrative expenses 55 43 12 8 Contract price

Selling expenses 15 2 - - Contract price

Purchase of fixed assets 3 14 1 - Contract price

Special business tax paid (Note 26) 57 53 57 53 Mutual agreement

Net fare box revenues transferred 4,475 3,957 4,475 3,957 Mutual agreement

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหต ุ10)

บริษัทใหญ่ 254,784 40,175 254,784 40,170

บริษัทย่อย - - 2,436 7,922
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน/ มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

63,345 171,194 40,047 148,318

รวม 318,129 211,369 297,267 196,410

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่ 4,543 14 44 14

บริษัทย่อย - - 33,816 27,045
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน/ มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน/ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

467,887 359,390 447,875 358,185

รวม 472,430 359,404 481,735 385,244

เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน) 21,270 - 21,270 -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทใหญ่ 3,683 10,786 3,534 10,374

บริษัทย่อย - - 6,912 7,418

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน/มีผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน) 14,265 9,591 13,603 9,591

รวม 17,948 20,377 24,049 27,383

Trade and other receivables - related parties (Note 10)

Parent company 254,784 40,175 254,784 40,170

Subsidiaries - - 2,436 7,922
Related companies (under common control /related by 
common shareholders/ shareholder of related company)

63,345 171,194 40,047 148,318

Total 318,129 211,369 297,267 196,410

Accrued income - related parties

Parent company 4,543 14 44 14

Subsidiaries - - 33,816 27,045
Related companies (under common control /related by 
common shareholders/ shareholders of related company)

467,887 359,390 447,875 358,185

Total 472,430 359,404 481,735 385,244

Advances - related party

Related company (under common control) 21,270 - 21,270 -

Prepaid expenses - related parties

Parent company 3,683 10,786 3,534 10,374

Subsidiary - - 6,912 7,418

Related companies (under common control/related by 
common shareholders) 14,265 9,591 13,603 9,591

Total 17,948 20,377 24,049 27,383

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2558

(Unit: Million Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate financial 
statements Transfer pricing policy

2016 2015 2016 2015
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Deposits paid - related parties

Related companies (under common control) 6,191 5,487 - -
Trade and other payables - related parties (Note 21)

Subsidiaries - - 3,860 3,460
Related companies (under common control/related by 
common shareholders) 30,618 18,978 26,497 11,003

Total 30,618 18,978 30,357 14,463
Unearned revenues - related parties

Subsidiary - - 11,170 11,987

Related company (related by common shareholders) 504,854 541,839 504,854 541,839

Total 504,854 541,839 516,024 553,826
Accrued expenses - related parties

Related companies (under common control/shareholders 
of related company/ the subsidiary is shareholder)

13,598 10,371 - 6,953

Retention payable - related party

Related company (shareholders of related company) 3,362 - 2,250 -

Retention payable - related party

Related company (shareholders of related company) 16,679 - - -

Provisions - related parties (Note 26)

Parent company 294,777 307,582 294,777 307,582

Associated company - 53,438 - -

Related company (related by common shareholders) 1,171,299 1,154,725 1,171,299 1,154,725

Total 1,466,076 1,515,745 1,466,076 1,462,307

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

เงินมัดจ�า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน) 6,191 5,487 - -
จ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ21)

บริษัทย่อย - - 3,860 3,460

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั (อยู่ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั/มผีูถ้อืหุ้นร่วมกนั) 30,618 18,978 26,497 11,003

รวม 30,618 18,978 30,357 14,463
รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 11,170 11,987

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 504,854 541,839 504,854 541,839

รวม 504,854 541,839 516,024 553,826
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน/ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน/บริษัทย่อยเป็น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง)

13,598 10,371 - 6,953

เงินมัดจ�ารับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน/ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

3,362 - 2,250 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) 16,679 - - -

ประมาณการหนี้สิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26)

บริษัทใหญ่ 294,777 307,582 294,777 307,582

บริษัทร่วม - 53,438 - -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,171,299 1,154,725 1,171,299 1,154,725

รวม 1,466,076 1,515,745 1,466,076 1,462,307

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดัง
กล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

As at 31 March 2016 and 2015, the balances of loans between the Company and its related parties and the movements were as follows:

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ยอดคงเหลือ                   

ณ วันท่ี                
31 มีนาคม 2558

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงใน

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ                 
ณ วันท่ี                

31 มีนาคม 2559

บริษัทใหญ่

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 9,185,000 17,308,500 (8,564,000) 17,929,500

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ยอดคงเหลือ                   

ณ วันท่ี                
31 มีนาคม 2558

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงใน

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ                 
ณ วันท่ี                

31 มีนาคม 2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จ�ากัด(1)(2) 39,250 80,000 (11,925) 107,325

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี (3,925) (61,662) 11,925 (53,662)

สุทธิ 35,325 18,338 - 53,663

Short-term loan 
Balance as at 31 

March 2015
Increase during 

the year
Decrease during 

the year
Balance as at 31 

March 2016

Parent Company

BTS Group Holdings Plc. 9,185,000 17,308,500 (8,564,000) 17,929,500

Consolidated financial statements

Long-term loan 
Balance as at 31 

March 2015
Increase during 

the year
Decrease during 

the year
Balance as at 31 

March 2016

Related party

Midas Global Media Co., Ltd.(1)(2) 39,250 80,000 (11,925) 107,325

Less: Current portion (3,925) (61,662) 11,925 (53,662)

Net 35,325 18,338 - 53,663

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

(1)มีก�าหนดช�าระคืนตามจ�านวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และค�้าประกันโดย
สินทรัพย์และการโอนสิทธิตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(2)เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จ�ากัด ได้เปลี่ยนสถานะจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(1)The loan carries interest at a rate as stipulated in the agreement, is payable from December 2015 by reference to the amounts and 
payment terms as stipulated in the agreement, and is secured by assets and transfers of rights as stipulated in the agreement.
(2)On 1 July 2015, the status of Midas Global Media Company Limited changed from a jointly controlled entity to a related party.

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7. Cash and cash equivalents

2559 2558 2559 2558

เงินสด 33,524 58,785 33,359 58,728

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 435,569 2,397,028 269,101 2,143,210
เงินฝากประจ�าที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า          
3 เดือน 35,091 2,103,720 35,071 2,103,700

บัตรเงินฝาก - 4,113,471 - 4,088,147

รวม 504,184 8,673,004 337,531 8,393,785

2016 2015 2016 2015

Cash 33,524 58,785 33,359 58,728

Current deposits and saving deposits 435,569 2,397,028 269,101 2,143,210
Fixed deposits with maturity less than 3 
months 35,091 2,103,720 35,071 2,103,700

Certificates of deposits - 4,113,471 - 4,088,147

Total 504,184 8,673,004 337,531 8,393,785

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 3.00 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
0.10 ถึง 3.10 ต่อปี)

As at 31 March 2016, bank deposits in saving accounts, fixed deposits and certificates of deposits carried interests between 0.01 and 
3.00% per annum (2015: 0.10 and 3.10% per annum).

2559 2558 2559 2558

เงินฝากประจ�าที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน 1,169,708 2,289,947 1,050,208 2,152,447

ตราสารที่จะถือจนครบก�าหนด

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ 1,348,000 1,570,326 1,348,000 1,570,326

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ 7,636 - 7,636 -

1,355,636 1,570,326 1,355,636 1,570,326

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 875,651 432,639 875,651 432,639

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ - 296,258 - 296,258

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 129,983 - 129,983 -

พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 47,847 74,902 - -

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ 175,345 197,003 - -

1,228,826 1,000,802 1,005,634 728,897

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 11,323 10,177 6,897 5,513

1,240,149 1,010,979 1,012,531 734,410

รวม 3,765,493 4,871,252 3,418,375 4,457,183

2016 2015 2016 2015

Fixed deposits with maturity date due more 
than 3 months 1,169,708 2,289,947 1,050,208 2,152,447

Held to maturity securities

Domestic private debt securities 1,348,000 1,570,326 1,348,000 1,570,326

Foreign private debt security 7,636 - 7,636 -

1,355,636 1,570,326 1,355,636 1,570,326

Investments in trading securities

Investments in fixed income funds 875,651 432,639 875,651 432,639

Domestic marketable equity security - 296,258 - 296,258

Derivative warrants 129,983 - 129,983 -

Government and state-owned enterprise bonds 47,847 74,902 - -

Domestic private debt securities 175,345 197,003 - -

1,228,826 1,000,802 1,005,634 728,897

Allowance for change in value 11,323 10,177 6,897 5,513

1,240,149 1,010,979 1,012,531 734,410

Total 3,765,493 4,871,252 3,418,375 4,457,183

8. เงินลงทุนชั่วคราว 8. Current investments
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 บรษัิทฯได้มีการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศจากเงนิลงทุนเพ่ือค้าไป
เป็นประเภทเผื่อขาย โดยมีมูลค่ายุติธรรม และมูลค่าตามราคาทุน ณ วันโอนเป็นจ�านวนเงินประมาณ 364 ล้านบาท และ 391 ล้านบาท ตามล�าดับ

เงินลงทุนชั่วคราวจ�านวนเงิน 1,408 ล้านบาท ถูกน�าไปค�้าประกันหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเพื่อค�้าประกันหุ้นกู้ระยะ
ยาว และการปฏิบัติตามสัญญาโครงการจัดท�าระบบศูนย์บริการจัดการรายได้กลาง

On 1 July 2015, the Company transferred investments in domestic marketable equity securities held in the trading portfolio to the 
available-for-sale portfolio. At the transfer date, the fair value and the original cost amounted to approximately Baht 364 million and 
Baht 391 million, respectively.

The current investments of Baht 1,408 million were pledged to secure a bank guarantee issued by a bank on behalf of the Company 
as security for the long-term debenture and for compliance with Contract for Establishment of Central Clearing House project.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

Directors and management’s benefits

During the years ended 31 March 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries had employee benefit expenses of their directors 
and management as below.(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 196 183 114 110

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 27 23 21 20

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นบรษัิทใหญ่ เป็นเกณฑ์ 2 3 2 2

รวม 225 209 137 132

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Short-term employee benefits 196 183 114 110

Post-employment benefits 27 23 21 20

Share-based payment of the parent company 2 3 2 2

Total 225 209 137 132
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Trade receivables - unrelated parties

Age of receivables

Not yet due 578,107 666,190 219,772 190,922

Past due

Up to 3 months 153,283 209,906 119,435 180,735

3 - 6 months 27,867 47,002 27,176 40,436

6 - 12 months 15,513 10,178 214 10,047

Over 12 months 63,808 25,419 50,635 15,704

Total 838,578 958,695 417,232 437,844

Less: Allowance for doubtful accounts (58,242) (48,948) (48,588) (39,294)

Net 780,336 909,747 368,644 398,550

9.  Bank account for advance received from cardholders

In order to comply with the Notification of the Bank of Thailand applicable to electronic card businesses, a subsidiary (Bangkok Smartcard 
System Co., Ltd.) has to deposit cash received in advance from cardholders with a financial institution in an amount not less than the 
outstanding balance of the advance receipts at the end of each day. These funds cannot be used for any purposes other than making 
payment to goods or service providers on behalf of the cardholder. As at 31 March 2016, the balance of cash received in advance from 
cardholders was Baht 285 million (2015: Baht 211 million).

10.  Trade and other receivables

2559 2558 2559 2558

ซื้อเงินลงทุน 17,960 1,155 17,743 771

ขายเงินลงทุน 17,342 558 17,076 221

2016 2015 2016 2015

Purchases of investments 17,960 1,155 17,743 771

Sales of investments 17,342 558 17,076 221

2559 2558 2559 2558

ก�าไรจากการขาย 83 18 83 18 2016 2015 2016 2015

Gain on sales 83 18 83 18

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March

Consolidated financial statements Separate financial statements

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March

Consolidated financial statements Separate financial statements

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าข้างต้นในงบก�าไรขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
The Company and its subsidiary recognised gains on the sales of investments in trading securities in the income statement. The details 
were as follows:

9.  เงินฝากธนาคารส�าหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท บางกอก 
สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด) ต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรไว้ในสถาบันการเงินเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรคง
เหลือ ณ วันสิ้นวันท�าการ และไม่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับวัตถุประสงค์อื่น นอกจากใช้ช�าระให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทนผู้ถือบัตรเท่านั้น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรมีจ�านวนเงินประมาณ 285 ล้านบาท (2558: 211 ล้านบาท)

10.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

Trade receivables - related parties

Age of receivables

Not yet due 13,433 22,984 2,990 7,422

Past due

Up to 3 months 1,366 118 1,027 707

3 - 6 months - - 10 14

Over 12 months 8,025 - - -

Total trade receivables - related parties 22,824 23,102 4,027 8,143

The Company and its subsidiary had sale and purchase transactions of investments in trading securities. The details were as follows:

2016 2015 2016 2015

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements2559 2558 2559 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 13,433 22,984 2,990 7,422

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 1,366 118 1,027 707

3 - 6 เดือน - - 10 14

มากกว่า 12 เดือน 8,025 - - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22,824 23,102 4,027 8,143

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 578,107 666,190 219,772 190,922

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 153,283 209,906 119,435 180,735

3 - 6 เดือน 27,867 47,002 27,176 40,436

6 - 12 เดือน 15,513 10,178 214 10,047

มากกว่า 12 เดือน 63,808 25,419 50,635 15,704

รวม 838,578 958,695 417,232 437,844

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (58,242) (48,948) (48,588) (39,294)

สุทธิ 780,336 909,747 368,644 398,550
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 39,872 148,097 39,042 148,097

ลูกหนี้อื่น 23,900 1,569 1,128 1,207

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 254,198 40,170 254,198 40,170

ดอกเบี้ยค้างรับ 22,190 63,219 17,736 57,840

เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,235 - - -

เงินทดรองจ่าย 6,113 4,874 707 746

รวมลูกหนี้อื่น 347,508 257,929 312,811 248,060

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,150,668 1,199,692 685,482 654,753

Other receivables

Other receivables - related parties 39,872 148,097 39,042 148,097

Other receivables 23,900 1,569 1,128 1,207

Interest receivable - related parties 254,198 40,170 254,198 40,170

Interest receivable 22,190 63,219 17,736 57,840

Advances - related parties 1,235 - - -

Advances 6,113 4,874 707 746

Total other receivables 347,508 257,929 312,811 248,060

Total trade and other receivables - net 1,150,668 1,199,692 685,482 654,753

ยอดคงเหลือต้นปี 3,707,436 3,747,663

เพิ่มขึ้น - 49,793

รับช�าระ (92,205) (90,020)

ยอดคงเหลือปลายปี 3,615,231 3,707,436

หมุนเวียน 94,584 92,205

ไม่หมุนเวียน 3,520,647 3,615,231

3,615,231 3,707,436

Balance at beginning of year 3,707,436 3,747,663

Increase - 49,793

Repayment (92,205) (90,020)

Balance at end of year 3,615,231 3,707,436

Current 94,584 92,205

Non-current 3,520,647 3,615,231

3,615,231 3,707,436

11.  ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 11.  Receivable under concession agreement

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

2016 2015

 ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ค่าจัดหาขบวนรถไฟฟ้าส�าหรับส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิท และสายหลักหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน 
 เดิมภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ระหว่าง 
 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (“กรุงเทพธนาคม”) และบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึง 
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2585 

 ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯจะจัดหาขบวนรถไฟฟ้าตามจ�านวนและช่วงเวลาและจะได้รับค่าตอบแทนคงท่ีรายเดือน ซ่ึงบริษัทฯสามารถ 
 เจรจากบักรงุเทพธนาคมเพ่ือปรบัปรงุค่าตอบแทนดงักล่าวได้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีภาระผกูพันการบ�ารงุรกัษาหรอืปรบัปรงุซ่อมแซมใหญ่ของ 
 ขบวนรถไฟฟ้าดงักล่าว ซ่ึงได้ถกูบันทึกภายใต้บัญชีประมาณการหนีส้นิเรยีบร้อยแล้ว ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 26 และ  
 กรุงเทพธนาคมมีสิทธิที่จะซื้อขบวนรถไฟฟ้า ตามราคาที่ระบุไว้ ณ วันสิ้นสุดของสัญญา 

 ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานมีจ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเกินกว่า 5 ปี เป็นจ�านวน 3,116 ล้านบาท (2558: 3,221 ล้านบาท)  
 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.58 และ 6.12 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.58 และ 6.12 ต่อปี)

 The receivable represents a receivable from the provision of train procurement services for extension line - Silom and Sukhumvit,  
 and the core line after the expiry of the existing concession, in accordance with an arrangement under the Operating and  
 Maintenance of Bangkok Mass Transit System Agreement dated 3 May 2012 between Krungthep Thanakom Company Limited  
 (“Krungthep Thanakom”) and the Company, and the amendment to that agreement, with a term of 30 years from 8 May 2012 to  
 2 May 2042. 

 The agreement stipulates that the Company is to procure a number of trains for a specified period and will receive a monthly fixed  
 payment. The Company can negotiate adjustment of the compensation with Krungthep Thanakom. In addition, the Company has  
 obligations to perform major maintenance or restoration of these trains, and these are recorded under the provision accounts,  
 as discussed in Note 26 to the financial statements. Krungthep Thanakom has a call option to purchase the trains at the end of the  
 agreement at the rates stipulated in the agreement. 

 Baht 3,116 million of the receivable under the concession agreement is more than 5 years past due (2015: Baht 3,221 million), and  
 this is subject to interest at rates of 0.58 and 6.12% per annum (2015: 0.58 and 6.12% per annum).

เช็ครอน�าฝาก - 8,914 - -
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน - 
สุทธิ 780,336 918,661 368,644 398,550

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 803,160 941,763 372,671 406,693

2559 2558 2559 2558

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

Cheques awaiting deposit - 8,914 - -
Total trade receivables - unrelated parties - 
net 780,336 918,661 368,644 398,550

Total trade receivables - net 803,160 941,763 372,671 406,693

2016 2015 2016 2015

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

12. ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 12. Receivable under finance lease agreement

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา 30,756 2,563 33,319

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1,110) (13) (1,123)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 29,646 2,550 32,196

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 29,646

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 2,550

Less than 1 year 1 - 5 years Total

Gross investment in the agreement 30,756 2,563 33,319

Less: Deferred revenue (1,110) (13) (1,123)

Receivable under finance lease agreement 29,646 2,550 32,196

Current portion of receivable under finance lease agreement 29,646

Receivable under finance lease agreement - net of current portion 2,550

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา 30,756 33,319 64,075

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (2,811) (1,123) (3,934)

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 27,945 32,196 60,141

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 27,945

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 32,196

Less than 1 year 1 - 5 years Total

Gross investment in the agreement 30,756 33,319 64,075

Less: Deferred revenue (2,811) (1,123) (3,934)

Receivable under finance lease agreement 27,945 32,196 60,141

Current portion of receivable under finance lease agreement 27,945

Receivable under finance lease agreement - net of current portion 32,196

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

2016

Amounts due under the agreements

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

2015

Amounts due under the agreements

 ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ค่าจัดหารถโดยสารประจ�าทาง ภายใต้สัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสารโครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วน 
 พิเศษ (BRT) ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งท�าขึ้นระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด และบริษัทฯ  
 เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด 
 ดังต่อไปนี้

 The receivable represents a receivable from the provision of bus procurement services in accordance with an arrangement under  
 the Operating and Bus Procurement (BRT) Agreement dated 10 February 2010 between the Company and Krungthep Thanakom  
 Company Limited and the amendment to the agreement, for 7 years, from 15 May 2010 to 15 May 2017.  

13. Investments in subsidiaries  

 As at the dates of the statements of financial position, details of investments in subsidiaries’ balances as presented in separate  
 financial statements were as follows:

     (หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ         

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด 400,000 400,000 90 90 360,000 360,000 - -

บรษัิท ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ�ากดั (มหาชน) 686,432 686,398 51 51 1,454,9501 1,454,9501 262,548 492,034

รวม 1,814,950 1,814,950 262,548 492,034

หัก ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (1,136,498) (1,136,498)

สุทธิ 678,452 678,452

(Unit: Thousand Baht)

Company’s name Paid-up capital Shareholding 
percentage Cost Dividend received 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

(%) (%)

Bangkok Smartcard System Co., Ltd. 400,000 400,000 90 90 360,000 360,000 - -

VGI Global Media Plc. 686,432 686,398 51 51 1,454,9501 1,454,9501 262,548 492,034

Total 1,814,950 1,814,950 262,548 492,034

Less: Surplus on business combination under common control (1,136,498) (1,136,498)

Net 678,452 678,452

1 รวมต้นทุนใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 9,531 พันบาท
1 including the warrants amounting to Baht 9,531 thousand
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ มีดังนี้  Details of investment in subsidiary that have material non-controlling interests 

     (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
สัดส่วนที่ถือโดย

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม

ก�าไรที่แบ่งให้กับส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย

ในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ 
ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมใน

ระหว่างปี

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) 49 49 1,098 896 461 411 252 473

(Unit: Million Baht)

Company’s name

Proportion of equity 
interest held by 
non-controlling 

interests

Accumulated 
balance of non- 

controlling interests

Profit allocated to 
non-controlling 

interests during the 
year

Dividend paid to 
non-controlling 
interests during  

the year

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

(%) (%)

VGI Global Media Plc. 49 49 1,098 896 461 411 252 473

     (หน่วย: ล้านบาท)

2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 837 1,042

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,262 2,244

หนี้สินหมุนเวียน (822) (1,433)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (35) (24)

(Unit: Million Baht)

2016 2015

Current assets 837 1,042

Non-current assets 2,262 2,244

Current liabilities (822) (1,433)

Non-current liabilities (35) (24)

     (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2559 2558

รายได้ 2,299 3,063

ก�าไร 941 838

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (12) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 929 838

(Unit: Million Baht)

For the year ended 31 March

2016 2015

Revenues 2,299 3,063

Profit 941 838

Other comprehensive income (12) -

Total comprehensive income 929 838

     (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 785 1,070

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55) (954)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (805) (432)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (75) (316)

(Unit: Million Baht)

For the year ended 31 March

2016 2015

Cash flow from operating activities 785 1,070

Cash flow used in investing activities (55) (954)

Cash flow used in financing activities (805) (432)

Net decrease in cash and cash equivalents (75) (316)

 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระ 
 ส�าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้

 Summarised financial information that based on amounts before inter-company elimination about VGI Global Media Public Company  
 Limited and its subsidiaries that have material non-controlling was as follows:

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  Summarised information about financial position

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  Summarised information about comprehensive income

 สรุปรายการกระแสเงินสด  Summarised information about cash flow
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

 13.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

  13.1.1 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)

  หุ้นปันผล

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของวีจีไอมีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลจ�านวน 3,431,975,575 หุ้น  
  (เป็นส่วนของบริษัทฯจ�านวน 1,750,320,000 หุ้น)

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของวีจีไอกับบุคคลภายนอก 
  ที่ไม่เกี่ยวข้องกันรวมจ�านวน 350 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1.50 ถึง 2.20 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 634 ล้านบาท 

  รายการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของวีจีไอดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 13.1 Subsidiary directly owned by the Company

  13.1.1 VGI Global Media Public Company Limited (“VGI”)

  Stock dividends

  During the year ended 31 March 2015, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of VGI passed resolutions to  
  pay a stock dividend of 3,431,975,575 ordinary shares (with 1,750,320,000 of these ordinary shares distributed to the Company).

  Warrants

  During the year ended 31 March 2015, the Company entered into the Warrant Sale and Purchase Agreements, whereby it  
  sold 350 million warrants to purchase the newly issued ordinary shares of VGI to an unrelated individual, at prices of Baht  
  1.50 - 2.20 per warrant, or for a total of Baht 634 million. 

  Details of the sales of warrants of the subsidiary were detailed below.

ราคาขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 634,000 634,000

หัก ต้นทุนใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย - (38,089)

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวม (126,800) -
ส่วนเกินทุนจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย/ 
ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 507,200 595,911

Selling price of warrants of the subsidiary 634,000 634,000

Less: Cost of warrants of the subsidiary - (38,089)

Related tax on consolidation (126,800) -
Surplus from sales of warrants of the subsidiary / Gain on 
sales of warrants of the subsidiary 507,200 595,911

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

  เนื่องจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทฯบันทึกกลับรายการส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็น 
  จ�านวนประมาณ 30 ล้านบาท ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีใบส�าคัญแสดงสิทธิของวีจีไอคงเหลือเป็นจ�านวน 88 ล้านหน่วย (2558: 88 ล้านหน่วย)

  บริษัทฯได้น�าหุ้นสามัญท้ังหมดของวีจีไอ และบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด ไปจ�าน�าไว้กับบริษัทใหญ่ตามสัญญาท่ี 
  เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

 13.2 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม

  13.2.1 บริษัท 999 มีเดีย จ�ากัด (ถือโดยวีจีไอ)

  เมือ่วนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 วจีไีอได้เข้าท�าสญัญาซ้ือขายหุ้นของบรษัิทย่อยกบับุคคลท่ีไม่เกีย่วข้องกนั เพ่ือขายเงนิลงทุนท้ังหมดในบรษัิท 
  ย่อย ในราคา 3 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของการประชุมคณะกรรมการของ วีจีไอ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 วีจีไอได้รับ 
  ช�าระค่าหุ้นและโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นให้กับผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดย ณ วันดังกล่าว บริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบ 
  เท่าเงินสดเป็นจ�านวนเงิน 4 ล้านบาท

  13.2.2 บริษัท 888 มีเดีย จ�ากัด (ถือโดยวีจีไอ)

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้บริษัทย่อย เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  
  5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อย 
  ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

  13.2.3 VGI Advertising China Company Limited (ถือโดยวีจีไอ)

  เมือ่วันท่ี 2 มนีาคม 2558 วจีไีอได้เข้าท�าสญัญาซ้ือขายหุ้นกบับุคคลท่ีไม่เกีย่วข้องกนั เพ่ือขายเงนิลงทุนท้ังหมดใน VGI Advertising China  
  Company Limited ในราคา 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 วีจีไอได้ได้รับช�าระค่าหุ้นและโอนกรรมสิทธิ์ใน 
  หุ้นให้กับผู้ซ้ือแล้ว ท้ังนี้ วีจีไอได้มีก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน VGI Advertising China Company Limited เป็นจ�านวน  
  62 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ “ก�าไรจากการขายเงินลงทุน” ในงบก�าไรขาดทุนรวม

  Due to the sales of warrants above, the Company reversed the surplus on business combination under common control of  
  approximately Baht 30 million under shareholders’ equity in the separate financial statements.

  As at 31 March 2016, the Company has 88 million units (2015: 88 million units) remaining warrants of VGI. 

  The Company pledged all ordinary shares of VGI and Bangkok Smartcard System Company Limited with the parent company,  
  in accordance with an agreement related to the Net Revenue Purchase and Transfer Agreement.

 13.2 Subsidiaries indirectly owned by the Company

  13.2.1 999 Media Company Limited (held by VGI)

  On 5 June 2015, VGI entered into a share sale and purchase agreement with an unrelated party to sell its investment in  
  the subsidiary at a price of Baht 3 million, in accordance with a resolution passed by the VGI’s Board of Directors meeting  
  No. 7/2015 on the same day. VGI received payment and transferred the shares to the buyer on 5 June 2015, on which  
  the subsidiary had cash and cash equivalents amounting to Baht 4 million.

  13.2.2 888 Media Company Limited (held by VGI)

  On 17 July 2015, the Extraordinary General Meeting of the subsidiary’s shareholders No. 1/2015 passed a resolution to  
  increase its share capital from Baht 5 million (0.5 million ordinary shares with a par value of Baht 10 each) to Baht 20 million  
  (2 million ordinary shares with a par value of Baht 10 each). On 22 July 2015, the subsidiary registered the increase of  
  the registered capital with the Ministry of commerce.

  13.2.3 VGI Advertising China Company Limited (held by VGI)

  On 2 March 2015, VGI entered into a share sale and purchase agreement with an unrelated party to sell its investment in  
  VGI Advertising China Company Limited at a price of USD 2 million. Subsequently, on 29 September 2015, VGI received  
  payment and transferred the shares to the buyer. VGI had gain on sale of the investment in VGI Advertising China Company  
  Limited amounting to Baht 62 million and included this under the caption of “Gain on sales of investments” in the consolidated  
  statement of income.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

14.  เงินลงทุนในการร่วมค้า

 14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

   เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อย (บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)) และบริษัทอื่นควบคุม
ร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   Investment in a joint venture represents investment in an entity which is jointly controlled by a subsidiary (VGI Global Media 
Public Company Limited) and other company. Details of this investment are as follows:

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย 
จ�ากัด

 

การให้บริการ เช่า และบริหารพื้นที่
สื่อโฆษณา รวมทั้งสื่ออิเล็คทรอ
นิคส์และสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ - 30 - 79,079 - 64,289

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Jointly controlled entity Nature of business Shareholding 
percentage Cost Carrying amounts 

based on equity method
2016 2015 2016 2015 2016 2015
(%) (%)

Midas Global Media Co., Ltd.

Provision of services, rental and 
management of advertising 
media space, including 
electronic and new technology 
media - 30 - 79,079 - 64,289

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (“ไมดาส”) ครั้งที่ 2/2558 มีมติให้เพิ่มทุน 
  จดทะเบียนจากเดิม 262.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 26.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 350 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 35 ล้านหุ้น มูลค่า 
  หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 8.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของไมดาสใน 
  ราคาหุ้นละ 10 บาท

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยมีสัดส่วนเงินลงทุนในไมดาสร้อยละ 30

  ต่อมาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 8/2558 มีมติให้บริษัทย่อยขายหุ้นสามัญในไมดาสจ�านวน  
  3,875,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38.75 ล้านบาท และจะไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไมดาสดังกล่าวข้าง 
  ต้นเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด เพ่ือลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในไมดาส และอนุมัติให้บริษัทย่อยยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น  
  (Shareholder Agreement) ของ ไมดาส ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จ�ากัด สัญญาให้ 
  สิทธิจัดหาลูกค้าเพื่อใช้สื่อโฆษณา ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทย่อยกับไมดาส และสัญญาให้สิทธิจัดหาลูกค้าเพื่อใช้สื่อ 
  โฆษณา ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จ�ากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

  จากมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยข้างต้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยเข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้นกับบุคคลที่ไม่ 
  เกี่ยวข้องกัน เพื่อขายหุ้นสามัญในไมดาสจ�านวน 3,875,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38.75 ล้านบาท บริษัทย่อย 
  ได้รับช�าระค่าหุ้นจ�านวน 19.375 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายส่วนแรกจ�านวน 1,937,500 หุ้น ให้กับผู้ซื้อแล้วในวันเดียวกัน

  ดังนั้น บริษัทย่อยจึงเปลี่ยนสถานะของไมดาสจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกันเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และ จัดประเภทเงินลงทุนใน 
  ไมดาสใหม่จากเดมิซ่ึงจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในการร่วมค้า (แสดงมูลค่าตามวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิรวม) เป็นเงนิลงทุนท่ัวไป (แสดง 
  ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ซึ่งราคาทุน คือ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนี้ ณ วันที่สูญเสียอ�านาจในการควบคุมร่วมกันในงบ 
  การเงินรวม) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

  บริษัทย่อยได้รับช�าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจ�านวน 19.375 ล้านบาท และโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายอีกส่วนหนึ่งจ�านวน 1,937,500 หุ้น  
  ให้กับผู้ซื้อแล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

  ท้ังนี ้บรษัิทย่อยมีก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนรวมเป็นจ�านวน 10 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ “ก�าไรจากการขายเงนิลงทุน”  
  ในงบก�าไรขาดทุนรวม

  ตามมติอนุมัติของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของไมดาส ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ไมดาสได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน  
  3 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น 292.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 29.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) กับกระทรวง 
  พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ดังนั้น ไมดาสคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้น�าออกจ�าหน่ายจ�านวน 5.75 ล้านหุ้น

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของไมดาส ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติให้ไมดาส ยกเลิกหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ 
  ออกจ�าหน่ายจ�านวน 57.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ตามมติอนุมัติของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ 
  ไมดาส ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และมีมติให้ไมดาสเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 292.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 29.25 ล้าน 
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 482.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 48.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญใหม ่
  จ�านวน 19 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ไมดาสได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 3 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็น  
  322.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 32.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 และได้เสนอขาย 
  หุ้นเพิ่มทุนอีกจ�านวน 3.75 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็น 360 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) กับ 
  กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทย่อยคงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นในไมดาส 
  ร้อยละ 11.11 เท่านั้น

  On 30 March 2015, the Extraordinary General Meeting of Midas Global Media Company Limited (“Midas”)’s shareholders No. 2/2015  
  approved an increase in Midas’ registered capital from Baht 262.5 million (26.25 million ordinary shares of Baht 10 each) to Baht  
  350 million (35 million ordinary shares of Baht 10 each), through the issuance of 8.75 million additional ordinary shares with  
  a par value of Baht 10 each, to the existing shareholders of Midas, at a price of Baht 10 per share.

  As at 31 March 2015, the subsidiary’s interest in Midas was 30%.

  Subsequently, on 6 July 2015, the subsidiary’s Board of Directors meeting No. 8/2015 passed resolutions to sell the subsidiary’s  
  3,875,000 ordinary shares in Midas, at a price of Baht 10 per share, or for a total of Baht 38.75 million, and not to buy any  
  additional ordinary shares of Midas, in order to reduce its shareholding in Midas. In addition, the meeting passed a resolution to  
  terminate Midas’ shareholders agreement dated 5 February 2014 between the subsidiary and Deelight Multimedia Company  
  Limited, the sole licensing agreement granting a license to find customers for advertising media dated 5 February 2014 between  
  the subsidiary and Midas, and the sole licensing agreement granting a license to find customers for advertising media dated 5  
  February 2014 between the subsidiary and Deelight Multimedia Company Limited, effective from 1 July 2015.

  In accordance with the above resolution passed by the subsidiary’s Board of Directors meeting, on 10 July 2015, the subsidiary  
  entered into a share sale and purchase agreement with an unrelated party to sell its 3,875,000 ordinary shares in Midas, at a  
  price of Baht 10 per share, or for a total of Baht 38.75 million. The subsidiary received a payment of Baht 19.375 million and  
  transferred the first half of 1,937,500 shares to the buyer on the same date.

  As a result, the subsidiary changed the status of Midas from a jointly controlled entity to a related party and reclassified its  
  investment in Midas from investment in a joint venture, which was accounted for in the consolidated financial statements using  
  the equity method, to other investment, which has been stated at cost (at fair value at the date when the control in the jointly  
  controlled entity ceased in the consolidated financial statements) since 1 July 2015.

  The subsidiary received the remaining payment of Baht 19.375 million and transferred the second half of 1,937,500 shares to  
  the buyer on 31 October 2015.

  The subsidiary had gain on sale totaling Baht 10 million and included this under the caption of “Gain on sales of investments”  
  in the consolidated statement of income.

  In accordance with a resolution passed by the Extraordinary General Meeting of Midas’ shareholders No. 2/2015 on  
  30 March 2015, Midas issued 3 million additional ordinary shares and registered the corresponding increase in its share capital  
  to Baht 292.5 million (29.25 million ordinary shares of Baht 10 each) with the Ministry of Commerce on 4 August 2015.  
  As a result, Midas had 5.75 million ordinary shares that remained unissued.

  In addition, on 28 August 2015, the Extraordinary General Meeting of Midas’ shareholders No. 3/2015 passed a resolution to  
  cancel the outstanding additional registered capital of Midas, amounting to Baht 57.5 million (5.75 million ordinary shares of  
  Baht 10 each), in accordance with a resolution passed by the Extraordinary General Meeting of Midas’ shareholders No. 2/2015  
  on 30 March 2015, and approved an increase in Midas’ registered capital from Baht 292.5 million (29.25 million ordinary shares  
  of Baht 10 each) to Baht 482.5 million (48.25 million ordinary shares of Baht 10 each), through the issuance of 19 million  
  additional ordinary shares with a par value of Baht 10 each. Subsequently, Midas issued 3 million additional ordinary shares  
  and registered the corresponding increase in its share capital to Baht 322.5 million (32.25 million ordinary shares of Baht  
  10 each) with the Ministry of Commerce on 17 September 2015. Moreover, Midas issued 3.75 million additional ordinary shares and  
  registered the corresponding increase in its share capital to Baht 360 million (36 million ordinary shares of Baht 10 each) with  
  the Ministry of Commerce on 14 December 2015. As at 31 March 2016, the shareholding of the subsidiary remained at 11.11%.

14.  Investment in a joint venture
 14.1 Details of investment in a joint venture
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

 14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

    ในระหว่างปี บรษัิทย่อยรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงนิรวมเป็นจ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท (2558: 14 ล้านบาท)

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 14.2 Share of loss

   During the year, the subsidiary recognised its share of loss from investment in the joint venture amounting to Baht 5 million 
(2015: Baht 14 million) in the consolidated financial statements.

15. Investment in an associate

 15.1 Details of investment in an associate
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วน
ได้เสีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) 24.96 24.96 620,738 620,744 635,778 630,583

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จ�ากัด”) 20.00 - 100,000 - 106,145 -

รวม 720,738 620,744 742,193 630,583

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Company’s name Shareholding percentage Cost Carrying amounts 
based on equity method

2016 2015 2016 2015 2016 2015

(%) (%)

Master Ad Public Company Limited 24.96 24.96 620,738 620,744 635,778 630,583

Aero Media Group Company Limited (formerly 
known as “LED Advance Company Limited”) 20.00 - 100,000 - 106,145 -

Total 720,738 620,744 742,193 630,583
  15.1.1 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) (“มาสเตอร์ แอด”)

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ มาสเตอร์ แอด จ�านวน 73.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9 บาท รวม 
  เป็นเงินทั้งสิ้น 661.5 ล้านบาท โดยวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) ตามมติของที่ประชุมคณะ 
  กรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ท�าให้บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในมาสเตอร์ แอด คิดเป็นร้อยละ  
  24.43 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของมาสเตอร์ แอด และบรษัิทย่อยได้จดัประเภทเงนิลงทุนนีเ้ป็นเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม

  ท้ังนี ้ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มนีาคม 2558 บรษัิทย่อยได้ทยอยเข้าซ้ือหุ้นสามัญของมาสเตอร์ แอด ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  เพิ่ม ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในมาสเตอร์ แอด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 24.43 เป็นร้อยละ 24.96 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ 
  จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของมาสเตอร์ แอด

  เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยได้ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของมาสเตอร์ แอด จ�านวน  
  187,250,000 หน่วย ให้กับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาหน่วยละประมาณ  
  0.6828 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 128 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บันทึกปันส่วนต้นทุนของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากต้นทุน 
  ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญของมาสเตอร์ แอด และได้บันทึกก�าไร 
  จากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ�านวน 53 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
  31 มีนาคม 2558

  นอกจากนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทยอยเข้าซ้ือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
  มาสเตอร์ แอด ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามมตขิองท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทย่อย ครัง้ท่ี 9/2557 เมือ่วนัท่ี 28 พฤศจกิายน 2557  
  ท�าให้บริษัทย่อยมีใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของมาสเตอร์ แอด รวมท้ังสิ้นจ�านวน 28,351,500 หน่วย ในราคา 
  หน่วยละประมาณ 0.4 บาท คดิเป็นเงนิท้ังสิน้ประมาณ 11 ล้านบาท โดยบรษัิทย่อยได้จดัประเภทเงนิลงทุนในใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 
  เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ต่อมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติอนุมัติ

  การเข้าซื้อหุ้นและการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในมาสเตอร์ แอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ก) การซื้อหุ้นมาสเตอร์ แอด เพิ่มเติมจ�านวน 375 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.46 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว 
  ทั้งหมดของมาสเตอร์ แอด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 1.1 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 412.5 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่  
  17 มีนาคม 2559 ตามมติอนุมัติของการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 บริษัทย่อยได้เข้า 
  ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนกับผู้ขายซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของมาสเตอร์ แอด จ�านวน 3 ราย ตามรูปแบบ  
  ข้อตกลง และเงื่อนไขที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดที่ส�าคัญ ดังนี้

  1)  บริษัทย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อหุ้นของมาสเตอร์ แอด ตามสัญญาซื้อขายหุ้น

  2)  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสถานะทางธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/ 
     หรือสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมาสเตอร์ แอด

 ข) การท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในมาสเตอร์ แอด เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทย่อยได้มาซึ่งหุ้นของมาสเตอร์ แอด ตามสัญญา 
  ซ้ือขายหุ้น เมื่อนับรวมกับหุ้นของมาสเตอร์ แอด ท่ีบริษัทย่อยถืออยู่เดิมจ�านวน 750,967,400 หุ้น จะท�าให้บริษัทย่อยถือหุ้นใน 

  15.1.1 Master Ad Public Company Limited (“MACO”)

  On 12 May 2014, the subsidiary invested in 73.5 million ordinary shares of Master Ad Public Company Limited (“MACO”), at  
  a price of Baht 9 per share, or for a total of Baht 661.5 million, through the big lot board in the Stock Exchange of Thailand,  
  in accordance with a resolution passed by the subsidiary’s Board of Directors meeting No. 3/2014 on 9 May 2014. As a result,  
  the subsidiary held 24.43% of all issued shares of MACO, and classifies this investment as investment in an associate.

  During the year ended 31 March 2015, the subsidiary gradually invested in a further number of MACO’s ordinary shares through  
  the Stock Exchange of Thailand. As a result, the shareholding of the subsidiary increased from 24.43% to 24.96% of all issued shares of MACO.

  On 19 November 2014, the subsidiary sold 187,250,000 warrants to purchase the newly issued ordinary shares of MACO to unrelated  
  parties through the Stock Exchange of Thailand, at a price of approximately Baht 0.6828 per warrant, or for a total of approximately  
  Baht 128 million. The subsidiary recognised an allocation of costs of the warrants from the cost of investments in the associate,  
  with reference to the fair values of the warrants and the ordinary shares of MACO, and recorded a gain on the sale of  
  the warrants amounting Baht 53 million, presenting it as a separate item in the statement of income for the year ended 31 March 2015.

  Furthermore, during the year ended 31 March 2015, the subsidiary gradually purchased warrants to purchase the newly issued  
  ordinary shares of MACO through the Stock Exchange of Thailand, in accordance with a resolution passed by the subsidiary’s  
  Board of Directors meeting No. 9/2014 on 28 November 2014. As a result, the subsidiary held 28,351,500 warrants to purchase  
  the newly issued ordinary shares of MACO, acquired at prices of approximately Baht 0.4 per share, or for a total of Baht  
  11 million. The subsidiary classifies its investment in these warrants as investment in an associate.

  Subsequently, on 16 March 2016, the subsidiary’s Board of Directors meeting No. 2/2016 passed resolutions to make a share  
  acquisition and a mandatory tender offer for all securities of MACO. Details are below.

 a) The acquisition of 375 million additional shares of MACO with a par value of Baht 0.1, or 12.46% of all issued shares of MACO,  
  from existing shareholders, at a price of Baht 1.1 per share, or for a total of Baht 412.5 million. On 17 March 2016, in  
  accordance with a resolution passed by the subsidiary’s Board of Directors meeting No. 2/2016 on 16 March 2016,  
  the subsidiary entered into a conditional share purchase and sale agreement with 3 sellers who are the existing shareholders  
  of MACO based on the forms, agreements and conditions that the counterparties mutually agreed. Significant details of  
  the conditions are below.  

  1)  The subsidiary was granted approval by a meeting of its shareholders to acquire MACO’s shares in accordance with  
     the share purchase and sale agreement.

  2)  No changes occur that will have a significant adverse impact on the status of the business, operating results,  
     assets and/or financial position of the MACO Group.

 b) A mandatory tender offer for all securities of MACO since, after the subsidiary acquires MACO’s shares in accordance with  
  the share purchase and sale agreement, including the 750,967,400 existing shares of MACO held by the subsidiary,  
  the subsidiary will hold 1,125,967,400 shares of MACO, or 37.42% of all issued shares. In accordance with the Notification of  
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  มาสเตอร์ แอด เป็นจ�านวนรวมท้ังสิน้ 1,125,967,400 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 37.42 ของจ�านวนหุ้นท่ีช�าระแล้วท้ังหมดของมาสเตอร์ แอด ซ่ึง 
  ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�า 
  กิจการ (Chain Principle) ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ก�าหนดให้บริษัทย่อยมีหน้าท่ีต้องท�าค�าเสนอซ้ือ 
  หลักทรัพย์ทั้งหมดในมาสเตอร์ แอด (Mandatory Tender Offer) โดยบริษัทย่อยต้องท�าค�าเสนอซื้อหุ้นสามัญของมาสเตอร์ แอด ส่วน 
  ที่เหลือทั้งหมดจ�านวน 1,883,002,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.58 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมดของมาสเตอร์ แอด ในราคาเสนอ 
  ซื้อหุ้นละ 1.1 บาท รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,071 ล้านบาท

  นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทย่อย ครัง้ท่ี 2/2559 ได้มีมตอินมัุติให้บรษัิทย่อยจดัให้มีการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  
  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อขออนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวและการรับโอนกิจการของมาสเตอร์ แอด 

  มาสเตอร์ แอด เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของมาสเตอร์ แอด คือ การโฆษณา ให้เช่า 
  อสังหาริมทรัพย์ และซื้อขายอุปกรณ์ป้ายโฆษณาที่ท�างานด้วยระบบไฟฟ้า

  15.1.2 บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (“แอโร”) (เดิมชื่อ “บริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จ�ากัด”) 

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของแอโรจ�านวน 15,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6,667 บาท รวมเป็นเงิน 
  ทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ท�าให้บริษัทย่อยม ี
  สัดส่วนการถือหุ้นในแอโรคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของแอโร และบริษัทย่อยได้จัดประเภทเงิน 
  ลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  อย่างไรกต็าม ปัจจบัุน บรษัิทย่อยอยู่ระหว่างด�าเนนิการหามูลค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์และหนีส้นิของแอโร ณ วนัท่ีลงทุน

  แอโรเป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของแอโร คือ การให้บริการ

  สื่อโฆษณาในสนามบินในประเทศ 13 แห่ง

 15.2 ส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลรับ

  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ส่วนแบ่งก�าไร เงินปันผล

2559 2558 2559 2558
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) 29,204 28,564 24,003 18,725

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด 6,415 - - -

รวม 35,619 28,564 24,003 18,725

(Unit: Thousand Baht)

Company Share of profit Dividend 

2016 2015 2016 2015
Master Ad Public Company Limited 29,204 28,564 24,003 18,725

Aero Media Group Company Limited 6,415 - - -

Total 35,619 28,564 24,003 18,725
  นอกจากนี ้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้นของมาสเตอร์ แอด ได้มีมตอินมัุติให้มาสเตอร์ แอด จ่ายเงนิปันผล 
  ประจ�าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 90 ล้านบาท ให้แก่ผูถ้อืหุ้น โดยก�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559  
  ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะได้รับเงินปันผลจ�านวน 23 ล้านบาท จากมาสเตอร์ แอด ในวันดังกล่าว

  ทั้งนี้ ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในแอโรในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ค�านวณจากงบการเงินที่จัดท�าขึ้นโดย 
  ผู้บริหาร

 15.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในมาสเตอร์ แอด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  มีจ�านวนประมาณ 819 ล้านบาท ( 2558: 902 ล้านบาท)

 15.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

  สรุปรายการฐานะทางการเงินของมาสเตอร์ แอด

  In addition, on 22 April 2016, the Annual General Meeting of MACO’s shareholders passed a resolution to pay to  
  the shareholders a cash dividend for 2015 of Baht 0.03 per share, or a total of Baht 90 million. The dividend will be paid on  
  13 May 2016 and the subsidiary will receive a dividend of Baht 23 million from MACO on that date.

  Share of profit from investment in Aero in the consolidated financial statements for the year ended 31 March 2016 was  
  determined based on the financial statements prepared by the management.

 15.3 Fair value of investments in a listed associate

  As at 31 March 2016, the fair value of the investments in MACO, which is listed on the Stock Exchange of Thailand, amounted  
  to approximately Baht 819 million (2015: Baht 902 million).

 15.4 Summarised financial information about a material associate

  Summarised information about financial position of MACO     (หน่วย: ล้านบาท)

2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 632 586

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 302 304

หนี้สินหมุนเวียน (108) (133)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (38) (41)

(Unit: Million Baht)

2016 2015

Current assets 632 586

Non-current assets 302 304

Current liabilities (108) (133)

Non-current liabilities (38) (41)

  the Capital Market Supervisory Board No. Thor Jor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of  
  Securities for Business Takeovers (Chain Principle) dated 13 May 2011 and relevant amendments, the subsidiary thus will  
  have to make a mandatory tender offer for all securities of MACO. This mandatory tender offer will be for all of 1,883,002,100  
  remaining ordinary shares of MACO, or 62.58% of all issued shares of MACO, at a price of Baht 1.1 per share, or for a total  
  of Baht 2,071 million.

  In addition, the subsidiary’s Board of Directors meeting No. 2/2016 passed a resolution to hold the Extraordinary General  
  Meeting of the subsidiary’s shareholders No. 1/2016 on 30 May 2016 in order to approve the above transactions and  
  the subsidiary’s takeover of MACO.

  MACO is a public company incorporated and domiciled in Thailand and is principally engaged in advertising, leasing of property  
  and the purchase/sale of electronic billboards.

  15.1.2 Aero Media Group Company Limited (“Aero”) (formerly known as “LED Advance Company Limited”)  

  On 15 May 2015, the subsidiary invested in 15,000 ordinary shares of Aero, at a price of Baht 6,667 per share, or for a total  
  of Baht 100 million, in accordance with a resolution passed by the subsidiary’s Board of Directors meeting No. 6/2015 on  
  6 May 2015. As a result, the subsidiary held 20% of all issued shares of Aero, and classifies this investment as investment  
  in an associate.

  However, the subsidiary is in the process of assessing the fair and book values of Aero’s identifiable assets and liabilities at  
  the share acquisition date.

  Aero is a limited company incorporated and domiciled in Thailand and is principally engaged in the provision of advertising  
  media in 13 domestic airports.

 15.2 Share of profit and dividend received

  Share of profit from investments in the associate companies and dividend received are as follows:
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินฝากประจ�าที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 1 ปี - 945,836 - 945,836

ตราสารที่จะถือจนครบก�าหนด

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ 100,000 1,448,000 100,000 1,448,000

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ - 7,996 - 7,996

100,000 1,455,996 100,000 1,455,996

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ในประเทศ 407,386 - 407,386 -

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ในต่างประเทศ 2,105,400 1,685,172 2,105,400 1,685,172

2,512,786 1,685,172 2,512,786 1,685,172

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,778 (69,903) 1,778 (69,903)

2,514,564 1,615,269 2,514,564 1,615,269

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 30,000 - - -

30,000 - - -

รวม 2,644,564 4,017,101 2,614,564 4,017,101

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Fixed deposits with maturity date due more than 1 year - 945,836 - 945,836

Held to maturity securities

Domestic private debt securities 100,000 1,448,000 100,000 1,448,000

Foreign private debt security - 7,996 - 7,996

100,000 1,455,996 100,000 1,455,996

Investments in available for sale

Domestic marketable equity securities 407,386 - 407,386 -

Foreign marketable equity securities 2,105,400 1,685,172 2,105,400 1,685,172

2,512,786 1,685,172 2,512,786 1,685,172

Allowance for change in value 1,778 (69,903) 1,778 (69,903)

2,514,564 1,615,269 2,514,564 1,615,269

Other investment

Domestic non-marketable equity security 30,000 - - -

30,000 - - -

Total 2,644,564 4,017,101 2,614,564 4,017,101

     (หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2559 2558

รายได้ 740 657

ก�าไร 173 133

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 171 133

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March

2016 2015

Revenues 740 657

Profit 173 133

Other comprehensive income (2) -

Total comprehensive income 171 133

     (หน่วย: พันบาท)

2559 2558

สินทรัพย์ - สุทธิ 788 716

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 24.96 24.96

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 197 179

การตีราคาสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม 55 68

ค่าความนิยม 384 384

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 636 631

(Unit: Million Baht)

2016 2015

Net assets 788 716

Shareholding percentage (%) 24.96 24.96

Share of net assets 197 179

Fair value adjustment of assets acquired and liabilities assumed 55 68

Goodwill 384 384

Carrying amounts of the associate based on equity method 636 631

  สรุปรายการฐานะทางการเงินของมาสเตอร์ แอด  Summarised information about comprehensive income of MACO

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 16. Other long-term investments
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

31 มีนาคม 2557 2,371,456

31 มีนาคม 2558 2,371,456

31 มีนาคม 2559 2,371,456

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

31 มีนาคม 2557 31,389

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 13,556

31 มีนาคม 2558 44,945

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 29,126

31 มีนาคม 2559 74,071

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2558 2,326,511

31 มีนาคม 2559 2,297,385

ค่าตัดจ�าหน่ายซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

2558 13,556

2559 29,126

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

Cost

31 March 2014 2,371,456

31 March 2015 2,371,456

31 March 2016 2,371,456

Accumulated amortisation

31 March 2014 31,389

Amortisation for the year 13,556

31 March 2015 44,945

Amortisation for the year 29,126

31 March 2016 74,071

Net book value

31 March 2015 2,326,511

31 March 2016 2,297,385

Amortisation included in servicing and administrative expenses

2015 13,556

2016 29,126

17. ต้นทุนโครงการ - โฆษณา 17. Project costs - media 

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา เป็นต้นทุนสิทธิในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับค่าโฆษณาท่ีถูกปันส่วนออกจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซ่ึงก่อให้เกิดท้ังรายได้ค่า
โดยสารและรายได้ค่าโฆษณาให้กับบริษัทฯ) ท่ีถูกตัดออกจากบัญชี เนื่องจาก สิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตถูกขายให้กับกอง
ทุนฯ ต้นทุนดังกล่าวถูกปันส่วนตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหารของบริษัทฯก�าหนด ซ่ึงผู้บริหารของบริษัทฯเช่ือว่าหลักเกณฑ์และข้อ
สมมติฐานมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

18. อะไหล่เปลี่ยนแทน
 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีอะไหล่เปลี่ยนแทนประกอบด้วย

Project costs - media represent the portion of costs of rights that relate to media that were allocated from the intangible asset (generating 
fare box revenues and advertising revenues to the Company) derecognised from the books of account since the rights to receive future 
net fare box revenues were sold to BTSGIF. The costs were allocated in accordance with bases and assumptions set by the Company’s 
management. The Company’s management believes that these assumptions are appropriate under the current circumstances.

18. Reusable spare parts
 As at the dates of the statements of financial position, the balances of reusable spare parts were comprised as follows:

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

อะไหล่เปลี่ยนแทน 107,168 99,799

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (15,912) (8,361)

อะไหล่เปลี่ยนแทน - สุทธิ 91,256 91,438

ค่าตัดจ�าหน่ายซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการ 7,551 3,213

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

2016 2015

Reusable spare parts 107,168 99,799

Less: Accumulated amortisation / write-off (15,912) (8,361)

Reusable spare parts - net 91,256 91,438

Amortisation included in servicing expenses 7,551 3,213
19. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
สนิทรพัย์

ระหว่างตดิตัง้

รวม

ราคาทุน

31 มีนาคม 2557 7,874 1,134,340 413,735 37,528 724,818 2,318,295

ซื้อเพิ่ม 227 9,845 16,676 799 607,628 635,175

จ�าหน่าย - (94,120) (12,005) (12,473) - (118,598)

โอนออกไปลูกหนี้กองทุนฯ - - - - (32,560) (32,560)

โอนออกไปอะไหล่ - - - - (64,248) (64,248)

19. Leasehold improvement and equipment

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Leasehold 
improve-
ment

Machinery 
and 

equipment

Fixtures 
and office 
equipment

Motor 
vehicle

Work in 
progress 

and assets 
under 

installation

Total

Cost

31 March 2014 7,874 1,134,340 413,735 37,528 724,818 2,318,295

Additions 227 9,845 16,676 799 607,628 635,175

Disposals - (94,120) (12,005) (12,473) - (118,598)

Transfer to account receivable - BTSGIF - - - - (32,560) (32,560)

Transfer to spare parts - - - - (64,248) (64,248)
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน 
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

โอนออกไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - (4,347) (4,347)

โอนออกไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - (1,752) (2,004) - (3,756)

โอนเข้า (โอนออก) - 870,545 15,800 - (895,670) (9,325)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 9 10 - 19

31 มีนาคม 2558 8,101 1,920,610 432,463 23,860 335,621 2,720,655

ซื้อเพิ่ม 224 1,608 11,623 3,582 203,924 220,961

จ�าหน่าย (6,173) (360,397) (13,828) (571) (103,626) (484,595)

ขายบริษัทย่อย - (11,599) (4,487) - (177) (16,263)

โอนออกไปอะไหล่ - - - - (1,533) (1,533)

โอนออกไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - (19,520) (19,520)

โอนเข้า (โอนออก) 21,320 233,987 24,969 - (283,152) (2,876)

Transfer to intangible assets - - - - (4,347) (4,347)

Transfer to other current assets - - (1,752) (2,004) - (3,756)

Transfer in (out) - 870,545 15,800 - (895,670) (9,325)

Translation adjustment - - 9 10 - 19

31 March 2015 8,101 1,920,610 432,463 23,860 335,621 2,720,655

Additions 224 1,608 11,623 3,582 203,924 220,961

Disposals (6,173) (360,397) (13,828) (571) (103,626) (484,595)

Sales of a subsidiary - (11,599) (4,487) - (177) (16,263)

Transfer to spare parts - - - - (1,533) (1,533)

Transfer to intangible assets - - - - (19,520) (19,520)

Transfer in (out) 21,320 233,987 24,969 - (283,152) (2,876)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
สนิทรพัย์

ระหว่างตดิตัง้

รวม

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Leasehold 
improve-

ment

Machinery 
and 

equipment

Fixtures 
and office 
equipment

Motor 
vehicle

Work in 
progress 

and assets 
under 

installation

Total

31 มีนาคม 2559 23,472 1,784,209 450,740 26,871 131,537 2,416,829

ค่าเสื่อมราคาสะสม -

31 มีนาคม 2557 7,671 637,287 339,568 32,522 - 1,017,048

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 194 157,166 32,296 1,596 - 191,252

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย - (84,147) (11,707) (12,473) - (108,327)

โอนเข้า (โอนออก) - - (1,226) (1,110) - (2,336)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (131) 4 - (127)

31 มีนาคม 2558 7,865 710,306 358,800 20,539 - 1,097,510

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 734 177,241 29,479 1,697 - 209,151

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย (6,162) (314,320) (13,521) (571) - (334,574)

โอนเข้า (โอนออก) - (2,281) 2,281 - - -

ขายบริษัทย่อย - (5,871) (2,491) - - (8,362)

31 มีนาคม 2559 2,437 565,075 374,548 21,665 - 963,725

ค่าเผื่อการด้อยค่า (108,327)

31 มีนาคม 2557 - - - - - -

เพิ่มขึ้น - 65,311 - - - 65,311

31 มีนาคม 2558 - 65,311 - - - 65,311

ลดลง - (65,311) - - - (65,311)

31 มีนาคม 2559 - - - - - -
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2558 236 1,144,993 73,663 3,321 335,621 1,557,834

31 มีนาคม 2559 21,035 1,219,134 76,192 5,206 131,537 1,453,104

ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

2558 191,252

2559 209,151

(หน่วย: พันบาท)

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่างติด

ตั้ง
รวม

ราคาทุน

31 มีนาคม 2557 - 416 307,500 35,534 150,710 494,160

ซื้อเพิ่ม 194 2,495 9,863 799 29,129 42,480

31 March 2016 23,472 1,784,209 450,740 26,871 131,537 2,416,829

Accumulated depreciation -

31 March 2014 7,671 637,287 339,568 32,522 - 1,017,048

Depreciation for the year 194 157,166 32,296 1,596 - 191,252

Depreciation on disposals - (84,147) (11,707) (12,473) - (108,327)

Transfer in (out) - - (1,226) (1,110) - (2,336)

Translation adjustment - - (131) 4 - (127)

31 March 2015 7,865 710,306 358,800 20,539 - 1,097,510

Depreciation for the year 734 177,241 29,479 1,697 - 209,151

Depreciation on disposals (6,162) (314,320) (13,521) (571) - (334,574)

Transfer in (out) - (2,281) 2,281 - - -

Sale of a subsidiary - (5,871) (2,491) - - (8,362)

31 March 2016 2,437 565,075 374,548 21,665 - 963,725

Allowance for impairment (108,327)

31 March 2014 - - - - - -

Increase - 65,311 - - - 65,311

31 March 2015 - 65,311 - - - 65,311

Decrease - (65,311) - - - (65,311)

31 March 2016 - - - - - -
Net book value

31 March 2015 236 1,144,993 73,663 3,321 335,621 1,557,834

31 March 2016 21,035 1,219,134 76,192 5,206 131,537 1,453,104

Depreciation included in servicing and administrative expenses

2015 191,252

2016 209,151

(Unit: Thousand Baht)

Leasehold 
improve-

ment 

Machinery 
and 

equipment

Fixtures 
and office 
equipment

Motor 
vehicle

Work in 
progress 

and assets 
under 

installation

Total

Cost

31 March 2014 - 416 307,500 35,534 150,710 494,160

Additions 194 2,495 9,863 799 29,129 42,480

งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statements
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

20. Intangible assets

จ�าหน่าย - - (11,359) (12,473) - (23,832)

โอนออกไปอะไหล่ - - - - (64,248) (64,248)

โอนออกไปลูกหนี้กองทุนฯ - - - - (32,560) (32,560)
โอนเข้า (โอนออก) - 12,896 122 - (13,018) -

31 มีนาคม 2558 194 15,807 306,126 23,860 70,013 416,000

ซื้อเพิ่ม - - 7,850 311 25,439 33,600

จ�าหน่าย - - (6,749) (571) - (7,320)

โอนออกไปอะไหล่ - - - - (1,533) (1,533)

โอนออกไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - (1,948) (1,948)

โอนเข้า (โอนออก) 11,355 36,745 21,146 - (71,659) (2,413)

31 มีนาคม 2559 11,549 52,552 328,373 23,600 20,312 436,386

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 มีนาคม 2557 - - 262,577 31,786 - 294,363

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 11 734 19,856 1,226 - 21,827

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย - - (11,328) (12,473) - (23,801)

31 มีนาคม 2558 11 734 271,105 20,539 - 292,389

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 181 2,048 17,188 1,204 - 20,621

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�าหน่าย - - (6,673) (570) - (7,243)

31 มีนาคม 2559 192 2,782 281,620 21,173 - 305,767

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2558 183 15,073 35,021 3,321 70,013 123,611

31 มีนาคม 2559 11,357 49,770 46,753 2,427 20,312 130,619

ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

2558 21,827

2559 20,621

Disposals - - (11,359) (12,473) - (23,832)

Transfer to spare parts - - - - (64,248) (64,248)

Transfer to account - - - - (32,560) (32,560)
 receivable - BTSGIF - 12,896 122 - (13,018) -

31 March 2015 194 15,807 306,126 23,860 70,013 416,000

Additions - - 7,850 311 25,439 33,600

Disposals - - (6,749) (571) - (7,320)

Transfer to spare parts - - - - (1,533) (1,533)

Transfer to intangible assets - - - - (1,948) (1,948)

Transfer in (out) 11,355 36,745 21,146 - (71,659) (2,413)

31 March 2016 11,549 52,552 328,373 23,600 20,312 436,386

Accumulated depreciation

31 March 2014 - - 262,577 31,786 - 294,363

Depreciation for the year 11 734 19,856 1,226 - 21,827

Depreciation on disposals - - (11,328) (12,473) - (23,801)

31 March 2015 11 734 271,105 20,539 - 292,389

Depreciation for the year 181 2,048 17,188 1,204 - 20,621

Depreciation on disposals - - (6,673) (570) - (7,243)

31 March 2016 192 2,782 281,620 21,173 - 305,767

Net book value

31 March 2015 183 15,073 35,021 3,321 70,013 123,611

31 March 2016 11,357 49,770 46,753 2,427 20,312 130,619

Depreciation included in servicing and administrative expenses

2015 21,827

2016 20,621

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์
ระหว่างติด

ตั้ง
รวม

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements

Leasehold 
improve-

ment 

Machinery 
and 

equipment

Fixtures 
and office 
equipment

Motor 
vehicle

Work in 
progress 

and assets 
under 

installation

Total

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จ�านวนหนึ่งซ่ึงตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดัง
กล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 726 ล้านบาท (2558: 749 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 430 ล้านบาท (2558: 236 ล้านบาท))

As at 31 March 2016, certain assets have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to 
approximately Baht 726 million (2015: Baht 749 million) (Separate financial statements: Baht 430 million (2015: Baht 236 million))

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

31 มีนาคม 2557 492,866 68,862

ซื้อเพิ่ม 50,574 7,051

โอนเข้า 4,347 -

31 มีนาคม 2558 547,787 75,913

ซื้อเพิ่ม 44,099 7,220

จ�าหน่าย (50,328) (5)

โอนเข้า 18,862 1,289

ขายบริษัทย่อย (398) -

31 มีนาคม 2559 560,022 84,417

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

31 มีนาคม 2557 139,585 59,066

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 42,396 3,989

31 มีนาคม 2558 181,981 63,055

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 52,289 5,832

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Cost

31 March 2014 492,866 68,862

Additions 50,574 7,051

Transfer-in 4,347 -

31 March 2015 547,787 75,913

Additions 44,099 7,220

Disposals (50,328) (5)

Transfer-in 18,862 1,289

Sale of a subsidiary (398) -

31 March 2016 560,022 84,417

Accumulated amortisation

31 March 2014 139,585 59,066

Amortisation for the year 42,396 3,989

31 March 2015 181,981 63,055

Amortisation for the year 52,289 5,832

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตัดจ�าหน่ายของส่วนที่จ�าหน่าย (4) (5)

ขายบริษัทย่อย (94) -

31 มีนาคม 2559 234,172 68,882

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2558 365,806 12,858

31 มีนาคม 2559 325,850 15,535

ค่าตัดจ�าหน่ายซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

2558 42,396 3,989

2559 52,289 5,832

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Amortisation on disposals (4) (5)

Sale of a subsidiary (94) -

31 March 2016 234,172 68,882

Net book value

31 March 2015 365,806 12,858

31 March 2016 325,850 15,535

Amortisation included in servicing and administrative expenses

2015 42,396 3,989

2016 52,289 5,832

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 256 2,317 1,812 1,455

เจ้าหนี้การค้า 271,530 323,117 255,118 244,689

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 9,974 19,535 9,975 19,535

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30,362 16,661 28,545 13,008

เจ้าหนี้อื่น 82,168 104,996 32,501 46,191

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 394,290 466,626 327,951 324,878

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นมีอัตราดอกเบ้ียอิงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เบิกเกินบัญชีข้ันต�่า (MOR) และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้า
ประกัน

23. เงินกู้ยืมระยะยาว
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะยาว 206,000 232,000 - -

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (33,000) (26,000) - -

เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี 173,000 206,000

- -

เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด) ได้ท�าสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหนึ่ง วงเงินรวม 300 ล้านบาท ซ่ึงคิดดอกเบ้ียโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมข้ันต�่า (MLR) ลบส่วนต่างท่ีก�าหนดในสัญญาและบริษัท
ย่อยจะจ่ายช�าระคืนเงินต้นโดยการผ่อนช�าระเป็นรายเดือน โดยเริ่มผ่อนช�าระงวดแรกภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และสิ้นสุดภายในเดือน
ตุลาคม 2564

สัญญากู้ยืมระบุเงื่อนไขท่ีบริษัทย่อยต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆหลายประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ การก่อหนี้สิน
เพ่ิมเติม และก�าหนดให้บริษัทฯด�ารงสัดส่วนในการเป็น ผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้วของ
บริษัทย่อย หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยดังกล่าว ในกรณีท่ีมีผู้ลงทุนรายอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ใน
สัญญาเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อย เป็นต้น

21. Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Trade payables - related parties 256 2,317 1,812 1,455

Trade payables 271,530 323,117 255,118 244,689

Accrued interest expenses 9,974 19,535 9,975 19,535

Other payables - related parties 30,362 16,661 28,545 13,008

Other payables 82,168 104,996 32,501 46,191

Total trade and other payables 394,290 466,626 327,951 324,878

22. Short-term loan from financial institution
Short-term loan is subject to interest at a rate tied to the Minimum Overdraft Rate (MOR), to be repaid at call and not collateralised.

23. Long-term loans 
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Long-term loans 206,000 232,000 - -

Less: Current portion of long-term loans (33,000) (26,000) - -

Long-term loans - net of current portion 173,000 206,000 - -

On 17 October 2011, the subsidiary (Bangkok Smartcard System Co., Ltd.) entered into a long-term loan agreement with a local 
commercial bank for total credit facilities of Baht 300 million which are subject to interest at the Minimum Loan Rate (MLR) minus a 
certain spread stipulated in the agreement and the principal is to be repaid in monthly installments, from November 2014 to October 
2021.

Loan agreements of the subsidiary contain covenants specified in the agreement pertaining to, among other things; the maintenance 
of a certain debt service coverage ratio, the incurrence of additional indebtedness, and the maintenance of direct shareholding by the 
Company in the subsidiary of not less than 55% of its issued share capital or not less than 25% of its registered share capital in the 
case that the subsidiary has the other investor who has specific qualification as stipulated on the contract. 
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24. หุ้นกู้ระยะยาว

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีหุ้นกู้ระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

วันครบก�าหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย 2559 2558

ร้อยละต่อปี

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ 4 21 สิงหาคม 2558 6.25 - 1,468,900

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ 5 21 สิงหาคม 2559 6.75 1,348,450 1,348,450

รวม 1,348,450 2,817,350

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (979) (4,570)

รวมหุ้นกู้ระยะยาว 1,347,471 2,812,780

หัก ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี* (1,347,471) (1,467,656)

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 1,345,124

* บริษัทฯแสดงมูลค่าของหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้สำาหรับส่วนดังกล่าว

หุ้นกู้ดังกล่าวถูกค�้าประกันโดยหนังสือค�้าประกันของธนาคารในวงเงิน 1,394 ล้านบาท ซ่ึงหนังสือ ค�า้ประกันดังกล่าวถูกค�้าประกันโดยเงินลงทุน
ชั่วคราว 

สัญญาหุ้นกู้นี้มีข้อจ�ากัดหลายประการซ่ึงบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการก่อหนี้สิน การปฎิบัติตามสัญญาสัมปทาน และการ
ด�ารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น 

25. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงนิชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดงันี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 506,783 464,793 486,424 436,667

ส่วนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 42,547 39,715 36,856 35,250

ต้นทุนดอกเบี้ย 21,069 18,877 19,707 17,723

ส่วนที่รับรู้งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :

ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์

(27,544) - (26,184) -

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 140,126 - 132,854 -

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (9,387) - (20,908) -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (7,868) (16,602) - (3,216)

ขายบริษัทย่อยระหว่างปี (1,431) - - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 664,295 506,783 628,749 486,424

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในงบก�าไรขาดทุนเป็นจ�านวน 64 ล้านบาท (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 57 ล้านบาท) (2558: 59 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 53 ล้านบาท)) 

24. Long-term debentures

As at the dates of the statements of financial position, details of the debentures were as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial 
statements 

Maturity date Interest rate 2016 2015

% p.a.

Debenture - Tranche 4 21 August 2015 6.25 - 1,468,900

Debenture - Tranche 5 21 August 2016 6.75 1,348,450 1,348,450

Total 1,348,450 2,817,350

Less: Issuing costs (979) (4,570)

Total long-term debentures 1,347,471 2,812,780

Less: Current portion of long-term debentures* (1,347,471) (1,467,656)

Long-term debentures - net of current portion - 1,345,124

* The Company has presented the value of current portion net of the issuing costs.

The debentures were secured by the letter of guarantee provided by a bank of Baht 1,394 million (the letter of guarantee was          
secured by the Company’s current investments). 

The debenture agreement includes certain restrictive covenants pertaining to, among other things, limitations on creation of        
indebtedness, compliance with the concession agreement, and the maintenance of financial ratios. 

25. Provision for long-term employee benefits 

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire, was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Provision for long-term employee benefits at 
beginning of year

506,783 464,793 486,424 436,667

Included in statement of income:

Current service cost 42,547 39,715 36,856 35,250

Interest cost 21,069 18,877 19,707 17,723

Included in statement of comprehensive income:

Actuarial loss (gain) arising from

Demographic assumptions changes (27,544) - (26,184) -

Financial assumptions changes 140,126 - 132,854 -

Experience adjustments (9,387) - (20,908) -

Benefits paid during the year (7,868) (16,602) - (3,216)

Sale of a subsidiary during the year (1,431) - - -

Provision for long-term employee benefits at 
end of year

664,295 506,783 628,749 486,424

Long-term employee benefit expenses included in servicing and administrative expenses in the income statement amounted to Baht 
64 million (Separate financial statements: Baht 57 million) (2015: Baht 59 million (Separate financial statements: Baht 53 million))
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Long-term employee benefits that can be claimed from BTSGIF in the future (presented net of long-term employee benefit expenses 
in the income statement) amounted to Baht 37 million (2015: Baht 34 million).

The Company and its subsidiaries expect to pay Baht 6 million of long-term employee benefits during the next year (Separate financial 
statements: Baht 5 million) (2015: Baht 8 million (Separate financial statements: Baht 3 million)).

As at 31 March 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 19 years (Separate financial 
statements: 19 years) (2015: 26 years (Separate financial statements: 26 years)). 

Significant actuarial assumptions are summarised below:

ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานจากกองทุนฯ เนื่องจากกองทุนฯจะรับผิดชอบผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานในกรณีท่ีพนักงานเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ดังนั้น บริษัทฯจึงได้บันทึก
รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหารของบริษัทฯก�าหนด ซ่ึงผู้บริหารของบริษัทฯเช่ือว่าหลักเกณฑ์และข้อ
สมมติฐานมีความเหมาะสมในสถานะการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกรายการดังกล่าวป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค้างรับ ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

The Net Revenue Purchase and Transfer Agreement stipulates that the Company can claim costs related to long-term employee 
benefits of employees, which represents compensation payable to employees when they retire from BTSGIF, since BTSGIF will be 
responsible for the long-term employee benefits of employees who retire during the remaining period of the Core Mass Transit System. 
Therefore, the Company recorded these transactions as assets, presenting them as accrued income in the statement of financial  
position, in accordance with bases and assumptions that were determined by the Company’s management, who have assessed the 
appropriateness of the transactions. The Company’s management believes that these assumptions are appropriate under the current 
circumstances. The details are as follows:

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีบริษัทฯสามารถเรียกเก็บจากกองทุนฯ (แสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานในงบก�าไรขาดทุน) เป็นจ�านวน 37 ล้านบาท (2558: 34 ล้านบาท)

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 6 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ�านวน 5 ล้านบาท) (2558: 8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 3 ล้านบาท)) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 19 
ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (2558: 26 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26 ปี))

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2559 สรุปได้ดังนี้

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation 
as at 31 March 2016 are summarised below: 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี 357,299 324,969

เพิ่มขึ้น 36,728 34,414

รับช�าระจากกองทุนฯ - (2,084)

ส่วนที่รับรู้งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 53,664 -

ยอดคงเหลือปลายปี 447,691 357,299

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

2016 2015

Balance as at beginning of year 357,299 324,969

Increase 36,728 34,414

Payment from BTSGIF - (2,084)

Recognised in statement of comprehensive income 53,664 -

Balance as at end of year 447,691 357,299

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 2.4 4.1

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.0 - 6.0 5.0

Consolidated and separate financial statements

2016 2015

(% per annum) (% per annum)

Discount rate 2.4 4.1

Salary increase rate 5.0 - 6.0 5.0

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราคิดลด (86) 103 (81) 97

อัตราการขึ้นเงินเดือน 99 (84) 94 (80)

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%

Discount rate (86) 103 (81) 97

Salary increase rate 99 (84) 94 (80)26. ประมาณการหนี้สิน

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียม 
การค�้าประกัน

การบ�ารุงรักษา
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่

ของรถไฟฟ้าภาย
ใต้สัมปทาน

บริการ

ประมาณการค่า
เสียหาย

รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 เมษายน 2557 1,083,484 337,432 229,246 1,549,566

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 98,181 29,605 55,112 166,729 349,627

ลดลงในระหว่างปี (53,407) (59,138) - - (112,545)

ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน 26,467 (317) (134,376) - (108,226)

26. Provisions

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Special 
business tax

Guarantee fee

Major mainte-
nance or 

restoration of 
elevated trains 
under service 
concession

Damage loss Total

Balance as at 1 April 2014 1,083,484 337,432 229,246 1,549,566

Increase during the year 98,181 29,605 55,112 166,729 349,627

Decrease during the year (53,407) (59,138) - - (112,545)

Revision of provision 26,467 (317) (134,376) - (108,226)
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียม 
การค�้าประกัน

การบ�ารุงรักษา
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่

ของรถไฟฟ้าภาย
ใต้สัมปทาน

บริการ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 1,083,484 337,432 229,246 1,650,162

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 98,181 29,605 55,112 182,898

ลดลงในระหว่างปี (53,407) (59,138) - (112,545)

ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน 26,467 (317) (134,376) (108,226)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 1,154,725 307,582 149,982 1,612,289

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 100,925 28,201 62,388 191,514

ลดลงในระหว่างปี (56,860) (56,799) - (113,659)

ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน (27,491) 15,793 - (11,698)

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2559 1,171,299 294,777 212,370 1,678,446

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมุนเวียน 58,953 49,959 - 108,912

ไม่หมุนเวียน 1,112,346 244,818 212,370 1,569,534

1,171,299 294,777 212,370 1,678,446

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หมุนเวียน 60,682 51,864 - 112,546

ไม่หมุนเวียน 1,094,043 255,718 149,982 1,499,743

1,154,725 307,582 149,982 1,612,289

(Unit: Thousand Baht)

Separate financial statements

Special 
business tax

Guarantee fee

Major mainte-
nance or 

restoration of 
elevated trains 
under service 
concession

Total

Balance as at 1 April 2014 1,083,484 337,432 229,246 1,650,162

Increase during the year 98,181 29,605 55,112 182,898

Decrease during the year (53,407) (59,138) - (112,545)

Revision of provision 26,467 (317) (134,376) (108,226)

Balance as at 31 March 2015 1,154,725 307,582 149,982 1,612,289

Increase during the year 100,925 28,201 62,388 191,514

Decrease during the year (56,860) (56,799) - (113,659)

Revision of provision (27,491) 15,793 - (11,698)

Balance as at 31 March 2016 1,171,299 294,777 212,370 1,678,446

As at 31 March 2016

Current 58,953 49,959 - 108,912

Non-current 1,112,346 244,818 212,370 1,569,534

1,171,299 294,777 212,370 1,678,446

As at 31 March 2015

Current 60,682 51,864 - 112,546

Non-current 1,094,043 255,718 149,982 1,499,743

1,154,725 307,582 149,982 1,612,289

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียม 
การค�้าประกัน

การบ�ารุงรักษา
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่

ของรถไฟฟ้าภาย
ใต้สัมปทาน

บริการ

ประมาณการค่า
เสียหาย

รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2558 1,154,725 307,582 149,982 166,729 1,779,018

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 100,925 28,201 62,388 - 191,514

ลดลงในระหว่างปี (56,860) (56,799) - (207,228) (320,887)

ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน (27,491) 15,793 - 40,499 28,801

ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2559 1,171,299 294,777 212,370 - 1,678,446

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมุนเวียน 58,953 49,959 - - 108,912

ไม่หมุนเวียน 1,112,346 244,818 212,370 - 1,569,534

1,171,299 294,777 212,370 - 1,678,446

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หมุนเวียน 60,682 51,864 - 166,729 279,275

ไม่หมุนเวียน 1,094,043 255,718 149,982 - 1,499,743

1,154,725 307,582 149,982 166,729 1,779,018

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

Special 
business tax

Guarantee fee

Major mainte-
nance or 

restoration of 
elevated trains 
under service 
concession

Damage loss Total

Balance as at 31 March 2015 1,154,725 307,582 149,982 166,729 1,779,018

Increase during the year 100,925 28,201 62,388 - 191,514

Decrease during the year (56,860) (56,799) - (207,228) (320,887)

Revision of provision (27,491) 15,793 - 40,499 28,801

Balance as at 31 March 2016 1,171,299 294,777 212,370 - 1,678,446

As at 31 March 2016

Current 58,953 49,959 - - 108,912

Non-current 1,112,346 244,818 212,370 - 1,569,534

1,171,299 294,777 212,370 - 1,678,446

As at 31 March 2015

Current 60,682 51,864 - 166,729 279,275

Non-current 1,094,043 255,718 149,982 - 1,499,743

1,154,725 307,582 149,982 166,729 1,779,018
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ภาษีธุรกิจเฉพาะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”)

บริษัทฯรับรู้ประมาณการหนี้สินส�าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะในอนาคตของกองทุนฯ ตามอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก เนื่องจากตามท่ีระบุไว้ในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีดังกล่าวแทนกองทุนฯ บริษัทฯใช้สมมติฐานใน
การค�านวณประมาณการหนี้สินส�าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะโดยอิงจากประมาณการรายได้ในอนาคตของผู้ประเมินราคาอิสระกับ การตัดจ�าหน่าย
มูลค่าเงินลงทุนในสิทธิในการรับค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สายหลักของกองทุนฯและคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกโอนกลับประมาณการหนี้สินส�าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นจ�านวน 27 ล้านบาท (2558: บันทึกเพิ่มจ�านวน 26 
ล้านบาท) เนื่องจากกองทุนฯได้ปรับปรุงประมาณการรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตและประมาณการจ�านวนผู้โดยสารตลอดอายุคงเหลือของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตามรายงานประเมินมูลค่าของผู้ประเมินมูลค่าอิสระฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 ประมาณการ
ดังกล่าวเป็นสมมติฐานในการค�านวณประมาณการหนี้สินส�าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า สมมติฐานดังกล่าวมี
ความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันของบริษัทใหญ่

ตามสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน บริษัทใหญ่จะคิดค่าธรรมเนียมการค�้าประกันกับบริษัทฯในอัตราท่ีระบุไว้ในสัญญาของวงเงิน
คงเหลือของรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตตลอดอายุสัญญาและคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหนี้สินส�าหรับค่าธรรมเนียมการค�้าประกันเพ่ิมเติมเป็นจ�านวน 16 ล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ
ได้ปรับปรุงประมาณการจ�านวนผู้โดยสารตลอดอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตามรายงานประเมินมูลค่าของผู้
ประเมินมูลค่าอิสระฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 ประมาณการดังกล่าวเป็นสมมติฐานในการค�านวณประมาณการหนี้สินส�าหรับค่าธรรมเนียม
การค�้าประกันดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

การบ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ

บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันตามสัญญาในการบ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหนี้สินส�าหรับการบ�ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของรถไฟฟ้า
ภายใต้สัมปทานบริการเป็นจ�านวน 62 ล้านบาท (2558: โอนกลับ 79 ล้านบาท)

ประมาณการค่าเสียหาย

ประมาณการค่าเสียหายประกอบด้วยประมาณการค่าเสียหายจากการยุติสัญญากับบริษัทคู่สัญญาในฐานะเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของ
บริษัทย่อยและประมาณการส่วนต่างของรายได้ที่ต�่ากว่าค่าตอบแทนขั้นต�่าส�าหรับสัญญาอีกฉบับหนึ่งซึ่งบริษัทย่อยท�ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่ง
หนึ่ง โดยที่บริษัทย่อยมีรายได้ต�่ากว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

จากการยุติสัญญากับห้างสรรพสินค้าดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยได้บันทึกส�ารองค่าเผื่อการด้อยค่าของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจ�านวน 102 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยและบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวได้เจรจาและประนีประนอมเพ่ือยุติข้อโต้แย้งต่างๆ ในการยกเลิกสัญญากับห้างสรรพ
สินค้าดังกล่าว โดยในวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 บริษัทคู่สัญญาดังกล่าวได้ตกลงเข้าท�าสัญญาซ้ืออุปกรณ์สื่อโฆษณาท่ีติดตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ดังกล่าวจากบริษัทย่อยในราคา 79 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้รับช�าระงวดแรกจ�านวน 25 ล้านบาทแล้วในเดือนกันยายน 2558 และจะได้รับ
ช�าระส่วนท่ีเหลือภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยแบ่งช�าระเป็น 3 งวด งวดละ 18 ล้านบาท ซ่ึงอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี
จ�าหน่าย จ�านวน 5 ล้านบาท (หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจ�านวน 52 ล้านบาท) ดังน้ัน บริษัทย่อยจึงมีก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว
จ�านวน 74 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการ “ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์” ในงบก�าไรขาดทุนรวม

 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าจะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญเกิดข้ึนเนื่องจากการยกเลิกสัญญานอกเหนือจากค่าชดเชยเลิก
จ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงแล้วในปีปัจจุบันเป็นจ�านวน 19 ล้านบาท บริษัทย่อยจึงพิจารณาปรับลดยอดประมาณการค่าเสียหาย
จากการยุติสัญญากับห้างสรรพสินค้าดังกล่าวลงจ�านวน 94 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของประมาณการค่า
เสียหายดังกล่าว (2558: 113 ล้านบาท)

 นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ทบทวนประมาณการส่วนต่างของรายได้ท่ีต�่ากว่าค่าตอบแทนข้ันต�่าใหม่เนื่องจากมีรายได้เกิดข้ึนจริงต�่ากว่า
มูลค่าท่ีประมาณไว้ จึงได้ปรับเพ่ิมยอดประมาณการนี้ข้ึนอีกจ�านวน 135 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวน 188 ล้านบาท (2558: 53 ล้านบาท) ใน
ระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้จ่ายช�าระส่วนต่างของรายได้เป็นจ�านวน 188 ล้านบาทให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

รายการขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้

Special Business Tax of BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (“BTSGIF”)

The Company recognised a provision for future special business tax liabilities of BTSGIF over the remaining period of the Core 
Bangkok Mass Transit System, since under the Net Revenue Purchase and Transfer Agreement, the Company is responsible for this 
tax. In calculating the provision for special business tax, the Company referred to projections of future revenues prepared by an in-
dependent valuer and amortisation of BTSGIF’s investment in rights to receive fare box revenue of the Core Bangkok Mass Transit 
System of BTSGIF, discounted to present value.

During the current year, the Company reversed Baht 27 million of the provision for special business tax (2015: Recorded an addi-
tional Baht 26 million), since BTSGIF revised its projections of net future fare box revenues and passengers over the remaining peri-
od of the Core Bangkok Mass Transit System in accordance with the valuation report of an independent valuer dated 29 April 2016, 
and these projections are one of the assumptions used in calculating the provision for special business tax. The Company’s man-
agement believes that the assumptions are appropriate under the current circumstances.

Guarantee fee of parent company

Under the Sponsor Support and Guarantee Agreement, the parent company will charge a guarantee fee to the Company at a percentage, 
stipulated in the agreement, of the balance of future net fare box revenue over the contract period, discounted to present value.

During the current year, the Company recorded additional provision for guarantee fee amounting to Baht 16 million, since BTSGIF 
revised its projections of passenger numbers over the remaining period of the Core Bangkok Mass Transit System in accordance 
with the valuation report of an independent valuer dated 29 April 2016. These projections are one of the assumptions used in calcu-
lating the provision for guarantee fee. The Company’s management believes that the assumptions are appropriate under the current 
circumstances.

Major maintenance or restoration of elevated trains under service concession

The Company recognises a provision for its contractual obligation to perform major maintenance or restoration on elevated trains 
under the service concession.

During the year ended 31 March 2016, the Company recorded provision for major maintenance or restoration of elevated trains un-
der the service concession amounting to Baht 62 million (2015: reversal of Baht 79 million).

Damage loss

Damage loss is provisions set aside by the subsidiary for losses resulting from the termination of agreements with a counterpart 
company that is the owner of a department store and for the shortfall in revenues compared to the minimum guaranteed compensa-
tion under another agreement that the subsidiary made with a related company.

As a result of the termination of the agreements with the department store, during the year ended 31 March 2015, the subsidiary 
recognised allowance for impairment loss on equipment and other assets related to the agreement amounting to Baht 102 million in 
the consolidated financial statements.

During the current year, the subsidiary and the counterpart negotiated and reached a settlement of their disputes related to  
the termination of the agreements with the department store, and on 11 August 2015 that company entered into an agreement with 
the subsidiary to purchase the advertising equipment installed in the department store at a price of Baht 79 million. The subsidiary 
received the first payment of Baht 25 million in September 2015 and is to receive the balance within December 2018 in  
3 installments of Baht 18 million each. The equipment had a net book value of Baht 5 million at the disposal date (net of allowance 
for impairment loss amounting to Baht 52 million) and the subsidiary therefore had a gain on the sale of the equipment amounting to 
Baht 74 million. This was included in the consolidated statement of income, under the caption of “Gain on sales of equipment”.

The subsidiary’s management believes that the termination will not have any significant adverse impact on the subsidiary, other than 
the actual amounts of severance pay and other expenses incurred during the current year, amounting to Baht 19 million. Therefore, 
the subsidiary reversed the provision for losses from the termination of the agreements of Baht 94 million, and as at 31 March 2016, 
there was no balance of provision for damage loss (2015: Baht 113 million).

In addition, the subsidiary revisited the provision for the shortfall in revenues compared to the minimum guaranteed compensation, 
because the actual amounts of certain revenues were lower than the amounts estimated. As a result, additional provision amounting 
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�าหรับภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (โอนกลับ)

(27,491) 26,467 (27,491) 26,467

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�าหรับค่า
ธรรมเนียมการค�้าประกัน (โอนกลับ)

15,793 (317) 15,793 (317)

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�าหรับการบ�ารุง
รักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของรถไฟฟ้าภาย
ใต้สัมปทานบริการ (โอนกลับ)

62,388 (79,264) 62,388 (79,264)

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�าหรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา (โอนกลับ)

(94,382) 113,291 - -

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�าหรับส่วนต่าง
ของรายได้ที่ต�่ากว่าค่าตอบแทนขั้นต�่า

134,881 53,438 - -

รวมขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) 91,189 113,615 50,690 (53,114)

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Loss on provision for special business tax 
(reversal)

(27,491) 26,467 (27,491) 26,467

Loss on provision for guarantee fees 
(reversal)

15,793 (317) 15,793 (317)

Loss on provision for major maintenance or 
restoration of elevated trains under service 
concession (reversal)

62,388 (79,264) 62,388 (79,264)

Loss on provision for terminating agreements 
(reversal) 

(94,382) 113,291 - -

Loss on provision for shortfall in revenues 
being lower than the minimum guaranteed 
amounts

134,881 53,438 - -

Total loss on provisions (reversal) 91,189 113,615 50,690 (53,114)27. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

28. ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บัญชีส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ประกอบด้วย

ก) ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท 
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) ณ วันซื้อกิจการ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข) ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯกับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวในงบการเงินรวม (ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้กับบริษัทใหญ่ โดยไม่สูญเสียอ�านาจการควบคุม) และ

ค) ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการขายเงินลงทุนกับต้นทุนของเงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

27. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory reserve 
at least 5% of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of  
the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

28. Surplus (deficit) on business combination under common control

Surplus (deficit) on business combination under common control consisted of the following:

a) Differences between the cost of a business combination under common control and the equity interest of the Company in 
the net book value of subsidiaries (VGI Global Media Public Company Limited and its subsidiaries) on the acquisition date in 
the consolidated and separate financial statements,

b) Differences between considerations received from changes in the ownership interests in the subsidiaries of the Company 
and the equity interests of non-controlling interests of the subsidiaries under common control in the net book value of  
the subsidiaries on the changing date in the consolidated financial statements (sold investment in subsidiary to the parent 
company without loss of control) and

C) Differences between considerations received from sales of investments and costs of investments under common control in 
the separate financial statements.

The details were as follows:

บัญชีส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียด ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี (696,932) (696,932) 10,155 (19,598)

ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย - - - 29,753

ยอดคงเหลือปลายปี (696,932) (696,932) 10,155 10,155

29. ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

บัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีจ่ายหรือได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯกับส่วนได้เสียของ ผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ
บริษัทย่อย ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯวัดมูลค่าส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยด้วยมูลค่าของ
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Balance at beginning of year (696,932) (696,932) 10,155 (19,598)

Sales of warrants of the subsidiary - - - 29,753

Balance at end of year (696,932) (696,932) 10,155 10,155

29. Surplus from the changes in the ownership interests in a subsidiary

Surplus from changes in ownership interests in a subsidiary represents the differences between the considerations paid or received 
as a result of changes in ownership interests in the subsidiary of the Company and the equity interests of non-controlling interests of 
the subsidiary at the net book value of the subsidiary on the changing date. Non-controlling interests of subsidiary are valued at the 
value of the identifiable net assets of the subsidiary based on the percentage shareholdings of non-controlling interests. The details 
were as follows:

to Baht 135 million was recorded, resulting in a total provision of Baht 188 million. During the current year, the subsidiary paid the 
amount set aside as provision of Baht 188 million to the related company. 

Loss on provisions (reversal) presented in the income statement was detailed below.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี 2,170,949 2,168,138

ใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 2 2,811

ยอดคงเหลือปลายปี 2,170,951 2,170,949

30. ส่วนเกินทุนจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย

บัญชีส่วนเกินทุนจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย คือ สิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย ซ่ึง
ถูกพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทฯในบริษัทย่อยโดยท่ีไม่ได้ท�าให้บริษัทฯสูญเสียอ�านาจในการควบคุม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

ยอดคงเหลือต้นปี 507,200 -

ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย - 507,200

ยอดคงเหลือปลายปี 507,200 507,200

31. รายได้จากการให้บริการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 รายได้จากการให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการเดินรถ 1,630,291 1,596,214 1,630,291 1,596,214

รายได้ค่าโฆษณา 1,628,523 2,441,872 - -

รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 370,425 305,948 215,749 165,971

รายได้จากการให้บริการอื่น 372,197 558,654 21,731 155,903

รวม 4,001,436 4,902,688 1,867,771 1,918,088

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 705,834 717,337 386,939 342,630

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 298,116 250,417 63,130 42,586

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 20,763 40,402 12,926 15,769

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 251,198 150,338 181,271 96,402

ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการให้บริการเดินรถ 20,077 23,442 20,077 23,442

ค่าสาธารณูปโภค 159,348 167,818 112,213 114,996

ค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน 152,497 618,864 28,008 3,825

ต้นทุนการให้บริการโฆษณา 92,029 144,549 - -

ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน 52,523 52,304 - -

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

2016 2015

Balance at beginning of year 2,170,949 2,168,138

Warrants exercised of the subsidiary 2 2,811

Balance at end of year 2,170,951 2,170,949

30. Surplus from sales of warrants of a subsidiary

Surplus from sales of warrants of a subsidiary represents the considerations received as a result of sales of warrants of a subsidiary 
constituting a change in the Company’s ownership interest in the subsidiary without loss of control. The details were as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements

2016 2015

Balance at beginning of year 507,200 -

Sales of warrants of the subsidiary - 507,200

Balance at end of year 507,200 507,200

31. Service income

For the years ended 31 March 2016 and 2015, service income consisted of the following:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Revenue from provision of operating services 1,630,291 1,596,214 1,630,291 1,596,214

Advertising income 1,628,523 2,441,872 - -

Revenue from provision of spaces 370,425 305,948 215,749 165,971

Other service income 372,197 558,654 21,731 155,903

Total 4,001,436 4,902,688 1,867,771 1,918,088

32. Expenses by nature

Significant expenses by nature for the years ended 31 March 2016 and 2015 were as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Salaries, wages and other employee benefits 705,834 717,337 386,939 342,630

Depreciation and amortisation 298,116 250,417 63,130 42,586

Advisory and professional fees 20,763 40,402 12,926 15,769

Repair and maintenance expenses 251,198 150,338 181,271 96,402

Subcontractor expenses for operating services 20,077 23,442 20,077 23,442

Utility expenses 159,348 167,818 112,213 114,996

Concession fee 152,497 618,864 28,008 3,825

Costs of advertising services 92,029 144,549 - -

Signboard and property taxes 52,523 52,304 - -
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33. ภาษีเงินได้

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 648,063 867,223 489,255 715,385

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (180,057) (299,951) (218,141) (262,783)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 468,006 567,272 271,114 452,602

จ�านวนภาษีเงนิได้ท่ีเกีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรปุได้ดงันี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไร 
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย 14,336 (13,981) 14,336 (13,981)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (9,906) - (6,420) -

4,430 (13,981) 7,916 (13,981)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
และ 2558 สามารถแสดงได้ดงันี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,527,196 2,762,682 1,613,669 2,789,986

ภาษีเงินได้ค�านวณในอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทฯ 
 ร้อยละ 20 (2558: ร้อยละ 20) 505,439 552,536 322,734 557,997
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหักภาษีได้ 3,940 13,780 2,422 4,452

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (776) (1,259) (615) (899)

 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (18,553) (2,917) (52,510) (98,407)

 ผลแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ที่ไม่เท่ากันของกลุ่มบริษัท (58) 50 - -

 อื่น ๆ (21,986) 5,082 (917) (10,541)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 468,006 567,272 271,114 452,602

อัตราภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยประกอบด้วยร้อยละ 20 และ 25 (2558: ร้อยละ 20 และ 25)

ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

33. Income tax

Income tax expenses for the years ended 31 March 2016 and 2015 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Current income tax:

Current income tax charge 648,063 867,223 489,255 715,385

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary 
differences (180,057) (299,951) (218,141) (262,783)
Income tax expense reported in the statement 
of income

468,006 567,272 271,114 452,602

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 March 2016 and 2015 
are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Deferred tax relating to gain (loss) from the 
change in value of available-for-sale 
investments 14,336 (13,981) 14,336 (13,981)

Deferred tax relating to loss from actuarial 
loss (9,906) - (6,420) -

4,430 (13,981) 7,916 (13,981)

Reconciliations between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for the years 
ended 31 March 2016 and 2015 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Accounting profit before tax 2,527,196 2,762,682 1,613,669 2,789,986

Income tax at the Company’s corporate
 income tax rate of 20% (2015: 20%) 505,439 552,536 322,734 557,997
Tax effect of:

 Non-deductible expenses 3,940 13,780 2,422 4,452

 Deductible expenses (776) (1,259) (615) (899)

 Non-taxable income (18,553) (2,917) (52,510) (98,407)

 Difference of tax rates in group companies (58) 50 - -

 Others (21,986) 5,082 (917) (10,541)
Income tax expenses reported in the statement of  
income 

468,006 567,272 271,114 452,602

The tax rate enacted at the end of the reporting period of the Company and its subsidiaries consists of 20 and 25% (2015: 20  
and 25%).

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
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 (หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11,648 9,790 9,718 7,859

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 140,401 160,459 140,401 147,397

ประมาณการค่าเสียหาย - 33,346 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 132,859 101,357 125,750 97,285

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

3,992 - 3,992 -

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

- 13,981 - 13,981

รายการภายใต้สัญญาสัมปทาน
และสัญญาเช่าการเงิน

38,529 29,677 38,529 29,677

ขาดทุนทางภาษี 6,958 - - -

อื่น ๆ 3,984 4,497 1,005 2,556

338,371 353,107 319,395 298,755

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

- 1,103 - 1,103

ค่าอากรแสตมป์จ่ายล่วงหน้า 30,407 31,579 30,407 31,579

รายการที่เกี่ยวข้องกับการขาย
รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคต

3,460,744 3,648,054 3,460,744 3,648,054

3,491,151 3,680,736 3,491,151 3,680,736

สุทธิ (3,152,780) (3,327,629) (3,171,756) (3,381,981)

โดยแสดงเป็น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 18,976 54,352 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,171,756) (3,381,981) (3,171,756) (3,381,981)

สุทธิ (3,152,780) (3,327,629) (3,171,756) (3,381,981)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้จ�านวน 131 ล้านบาท (2558: 166 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะน�าขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ รายการขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2562

34. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า
หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

35. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2556/2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557

964 0.06

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2557/2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2557

964 0.06

รวมเงินปันผลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 1,928

(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Deferred tax assets

Allowance for doubtful accounts 11,648 9,790 9,718 7,859

Allowance for asset impairment 140,401 160,459 140,401 147,397

Provision for damage loss - 33,346 - -

Provision for long-term employee benefits 132,859 101,357 125,750 97,285

Unrealised loss on changes in value 
 of current investment of trading securities

3,992 - 3,992 -

Unrealised loss on changes in value 
 of available-for-sale investment

- 13,981 - 13,981

Transactions under concession and finance lease
 agreements

38,529 29,677 38,529 29,677

Tax loss 6,958 - - -

Others 3,984 4,497 1,005 2,556

338,371 353,107 319,395 298,755

Deferred tax liabilities 

Unrealised gain from revaluation of trading
 investments

- 1,103 - 1,103

Prepaid duty stamp 30,407 31,579 30,407 31,579

Transactions relating to sale of future net fare box
 revenues 

3,460,744 3,648,054 3,460,744 3,648,054

3,491,151 3,680,736 3,491,151 3,680,736

Net (3,152,780) (3,327,629) (3,171,756) (3,381,981)

Presented as

Deferred tax assets - net 18,976 54,352 - -

Deferred tax liabilities - net (3,171,756) (3,381,981) (3,171,756) (3,381,981)

Net (3,152,780) (3,327,629) (3,171,756) (3,381,981)

As at 31 March 2016, the subsidiary has unused tax losses totaling Baht 131 million (2015: Baht 166 million). No deferred tax assets 
have been recognised on these amounts as the subsidiary believes future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of 
the temporary differences and unused tax losses. The unused tax losses will expire by 2019.

34. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company (excluding other 
comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

35. Dividend payment

                Dividends Approved by
Total dividends
(Million Baht)

Dividend per share
(Baht)

Final dividends for 2013/2014 Annual General Meeting of the sharehold-
ers on 10 July 2014

964 0.06

Interim dividends for 2014/2015 Board of Directors’ meeting on 4 
November 2014

964 0.06

Total for the year ended 31 March 2015 1,928
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เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2557/2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2558

1,285 0.08

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2558/2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2558

643 0.04

รวมเงินปันผลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 1,928

36. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทาน
อย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูง
สุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือ ประธานกรรมการบริหาร

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

1) ส่วนงานระบบขนส่งมวลชน เป็นการให้บริการในฐานะผู้ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก การให้บริการเดินรถตามสัญญา
เดินรถและซ่อมบ�ารุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าสายหลัก และการให้บริการเดินรถตามสัญญาตามสัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อม
จัดหารถโดยสารโครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ (BRT)

2) ส่วนงานโฆษณา เป็นการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส) สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า สื่อ
โฆษณาในอาคารส�านักงาน และอื่น ๆ

3) ส่วนงานบริการเป็นการให้บริการบัตรแรบบิท และการให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากส่วนงานหลักของบริษัทฯ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานระบบขนส่งมวลชน และส่วนงานธุรกิจบริการเป็นส่วนงานท่ีรายงานคือ ส่วนงานธุรกิจบริการ ซ่ึง
ส่วนงานด�าเนินงานดังกล่าวมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะอื่น ๆ ตามท่ีก�าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก

ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

ส่วนงานธุรกิจ
โฆษณา

ส่วนงานให้บริการ
ตัดรายการ 
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากภายนอก 2,075 2,937 1,926 2,015 - - 4,001 4,952

รายได้ระหว่างส่วนงาน 31 26 184 153 (215) (179) - -

รายได้ทั้งสิ้น 2,106 2,963 2,110 2,168 (215) (179) 4,001 4,952

ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 1,475 1,752 942 984 2,417 2,736

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน : 

ดอกเบี้ยรับ 588 1,014

เงินปันผลรับ 136 4

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน 155 18

ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 53

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 95 -

รายได้อื่น 99 122

ค่าใช้จ่ายในการขาย (80) (89)

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (535) (462)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (102)

ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน (91) (114)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (5) (14)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 36 29

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (288) (433)

Dividends Approved by
Total dividends
(Million Baht)

Dividend per share
(Baht)

Final dividends for 2014/2015 Annual General Meeting of the shareholders 
on 10 July 2015

1,285 0.08

Interim dividends for 2015/2016 Board of Directors’ meeting on 4 
November 2015

643 0.04

Total for the year ended 31 March 2016 1,928

36. Segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief 
operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance. 
The chief operating decision maker has been identified as Executive Chairman.

For management purposes, the Company and its subsidiaries are organised into business units based on its products and services 
and have three reportable segments as follows:

1) Mass transit segment, which is the provision of service as operator of the Core BTS Sky Train System, service under  
the operating and maintenance service agreement of extension to the Core BTS Sky Train System, and service under  
the operating and bus procurement (BRT) agreement

2) Media segment, which provides advertising services on Bangkok Mass Transit System (BTS), in department stores, in office 
buildings and others

3) Service segment, which is the provision of services of Rabbit Card and other services not included in the other major  
segments

 The Company and its subsidiaries have aggregated the operating segments of mass transit segment and service segment 
and presented them as the reportable segment of service segment. The aggregated operating segments have similar  
economic characteristics and are similar in the other respects required by the standard.

 The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third party transactions.

The following table presents revenue and profit information regarding the Company and its subsidiaries’ operating segments for  
the years ended 31 March 2016 and 2015. 

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March

Media segment Service segment
Elimination of 
inter-segment 

revenues

Consolidated 
financial 

statements

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Revenues from external customers 2,075 2,937 1,926 2,015 - - 4,001 4,952

Inter-segment revenues 31 26 184 153 (215) (179) - -

Total revenues 2,106 2,963 2,110 2,168 (215) (179) 4,001 4,952

Segment profit 1,475 1,752 942 984 2,417 2,736

Unallocated revenues and expenses:

Interest income 588 1,014

Dividend income 136 4

Gain on sale of investments 155 18

Gain on sale of warrants - 53

Gain on sale of equipment 95 -

Other income 99 122

Selling expenses (80) (89)

Servicing and administrative expenses (535) (462)

Impairment loss of assets - (102)

Loss on provisions (91) (114)

Share of loss from investment in a joint venture (5) (14)

Share of profit from investments in associates 36 29
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

ส่วนงานธุรกิจ
โฆษณา

ส่วนงานให้บริการ
ตัดรายการ 
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (468) (567)

ก�าไรส�าหรับปี 2,059 2,195

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (465) (399)

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,594 1,796
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March

Media segment Service segment
Elimination of 
inter-segment 

revenues

Consolidated 
financial 

statements

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Finance cost (288) (433)

Income tax expenses (468) (567)

Profit for the year 2,059 2,195

Non-controlling interests of the subsidiaries (465) (399)

Profit attributable to equity holders of the Company 1,594 1,796

Geographic information 

The Company and its subsidiaries mainly operate in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in these 
financial statements pertain exclusively to this geographical reportable segment.

For the year ended 31 March 2016, a subsidiary (VGI Global Media Public Company Limited) has revenues from top 10 major cus-
tomers in total amount of Baht 1,403 million, arising from media segment (2015: Baht 2,020 million).

37. Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both 
employees and the Company contributed to the fund monthly at the rate of 5% - 15% of basic salary. The fund, which is managed by 
BBL Asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. During the year ended 
31 March 2016, the contributions were recognised as expenses by Baht 40 million (2015: Baht 40 million) (Separate financial statements: 
Baht 31 million (2015: Baht 29 million)) (provident fund of Baht 21 million (2015: Baht 19 million) claimed from BTSGIF).

38. Commitments and contingent liabilities
As at the date of the statements of financial position, the Company and its subsidiaries had commitments and contingent liabilities as follows:

38.1  Capital commitments

  a) The Company had capital commitments totaling Baht 30 million (2015: SGD 1 million and Baht 35 million) in respect of  
  improvements of BTS Sky train System.

  b) The Company had capital commitments of Baht 13 million (2015: Baht 33 million) in respect of the renovation of office building.

  c) A subsidiary (Bangkok Smartcard System Company Limited) had capital commitments of Baht 14 million (2015: RMB  
  5 million) relating to the installation of common ticketing systems, management information system and development of website.

  d) A subsidiary (VGI Global Media Public Company Limited) had capital commitments of Baht 47 million (2015: Nil),  
  relating to the acquisition of equipment and software computer.

Obligations as discussed in a) and b) will be allocated for collection from BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund in  
accordance with bases and assumptions determined by the Company’s management. The Company’s management believes that 
these bases and assumptions are appropriate under the current circumstances.

38.2  Operating lease commitments

  The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of the lease of office building  
 space, motor vehicles and equipment.

 Future minimum lease payments required under these non-cancellable operating lease contracts were as follows:

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2016 2015 2016 2015

Payable:

Up to 1 year 29 28 7 7

Over 1 and up to 5 years 58 53 28 27

Over 5 years 73 81 73 81

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 29 28 7 7

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 58 53 28 27

มากกว่า 5 ปี 73 81 73 81

บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทย่อย (บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)) มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 10 ล�าดับ
แรกเป็นจ�านวนเงินรวม 1,403 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจโฆษณา (2558: 2,020 ล้านบาท)

37. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ใน
ระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 40 ล้านบาท (2558: 40 ล้านบาท) 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ล้านบาท (2558: 29 ล้านบาท)) (เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�านวน 21 ล้านบาท (2558: 19 ล้านบาท) 
สามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ)

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

38.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

  ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 30 ล้านบาท (2558:  
  1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และ 35 ล้านบาท)

  ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารส�านักงานเป็นจ�านวนเงิน 13 ล้านบาท (2558: 33 ล้านบาท)

  ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด) มีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวข้องกับ การติดตั้งระบบบัตรโดยสารร่วม  
  ระบบจัดการสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์เป็นจ�านวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท (2558: 5 ล้านเรนมินบิ)

  ง) บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)) มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน 47 ล้านบาท (2558: ไม่มี)  
  ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ภาระผูกพันท่ีกล่าวไว้ในข้อ ก) และ ข) จะถูกปันส่วนเพ่ือเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหารของบริษัทฯก�าหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

38.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพ่ือเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตามหลักเกณฑ์และข้อ
สมมติฐานท่ีผูบ้รหิารของบรษัิทฯก�าหนด ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯเชือ่ว่า หลกัเกณฑ์และข้อสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจบัุน

38.3  ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

 ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯในโครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ (BRT)  
  สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 53 ล้านบาท (2558: 76 ล้านบาท)

 ข)  บริษัทฯและบริษัทย่อยหลายแห่งมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการท่ีจะต้องจ่ายช�าระในอนาคตเป็นจ�านวนรวม 254 ล้านบาท  
  (2558: 294 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 154 ล้านบาท (2558: 223 ล้านบาท))

ภาระผูกพันท่ีกล่าวไว้ในข้อ ข) จะถูกปันส่วนเพ่ือเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตามหลัก
เกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหารของบริษัทฯก�าหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

38.4  ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซ่อมบ�ารุงฯ

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลา 15 ปี กับผู้รับเหมารายหนึ่ง ภายใต้
สัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ารุงของโครงการตลอดระยะ
เวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี จะค�านวณโดยน�ามูลค่าของสัญญาในปีท่ี 1 ปรับเพ่ิมข้ึนโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี 
โดยมูลค่าของสัญญาฯในปีที่ 1 มีจ�านวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าว เป็นจ�านวนเงิน 259 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร (2558: 218 
ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร)

ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพ่ือเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหารของบริษัทฯก�าหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบัน

38.5  ภาระผูกพันภายใต้สัญญาระยะยาว

  ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือตู้รถไฟฟ้าเพ่ือปฎิบัติตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่ง 
  มวลชนกรุงเทพมหานครในอนาคตอีกเป็นจ�านวนเงินประมาณ 8,627 ล้านบาท (2558: 8,627 ล้านบาท)

  ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายช�าระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพ้ืนท่ีส่งเสริมการเดินทางโครงการบริหาร 
  จัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม (S7-S8) และสายสุขุมวิท (E10-E14) เป็นระยะเวลาประมาณ  
  15 ปี โดยค่าตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องช�าระตลอดอายุสัญญาจะปรับเพ่ิมข้ึนทุกๆ 3 ปี ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนผู้โดยสาร 
  แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมูลค่าของค่าตอบแทนที่บริษัทฯต้องช�าระในปีที่ 1-3 รวมเป็นจ�านวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท 

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นจ�านวนเงิน 24 ล้านบาท (2558: ไม่มี)

  ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)) มีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายช�าระค่าตอบแทนตามท่ีระบุใน 
  สัญญาดังต่อไปนี้

   1) สัญญาให้สิทธิติดต้ังและบริหารสื่อโฆษณาในอาคารเพ่ือรับสิทธิติดตั้งและบริหารจัดการให้บริการโฆษณาผ่านจอแอลซีดีใน 
   อาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทที่ ไม่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

   2) สัญญาให้สิทธิบริหารและจัดการให้บริการพ้ืนท่ีโฆษณาและสัญญาให้สิทธิท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนขั้นต�่าท่ี 
   คาดว่าจะต้องช�าระดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

2559 2558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 59 96

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 117 82

มากกว่า 5 ปี 10 -

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนขั้นต�่าตามสัญญาดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามอัตราที่ระบุในสัญญา

Obligations will be allocated for collection from BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund in accordance with bases and  
assumptions determined by the Company’s management. The Company’s management believes that these bases and assumptions are 
appropriate under the current circumstances.

38.3  Commitments under service contracts

 a) The Company had commitments of approximately Baht 53 million (2015: Baht 76 million) relating to its operations  
  under the agreements of the Bus Rapid Transit (BRT) project - Chong Nonsi to Sa-pan Krung Thep Line (Chong Nonsi  
  - Ratchaphruek).

 b)  The Company and its subsidiaries had committed to pay fees totaling Baht 254 million (2015: Baht 294 million)  
  (Separate financial statements: Baht 154 million (2015: Baht 223 million)) relating to service agreements.

Obligations as discussed in b) will be allocated for collection from BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund in accordance 
with bases and assumptions determined by the Company’s management. The Company’s management believes that these bases 
and assumptions are appropriate under the current circumstances.

38.4  Commitments under maintenance contract

On 15 September 2014, the Company entered into a fifteen-year maintenance contract with a contractor. Under the contract, the 
Company has capital commitments in respect of the cost of maintenance and spares supply service fees in relation to the project 
over a period of 15 years. The amount to be paid for the first year is approximately Baht 253 million and EUR 3 million and in  
the future years, the amount to be paid will be adjusted upwards with reference to the consumer price index. The contract is effective 
from 1 January 2015. 

For the year ended 31 March 2016, the Company had expenses under these contracts amounting to Baht 259 million and EUR  
3 million (2015: Baht 218 million and EUR 2 million).

Obligations will be allocated for collection from BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund in accordance with bases and  
assumptions determined by the Company’s management. The Company’s management believes that these bases and assumptions 
are appropriate under the current circumstances.

38.5  Commitments under long-term contracts

  a) The Company had commitments of Baht 8,627 million (2015: Baht 8,627 million) in respect of acquisitions of elevated  
  train carriages required for future compliance with the operation and maintenance contract for a mass transit system in Bangkok.

  b) The Company had outstanding commitments under the concession agreements of the Bangkok mass transit system  
  project for extension line - Silom (S7-S8) and Sukhumvit (E10-E14), for a period of 15 years. Compensation which is  
  payable throughout the terms of the agreements expected to be risen every three years in accordance with  
  the passenger growth rate, but at least 10%. The amount to be paid for the 1-3 year is approximately Baht 79 million. 

   For the year ended 31 March 2016, the Company paid compensation amounting to Baht 24 million (2015: Nil).

  c) A subsidiary (VGI Global Media Public Company Limited) had outstanding commitments as stipulated in  
  the agreements as follows:

   1) Concession agreements for the installation and management of advertising media in buildings with a related  
   company and unrelated companies, whereby it is to install, and manage the provision of advertising through, LCD  
   screens in these buildings

   2) Concession agreements for the management and provision of advertising space, and other related agreements

    The subsidiary had outstanding commitments with respect to minimum guarantees under concession agreements.  
   Fees are payable as follows.

(Unit: Million Baht)

2016 2015

Fees payable:

Up to 1 year 59 96

Over 1 and up to 5 years 117 82

Over 5 years 10 -

These amounts will be adjusted in accordance with actual performance, based on certain rates stipulated in the agreements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

 ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาโครงการจัดท�าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง ท่ีจะต้องจ่ายช�าระให้กับ 
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จ�ากัด) เป็นจ�านวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท (2558: ไม่มี)

38.7  การค�้าประกัน

บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเป็นจ�านวนเงินประมาณ 57 ล้านบาท (2558: 57 ล้านบาท) เพ่ือค�้าประกันการ
ใช้ไฟฟ้า และ 1,394 ล้านบาท (2558: 2,999 ล้านบาท) เพ่ือค�้าประกันหุ้นกู้ระยะยาว อีกท้ัง บริษัทฯยังมีหนังสือค�้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร
เพ่ือค�้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาโครงการจัดท�าระบบศูนย์บริการจัดการรายได้กลาง จ�านวน 40 ล้านบาท (2558: 40 ล้านบาท) โดยน�าเงิน
ลงทุนชั่วคราว จ�านวน 14 ล้านบาทไปเป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกันดังกล่าว

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จะรับผิดชอบหนังสือค�้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯให้
กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�านวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (2558: 38 ล้านบาท)

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีหนังสือค�้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารเพ่ือใช้ในการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อยอีกเป็น
จ�านวนเงินรวมประมาณ 189 ล้านบาท (2558: 198 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 167 ล้านบาท (2558: 175 ล้านบาท))

38.8  คดีฟ้องร้อง

 ก) เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯได้ย่ืนฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง เกี่ยวกับการขอรับช�าระหนี้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 
  307 ล้านบาท ซ่ึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค�าสั่งให้บริษัทฯช�าระหนี้ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม  
  ศาลได้ยกฟ้องคดีดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯเช่ือว่าจะไม่เกิดผลเสียหายอย่างเป็นสาระ 
  ส�าคัญจากคดีความดังกล่าว

 ข) บริษัทฯถูกเรียกร้องให้ช�าระเงินค่าตอบแทนการใช้ท่ีดินราชพัสดุจากกรุงเทพมหานคร เป็นจ�านวนเงินประมาณ 86 ล้านบาท  
  (ถูกบันทึกไว้แล้วในบัญชี) รวมถึงค่าปรับและเงินเพ่ิมของเงินท่ีค้างช�าระในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือ 
  ค�้าประกันสัญญาก่อสร้างอาคาร เป็นจ�านวนเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้โต้แย้งคัดค้านว่า บริษัทฯไม่มีหน้าท่ีต้อง 
  ช�าระค่าใช้จ ่ายดังกล่าว เนื่องจากตามสัญญาสัมปทาน บริษัทฯมีสิทธิใช้ ท่ีดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชน 
  กรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น ปัจจุบันสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
  ได้มีค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความช่ัวคราว เพ่ือรอฟังผลค�าพิพากษาศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการท่ีกรุงเทพมหานคร 
  ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎกีาแผนกคดล้ีมละลายตามข้อ ก) บรษัิทฯเช่ือว่าจะไม่เกดิผลเสยีหายอย่างเป็นสาระส�าคญัจากคดคีวามดังกล่าว

 ค) บริษัทฯถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ด�าเนินการจัดให้มีลิฟต์และอุปกรณ ์
  ท่ีอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการในสถานีรถไฟฟ้า 23 สถานีและรถไฟฟ้า ซ่ึงศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าใน 
  ขณะท�าสัญญาสัมปทานยังไม่มีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องด�าเนินการจัดสร้างลิฟต์และสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ  
  ต่อมาผู้ฟ้องคดีย่ืนอุทธรณ์ค�าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด โดยเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค�าพิพากษากลับ 
  ค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดให้มีลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความ 
  สะดวกแก่คนพิการท่ีสถานีรถไฟฟ้า 23สถานี และบนรถไฟฟ้า ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี โดยให้บริษัทฯให้ความร่วมมือสนับสนุนใน 
  การจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกดังกล่าว ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการด�าเนินการดังกล่าว

38.6  Other commitments

 a) The Company had commitments in respect of compliance with the Net Revenue Purchase and Transfer Agreement  
  and other agreements relating to infrastructure fund transaction. 

 b) The Company had commitments of approximately Baht 48 million (2015: Nil) to a related company (Bangkok Payment  
  Solutions Company Limited) in respect of compliance with Establishment of Central Clearing House Project (CCH) Agreement.

38.7  Guarantees

The Company had outstanding bank guarantees issued by a bank on behalf of the Company amounting to Baht 57 million (2015: 
Baht 57 million) to guarantee electricity use and Baht 1,394 million (2015: Baht 2,999 million) to guarantee the long-term debenture. 
In addition, there was an outstanding bank guarantee of Baht 40 million (2015: Baht 40 million) issued by a bank on behalf of  
the Company to guarantee compliance with Contract for Establishment of Central Clearing House Project (CCH). A current  
investment of Baht 14 million has been pledged as collateral.

BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund will be responsible for the bank guarantees amounting to Baht 38 million  
(31 March 2015: Baht 38 million) issued by a bank on behalf of the Company to the Metropolitan Electricity Authority to guarantee electricity use.

In addition, the Company and its subsidiaries had additional bank guarantees issued by banks as required in their normal operations 
of Baht 189 million (2015: Baht 198 million) (Separate financial statements: Baht 167 million (2015: Baht 175 million)).

38.8  Litigations

 a) Creditors under the business rehabilitation plan have filed petitions with the Central Bankruptcy Court with respect to  
  their claims totaling approximately Baht 307 million, of which the official receiver ordered the Company to pay  
  approximately Baht 21 million. However, the Court dismissed the petitions and currently, the cases are being  
  considered by the Supreme Court. The Company believes that it will have no significant loss as a result of this litigation.

 b) Bangkok Metropolitan Administration has called for the Company to pay Baht 86 million (already recorded in the account)  
  for the use of state owned land, together with penalties and surcharges on the outstanding amount at a rate of 18%  
  per annum, and a letter of guarantee fee for a building construction contract amounting to approximately Baht  
  8.2 million. The Company is arguing that the Company has no obligation to pay these expenses because, under its  
  concession agreement, the Company has the right to use such land of the Bangkok Mass Transit System without  
  liability for payment of any rental, fees and other expenses. Currently, the Thai Arbitration Institute has ordered that  
  the dispute be temporarily removed from the case list in order to await the Supreme Court’s decision in the business  
  rehabilitation case that the Bangkok Metropolitan Administration appealed to the Bankruptcy Division of the Supreme  
  Court as mentioned in a). The Company believes that it will have no significant loss as a result of this litigation.

 c) The Company was sued together with Bangkok Metropolitan Administration and the Bangkok Governor in an administrative  
  case seeking to have elevators and facilities for the disabled installed at 23 elevated train stations and on elevated  
  trains. The Administrative Court of First Instance dismissed the case since, in their opinion, when the Concession  
  Agreement was concluded there were no laws requiring that the defendants build elevators and facilities for  
  the disabled. Subsequently, the plaintiffs appealed to the Supreme Administrative Court and on 21January 2015,  
  the Supreme Administrative Court issued an order reversing the decision of the Administrative Court of First Instance  
  and ordering the Bangkok Governor, on behalf of the Bangkok Metropolitan Administration, to provide elevators and  
  facilities for the disabled at 23 elevated train stations within 1 year and ordered the Company to cooperate. Currently,  
  the Bangkok Metropolitan Administration is implementing these actions.

39. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม
ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ - 885 885

ตราสารหนี้ - 228 228

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 127 - 127

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน 2,515 - 2,515

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 819 - 819

39. Fair value hierarchy
As at 31 March 2016, the Company and its subsidiaries had the assets and liabilities that were measured at fair value using different 
levels of inputs as follows:

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements 

Level 1 Level 2 Total

Assets measured at fair value

Held for trade investments 

 Investments in fixed income funds - 885 885

 Debt instruments - 228 228

 Derivative warrants 127 - 127

Available-for-sale investments 

 Equity instruments 2,515 - 2,515

38.6  ภาระผูกพันอื่น

 ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก  
  และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Unit: Million Baht)

Separate financial statements 

Level 1 Level 2 Total

Assets measured at fair value 

Held for trade investments 

 Investments in fixed income funds - 885 885

 Derivative warrants 127 - 127

Available-for-sale investments 

 Equity instruments 2,515 - 2,515

40. Financial instruments

40.1 Financial risk management

 he Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial  
Instruments: Disclosure and Presentations” as follows:

  

 

 The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

 Credit risk

 The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables, receivables 
under concession and finance lease agreements, accrued income and loans. The Company and its subsidiaries manage  
the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur material financial 
losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade and other receivables, receivables 
under concession and finance lease agreements, accrued income and loans as stated in the statements of financial position.

  Interest rate risk

 The Company and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, investments, loans,  
receivables under concession and finance lease agreements and debentures. However, since most of the Company and its 
subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market 
rate, the interest rate risk is expected to be minimal.

 Significant financial assets and liabilities as at 31 March 2016 and 2015 classified by type of interest rate are summarised in 
the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 
date, or the re-priced date if this occurs before the maturity date. 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ - 885 885

ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 127 - 127

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน 2,515 - 2,515

40. เครื่องมือทางการเงิน

40.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการ 
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

  

 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานและสัญญา
เช่าการเงิน และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดัง
นั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัท
ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานและสัญญาเช่า
การเงิน และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานและสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบ
ริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส�าหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หาก
วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements 

Level 1 Level 2 Total

Assets for which fair value are disclosed

Investments in a listed associate 819 - 819

Financial assets Financial liabilities

- Cash and cash equivalents - Short-term loans 

- Current investments - Trade and other payables

- Bank account for advances received from cardholders - Advances received from cardholders

- Trade and other receivables - Deposits received

- Receivable under concession agreement - Retentions payable

- Receivable under finance lease agreement - Long-term loans from financial institutions

- Short-term loans - Long-term debentures

- Accrued income

- Other long-term investments

- Long-term loans

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินกู้ยืมระยะสั้น

- เงินลงทุนชั่วคราว - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

- เงินฝากธนาคารส�าหรับ เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร - เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เงินมัดจ�ารับจากผู้ถือบัตร

- ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

- ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - หุ้นกู้ระยะยาว

- รายได้ค้างรับ

- เงินลงทุนระยะยาวอื่น

- เงินให้กู้ยืมระยะยาว
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตรา ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35 - - 436 33 504 0.01 ถึง 3.00

เงินลงทุนชั่วคราว 2,525 - - - 1,240 3,765 1.00 ถึง 4.98
เงินฝากธนาคารส�าหรับเงินรับล่วง
หน้าจากผู้ถือบัตร

- - - 285 - 285 0.38 ถึง 2.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,151 1,151 -

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 95 404 3,116 - - 3,615 0.58 และ 6.12

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 30 2 - - - 32 5.92

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - - 17,930 - 17,930 2.03

รายได้ค้างรับ - - - - 230 230 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 100 - 2,545 2,645 4.38

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 54 54 - - - 108 4.50

รวม 2,738 460 3,216 18,651 5,199 30,265

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น 240 - - - - 240 2.15

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 394 394 -

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร - - - - 281 281 -

เงินมัดจ�ารับ - - - - 193 193 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 101 101 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 206 - 206 MLR-1

หุ้นกู้ระยะยาว 1,347 - - - - 1,347 6.75

รวม 1,587 - - 206 969 2,762

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตรา ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,404 - - 2,210 59 8,673 0.10 ถงึ 3.10

เงินลงทุนชั่วคราว 4,137 - - - 734 4,871 2.45 ถงึ 6.00
เงินฝากธนาคารส�าหรับเงินรับล่วง
หน้าจากผู้ถือบัตร

- - - 211 - 211 0.38 ถงึ 2.80

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,200 1,200 -

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 92 394 3,221 - - 3,707 0.58 และ 6.12

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 28 32 - - - 60 5.92

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - - 9,185 - 9,185 2.27 ถึง 2.42

รายได้ค้างรับ - - - - 579 579 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 2,302 100 - 1,615 4,017 3.45 ถึง 4.58

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 35 - - - 39 4.50

รวม 10,665 2,763 3,321 11,606 4,187 32,542

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2016

Consolidated financial statements

Fixed interest rates

Floating

interest rate

 
Interest rate

(% p.a.)

Within 1-5 Over Non-
Interest
Bearing1 year years 5 years Total

Financial assets

Cash and cash equivalents 35 - - 436 33 504 0.01 to 3.00

Current investments 2,525 - - - 1,240 3,765 1.00 to 4.98
Bank account for advances 
received from cardholders

- - - 285 - 285 0.38 to 2.00

- - - - 1,151 1,151 -

Trade and other receivables 95 404 3,116 - - 3,615 0.58 and 6.12

Receivable under concession agreement 30 2 - - - 32 5.92

Receivable under finance lease agreement - - - 17,930 - 17,930 2.03

Accrued income - - - - 230 230 -

Other long-term investments - - 100 - 2,545 2,645 4.38

Long-term loans 54 54 - - - 108 4.50

Total 2,738 460 3,216 18,651 5,199 30,265

Financial liabilities

Short-term loans 240 - - - - 240 2.15

Trade and other payables - - - - 394 394 -

Advances received from cardholders - - - - 281 281 -

Deposit received - - - - 193 193 -

Retentions payable - - - - 101 101 -

Long-term loans from financial institutions - - - 206 - 206 MLR-1

Long-term debentures 1,347 - - - - 1,347 6.75

Total 1,587 - - 206 969 2,762

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2015

Consolidated financial statements

Fixed interest rates

Floating

interest rate
Interest rate

(% p.a.)

Within 1-5 Over Non-
Interest
Bearing1 year years 5 years Total

Financial assets

Cash and cash equivalents 6,404 - - 2,210 59 8,673 0.10 to 3.10

Current investments 4,137 - - - 734 4,871 2.45 to 6.00
Bank account for advances 
received from cardholders

- - - 211 - 211 0.38 to 2.80

Trade and other receivables - - - - 1,200 1,200 -

Receivable under concession agreement 92 394 3,221 - - 3,707 0.58 and 6.12

Receivable under finance lease agreement 28 32 - - - 60 5.92

Short-term loan - - - 9,185 - 9,185 2.27 to 2.42

Accrued income - - - - 579 579 -

Other long-term investments - 2,302 100 - 1,615 4,017 3.45 to 4.58

Long-term loans 4 35 - - - 39 4.50

Total 10,665 2,763 3,321 11,606 4,187 32,542
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตรา ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี รวม

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น 530 - - - - 530 2.60 และ 2.90

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 467 467 -

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร - - - - 211 211 -

เงินมัดจ�ารับ - - - - 165 165 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 141 141 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 232 - 232 MLR - 2

หุ้นกูร้ะยะยาว 1,468 1,345 - - - 2,813 6.25 และ 6.75

รวม 1,998 1,345 - 232 984 4,559

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2015

Consolidated financial statements

Fixed interest rates

Floating

interest rate
Interest rate

(% p.a.)

Within 1-5 Over Non-
Interest
Bearing1 year years 5 years Total

Financial liabilities

Short-term loans 530 - - - - 530 2.60 and 2.90

Trade and other payables - - - - 467 467 -

Advances received from cardholders - - - - 211 211 -

Deposit received - - - - 165 165 -

Retentions payable - - - - 141 141 -

Long-term loans from financial institutions - - - 232 - 232 MLR - 2

Long-term debentures 1,468 1,345 - - - 2,813 6.25 and 6.75

Total 1,998 1,345 - 232 984 4,559

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตรา ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35 - - 269 33 337 0.01 ถงึ 3.00

เงินลงทุนชั่วคราว 2,405 - - - 1,013 3,418 1.00 ถงึ 4.98

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 685 685 -

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 95 404 3,116 - - 3,615 0.58 และ 6.12

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 30 2 - - - 32 5.92

เงินให้กู้ระยะสั้น - - - 17,930 - 17,930 2.03

รายได้ค้างรับ - - - - 239 239 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 100 - 2,515 2,615 4.38

รวม 2,565 406 3,216 18,199 4,485 28,871

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 328 328 -

เงินมัดจ�ารับ - - - - 7 7 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 77 77 -

หุ้นกูร้ะยะยาว 1,347 - - - - 1,347 6.75

รวม 1,347 - - - 412 1,759

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2016

Separate financial statements

Fixed interest rates

Floating

interest rate
Interest rate

(% p.a.)

Within 1-5 Over Non-
Interest
Bearing1 year years 5 years Total

Financial assets

Cash and cash equivalents 35 - - 269 33 337 0.01 to 3.00

Current investments 2,405 - - - 1,013 3,418 1.00 to 4.98

Trade and other receivables - - - - 685 685 -

Receivable under concession agreement 95 404 3,116 - - 3,615 0.58 and 6.12

Receivable under finance lease agreement 30 2 - - - 32 5.92

Short-term loan - - - 17,930 - 17,930 2.03

Accrued income - - - - 239 239 -

Other long-term investments - - 100 - 2,515 2,615 4.38

Total 2,565 406 3,216 18,199 4,485 28,871

Financial liabilities

Trade and other payables - - - - 328 328 -

Deposit received - - - - 7 7 -

Retentions payable - - - - 77 77 -

Long-term debentures 1,347 - - - - 1,347 6.75

Total 1,347 - - - 412 1,759
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตรา ดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,192 - - 2,143 59 8,394 0.37 ถงึ 3.00

เงินลงทุนชั่วคราว 3,723 - - - 734 4,457 2.85 ถงึ 6.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 655 655 -

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน 92 394 3,221 - - 3,707 0.58 และ 6.12

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 28 32 - - - 60 5.92

เงินให้กู้ระยะสั้น - - - 9,185 - 9,185 2.27 ถึง 2.42

รายได้ค้างรับ - - - - 600 600 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 2,302 100 - 1,615 4,017 3.45 ถงึ 4.58

รวม 10,035 2,728 3,321 11,328 3,663 31,075

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 325 325 -

เงินมัดจ�ารับ - - - - 7 7 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - - 112 112 -

หุ้นกูร้ะยะยาว 1,468 1,345 - - - 2,813 6.25 และ 6.75

รวม 1,468 1,345 - - 444 3,257

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากเงินฝากสถาบันการเงิน ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาด และการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2015

Separate financial statements

Fixed interest rates

Floating

interest rate
Interest rate

(% p.a.)

Within 1-5 Over Non-
Interest
Bearing1 year years 5 years Total

Financial assets

Cash and cash equivalents 6,192 - - 2,143 59 8,394 0.37 to 3.00

Current investments 3,723 - - - 734 4,457 2.85 to 6.00

Trade and other receivables - - - - 655 655 -

Receivable under concession agreement 92 394 3,221 - - 3,707 0.58 และ 6.12

Receivable under finance lease agreement 28 32 - - - 60 5.92

Short-term loan - - - 9,185 - 9,185 2.27 to 2.42

Accrued income - - - - 600 600 -

Other long-term investments - 2,302 100 - 1,615 4,017 3.45 to 4.58

Total 10,035 2,728 3,321 11,328 3,663 31,075

Financial liabilities

Trade and other payables - - - - 325 325 -

Deposit received - - - - 7 7 -

Retentions payable - - - - 112 112 -

Long-term debentures 1,468 1,345 - - - 2,813 6.25 and 6.75

Total 1,468 1,345 - - 444 3,257

 Foreign currency risk

 The Company and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arises mainly from cash at banks, marketable equity  
securities and the purchase transactions of spare parts and equipment that are denominated in foreign currencies. 

 As at the dates of the statements of financial position, the Company and its subsidiaries had financial assets and liabilities 
denominated in foreign currencies as follows: 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

25 21 - 1 25 21 - - 35.2392 32.5551

ยูโร 31 22 1 1 31 22 - 1 39.8996 35.2178

เหรียญสิงคโปร์ - - 1 2 - - 1 1 26.3606 23.6597

เหรียญฮ่องกง - - - - - - - - 4.5441 4.1991

เรนมินบิ 32 32 - - 32 32 - - 5.5143 5.2508

Consolidated financial statements Separate financial statements

Foreign currencies Financial assets Financial liabilities Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

(Million) (Million) (Million) (Million) (Million) (Million) (Million) (Million)
(Baht per 1 foreign 

currency unit)

USD 25 21 - 1 25 21 - - 35.2392 32.5551

EUR 31 22 1 1 31 22 - 1 39.8996 35.2178

SGD - - 1 2 - - 1 1 26.3606 23.6597

HKD - - - - - - - - 4.5441 4.1991

RMB 32 32 - - 32 32 - - 5.5143 5.2508
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

40.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ เงิน 
  ให้กู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุน เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และหุ้นกู้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบ 
  แสดงฐานะการเงิน

 ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และใบส�าคัญแสดงสิทธิ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

 ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนดท่ีมีดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย 
  ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

41. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด�ารงไว้ซ่ึง
ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.39:1 (2558: 0.48:1) (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.36:1 (2558: 0.42:1))

42. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

42.1 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)) ได้มีมติอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวนเงินประมาณ 755 
ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�านวนเงินประมาณ 343 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทย่อยมีเงินปันผลคงเหลือท่ีจะต้องจ่าย
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกเป็นจ�านวนเงินประมาณ 412 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.06 บาท)

42.2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 ก) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวนเงิน 
  ประมาณ 1,446 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�านวนเงินประมาณ 643 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯมีเงินปันผลคง 
  เหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกเป็นจ�านวนเงินประมาณ 803 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.05 บาท)

 ข) อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯหรือ 
  ผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจมีอ�านาจในการก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่เห็นควร

43. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

40.2  Fair values of financial instruments

  The fair value of the Company and its subsidiaries’ financial instruments are not expected to differ materially from  
 the amounts presented in the statement of financial position. 

 The methods and assumptions used by the Company and its subsidiaries in estimating the fair value of financial instruments 
are as follows:

 a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash at banks, accounts  
  receivable, accrued income, loans to related companies, investments, accounts payable, loans from unrelated  
  companies and debentures, their carrying amounts in the statement of financial position approximate their fair value.

 b) For debt and equity securities and derivative warrants, their fair value is generally derived from quoted market prices.

 c) For held to maturity debt securities carrying interest approximate to the market rate, their carrying amounts in  
  the statement of financial position approximates their fair value.

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.

41. Capital management 

The primary objective of the Company and its subsidiaries’ capital management is to ensure that they have an appropriate financial 
structure and preserve the ability to continue its business as a going concern. 

According to the financial position statements as at 31 March 2016, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.39:1 (2015: 0.48:1) and 
the Company’s was 0.36:1 (2015: 0.42:1).

42. Events after the reporting period

42.1  On 11 May 2016, the Board of Directors of a subsidiary (VGI Global Media Public Company Limited) passed a resolution to  
 approve payment of dividend of Baht 755 million in respect of its operating results for the year ended 31 March 2016.  
 The subsidiary has paid interim dividend totaling approximately Baht 343 million. The outstanding dividend of Baht  
 412 million (at a rate of Baht 0.06 per share) will be paid to the shareholders.

42.2  On 18 May 2016, the Board of Directors of the Company passed the following significant resolutions:

  ก) Payment of dividend of Baht 1,446 million in respect of its operating results for the year ended 31 March 2016.  
  The Company has paid interim dividend totaling approximately Baht 643 million. The outstanding dividend of Baht  
  803 million (at a rate of Baht 0.05 per share) will be paid to the shareholders.

  ข) Approved the issue and offer of up to Baht 30,000 million of debentures, or the equivalent amount in other currencies.  
  The Company’s Board of Directors or authorised persons have the authority to stipulate details of the debentures.

43. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 18 May 2016.
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