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สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทได้ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
เป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การเปิดให้บริการส่วนต่อขยายไป
สมุทรปราการ ไปยังสถานีส�ำโรง ซึ่งเป็นการข้ามเขตการให้บริการ
สูจ่ งั หวัดสมุทรปราการเป็นครัง้ แรก โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา มาเป็นประธานในพิธี
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 หลังจากนั้นอีกเพียง
2 เดือนเศษ บริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษทั บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ก่อตั้งบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด และบริษัท
อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ำกัด ขึ้น เพื่อลงนามในสัญญาร่วม
ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง กับการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2560 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการระหว่างการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบ และเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงให้กับ
รถไฟฟ้าทั้งสองสาย โดยได้มีการลงนามสัญญาจ้างให้บริษัทเป็น
ผู้จัดการโครงการเพื่อบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และลงนามสัญญาให้
บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงให้กบั รถไฟฟ้าทัง้ สองสาย เมือ่ วันที่ 11
สิงหาคม 2560 โดยสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงนี้ มีอายุ
30 ปี นับจากการเปิดให้บริการเดินรถ ซึ่งคาดว่ารถไฟฟ้าทั้งสอง
สายนี้จะเปิดให้บริการได้ในปี 2564
นอกจากนั้นการด�ำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล ของส่วนต่อขยายสายสีเขียว ได้มีความคืบหน้าไปมาก
โดยส่วนต่อขยายสายสีเขียวไปสมุทรปราการ จะสามารถเปิดให้
บริการได้ในเดือนธันวาคม 2561 และส่วนต่อขยายไปสะพานใหม่
และคูคต คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2562 โดยบริษัทเป็น
ผู้ด�ำเนินงานทั้งในส่วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
และการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงระบบ จนถึงปี 2585 ดังนั้น ในอีก
ไม่เกิน 4 ปี ข้างหน้า บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบการเดินรถและ
ซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้าถึงประมาณ 130 กิโลเมตร
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จ�ำนวนผู้โดยสารได้
มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 1.32 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่
ประสิทธิภาพในการเดินรถสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีความตรงต่อเวลา
(Passenger Journey on Time) สูงถึงร้อยละ 99.85 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 99.5 ท�ำให้บริษัทยังคงได้รับความพึง
พอใจโดยรวม จากการส�ำรวจของสวนดุสิตโพล 3.77 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยความปลอดภัย มีคะแนนสูงสุดถึง 4.05 คะแนน

ในส่วนผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน บริษัทมีรายได้รวม
11,656.02 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 85.72 โดยมา
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�ำเนินงานของธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นหลัก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายมีจ�ำนวน 8,593.89
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ท�ำให้
บริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่ายต้นทุน (EBITDA) จ�ำนวน 3,062.13 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 41.25 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว
บริษัทจะมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,822.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 806.25
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.98 จากปีที่แล้ว
เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและจูงใจให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
บริษัทได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ร่วม
กับพันธมิตรทางธุรกิจจ�ำนวนมาก นอกจากกิจกรรมทางการตลาด
บริษัทได้มีกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility, CSR) อย่างต่อเนื่องเช่นในทุกๆ ปี ไม่ว่า
จะเป็นการให้บริการฟรีแก่กลุ่มบุคคลในโอกาสต่างๆ ที่ส�ำคัญการ
จัดกิจกรรมคลีนกิ ลอยฟ้า การสนับสนุนการศึกษา การศาสนาและกีฬา
เป็นต้น รวมถึงสถานีส่งความสุข ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR หลักของ
กลุ่มบริษัทในเครือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่ได้ด�ำเนินงานมาครบ 12 แห่ง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมานี้
ปีงบประมาณหน้า จะเป็นปีที่ส�ำคัญของบริษัทอีกปีหนึ่ง เนื่องจาก
มีโครงการระบบรางและโครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ จะเกิดขึน้ จ�ำนวนมาก
ซึง่ จะเป็นโอกาสให้บริษทั เข้าไปมีสว่ นร่วมในโครงการเหล่านัน้ ได้อกี
และน่าจะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทหากกลุ่ม
ของบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ด�ำเนินงานโครงการเหล่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะต้องรองรับ
โครงการทั้งที่ได้รับสัญญาแล้ว และโครงการที่อาจมีขึ้นในอนาคต
อันใกล้
ผมขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันท�ำงาน
อย่างจริงจัง ท�ำให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในปีทผี่ า่ นมา
และปีกอ่ นหน้านี้ และขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ท่านผูถ้ อื หุน้ ที่ได้
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึง่
ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า จะได้รบั ความสนับสนุนและความร่วมมือ
จากทุกท่านต่อไปในอนาคต เพื่อความส�ำเร็จของบริษัทและเพื่อ
การบริการที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ประชาชน

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
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Message from the Chairman
Dear Shareholders,
This year has indeed been a most successful one for our
operations, particularly with the opening of the Sukhumvit
Line Extension to Samrong Station, making BTS the first
mass transit railway to provide services to the Samut
Prakarn area. The extension was opened on 3rd April 2017
at a ceremony presided over by General Prayut Chan-ocha,
the Prime Minister. Two months later, BTS Group Holdings
Public Company Limited and Sino-Thai Engineering and
Construction Public Company Limited (STEC) and Ratchaburi
Electricity Generating Holding Public Company Limited
(RATCH), set up two new joint venture companies; Northern
Bangkok Monorail Company Limited and Eastern Bangkok
Monorail Company Limited, in order to sign contracts for
the Pink and Yellow Line Monorail projects with the Mass
Transit Authority of Thailand, which took place on 16th June
2017. Our company will be the provider of train and
maintenance services for both the Yellow and Pink Lines.
Subsequently on 11th August 2017, the company signed
a contract for the construction management of civil works
for the new monorail lines, including installation of railway
systems and trains, together with a 30-year of service and
maintenance contract starting from commencement of
passenger service scheduled for 2021.
In addition, the installation of electrical and mechanical
systems for the remaining extension of the Green Line to
Samut Prakarn made good progress and is expected to
be opened for service by December 2018. Running North
from Mo Chit Station, the Green Line extension to
Saphan - Mai and Kukhot is due be completed in 2019.
The company will take responsibility for both electrical and
mechanical installation, as well as operation and maintenance
of the system until 2042. When completed within the next
4 years, we will be providing system operation and
maintenance services for a railway network running a
combined distance of 130 km.
Over the past year the rate of ridership growth was 1.32%
higher than the previous year, with operating efficiency
(Passenger Journey on Time) standing at 99.85%, above
the target set of 99.5%. All aspects of the BTS operation
contributed to the good results of the customer satisfaction
survey conducted by Suan Dusit, which rated the BTS
service at 3.77 from a maximum target score of 5.00, with
safety receiving the highest score of 4.05.

In terms of financial results, total income for the company
was THB 11,656.02 Million, recording growth of 85.72
percent compared to the previous year, with the majority
coming from the mass transit and media businesses.
Operation cost, excluding depreciation and interest, was
THB 8,593.89 Million, an increase of 109.19 percent
compared to the previous year. Thus our EBITDA was
THB 3,062.13 Million, growing by 41.25 percent from the
previous year. Total recurring revenue was THB 2,822.96
Million, recording an increase of THB 806.25 Million or
39.98 percent more than last year.
To enhance relationships and explore ways of expanding
our customer base, we continue to develop marketing
activities in coordination with our established business
alliances. In this respect we regularly organise CSR activities,
such as free train rides on special occasions, the annual
‘Sky Clinic’ an initiative to provide free public health
check-ups, educational support as well as regular participation
in sport and merit making ceremonies. Over the past 12 years,
in coordination with BTS Group businesses, our major
CSR activity has been to the ‘Next Station Happiness by
BTS Group’, lending much needed support to remote rural
schools and communities.
The next fiscal year will be particularly significant for the
company, given our participation in many upcoming rail
system and infrastructure projects. Our involvement in
these projects will be a major opportunity for the company
and if successful, will drive our business growth significantly.
In this regard, the company needs to prepare the human
resources required for projects already in hand, as well as
for new projects in the near future.
Finally, I would like to express my warmest thanks to our
staff and management for their industrious work, which
has enabled us to achieve such great successes over the
years. Furthermore, I wish also to express my sincere
gratitude to our stakeholders and shareholders for their
continued patronage. I hope we can continue to rely on
your firm support and collaboration in the future, enabling
our company to achieve even greater success and further
enhancement of services for the public.

Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายคีรี กาญจนพาสน์
Mr. Keeree Kanjanapas
ประธานกรรมการ
Chairman

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
Mr. Surapong Laoha-Unya
กรรมการ
Director

นายกวิน กาญจนพาสน์
Mr. Kavin Kanjanapas
กรรมการ
Director

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
Mr. Anan Santichewasatian
กรรมการอิสระ
Independent Director

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
Mrs. Voravan Tarapoom
กรรมการ
Director

นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
Mr. Chitchanok Kemavuthanon
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
Mr. Wasin Wattanaworakijkul
กรรมการ
Director

นายมนู อรดีดลเชษฐ์
Mr. Manoo Ordeedolchest
กรรมการอิสระ
Independent Director

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert
กรรมการ
Director

(ลาออกจากการเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2561)
(Resigned as director since 1 April 2018)
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Executive Management

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
Mr. Surapong Laoha-Unya
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
Executive Director & Chief Executive Officer
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คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

นายคง ซิ เคือง
Mr. Kong Chi Keung
ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน
Chief Financial Officer
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
Dr. Anat Arbhabhirama
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
Chairman of the Management Committee

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

นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์
Mr. Chitchanok Kemavuthanon
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Member
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
Mr. Manoo Ordeedolchest
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Member
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ผู้บริหาร
Management

นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ		
Mr. Natthasak Chaichana
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย		
Legal Director

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
Mr. Sumit Srisuntithum
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ		
Operations Director

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

นายพิภพ อินทรทัต
Mr. Pipop Intaratut
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Director
นางสาวน�้ำทิพย์ กิมจันทร์ 		
Ms. Namthip Kimchun
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมบัญชี		
Financial Controller

นายภักดี จิระภาพันธ์		ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล
นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์		นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น		
Mr. Pakdi Jirapapun
Mr. Visuth Udompitisub Mr. Chaiwute Pakpoyen
Dr. Chaisak Srisethanil
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายซ่อมบ�ำรุง		ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโครงการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน		ผู้อ�ำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและ
Maintenance Director
รักษาความปลอดภัย
Finance Director
และวิศวกรรม
Project and Engineering Director
Safety and Quality Director
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นายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร		
Mr. Prasit Promsurapart
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
Human Resources
Department Manager

นางพัชนียา พุฒมี		
Mrs. Patchaneeya Pootme
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
Corporate Communications
Department Manager
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นายกฤษณ์ ลิ่วธนกุล
Mr. Krit Liutanakul
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนบริการและ
สารสนเทศเพื่อการบริการ
Services Planning and
MIS Department Manager

นายวรกิจ ปานิสวัสดิ์
Mr. Worakit Paniswasdi
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
Safety Department Manager

นายจิระพัฒน์ สักกะพลางกูร		
Mr. Jiraphat Sakkabalangura
ผู้จัดการฝ่ายรายได้สถานี		
Operations Revenue
Department Manager

นางจิราพร นิธิสหกุล		นายสัจจพงศ์ ค�้ำคูณ
Mrs. Jiraporn Nithisahakul Mr. Sajjapong Kumkoon
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
Marketing Department Manager
งานปฏิบัติการ
Operation Support
Department Manager

นายณัฐชัย ผะเดิมชิต		นายธวัชชัย พานิชยากรณ์		
Mr. Nattachai Pradermchit Mr. Tawatchai Panichayakorn
ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานี		ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานรถไฟฟ้า
Train Services
Station Services
Department Manager
Department Manager

นายตรีเพชร วงศ์นิวัติขจร		
Mr. Tripetch Wongniwatkajorn
ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Security Department
Manager

นายเมธา ทีฆกุล			
นายนพดล นิ่มพัชราวุธ		
Mr. Metha Teekakul
Mr. Noppadol Nimpatcharawuth
ผู้จัดการฝ่ายโครงการ		
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ำรุงระบบสนับสนุน
Project Department Manager
System Utility Maintenance
Department Manager
นายราชิต รักษาสัตย์
นายสุชาติ นิยมศิริวนิช
Mr. Rachit Rugsasat
Mr. Suchart Niyomsirivanich
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม		ผู้จัดการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน		
Engineering Department Administration Department
Manager
Manager
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ผู้บริหาร
Management
นายปิยชัย ชูเอม
นายสุชาติ เด่นกิจกุล		 Mr. Piyachai Chu-Ame
นายพรเทพ อาชาประดิษฐ์กุล		
Mr. Suchart Denkitkul
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ำรุงระบบควบคุม
Mr. Porntaep Archapaditkul
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนซ่อมบ�ำรุง และการสื่อสาร
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ำรุงระบบรถไฟฟ้า Maintenance Planning and Train Control & Communication
Rolling Stock Maintenance
Logistics Department
Maintenance Department
Department Manager
Manager
Manager

นายศุภะกร บุญศิริ
Mr. Suphakorn Boonsiri
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
Quality Department
Manager

รายงานผลการด�ำเนินการ
Operations Performance

นายฐากูร สิงหนิก			
Mr. Dhagool Singhanig
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม		
Training Department Manager

นายจิตติ บุศยรัตน์			
Mr. Jitti Bussayaratana
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department
Manager

นายพนา อังกาบ			
Mr. Pana Ungkap
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานเดินรถ		
Operations Control Department
Manager
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ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

Passenger Satisfaction

ปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการทั้งสิ้น 35 สถานี ดังนั้นการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการที่บริษัทฯ
จะน�ำข้อเสนอเหล่านั้นมาพัฒนาการบริการและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความคาดหวังความ
ต้องการเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

At present, BTSC operates the Sukhumvit and Silom Lines,
serving 35 BTS stations. The company has given high
priority to commuters’ suggestions in order to review
measures put in place to improve services and facilities,
according to particular demands for passenger satisfaction .

ปี 2560 ผลการส�ำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,727 ราย ใน 35 สถานี
โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสในภาพรวมได้คะแนน 3.77 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในด้านระบบความปลอดภัยได้รับความ
พึงพอใจ 4.05 ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดติดต่อ
กันมาทุกปี แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารที่ต่อการ
เดินรถที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ส่วนคะแนนด้านคุณภาพ/
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ 3.87 ด้านความ
น่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า 3.89 ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การให้ข้อมูล 3.84 ด้านการบริการของพนักงานสถานี 3.78 ด้าน
บัตรโดยสารและการตลาด 3.49 และด้านความคุ้มค่าในการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 3.74

In the 2017 Customer Satisfaction Survey conducted by
Suan Dusit Poll, Suan Dusit University, statistical data was
collected from a total of 2,727 passengers at 35 BTS
stations. Results show that the overall passenger satisfaction
rating of BTS services stands at 3.77 from a maximum
possible score of 5.00. The highest score was recorded
for Safety and Security at 4.05, which demonstrates that
passengers still trust in our international standards of
service and safety. Station Facilities were rated at 3.87,
Punctuality ( Service Reliability) 3.89, Public Relations and
Information 3.84, Staff Attitude & Manner 3.78, Ticketing
& Marketing 3.49 and Value for Money 3.74.
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ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน Operations Performance in
2017/18
2560/61
บีทเี อสซียงั คงรักษาความน่าเชือ่ ถือของความปลอดภัยและการให้
บริการที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง โดยตัวชีว้ ดั หลักในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ความน่าเชือ่ ถือของการให้
บริการ ความน่าเชือ่ ถือของรถไฟฟ้า และความน่าเชือ่ ถือของตัว๋ โดยสาร
ซึง่ ความน่าเชือ่ ถือของการให้บริการวัดจากเปอร์เซ็นต์คา่ ความตรง
ต่อเวลาในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร (Passenger Journey On Time:
PJOT) โดยมีเป้าหมายในการวัด คือผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางได้ตรง
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับความล่าช้าทีเ่ กิดขึน้ ที่
กินเวลาตัง้ แต่ 5 นาทีขนึ้ ไป ทัง้ นีค้ วามน่าเชือ่ ถือของการให้บริการ
ในปี 2560/61 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 99.85 เปอร์เซ็นต์ ตัวชีว้ ดั ต่อมาคือความ
น่าเชือ่ ถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนทีจ่ ะเกิดการขัดข้อง
โดยเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ คือไม่นอ้ ยกว่า 35,000 ตูก้ โิ ลเมตรต่อการ
ขัดข้อง 1 ครัง้ โดยในปี 2560/61 อยูท่ ่ี 87,960 ตูก้ โิ ลเมตรต่อการ
ขัดข้อง 1 ครัง้ ซึง่ ถือว่าลดลงเล็กน้อยหากเทียบกับปีกอ่ น แต่ยงั คง
บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ตัวชีว้ ดั สุดท้ายคือ ความน่าเชือ่ ถือของตัว๋
โดยสาร วัดได้จากจ�ำนวนเทีย่ วการเดินทางก่อนพบการขัดข้อง รวม
ถึงการขัดข้องของอุปกรณ์และจากการใช้บตั รโดยสารผิดวิธี โดยเป้า
หมายทีต่ งั้ ไว้จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15,000 ครัง้ ต่อการขัดข้อง 1 ครัง้ โดย
ความน่าเชือ่ ถือของตัว๋ โดยสาร ส�ำหรับปี 2560/61 อยูท่ ี่ 48,672 ครัง้
ต่อการขัดข้อง 1 ครัง้ ซึง่ ถือว่าท�ำได้ดกี ว่าเป้าหมายทีค่ าดการณ์ไว้

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 2017/18 were an average of 99.85 percent.
Train reliability measures the distance travelled before a
fault occurs. The target is set for not less than 35,000
car-kilometres per fault and BTSC recorded 87,960
car-kilometres per fault in 2017/18, exceeding the target,
although reliability dropped slightly from 2016/17. 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 2017/18 was recorded at 48,672
transactions per fault, staying above the target.

เป้าหมายประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Operations Performance against Target
ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ		

Performance Indicators

ความน่าเชือ่ ถือของการให้บริการ:
ค่าความตรงต่อเวลาในการเดินทาง
ของผูโ้ ดยสาร (PJOT)
Service Reliability:
Passenger Journey On Time

ความน่าเชือ่ ถือของรถไฟฟ้า
Train Reliability

ความน่าเชือ่ ถือของตัว๋ โดยสาร
Ticket Reliability

เป้าหมาย		

Target

ไม่ตำ�่ กว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์
Not less than 99.5 percent

ไม่นอ้ ยกว่า 35,000 ตูก้ โิ ลเมตรต่อการขัดข้อง
Not less than 35,000 car-km. per fault

ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 ครัง้ ต่อการขัดข้อง

Not less than 15,000 times before a failure

2560/61
2017/18

2559/60
2016/17

2558/59
2015/16

99.85

99.86

99.84

87,960

89,076

71,949

48,672

37,905

22,168
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การตลาด

Marketing

ในรอบปีที่ผ่านมา ฝ่ายการตลาดได้ด�ำเนินงานตามแผนการตลาด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อส รวมถึง
การกระตุ้นความถี่ในการใช้บริการของลูกค้าประจ�ำ อันจะน�ำมาซึ่ง
รายได้แก่บริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังได้จดั ให้มกี จิ กรรมทางการตลาด
อีกหลากหลายกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาสิทธิพเิ ศษต่างๆ จากร้านค้า
ร้านอาหาร และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบให้แก่ผใู้ ช้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อส
มีรายละเอียด ดังนี้

During the past year the Marketing Department was tasked
with achieving the key objectives of the company’s marketing
plan, focused on increasing the number of BTS SkyTrain
passengers, as well as stimulating the frequency of trips
by passengers traveling by BTS. To this aim the Marketing
Department launched several marketing activities, offering
special privileges to BTS SkyTrain passengers. Activities
undertaken were as follows:-

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เพือ่ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้าบีทเี อส
อันจะน�ำมาซึ่งฐานลูกค้าที่แข็งแรงให้แก่บริษัทฯ ทั้งยังเป็นการสร้าง
โอกาสในการดึงลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการ ฝ่ายการตลาดได้
จัดให้มีกิจกรรมการบริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียด
พอสรุปได้ ดังนี้
1. หนูด่วนชวนแวะ เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยมอบส่วนลดให้แก่ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
และหนูดว่ นบีทเี อส แฟนเพจ เมือ่ มาใช้บริการทีร่ า้ นค้า ร้านอาหาร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด ในปี พ.ศ. 2560 มีรา้ นค้า
ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 6 ร้านค้า ได้แก่ ร้านเดอะ ยูซซี ี
โอเรียนทอล, ร้านส้มต�ำเด้อ, ร้านทอดสมอ, ร้านเบรน เวค,
ร้านชาบู แล็บ และร้านวิคเคด
2. กิจกรรมมูฟวี่ เลิฟเวอร์ มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกหนูด่วน
บีทีเอส แฟนเพจ ที่ซื้อ เติมเงิน เติมเที่ยวการเดินทางตั้งแต่
500 บาทขึ้นไป เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยในรอบปีที่
ผ่านมามีการจัดให้สมาชิกได้ชมภาพยนตร์จ�ำนวน 8 เรื่อง
ได้แก่ วันเดอร์ วูแมน, วาเลเรียน แอนด์ เดอะ ซิตี้ ออฟ อะ ทาวซัน
แพลนเน็ต, เดอะ แบทเทิลชิป ไอแลนด์, เดอะ ฟอเรียนเนอร์,
เมอเดอร์ ออน ดิ โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส, เฟอร์ดินานด์, ดาวน์
ไซส์ซิ่ง และแปซิฟิคริม 2
3. หนูด่วนบีทีเอส แฟนเพจ ในปี พ.ศ.2560 ฝ่ายการตลาดได้
จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายซึง่ ใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์คในชีวิตประจ�ำวัน อันจะน�ำมาซึ่งฐานลูกค้าที่แข็งแรง
เกิดความภักดีในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มีผู้ให้ความ
สนใจติดตามหนูดว่ นบีทเี อส แฟนเพจกว่า 16,000 ฟอลโลเวอร์
มีกิจกรรมที่จัดเพื่อให้สมาชิกแฟนเพจร่วมลุ้นรับของรางวัล
จากพันธมิตรทางธุรกิจจ�ำนวน 14 กิจกรรม ได้แก่ วันสงกรานต์,
ต้อนรับเปิดเทอม, หนูด่วน 360 องศา, ชวนเพื่อนเลิฟมาหม�่ำ
ซีฟู๊ด, หนูด่วนชวนช้อป, ลุ้นรับสินค้าพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์
เรื่อง วอร์ ออฟ เดอะ แพลนเน็ต ออฟ ดิ เอป, กิจกรรม
หน้าฝน, กิจกรรมร่วมกับโรงแรม เซนต์ รีจสิ (3 ครัง้ ), หนูดว่ น
บีทีเอส นาว โชว์วิ่ง, กิจกรรมแจกสินค้าพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์
เรือ่ ง เมอเดอร์ ออน ดิ โอเรียนทัล เอ็กสเพรส, หนูดว่ นบีทเี อส
เธียเตอร์ และกิจกรรมร่วมกับร้านแมนฮัตตัน ฟิช มาร์เก็ต

4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ายการตลาด
ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย
เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ซุปเปอร์ เซล, นิทรรศรัตนโกสินทร์, ร่วมกับ
เอฟดับบลิวดี จัดกิจกรรมจับสลากชิงโชค “เต็มแม็กซ์กับชีวิต
ยกระดับ” และกิจกรรมฉลอง 18 ปี บีทีเอส ร่วมกับบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
“ยกขบวนเที่ยวญี่ปุ่นกับ กอล์ฟ พิชญะ”
5. กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจน�ำลูกค้า
ที่ชนะการคัดเลือกเข้ามาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ ร่วมกับ
ฟาร์มโชคชัย จัดกิจกรรม “โตมากับสองนม” เป็นกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก
จัดร่วมกับ ร้านวิคเคด สยาม แสควร์ วัน
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
ฝ่ายการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย
ภาพยนตร์, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ, สถาบันการเงิน,
ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย และผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง
มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ซื้อ เติมเงิน เติม
เที่ยวเดินทางที่ห้องจ�ำหน่ายตั๋ว เพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารที่ได้รับ
การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และบริษทั ฯ
ยังได้รับรายได้จากค่าด�ำเนินการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ กรุงศรี
เครดิต การ์ด, ธนาคารซิตี้ แบงก์, ดีแทค, เอฟดับบลิวดี, บางจาก,
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด
ในส่วนของการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารจ�ำนวนมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าองค์กร, กลุ่มโรงแรม, กลุ่มบริษัทตัวแทน
การท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ในปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าที่ท�ำ
รายได้สูงสุดให้แก่บริษัทฯ คือ กลุ่มลูกค้าองค์กร ส�ำหรับลูกค้าใน
กลุ่มอื่นๆ ยอดขายยังต�่ำกว่าปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมยังไม่กระเตือ้ งขึน้ เท่าใดนัก ประกอบกับบริษทั ฯ ก�ำลังจะเปิด
ให้บริการส่วนต่อขยายท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องยกเลิกการใช้บัตร
โดยสารแบบแม่เหล็ก และท�ำการพัฒนาบัตรโดยสารแบบใหม่เพื่อ
รองรับการเดินทางไปสู่ส่วนต่อขยายดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับ
สินค้าที่จะน�ำเสนอขายแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ข้างต้น อย่างไรก็ดี ฝ่าย
การตลาดยังคงรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และพยายามหาลูกค้า
รายใหม่อย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายการตลาดยังได้ประสานงานในการจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น การจัดให้มีเครื่องรับจ่ายเงิน
อัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่บุคคล
ภายนอกเพื่อการจัดกิจกรรม รวมถึงการถ่ายท�ำภาพยนตร์, ละคร,
สารคดี เป็นต้น อันน�ำมาซึ่งรายได้ส่วนเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

Customer Relationship Management (CRM)
The Marketing Department continues to explore ways of
expanding our customer base and building strong relationships
between customer and organization. We continue to develop
strategies aimed at finding the best ways to satisfy customers’
needs and to enhance loyalty. In this respect the following
CRM activities were undertaken:
1. Nuduan Recommends: Annual campaign offering
special discounts to BTS SkyTrain Passengers and
Nuduan BTS Fan Page members. Passengers are
able to join this campaign by following certain rules
and conditions before qualifying for a range of
privileges at participating restaurants. There are
currently six restaurants participating in this campaign:
The UCC Oriental, Somtum Der, Tossmor, Brainwake,
Shabu Lab and Wicked.
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win premium products from the movie named
‘Murder on the Orient Express’, Nuduan BTS Theater,
and ‘BTS x The Manhattan Fish Market’.
4. Marketing Promotion: The Marketing Department

partnered with several business partners to offer
special promotions and privileges for BTS SkyTrain
Passengers, such as the MBK Center Super Sale,
Rattanakosin Exhibition Hall, FWD Life Insurance
Public Company Limited, and Total Access
Communication Public Company Limited (Dtac).

5. Customer Relationship Activities: The Marketing

Department again partnered with several business
operators to launch activities during special public
festivals, including Mother’s Day with ‘Chokchai
Farm’, and Valentine’s Day at the ‘Wicked@ Siam
Square 1’ restaurant.
Privileges for BTS SkyTrain Passengers

In partnership with marketing and business partners,
including movie distributors, cellular phone service providers,
financial institutions, insurance companies and fuel suppliers,
we have been able to provide many different promotional
privileges for BTS SkyTrain passengers when adding trips
or value to their cards at BTS ticket offices. Consequently,
we have increased revenue and direct profit from each
campaign. Business operators who partnered with BTS
2. BTS Movie Lover: Annual campaign offering special SkyTrain in 2017 were KRUNGSRI Credit Card, Citibank,
privileges for BTS SkyTrain Passengers and Nuduan DTAC, FWD, Major Cineplex, TMB Bank Public Company
BTS Fan Page members. Passengers receive special Limited., and Bangkok Smartcard System Co., Ltd.
privileges for free movie tickets when purchasing,
adding trips or a minimum of 500 Baht on a BTS In terms of Bulk-Purchase Tickets, our Business Development
card, as well as joining special activities on the Division is continuously developing and expanding markets
Nuduan BTS fan page. Over the past year there to cover both domestic and international customers.
were 8 movies presented under this campaign: Customized BTS tickets have become trendy among
Wonder Woman, Valerian and the City of a Thousand organizations such as corporate clients, hotels, travel
Planets, The Battleship Island, The Foreigner, Murder agencies and government organizations. In the past year,
on the Orient Express, Ferdinand, Downsizing, and the top earning customers were corporate clients. Among
other customers sales are still lower than in 2016, due to
Pacific Rim 2.
slowly recovering economic conditions. The other major
3. Nuduan BTS Fan page: In 2017 the Marketing reason is that BTS SkyTrain is launching new services on
Department organised many activities through line extensions, leading eventually to the cancelation of
Facebook channels. We realized that effective CRM the use of magnetic type cards. However, the Marketing
needs good social media coverage in order to better Department continues to maintain good relationships with
serve customers` interests and to reach target existing customers, as well as actively promoting to potential
groups directly. Currently our Nuduan BTS Fan new ones.
page has more than 16,000 followers for whom we
have organized 14 activities, awarding prizes from Our Marketing Department also coordinates the provision
our 14 partners. Activities included the Songkran of customer service facilities at BTS SkyTrain stations,
Festival activity, Back to School, Nuduan 360 such as Automated Teller Machines (ATMs) and Tourist
Degree, Seafood Lover with Friend, Nuduan Chuan Information Centers (TIC). In addition, we provide areas
Shop, premium product prizes from the movie for rent and event organization, marketing and promotional
named ‘War for the Planet of the Apes’, Rainy activities, as well as arranging use of BTS premises for
season activities, ‘BTS x The St. Regis Bangkok’ commercial photography purposes, all of which brings in
(3 times), Nuduan Now Showing, with a chance to additional revenue for the company as well.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกือบ 2 ทศวรรษแล้วที่ บีทีเอสซีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของสังคมคนกรุงเทพฯ นอกจากจะมีหน้าที่หลักคือการ
ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนแล้วบริษัทฯยังให้
ความส�ำคัญในการท�ำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด โดยร่วม
กับสภากาชาดไทย ให้พนักงานบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน
เพื่อสร้างจิตส�ำนึก และการมีส่วนร่วมของการช่วยเหลือสังคมให้
กับพนักงานในองค์กร ซึ่งตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 - มีนาคม
2561 มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิตจ�ำนวน 704 คน ได้โลหิตจ�ำนวน
ทั้งหมด 281,600 ซีซี

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
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Social Responsibility
และการช่วยเหลือผู้ป่วยในการท�ำ CPR อย่างถูกวิธี โดยโรง
พยาบาลวิภาวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที

บีทีเอสซีเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการกีฬา ซึ่งนอกจากจะส่งผล
ดีต่อสุขภาพแล้วยังสามารถสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีต่อไปในภาย
ภาคหน้า จึงได้ให้การสนับสนุนการกีฬาให้กับสามคมต่างๆโดย
ในปี 2560 ได้สนับสนุนงบประมาณร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในการจัดการแข่งขัน ว่ายน�ำ้ เทเบิลเทนนิส เทควันโด
และกีฬาแบดมินตัน อีกทั้งยังได้เป็นสปอนเซอร์หลักให้สโมสรทีม
ฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี ของสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในการ
บีทีเอสซีมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง แข่งขันฟุตบอลอาชีพ ‘ดิวิชั่น’ ติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 ปี เริ่ม
การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
เป็น กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มเยาวชน
กลุ่มนักปั่นจักรยาน หรือกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวผู้พิการ บีทีเอสซี ได้จัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้าปีที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี พร้อมทั้งมีขั้นตอนปฏิบัติ ทุกปี เพื่อให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สถานีที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือ ทุกกลุม่ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยในปีนจี้ ดั ขึน้ ตัร้ ะหว่าง วันที่ 25 - 28
เบื้องต้นแก่ผู้พิการที่เข้ามาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า ในปี 2560/61 พฤษภาคม 2560 ที่สถานีบางนา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,00 คน
มีผู้พิการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากถึง 1,012,113 คน เพิ่ม รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพรวมทั้งสิ้น
ขึ้นกว่า 67,113 คน จากจ�ำนวน 945,000 คน ในปี 2559/60 9 สถานี และโปรแกรมตรวจสุขภาพกว่า 20 รายการ ประกอบด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบนสถานี สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจและปอด สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานี
เพิ่มขึ้น อาทิ การติดตั้ง ลิฟต์ส�ำหรับรถเข็นคนพิการ (Stair Lift) กระดูกและข้อ สถานีรักตับ สถานีแพทย์แผนไทย สถานีฟัน และ
ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และการติดตั้งเข็มขัดล็อกวีลแชร์ สถานีส่งเสริมสุขภาพ โดยบีทีเอสซีจัดงานร่วมกับ 14 หน่วยงาน
( Wheel Chair )ในขบวนรถ อีกทั้ง บริษัทฯได้สนับสนุนงบประมาณ ชั้นน�ำดังนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย
ในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมแสดงศักยภาพคนพิการในงาน การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย
‘Good Society Expo’ ซึ่งเป็นงานรวมพลังอาสาสมัครระดับ ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล
ประเทศในการน�ำเสนอศักยภาพและผลงานของคนพิการในการ วิภาวดี โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์เนชัน่ แนล หนองแขม โรงพยาบาล
กล้วยน�้ำไท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ท�ำประโยชน์ให้กับสังคม
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ในโอกาสส�ำคัญต่างๆ บีทเี อสซีได้ให้ประชาชนได้โดยสารรถไฟฟ้าฟรี โรงพยาบาลมารมย์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เช่น วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษษยน 2560 บริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุโดยได้ให้สมาชิกในครอบครัว น�ำผู้ บีทีเอสซีเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วย
สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่งรถไฟฟ้าฟรี เพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ งานในต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานและรับฟังการ
ต่างๆ ในเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพมหานคร วันพ่อแห่งชาติ บรรยาย เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน การบริหารงานรถไฟฟ้า
5 ธันวาคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 เด็กที่ที่มี การเดินรถไฟฟ้า และการซ่อมบ�ำรุงรักษา เพื่อเป็นการให้ความรู้
ส่วนสูงไม่เกิน 140 เซ็นติเมตร เดินทางพร้อมผู้ปกครองนั่งรถไฟฟ้า กับนักเรียนนักศึกษา โดยตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 - มีนาคม
ฟรี ตลอดเส้นทางรวมทั้งส่วนต่อขยาย และในวัน Car Free Day 2561 มีจ�ำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 4,120 คน โดยแยกได้ดังนี้
ระดับอนุบาล 95 คน ระดับประถมศึกษา 912 คน ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มนักปั่นจักรยานจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารเช่นกัน
293 คน ระดับอุดมศึกษา 956 คน หน่วยงานภาครัฐ 225 คน
นอกจากการเป็นผู้ให้บริการที่ดีแล้ว ในด้านความปลอดภัยของ หน่วยงานเอกชน 384 คน องค์กรและมูลนิธิ 1,255 คน
ผู้โดยสารที่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น และหลากหลายอายุ ดังนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกันในเรื่องของการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกระทันหัน กิจกรรม ‘สถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ’ เป็นกิจกรรม
ของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียนพลัน ที่บริษัทฯจัดขึ้นตามนโยบาย CSR ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อ
บีทีเอสซี จึงได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED บนสถานี ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เนื่องจากบริษัทฯได้
ที่มีผู้โดยสารหนาแน่นใน 12 สถานี ได้แก่ สถานีหมอชิต อนุสาวรีย์ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาอันเป็นรากฐานที่ส�ำคัญใน
ชัยสมรภูมิ พญาไท สยาม ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช การพัฒนาสังคมไทย ดังนั้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ
ช่องนนทรี สถานีบางหว้า ส�ำโรง และสถานีศาลาแดง โดยติดตั้ง จึงจัดกิจกรรม สถานีส่งความสุขสถานี 13 ที่โรงเรียนสีวะรา
ใกล้กับห้อง First Aid ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติดังกล่าว มี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งต้องการความช่วยเหลือในด้านการเรียน
วิดีโอภาพเสียงและข้อความบนหน้าจอรองรับทั้งภาษาไทย และ การสอน คณะผูบ้ ริหารบีทเี อสซี จึงได้นำ� พนักงานจิตอาสา เดินทาง
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้งาน นอกจากนั้น บริษัทฯได้จัดการฝึกอบรม ไปเลี้ยงอาหารกลางวัน บริการตัดผม และตรวจสุขภาพ ให้นักเรียน
ให้กับพนักงานสถานีทุกคนสามารถ ใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และชาวบ้านในชุมชน โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล

For almost 2 decades now BTSC has been a part of the
everyday lives of Bangkok citizens. Not only has BTSC
been a mass transit service provider, but also a constant
contributor to society. To instill the mindset of being givers
to society within the organization, BTSC, in collaboration
with the Thai Red Cross Society, has held blood donation
event for its employees every 3 months. From April 2017
- March 2018, 704 employees participated in this event,
yielding 281,600 cc of blood for the Red Cross.
BTSC values providing equal service accessibility to every
passenger group, ranging from families, seniors, children,
tourists, cyclists and to people with disabilities. Registered
disabled passengers are able to commute by BTS free of
charge. At BTS stations, personnel with disability care
training are manned and readily available to provide any
primary assistance for disabled passengers within the
station vicinity. In 2017/18, there were 1,012,113 disabled
passengers who traveled free of charge, an increase of
67,113 from 2016/17. Furthermore, BTS has installed
additional equipment to help facilitate disabled passengers,
for instance, a stair lift for the disabled at the National
Stadium Station and wheelchair safety belts in trains. In
addition, BTS has allocated a budget for sponsoring the
‘Good Society Expo’ - an exhibition showcasing the potential
and accomplishments of the disabled in contributing to
social improvement.
On special occasions such as the Songkran festival between
13th - 15th April 2017, citizens could travel by BTS for free.
BTSC also values senior citizens. On Father’s Day, 5th
December 2017, any senior citizens aged 60 and above
who were accompanied by their family members were able
to commute by BTS free of charge. The aim of this activity
was to promote family traveling within Bangkok. Similarly,
on Children’s Day, 13th January 2018, the fare for all routes
was waived for children less than 140 centimeters in height
who were accompanied by their parents. In a similar fashion,
cyclists could enjoy the same fare waiver scheme on Car
Free Day as well.
In addition to providing an excellent transportation service,
BTS strives to improve its safety features to accommodate
a continuously increasing number of passengers from
various age groups. To be proactively prepared for medical
emergencies such as acute heart failure, BTS has installed
Automated External Defibrillators (AEDs) close to the First
Aid rooms in the 12 busiest stations, including Mo Chit, Victory
Monument, Phaya Thai, Siam, Chidlom, Asok, Phrom

Phong, On Nut, Chong Nonsi, Bang Wa, Samrong, and
Sala Daeng. The AEDs come with an on-screen visual
and audio demonstration, giving instructions in both Thai
and English. Moreover, every BTS staff member has been
trained to administer CPR and to use the AEDs by Vibhavadi
Hospital, preparing them to be capable of promptly providing
appropriate medical assistance to passengers in cases of
emergency.
BTSC appreciates the important role that sports play in
improving physical health and fostering moral development
in children. In this regard, BTSC has sponsored several
sports associations and events. In 2017, BTSC and the
Sport Association of Bangkok co-sponsored sports competitions
including swimming, table tennis, taekwondo, and badminton.
In addition, BTSC has been the main sponsor for Angthong
Football Club of Angthong Sport Association in the
professional league ‘Division’ for 7 consecutive years since
2011.
BTSC held its annual event the 15th ‘Sky Clinic’, to provide
free basic health check-ups and health education for any
citizens that were interested. The event was held between
25th - 28th May 2017 at Bang Na station, servicing more
than 1,500 participants. The event was divided into 9
check-up stations, including a Diabetes station, Heart and
Lungs station, Cancer station, Eye station, Bones and
Joints station, Liver station, Traditional Thai Medicine
station, Dental station, and Wellness Promotion station.
The participants were able to receive a total of more than
20 check-ups for free. This event was made possible
through the collaboration between BTSC and 14 leading
health organizations, namely the Faculty of Dentistry of
Mahidol University, Thai Traditional Medicine College of
Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Department of Health, RSU Healthcare,Liver Foundation
of Thailand, Vibhavadi Hospital, Vichaivej Hospital International
Nong Khaem, Kluaynamthai Hospital, Thainakarin Hospital,
Chaophya Hospital, Mettapracharak Hospital (Wat Rai
Khing), Theptarin Hospital, Manarom Hospital, and Chularat
3 Inter Hospital.
For education and knowledge sharing purposes, BTSC
welcomes all educational institutes nationwide as well as
international institutions to visit BTSC and learn about the
mass public transport system and Sky Train management,
operation, and maintenance. From April 2017 to March
2018 BTSC received a total of 4,120 visitors. Visitors
comprised of 95 kindergarten students, 912 primary school
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

วิภาวดี พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน และได้ปรับปรุง
โรงเรียน สนามเด็กเล่น ลานเอนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องน�้ำ
อุปกรณ์บอร์ดหน้าห้องเรียน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนให้กับโรงเรียนตามที่ต้องการ

students, 293 secondary school students, 956 higher
education students, 225 government agency personnel,
384 private sector personnel, and 1,255 organization and
foundation members.

ทุกปี บีทเี อสซี ได้จดั ทอดกฐินในนามกลุม่ บริษทั บีทเี อส พร้อมทัง้
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโรงเรียนซึ่งในปี 2560 ได้
มอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน 16 โรงเรียน รวม 81 ทุน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา 54 ทุน ทุนละ 2,00 บาท และ มัธยมศึกษา
27 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000 บาท อีก
ทั้งยังได้มอบเงินให้กับ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ เพื่อเป็นทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีอีกด้วย

Appreciating the utmost importance of education as the
foundation of the country, on 19th May 2017, BTS Group
initiated the ‘Next Station Happiness by BTS Group’. This
activity was held as part of the CSR policy of the BTS Group
with the purpose of addressing and responding to the
needs of schools in distant rural areas. The company
organized the 13th ‘Next station Happiness by BTS Group,
activity at Seewara School in Pak Thor district Ratchaburi,
where assistance and support was needed. A group of
volunteers led by the BTS management visited the school
to provide free lunch, haircuts, amenity and survival packs,
as well as physical check-ups for the students and locals
by doctors and nurses from Vibhavadi Hospital. The
volunteers also renovated the school facilities such as the
playground, multi-purpose activity area, library, restrooms,
and teaching boards. Other teaching equipment and media
which the school was still lacking of were also given.

และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของวงดุริยางค์ของนิสิตของ
สถาบันการศึกษาของไทยให้เป็นที่รู้จัก บีทีเอสซีได้สนับสนุนงบ
ประมาณให้ วงดุริยางค์เครื่องลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
เป็นวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในการประกวดดนตรี
Asian Symphony Band Competition ไปประกวดดนตรีโลกครัง้ ที่
18 ณ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ระหว่างวันที่ 16 - 30 กรกฎาคม
2560

การด�ำเนินธุรกิจของรถไฟฟ้าบีทีเอส จะควบคู่กันไปกับการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน Annually BTSC holds a Buddhist ‘Kathin’ alms giving
คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน
ceremony and rewards scholarships to students in various
schools. In 2017, BTSC granted students in 16 different
schools a total of 81 scholarships, including 54 primary
school scholarships (worth 2,000 Baht each) and 27
secondary school scholarships (worth 3,000 each), amounting
to a grand total of 189,000 Baht. In addition, BTSC has
also financially donated education funds to the Thawi
Bunyaket Foundation for good students with financial
difficulties. In order to expand the boundary of musical
prowess and recognition of musical bands in Thai education
institutes, BTSC has sponsored the woodwind band of
Kasetsart University, the winner of the Asian Symphony
Band Competition, to participate in the 18th World Music
Contest in The Kingdom of the Netherlands from 16th- 30th
July 2017.

BTS strives to operate its business by not only contributing
towards the improvement of society, the economy, and
the environment, but also with consideration for the
betterment and well-being of its stakeholders, be they the
employees, business partners, customers, or the community
as a whole.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป

General Information

ข้อมูลบริษัท:

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

Website

1. Mass Transit Business
2. Media Business
3. Services Business
www.bts.co.th

0 2617-7300

Telephone

0 2617-7300

โทรสาร

0 2617-7133

เลขทะเบียนบริษัท

0107539000243

ทุนจดทะเบียน

4,016,783,413.25 บาท

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

4,016,783,413.25 บาท

0 2617-7133
0107539000243
Baht 4,016,783,413.25
Baht 4,016,783,413.25
16,067,133,653 Shares

จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน
(หุ้นสามัญ)

16,067,133,653 หุ้น

Facsimile
Registration No.
Registered Capital
Registered Paid-up Capital
No. of Shares
(Ordinary Share)
Par Value

มูลค่าหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

Auditor

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-0777 โทรสาร : 0 2264-0789-90
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579

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
Miss. Waraporn Prapasirikul
Certified Public Accountant No. 4579

ชื่อบริษัท

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

1000 อาคารบีทเี อส ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภทธุรกิจ

1. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
2. ธุรกิจสื่อโฆษณา
3. ธุรกิจบริการ

เว็บไซต์

www.bts.co.th

โทรศัพท์

Baht 0.25 per share
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Subsidiaries and Associates Information:

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

As of 31 March 2018

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

Company

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

สถานที่ตั้ง

1000 อาคารบีทเี อส ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2617-7300
โทรสาร: 0 2617-7143

1,000,000

100.00

ธุรกิจให้บริการเครือข่าย
สื่อโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชน (ระบบรถไฟฟ้า
บีทีเอส) และสื่อโฆษณา
ในอาคารส�ำนักงานและ
อื่นๆ
ธุรกิจให้บริการสื่อ
โฆษณา (ปัจจุบันหยุด
ประกอบกิจการ
เนื่องจากการสิ้นสุด
สัญญาใน Tesco Lotus)

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสาร: 0 2273-8883

721,366,542.80

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสาร: 0 2273-8883

10,000,000

บจ. 888 มีเดีย

ธุรกิจให้บริการและ
รับจ้างผลิตสื่อโฆษณา

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสาร: 0 2273-8883

20,000,000

100.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย)

บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี)
มีเดีย กรุ๊ป

ธุรกิจให้บริการสื่อ
โฆษณาในอาคาร
ส�ำนักงาน

10,000,000

100.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย)

บจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย
(มาเลเซีย)

ธุรกิจการให้บริการสื่อ
โฆษณา

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถ. วิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2273-8884
โทรสาร: 0 2273-8883
ห้อง 6.05, ชัน้ 6, อาคารเคพีเอ็มจี, 8ซอย 1, บัน
ดาร์อตู ามา, 47800 เพทาลิง จายา, สลังงอร์,
มาเลเซีย โทรศัพท์: +60 3749 55000

29,154,175
(ริงกิตมาเลเซีย)

100.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วีจไี อ โกลบอล มีเดีย)

บจ. เดโม เพาเวอร์
(ประเทศไทย)

ธุรกิจให้บริการสาธิต
สินค้า

3,000,000

40.00
(ถือหุน้ โดย บมจ. วีจไี อ
โกลบอล มีเดีย)

2. ธุรกิจสื่อโฆษณา
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

บมจ. มาสเตอร์ แอด

บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป

บจ. ดิ ไอคอน วีจีไอ

บจ. ซูพรีโม มีเดีย

บจ.กรุ๊ปเวิร์ค

บจ. ไทเทเนียม คอมพาส

ธุรกิจให้บริการระบบ
ขนส่งมวลชน

1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2 023 7077
โทรสาร: +66 (0) 2 250 7102

ธุรกิจให้บริการและ
รับจ้างผลิตสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย

ชัน้ 4 - 6, 1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2938-3388
โทรสาร: 0 2938-3489

343,891,036.60

ธุรกิจให้บริการด้านการ
ตลาดและการให้เช่า
พื้นที่โฆษณาภายใน
บริเวณพื้นที่ของ
สนามบิน

15/1-3 อาคารสุโขทัยแกรนด์ ถนนสุโขทัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: +66 (0) 2697 9944
โทรสาร: +66 (0) 2697 9945

85,700,000

ธุรกิจให้บริการสื่อ
โฆษณา

989 อาคารสยามพิวรรธ์ทาวเวอร์
ชั้น 11 ยูนิตเอ ½ ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2118 2211
โทรสาร: +66 (0) 2658 0090

1,000,000

ธุรกิจให้บริการสื่อ
โฆษณา

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2658 1000
โทรสาร: +66 (0) 2658 1022
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 2 ซอยอโศก
ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1,000,000

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ส�ำนักงาน และ/
หรือ พื้นที่ท�ำงาน
ชั่วคราว
ธุรกิจให้บริการสื่อ
โฆษณา

ยูนิต ซี508, ล็อคซี, จตุรัสเคเลนา, จาลาน,
47301 ทาลิง จายา, สลังงอร์, มาเลเซีย
โทรศัพท์: +60 3749 55000

6,250,000

1,000,000
(ริงกิตมาเลเซีย)

1. Mass Transit Business

Type of
Business

Address

Paid-up Capital
(Baht)

Shareholding
(%)

Mass Transit
services Business

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

1,000,000

100.00

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

721,366,542.80

48.59

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.)

888 Media Co., Ltd.

Providing
advertising media
service

20,000,000

100.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

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

Providing
advertising media
service in office
buildings

10,000,000

100.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

VGI Global Media
(Malaysia) Sdn Bhd

Providing
advertising media
service

MYR 29,154,175

100.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

Demo Power (Thailand) Co.,
Ltd.

Providing product
demonstration
service

3,000,000

40.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

Master Ad Public
Company Limited

Providing service
and producing
out-of-home media
materials

343,891,036.60

48.47
(held by VGI Global
Media Plc.)

Aero Media Group Co.,
Ltd.

Providing marketing
services and
advertising medias
located within
airport area

85,700,000

30.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

The Icon VGI Co., Ltd.

Providing
advertising media
service

1,000,000

25.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

Supremo Media Co., Ltd.

Providing
advertising media
service

1,000,000

20%
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วีจไี อ โกลบอล มีเดีย)

25%
(held by VGI Global
Media Plc.)

Groupwork Co., Ltd.

6,250,000

19.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วีจไี อ โกลบอล มีเดีย)

Real estate rental
business for office
space and / or
temporary
workspace.

21 TST Tower, 9th Floor,
Viphavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel: 0 2273-8884
Fax: 0 2273-8883
21 TST Tower, 9th Floor,
Viphavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel: 0 2273-8884
Fax: 0 2273-8883
Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower,
8 First Avenue, Bandar Utama,
47800 Petaling Jaya, Selagor
Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3749 55000
1126/2, New Petchaburi Road,
Makkasan, Ratchathewi,
Bangkok, 10400
Tel: +66 (0) 2 023 7077
Fax: +66 (0) 2 250 7102
Floor 4th - 6th, 1 Soi Ladprao 19,
Ladprao Road, Chompol,
Chatuchak, Bangkok, 10900
Tel: +66 (0) 2938 3388
Fax: +66 (0) 2938 3489
115/1-3, Sukhothai Grand
Building, Sukhothai Road, Dusit,
Bangkok 10300
Tel: +66 (0) 2697 9944
Fax: +66 (0) 2697 9945
989, Siam Piwat Tower, Floor
11 Unit A ½, Rama 1 Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2118 2211
Fax: +66 (0) 2658 0090
989, Siam Piwat Tower, Floor
20 Rama 1 Road, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2658 1000
Fax: +66 (0) 2658 1022
219/2, Asok Tower, Floor 2, Soi
Asok, Sukhumvit 21 Road,
Klong Toey Nua, Wattana,
Bangkok 10110

20%
(held by VGI Global
Media Plc.)

Titanium Compass Sdn Bhd

Providing
advertising media
service

MYR 1,000,000

19.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

1. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์
เซอร์วิสเซส

ข้อมูลทั่วไป
General Information

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

BTS Infrastructure
Services CO.,LTD.
2. Media Business

48.59

100.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย)

48.47
(ถือหุน้ โดย บมจ. วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย)
30.00
(ถือหุน้ โดย บมจ. วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย)
25.00
(ถือหุน้ โดย บมจ. วีจไี อ
โกลบอล มีเดีย)
25%
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วีจไี อ โกลบอล มีเดีย)

Unit C508, Block C, Kelena
Square, Jalan, 47301 Petaling
Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia Tel: +60 3749 55000
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ข้อมูลทั่วไป
General Information

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

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

Subsidiaries and Associates Information:

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
บริษัท
3. ธุรกิจบริการด้านดิจิตอล
บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์

บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด
ซิสเทม

ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป
General Information

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

As of 31 March 2018
สถานที่ตั้ง

ทุนช�ำระแล้ว
(บาท)

การถือหุ้น
(ร้อยละ)
90.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วีจไี อ โกลบอล มีเดีย)

ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทอื่น และให้
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชัน้ 19 และ 24
ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2617-8338
โทรสาร 0 2617-8339

1,200,000,000

ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
(e-money) และระบบตั๋ว
ร่วม (common ticketing
system) ส�ำหรับระบบ
ขนส่งมวลชนและร้านค้า

21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชัน้ 19 และ 24
ถ. วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2617-8338
โทรสาร 0 2617-8339

400,000,000

90.00
(ถือหุน้ โดย บมจ.
วีจไี อ โกลบอล มีเดีย)

Company
3. Digital Services Business

Type of
Business

Address

Paid-up Capital
(Baht)

BSS Holdings Co., Ltd.

Investing in other
companies’
securities and
provide e-money
services.

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

1,200,000,000

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

Shareholding
(%)

90.00
(held by VGI Global
Media Plc.)

90.00
(held by VGI Global
Media Plc.)
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โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

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

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

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

Capital Structure

หลักทรัพย์ของบริษัท

Securities of BTSC

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,016,783,413.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 16,067,133,653 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,016,783,413.25 บาท

หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�ำนวนทั้งหมด 4 ชุด จ�ำนวนที่เสนอขายทั้งหมด 22,000,000 หน่วยๆ ละ
1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง จ�ำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 หุ้นกู้ดังกล่าว
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ A-(tha) ตามรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้

จ�ำนวน (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ชุดที่ 1

5,500

ร้อยละ 2.46 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชุดที่ 2

2,200

ร้อยละ 2.85 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชุดที่ 3

4,100

ร้อยละ 3.30 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ชุดที่ 4

10,200

ร้อยละ 3.87 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุ /ก�ำหนดการไถ่ถอน

Registered Capital
As of 31 March 2018, 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
As of 31 March 2018, BTSC has issued and offered four tranches of debentures, with the total amount of 22,000,000 units
of 1,000 Baht, the total value is 22,000 Million Baht. These debentures are named, unsubordinated, unsecured and non
escrowed. As rated by Fitch Rating Company Limited on 19 January 2018, the debentures are rated A-(tha) for their
creditability. the debentures are as follows:
Debentures Amount (mil ion Baht)

Interest rate per annum

Maturity / Redemption Due Date

Set 1

5,500

2.46%
Pay interest every 6 months
2.85%
Pay interest every 6 months
3.30%
Pay interest every 6 months
3.87%
Pay interest every 6 months

3 years
10 November 2019
5 years
10 November 2021
7 years
10 November 2023
10 years
10 November 2026

อายุ 3 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน 10 พฤศจิกายน
2562
อายุ 5 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน 10 พฤศจิกายน
2564
อายุ 7 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน 10 พฤศจิกายน
2566

Set 2

2,200

Set 3

4,100

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน 10 พฤศจิกายน
2569

Set 4

10,200

Shareholders of BTSC
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น			
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		
อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) 15,659,384,750 				
97.46
2. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด		
85,491,898 				
0.53
3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย			
76,000,000 				
0.47
4. บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จ�ำกัด		
60,869,685 			
0.38
5. ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ			
25,788,870 				
0.16
6. บริษัท บี.กริมแอนโก จ�ำกัด
25,344,632 				
0.16
7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ำกัด
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

As of 31 March 2018, 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
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Dividend Payment Policy
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Dividend Payment Policy of BTSC

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ เช่น ก�ำไร
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ก�ำไร (ขาดทุน) จากการฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยจ่ายตามแผนฟื้นฟูกิจการ และค่าเสื่อมราคา ซึ่งในการ
จ่ายเงินปันผลบริษัทจะพิจารณา (1) ส�ำรองตามกฎหมาย (2) ข้อจ�ำกัดในการก่อหนี้ของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ และ (3)
ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ต้องการส�ำหรับปีถัดไปโดยพิจารณาร่วมกับประมาณการกระแสเงินสด

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.

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

Dividend Payment Policy of Subsidiaries

บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน
ข้อก�ำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตโดยไม่ได้ก�ำหนดอัตราการจ่าย
เงินปันผล ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปีของแต่ละบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน สภาพคล่องของบริษัทฯ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทย่อย
การจัดการ			
โครงสร้างการจัดการของบริษัท

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.

Management

		 Organization Structure

s

กรรมการของบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
		
ชื่อ					
ต�ำแหน่ง
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�ำนาจลงนามแทนบริษัท

นายคีรี กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

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.

Board of Directors

As of 31 March 2018, 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.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้
ดังนี้
1. ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนแต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ
ไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อน ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจ�ำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม
4. กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งต้องท�ำหนังสือใบลาออก โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบลาออก
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
7. นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) และ (6) แล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ โดยทุกครั้งที่กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ หรือ
มีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการจะร่วมกันหารือเพื่อก�ำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความ
สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอ�ำนาจ
ก�ำหนดรายชื่อกรรมการท่านใดหรือหลายท่านเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัทก็ได้
คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
		ชื่อ						
ต�ำแหน่ง
1. นายคีรี กาญจนพาสน์			
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา			
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา			
กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา			
กรรมการบริหาร และ รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายบริหาร
5. นายคง ชิ เคือง            		
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน
6. ดร.อาณัติ อาภาภิรม			
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

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

โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

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.
1. 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.
2. At the shareholders meeting, the shareholders shall elect directors in accordance with the following rules and
procedures:
(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.
3. 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.
4. The retiring directors may be re-elected.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

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 2017 until 31 March 2018, there have been 7 meetings of the Board of Directors.

Executive Committee

As of 31 March 2018, 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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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของ
โครงการ
5. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจ�ำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายหรือข้อก�ำหนดของหน่วย
งานราชการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
		
ชื่อ					
ต�ำแหน่ง
1. ดร.อาณัติ อาภาภิรม			
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
2. พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล			
กรรมการที่ปรึกษา
3. นายคม พนมเริงศักดิ์			
กรรมการที่ปรึกษา
4. นายประจักษ์ มโนธรรม			
กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งสมาชิกในคณะ
กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
		
ชื่อ					
ต�ำแหน่ง
1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร			
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์			
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายมนู อรดีดลเชษฐ์			
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา			
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกวิน กาญจนพาสน์			
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
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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 2018, 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 2018, 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
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควร
จะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เปรียเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของบริษัท
2. พิจารณาโครงสร้าง จ�ำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสมให้
แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียน
อื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์
กับบริษัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบส�ำคัญแสดงสิทธืที่จะซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่
กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่
ก�ำหนดโดยกฎหมายหรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ

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;

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

Audit Committee

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
		
ชื่อ					
ต�ำแหน่ง
1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร			
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์			
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายมนู อรดีดลเชษฐ์			
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

As of 31 March 2018, the Audit Committee consists of the following three directors:

โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน (“กรรมการตรวจสอบ”) โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะ
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร โดยองค์ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยจ�ำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

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.

		
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 in 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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โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

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

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจาณาแต่งตั้งโยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ
Capital Structrue and Management

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. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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:

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

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

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- 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;

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- an opinion on the suitability of an auditor;

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

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

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

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

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- 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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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

To the Shareholders Bangkok Mass Transit System Public Company Limited.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งในปี
2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และในปี 2560
ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายความ
ปลอดภัยและคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายควบคุมบัญชี และหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

The Audit Committee of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited is comprised of three independent directors.
In 2017, 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 2017, the Audit Committee
conducted 7 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:

ชื่อ
นามสกุล		
ต�ำแหน่ง		
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
7/7			
นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์		
กรรมการตรวจสอบ			
7/7		
นายมนู
อรดีดลเชษฐ์		
กรรมการตรวจสอบ			
7/7

Name		

Surname			

Mr.Anan
Santichewasatian
Mr.Chitchanok Kemavuthanon
Ordeedolchest
Mr.Manoo

Title		

Numbers of Attendance

Chairman of the Audit Committee		
Audit Committee		
Audit Committee		

7/7		
7/7
7/7

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

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2560 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติงบการเงินดัง
กล่าวซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

1. Reviewed the consolidated quarterly and annual financial statements of the Company for fiscal year 2017 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. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและส�ำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบ
ริษัทฯ

3. Reviewed the evaluation of adequacy of internal control system, risk management, 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. พิจารณา อนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีซึ่งได้จัดท�ำขึ้นโดยยึดหลักความเสี่ยง โดยผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติงานโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคํญ

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. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารงานของบริษัทฯ มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ การท�ำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

							
						
							

(นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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, 2018.
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
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ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
ภาพรวม

ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่องด้วยแรงขับ
เคลื่อนของทุกองค์ประกอบ เศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งนี้
มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ขยายตัวร้อยละ
3.9 เทียบกับปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
หลักจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงขึ้น สอดคล้อง
กับอุปสงค์จากต่างประเทศที่ฟื้นตัว และปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
รายได้จากการด�ำเนินงานปี 2560/61 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 85.72
จากปีกอ่ นเป็น 11,656.02 ล้านบาท มาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
จากการด�ำเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อ
โฆษณา ส�ำหรับธุรกิจระบบขนส่งมวลชนยังคงแสดงศักยภาพใน
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากรายได้จาการ
ให้บริการเดินรถที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 จากปีก่อน ประกอบกับ
บริษัทมีรายได้เจากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและ
จัดหารถไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
(ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว
เหนือและใต้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 285.54 จากปีก่อน อีกทั้งธุรกิจสื่อ
โฆษณาของบริษัทได้พิสูจน์ถึงผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งอีก
ครั้งโดยมีรายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.22 หรือ 728.72
ล้านบาท จากปีก่อน

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

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
จ�ำนวน 1,865.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 167.63 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นตามสัญญา
ของรายได้ค่าบริหารการเดินรถ (O&M) ตามสัญญาเดินรถและ
ซ่อมบ�ำรุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วน
ต่อขยายสายสีเขียวในปัจจุบัน (สายสุขุมวิทและสายสีลม) และ
จากการบริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงสถานีส�ำโรง ซึ่งได้เปิดให้
บริการตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 โดยสถานีดังกล่าว เป็นสถานี
แรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
ขณะที่บริษัท มีรายได้จากค่าโฆษณา จ�ำนวน 2,797.79 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 728.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.22 ปัจจัย
หลักมาจากการขยายตัวของรายได้ถูกขับเคลื่อนโดยผลประกอบ
การที่เติบโตอย่างโดดเด่นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขึ้นราคาขายสื่อโฆษณา การ Synergy จากธุรกิจบริการ
ด้านดิจิทัล การให้บริการสื่อดิจิทัลบิลบอร์ดของกลุ่มสื่อกลางแจ้ง
รวมถึงการควบรวมงบการเงินเต็มปีของบริษัท มาสเตอร์ แอด
จ�ำกัด มหาชน (“MACO”)

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอื่นๆ จ�ำนวน 693.79 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 91.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.14 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจาก 1) การเติบโตของรายได้
จากการให้บริการพัฒนาระบบรายได้ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
ใหม่ รวมถึงรายได้จากกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการ
ผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ขายของบัตร Rabbit และ 2) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้า
จ�ำนวน 5,837.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,070.33 ล้านบาท ประกัน และงานบริการด้าน IT ของ Rabbit Internet Group
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.45 ประกอบกับบริษัทมีรายได้จากการให้
บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้าตามสัญญา นอกจากนี้บริษัทบันทึกรายได้เจากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง
ซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการ และก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ จ�ำนวน 5,819.01 ระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4,309.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ ขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ตามสัดส่วน
ผ่านมา ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ไม่รวมค่าเสื่อม ของงานที่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 5,819.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
ราคาและดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 8,593.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,309.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 285.54 เมื่อเทียบกับปี
109.19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมของบริษัท ยังคง ที่ผ่านมา
มีกำ� ไรก่อนค่าใช้จา่ ย ทางด้านการเงิน ภาษีคา่ เสือ่ มราคาและค่าตัด บริษัทมีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 1,260.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
จ�ำหน่ายต้นทุนโครงการ (EBITDA) จ�ำนวน 3,062.13 ล้านบาท 509.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 41.25
ขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด จาก
บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 6,299.82 การออกหุ้นกู้ของบริษัทเมื่องวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และการ
ล้านบาท จาก 12,982.19 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รับรู้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องจากการบันทึกลูกหนี้ภายใต้สัญญา
เป็น 6,682.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีสาเหตุ สัมปทานซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถและลูกหนี้ภายใต้
หลักจากการจ่ายเงินส�ำหรับการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่และติด สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้า
ตั้งระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ส�ำหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียว ขบวนใหม่ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
เหนือและใต้ การจ่ายภาษีเงินได้ และจ่ายดอกเบี้ยในกิจกรรม และใต้
ด�ำเนินงาน ประกอบกับมีเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว ระยะ ค่าใช้จ่าย
ยาวอื่น และตราสารอนุพันธ์ในกิจกรรมลงทุน และมีการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น และยาว จ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัท บริษัทมีค่าใช้จ่ายโดยรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.91 จาก 4,527.75
ย่อย สุทธิกับเงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของ ล้านบาทในปีที่ผ่านมา เป็น 9,187.32 ล้านบาทในปีนี้ การเพิ่ม
บริษัทย่อยในการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ในกิจกรรม ขึ้นโดยส่วนใหญ่มาจากการบันทึกต้นทุนในการให้บริการรับเหมา
จัดหาเงิน
ติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายพร้อมติด
ตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าส่วน
งบก�ำไรขาดทุน
ต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้
รายได้
บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.14
บริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินการหลักมาจากรายได้จากการให้ จาก 2,021.15 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา เป็น 2,367.53 ล้านบาท
บริการโดยรวม จ�ำนวน 11,656.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,380.98 ในปีนี้ สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจ การรับรู้ต้นทุน
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.72 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมงบการเงินของแบบเต็มปีของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด มหาชน (“MACO”)
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Financial Results
Overview
In 2017 the Thai economy continued to broaden and gain
momentum from almost all key contributors supporting
growth. Thailand’s GDP grew by 3.9 percent up from 3.3
percent in 2016, on the back of rising exports and a robust
tourism sector, consistent with a stronger recovery in global
demand. Also there was accelerated growth in private
consumption and investment as key contributors to
broadening growth.
The financial results for the year showed Operating Revenue
increased significantly by 85.72 percent compared to the
previous year, to THB 11,656.02 Million predominantly as
a result of higher operating revenue from the Mass Transit
and Media businesses. Mass Transit business continued
to demonstrate its resilience and growth characteristics,
recording growth of 9.87 percent from the previous year.
The company recognized service revenue from the provision
of E&M works and train procurement service for the Northern
and Southern Green Line extensions, representing an
increase of 285.54 percent compared to the previous year.
Also our media advertising business proved its ability to
sustain solid progress for this year, with advertising revenues
increasing 35.22 percent or THB 728.72 Million, compared
to the previous year.
The financial results for the year showed total service
income for the company of THB 5,837.01 Million, representing
an increase of THB 1,070.33 Million or 22.45 percent
compared to the previous year. The company recognized
service revenue from the provision of E&M works and train
procurement service for the Northern and Southern Green
Line extensions, of THB 5,819.01 Million, representing an
increase of THB 4,309.70 Million compared to the previous
year. While operating expenses (excluding depreciation,
amortization and interest expense) totaled THB 8,593.89
Million, representing a decrease of 109.19 percent compared
to the previous year. In the past fiscal year, the company
maintained growth performance, recording EBITDA (Earnings
before Interest expense, Taxes and Depreciation &
Amortization) of THB 3,062.13 Million, representing an
increase of 41.25 percent compared to the previous year.
The company’s cash and cash equivalents position at end
of year decreased by THB 6,299.82 Million from THB
12,982.19 Million as of 31 March 2017, to THB 6,682.37
Million as of 31 March 2018. This was due to the cash
decrease from the cash paid in E&M works and train
procurement for the Southern and Northern Green Line
extensions, net cash paid for corporate income tax and
interest expenses in operating activities. The company
also had net cash paid for acquisitions of current and other
long-term investments, and investments in derivative
instruments in investing activities. In Financing activities,
the company had net cash paid in short-term and long-term
loans from financial institutions, and dividend payment.
This was partially offset with cash received from non-controlling
interests for issuance of ordinary shares of a subsidiary

Income Statements
Revenues
Main operating revenue for the year amounted to THB
11,656.02 Million, representing an increase of THB 5380.98
Million or 85.72 percent compared to the previous year,
mainly due to the following :
The company’s revenues from provision of operating
services amounted to THB 1,865.53 Million, representing
an increase of 167.63 Million or 9.87 percent compared
to the previous year, mainly due to the contractually agreed
increase in the operating fee of the existing green line
extensions and one additional station (Samrong: E15) on
the Southern Green Line extension since April 2017
The company’s advertising revenues amounted to THB
2,797.79 Million, representing an increase of THB 728.72
Million or 35.22 percent, due to growth stemming from the
solid performance of all Out-of-Home (OOH) Media business
segments. The sharp rise in revenue growth is attributable
to strong organic growth, price increases of static and
digital media as well as the synergies from digital services
business. The outdoor media segment also benefitted from
full year consolidation of Master Ad Public Company Limited
(MACO).
The company’s revenues from other income amounted to
THB 693.79 Million, representing an increase of THB 91.21
Million or 15.14 percent compared to the previous year
due to : 1) growth in the revenue from system development,
card issuing fee and marketing and co-promotion revenue
of Rabbit cards and 2) an increase in insurance commission
revenue and IT services revenue generated by Rabbit
Internet Group.
In addition, the company recognized service revenue from
the provision of E&M works and train procurement service
for the Northern and Southern Green Line extensions, in
accordance with the percentage of work completion, of
THB 5,819.01 Million, representing an increase of THB
4,309.70 Million or 285.54 percent compared to the previous
year.
The company’s interest income amounted to THB 1,260.10
Million, representing an increase of THB 509.69 Million
compared to the previous year, due to the increase in the
investment return from the proceeds of BTSC debenture
(issued on 10 November 2016) and an increase in interest
income of receivables under agreements with government
authority mainly from the provision of E&M works and the
train procurement service for the Southern and Northern
Green Line extensions.
Expenses
The company’s total expenses increased by 102.91 percent
from THB 4,527.75 Million in the previous year to THB
9,187.32 Million this year, due to the recognition of the
cost of services related to the provision of E&M works and
the train procurement service for the Northern and Southern
Green Line extensions.

49

50

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
Financial Performance
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บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 414.71 ล้านบาท หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
จาก 466.44 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเป็น 818.15 ล้านบาทในปี
บริษทั มีหนี้สินรวมลดลง 14.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.04
นี้ เป็นผลจากดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ระยะยาว
จาก 35,225.60 ล้านบาท ณ วันที่ 31มีนาคม 2560 เป็น 35,210.90
ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก
ก�ำไร / ขาดทุน
5,179.81 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็น 5,150.66
บริษัทยังคงมีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ภาษี ค่าเสื่อม ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายต้นทุนโครงการ (EBITDA) จ�ำนวน 3,062.13 มาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�ำนวน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 41.25 ในขณะที่อัตราส่วน 629.99 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และ
ก�ำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่า การส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ�ำนวน 249.33 และ 213.18
ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนโครงการ (EBITDA) ต่อรายได้ทั้งหมดรวม ล้านบาท ตามล�ำดับ แต่หกั ลบกับ (3) การลดลงขอเงินกูย้ มื ระยะสัน้
ยกเว้นรายได้พิเศษอื่นๆ ลดลงจากร้อยละ 29.82 จากปีที่ผ่านมา จากสถาบันการเงินจ�ำนวน 1193.89 ล้านบาท
เป็นร้อยละ 23.37 ในปีนี้ สาเหตุหลักมาจากอัตราก�ำไรของธุรกิจ
การให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าขบวน บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 30,429.53 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,113.07
ใหม่ค่อนข้างต�่ำ เมื่อเทียบกับหน่วยธุรกิจอื่นในธุรกิจระบบขนส่ง ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.63 จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
มวลชน ประกอบกับการรับรู้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากควบรวมงบ สาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
การเงินของธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง และการขยายธุรกิจของ จ�ำนวน 1,312.79 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจาก
บริษัทย่อย อย่างไรก็ดี หากไม่รวมผลของการรับรู้รายได้และ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จ�ำนวน 978.85
ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้า ล้านบาท (3) การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียไม่มอี ำ� นาจ
ขบวนใหม่ อัตราดังกล่าวจะเป็น ร้อยละ 34.33 ในปี 2560/61 ควบคุมของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 1,627.09 ล้านบาท (3) การเพิม่ ขึน้
ขององค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 194.34 ล้านบาท
บริษัทมีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(EBIT) จ�ำนวน 4,422.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,364.65 ล้านบาท งบกระแสเงินสด
หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.62 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีก�ำไร
สุทธิจ�ำนวน 2,822.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 806.25 ล้านบาท หรือ บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 6,299.82
เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.98 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจาก ล้านบาท จาก 12,982.19 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
การการเติบโตทั้งธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจโฆษณา ตาม เป็น 6,682.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีสาเหตุ
ข้อมูลที่แสดงข้างต้น
หลักมาจาก

งบดุล
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 65,640.43
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,098.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66
เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2560 โดยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 33,822.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
12.52 หรือลดลง 4,840.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ 31มีนาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นผล
มาจาก (1) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
เงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 7,029.06 ล้านบาท สุทธิกับ (2) การ
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์จ�ำนวน 2,100.91 ล้าน
บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน
31,818.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.07 หรือ 8,938.74 ล้าน
บาท สาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว
อื่น จ�ำนวน 2,116.82 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ที่ยัง
ไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จ�ำนวน
3,322.50 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ค่าจัดหาขบวนรถไฟฟ้า
ส�ำหรับส่วนต่อขยายสายสีลม สายสุขุมวิท และสายหลัก รวมถึง
ลูกหนี้ค่าจัดหาขบวนรถไฟฟ้าส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ (3) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติด
ตั้งระบบการเดินรถ จ�ำนวน 2,968.60 ล้านบาท

• กระแสเงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท
มีจำ� นวน 1,706.52 ล้านบาท รายการหลักมาจาก (1) เงินสด
ใช้ไปในกิจการด�ำเนินงานหลังการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน 219.45 ล้านบาท เนือ่ งจาก (1.1)
การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ จ�ำนวน 3,183.31 ล้านบาท (1.2) การ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้และรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขาย
พร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ จ�ำนวน 2,849.02 ล้านบาท (2)
การจ่ายภาษีเงินได้ จ�ำนวน 803.32 ล้านบาท และ (3) การ
จ่ายดอกเบี้ย 683.75 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ มี
จ�ำนวน 3,481.00 ล้านบาท รายการหลักมาจาก (1) เงินสด
จ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์จ�ำนวน 1,887.17 ล้าน
บาท (2) เงินสดสุทธิจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว และระยะยาว
อื่น จ�ำนวน 1,308.52 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ�ำนวน 314.81 ล้าน
บาท และ 107.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ (4) เงินสดจ่ายสุทธิ
จากการซื้ออุปกรณ์ จ�ำนวน 400.01 ล้านบาท สุทธิกับ (5)
เงินสดสุทธิจากดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 474.34 ล้านบาท และ
เงินปันผลรับ จ�ำนวน 76.49 ล้านบาท
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทฯ
มีจำ� นวน 1,133.65 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) เงินสดรับ
จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย จ�ำนวน 2,040.00
ล้านบาท สุทธิกับ (2) เงินสดสุทธิจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน จ�ำนวน 1,193.89 ล้านบาท (3) จ่ายเงินปันผลของ
บริษัทและบริษัทย่อย จ�ำนวน 2,010.00 ล้านบาท
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The company’s cost of service and servicing expenses
increased by 17.14 percent from THB 2,021.15 Million to
THB 2,367.53 Million, mainly due to an increase in selling
and administrative expenses arising from business expansion
and the full year consolidation of MACO
Financing costs increased by THB 414.71 Million, from
THB 466.44 Million in the previous year to THB 818.15
Million this year, due to the full year interest expense from
BTSC debenture.
Profit/Loss
The company’s performance for this year recorded an
EBITDA (Earnings before Interest expense, Taxes and
Depreciation & Amortization) of THB 3,062.13 Million,
representing an increase of 41.25 percent compared to
the previous year. While the ratio of EBITDA expressed
as a percentage of total revenues, excluding gain on
extraordinary items, decreased from 29.82 percent to 23.37
percent, as a result of the provision of E&M works and
train procurement service, which have a lower margin
compared to other Mass Transit sub-segments. However,
if we exclude the provision of E&M works and the train
procurement service, the operating EBITDA margin of the
Mass Transit business would reach 34.33 percent for FY
2017/18.
The company’s Earnings before Interest expense, and
taxes was THB 4,422.80 Million, representing an increase
of 1,364.65 Million or 44.62 percent compared to the
previous year. The company’s net profit amounted to THB
2,822.96 Million, representing an increase of THB 806.25
Million or 39.98 percent compared to the previous year,
mainly due to the aforementioned growth in Mass Transit
and Advertising business.

Balance Sheets
Assets
As of 31 March 2018, the company’s assets totaled THB
65,640.43 Million, an increase of THB 4,098.37 Million or
6.66 percent from 31 March 2017. Total current assets
stood at THB 33,822.39 Million, representing a decrease
of 12.52 percent or THB 4,840.37 Million from 31 March
2017. The increase was primarily attributed to : 1) a net
decrease in cash & cash equivalents and current investments
of THB 7,029.06 Million. This was partially offset with (2)
an increase in investments in derivative instruments of
THB 2,100.91 Million.
As of 31 March 2018 the company’s total non-current
assets stood at THB 31,818.04 Million, an increase of
39.07 percent or THB 8,938.74 Million from the previous
year, primarily due to : (1) an increase in other long-term
investment of THB 2,116.82 Million, (2) an increase in
unbilled receivable under agreements with government
authority of THB 3,322.50 Million (consists of a receivable
from the provision of train procurement services for extension
lines - Silom and Sukhumvit, and the core system after
the expiry of the existing concession and a receivable from
the provision of train procurement services for the Green
Line under the Operating and Maintenance Agreement for
the Green Line as well as (3) the increase in receivable,
interest receivable and accrued income under purchase
and installation of operating system agreement of THB
2,968.60 Million.

Liabilities & Shareholders’ Equity
In the year from 31 March 2017, the company’s total
liabilities decreased by THB 14.70 Million or 0.04 percent
from THB 35,225.60 Million to stand at THB 35,210.90
Million as of 31 March 2018. The company’s total current
liabilities decreased from THB 5,179.81 Million to stand at
THB 5,150.66 Million as of 31 March 2018, largely due to : (1)
an increase in trade and other payables of THB 629.99
Million, (2) an increase in other non-current liabilities and
Provision for long-term employee benefits of THB 249.33
Million and 213.18 Million respectively. However, this was
partially offset with (3) a decrease in loans from financial
institutions of THB 1,193.89 Million.
In the year from 31 March 2018, the company’s equity
stood at THB 30,429.53 Million, an increase of THB 4,113.07
Million or 15.63 percent from the previous year, mainly
attributable to: (1) an increase in unappropriated retained
earnings of THB 1,312.79 Million (2) an increase in surplus
from the changes in the ownership interests in subsidiaries
of THB 978.85 Million (4) an increase in non-controlling
interests of the subsidiaries of THB 1,627.09 Million (4) an
increase in other components of shareholders’ equity of
THB 194.34 Million.

Cash flow Statements
The company’s cash and cash equivalent position increased
by THB 6,299.82 Million, from THB 12,982.19 Million as
of 31 March 2017 to THB 6,682.37 Million as of 31 March
2018 resulting from:
• Net cashflow used in operating activities amounting
to THB 1,706.52 Million, due mainly to : (1) cashflow
used in operating after change in operating assets
and liabilities of THB 219.45 Million because (1.1)
an increase in unbilled receivable under agreements
with government authority of THB 3,183.31 Million,
(1.2) an increase in receivable under purchase and
installation of operating system agreement of THB
2,849.02 Million, (2) Net cash paid for corporate
income tax of THB 803.32 Million, (3) cash paid for
interest expenses of THB 683.75 Million.
• Net cashflow used in investing activities amounting
to THB 3,481.00 Million, mainly due to : (1) Cash paid
for acquisitions of investments in derivative instruments
of THB 1,887.17 Million, (2) net cash paid for purchase
of current and long-term investments in the amount
of THB 1,308.52 Million (3) Net cash paid for acquisition
of investments in subsidiaries and associates in the
amount of THB 314.81 Million and THB 107.79 Million
respectively. In addition, there was (4) cash paid for
purchases of equipment of THB 400.01 Million. This
was partially offset with (5) the cash received from
interest income of THB 474.34 Million and dividend
income of THB 76.49 Million.
• Net cashflow used in financing activities amounting
to THB 1,133.65 Million, mainly due to : (1) net cash
received from non-controlling interests for issuance
of ordinary shares of subsidiary of THB 2,040.00
Million. This was partially offset with (2) a net increase
in short-term and long-term loans from financial
institutions totaling THB 1,193.89 Million, (3) dividend
payment of company and subsidiaries of THB 1,952.40
Million.
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Annual Statistics

สถิติที่ส�ำคัญในรอบปี
2561/2560

2560/2559

เปลี่ยนแปลง

% เปลี่ยนแปลง

การเงิน
งบก�ำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
รายได้รวม ยกเว้นรายได้พิเศษอื่นๆ
ก�ำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี
(EBITDA)
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (EBIT)
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ

2018/2017

2017/2016

Change

% Change

Financial
11,656.02
2,024.05
13,680.07
13,101.92

6,275.98
1,325.77
7,601.75
7,269.83

5,380.03
698.28
6,078.32
5,832.09

85.72%
52.67%
79.96%
80.22%

3,062.13

2,167.87

894.26

41.25%

4,422.80
881.15
718.69
2,822.96

3,058.15
466.44
575.00
2,016.71

1,364.65
414.71
143.69
806.25

44.62%
88.91%
24.99%
39.98%

งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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Profit & Loss Statement (Million Baht)
Service Income
Other Income
Total revenue
Total revenue excluding extraordinary
revenues
Earning before depreciation & interest & tax
(EBITDA)
Earning before interest & tax (EBIT)
Interest and financing charge
Corporate Income Tax
Net Profit

11,656.02
2,024.05
13,680.07

6,275.98
1,325.77
7,601.75

5,380.03
698.28
6,078.32

85.72%
52.67%
79.96%

13,101.92

7,269.83

5,832.09

80.22%

3,062.13

2,167.87

894.26

41.25%

4,422.80
881.15
718.69
2,822.96

3,058.15
466.44
575.00
2,016.71

1,364.65
414.71
143.69
806.25

44.62%
88.91%
24.99%
39.98%

33,822.39
65,640.43
5,150.66
30,060.24
35,210.90
30,429.53

38,662.75
61,542.06
5,179.81
30,045.79
35,225.60
26,316.46

(4,840.37)
4,098.37
(29.15)
14.45
(14.70)
4,113.07

-12.52%
6.66%
-0.56%
0.05%
-0.04%
15.63%

23.37%

29.82%

-6.45%

-21.62%

32.33%
4.30%
1.16
6.57

40.23%
3.28%
1.34
7.46

-7.90%
1.02%
(0.18)
(0.90)

-19.64%
31.24%
-13.55%
-12.02%

Balance Sheet (Million Baht)
33,822.39
65,640.43
5,150.66
30,060.24
35,210.90
30,429.53

38,662.75
61,542.06
5,179.81
30,045.79
35,225.60
26,316.46

(4,840.37)
4,098.37
(29.15)
14.45
(14.70)
4,113.07

-12.52%
6.66%
-0.56%
0.05%
-0.04%
15.63%

อัตราส่วนทางด้านการเงิน

Current assets
Assets
Net current liabilities
Non current liabilities
Total liabilities
Total shareholders’ equities

Financial Ratio

ก�ำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีต่อ
รายได้ทั้งหมดรวม ยกเว้นรายได้พิเศษอื่นๆ (1)

23.37%

29.82%

-6.45%

-21.62%

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีต่อรายได้รวม
ก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ทั้งหมด
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

32.33%
4.30%
1.16
6.57

40.23%
3.28%
1.34
7.46

-7.90%
1.02%
(0.18)
(0.90)

-19.64%
31.24%
-13.55%
-12.02%

หมายเหตุ (1) รายได้พิเศษอื่นๆ ได้แก่ ก�ำไรจากการขายเงินลงทุน ก�ำไรจากการขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์

EBITDA as a percentage of total
revenue
(1)
excluding extraordinary revenues
EBIT as a percentage of total revenue
Net profit as a percentage of total assets
Debt equity ratio
Current ratio

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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สถิติที่ส�ำคัญในรอบปี
Annual Statistics

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

สถิติที่ส�ำคัญในรอบปี (ต่อ)
พนักงาน								

สถิติที่ส�ำคัญในรอบปี
Annual Statistics

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

Annual Statistics (Continued)
พนักงาน								
2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

2560/2561 2559/2560 2558/2559 2557/2558

สถิติด้านความปลอดภัย
จ�ำนวนผู้โดยสารที่บาดเจ็บ (1)
อัตราการบาดเจ็บของผู้โดยสารที่มาใช้บริการต่อ 1 ล้านคน
จ�ำนวนพนักงานที่บาดเจ็บ (1)
อัตราการบาดเจ็บของพนักงานต่อ 2 แสนชั่วโมงการท�ำงาน
จ�ำนวนผู้รับเหมาที่บาดเจ็บ (1)
อัตราการบาดเจ็บของผู้รับเหมาต่อ 2 แสนชั่วโมงการท�ำงาน
(1)

Safety Performance
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0.004
0
0
0
0

0
0.004
0
0
0
0

Number of passenger injuries (1)
Incidents per million passengers carried
Number of staff injuries (1)
Incidents of staff per 200,000 working hour
Number of contractors’ staff injuries (1)
Incidents of contractor per 200,000 working hour
(1)

การบาดเจ็บรุนแรง

พนักงาน								

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0.004
0
0
0
0

0
0.004
0
0
0
0

Serious Injury

Employees								

2560/2561 2559/2560 2558/2559 2557/2558 2556/2557 2555/2556 2554/2555

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
1,522
1,463
1,429
1,408
1,373
1,500
1,761

พนักงานสายปฏิบัติการ
พนักงานที่ไม่ใช่สาย
ปฏิบัติการ

1,522

1,463

1,429

1,408

1,373

1,500

1,761

Operations Staff

724

681

665

643

627

413

114

Non-operations Staff

724

681

665

643

627

413

114

รวมทั้งหมด

2,246

2,144

2,094

2,051

2,000

1,913

1,875

Total

2,246

2,144

2,094

2,051

2,000

1,913

1,875

การปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า
ระยะทางการให้บริการ
รถไฟฟ้า (พันกิโลเมตร)

Railway Operation

26,300

25,137

25,169

25,367

23,319

17,974

16,722

Revenue car km.
Operated in thousands

26,300

25,137

25,169

25,367

23,319

17,974

16,722

จ�ำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 241,188
ที่มาใช้บริการ (พันคน)

238,037

232,537

218,726

214,742

176,029

145,189

Total number of 241,188
passengers in thousands

238,037

232,537

218,726

214,742

176,029

145,189

จ�ำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันท�ำการของเดือน
มีนาคม (พันคน)

749.18

750.36

759.82

750.93

661.05

603.70

576.54

Average March weekday
passenger in thousands

749.18

750.36

759.82

750.93

661.05

603.70

576.54

จ�ำนวนสถานีเดินทาง
เฉลี่ยต่อเที่ยวของผู้
โดยสาร

7.39

6.72

Average passenger
stations traveled

7.39

7.32

7.28

7.25

7.07

6.90

6.72

7.32

7.28

7.25

7.07

6.90
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

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

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Independent Auditor’s Report

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

To the Shareholders of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนรวม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ ้ น รวมและงบกระแสเงิ น สดรวมส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ดวั น เดี ย วกั น และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

I have audited the accompanying consolidated financial statements
of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and
its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated
statement of financial position as at 31 March 2018, and the related
consolidated statements of income, comprehensive income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then
ended, and notes to the consolidated financial statements, including
a summary of significant accounting policies, and have also audited
the separate financial statements of Bangkok Mass Transit System
Public Company Limited for the same period.

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ควรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

Opinion

ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความ
สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการใน
การจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับ มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์
ความเป็ น อิ ส ระจากกลุ ่ ม บริ ษั ท ตามข้ อ ก�ำ หนดจรรยาบรรณของผู ้ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการ
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน เงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.2.2 เกีย่ วกับการ
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (บริษทั โคแมส จ�ำกัด) โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
(บริษัท อาย ออน แอดส์ จ�ำกัด) (ผู้ซื้อ) อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
ให้มีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และการวัดมูลค่าของค่าความนิยม ทั้งนี้
ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่อ
งบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจ
สอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

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 2018, their financial performance and cash flows
for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.

Basis for Opinion

Responsibilities of Management and Those Charged
with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial 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.
In preparing the financial statements, management is responsible
for assessing the Group’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Group or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing
the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
My responsibilities under those standards are further described in
the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of my report. I am independent of the Group in accordance
with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by
the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of
the financial statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion.

My objectives are to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will
always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.

Emphasis of Matters

As part of an audit in accordance with Thai Standards on
Auditing, I exercise professional judgement and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:

I draw attention to Note 14.2.2 to the financial statements regarding
the acquisition of investment in subsidiary (Co-Mass Company
Limited). The subsidiary (Eye On Ads Company Limited) (acquirer)
is currently in process of measuring the fair value at the acquisition
date of the identifiable assets acquired, liabilities assumed and
goodwill. My opinion is not modified in respect of this matter.

• Identify and assess the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
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• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

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

• Obtain an understanding of internal control relevant to the
audit 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 Group’s internal
control.

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
กิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวัน
ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่องได้

• Conclude on the appropriateness of management’s use of
the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.
If I conclude that a material uncertainty exists, I am required
to draw attention in my auditor’s report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of my
auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Group to cease to continue as a going concern.

• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดย
รวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

• Evaluate the overall presentation, structure and content of
the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียง
พอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the
financial information of the entities or business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. I am responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. I remain
solely responsible for my audit opinion.

วราพร ประภาศิริกุล

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวม
ถึ ง ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ วางแผนไว้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

กรุงเทพฯ: 21 พฤษภาคม 2561

I communicate with those charged with governance regarding,
among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies
in internal control that I identify during my audit.
I am responsible for the audit resulting in this independent
auditor’s report.

Waraporn Prapasirikul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4579
EY Office Limited
Bangkok: 21 May 2018
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
รายได้ค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560

7
8
9
10
11

219,062,080
38,662,753,381

5,925,052,885
3,567,328,430
2,224,490,595
1,406,493,725
99,740,223
300,381,785
16,500,000,000
65,591,657
187,317,217
30,276,396,517

12,183,382,593
5,033,034,823
123,585,426
1,599,368,604
97,093,367
372,652,768
16,500,000,000
12,000,000
64,987,919
136,481,010
36,122,586,510

6

18,438,036
654,626,808
766,091,251
8,110,026,425
75,286,044

17,897,080
709,604,246
641,422,980
5,993,207,997
60,846,791

13,593,898
318,702,271
8,110,026,425
-

13,593,898
318,452,271
5,971,099,363
-

18

71,000,000

59,000,000

71,000,000

59,000,000

19
20
21
42.1 ข), ค)
12

2,138,658,695
149,715,031
1,739,708,452
616,469,303
2,664,773,470
7,530,189,615

2,262,158,424
89,973,542
1,630,921,936
692,061,287
3,039,746,631
4,207,689,884

2,138,658,695
149,715,031
125,072,414
3,649,707
2,571,382,927
7,530,189,615

2,262,158,424
89,973,542
128,189,502
7,916,816
3,039,746,631
4,207,689,884

13

3,728,001,750

759,403,274

3,728,001,750

759,403,274

23

862,036,522
634,048,290
1,486,844,341

506,110,669
511,324,619
1,486,844,341

862,036,522
608,299,494
-

517,343,994
450,143,955
-

281,611,877
37,078,055
253,441,878
31,818,045,843
65,640,431,790

32,691,673
178,405,010
22,879,310,384
61,542,063,765

-

-

12
6

6
18

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
อะไหล่เปลี่ยนแทน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขาย
พร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าความนิยม
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

42.7 ก)
14
15
16

17

22

14.2.2
36

6,682,374,502
4,715,276,765
2,224,490,595
442,549,224
2,348,842,535
99,740,223
343,859,413
16,500,000,000
14,734,902
162,091,040
288,426,748
33,822,385,947

12,982,191,143
5,444,524,553
123,585,426
375,228,953
2,310,750,159
97,093,367
364,880,834
16,500,000,000
91,402,480
12,000,000

142,034,386

-

-

29,010,210
26,259,338,959
56,535,735,476

18,562,817
17,843,274,371
53,965,860,881
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Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries				
Statement of financial position				

Note

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Investments in derivative instruments
Bank account for advances received from cardholders
Trade and other receivables
Unbilled receivable under agreements with government authority
Accrued income
Short-term loans to related parties
Current portion of long-term loans to related parties
Current portion of loan to a cooperative

7
8
9
10
11

12
6

6
18

Prepaid expenses
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted deposits
Investments in subsidiaries
Investments in joint ventures
Investments in associates
Other long-term investments
Long-term loans to related parties - net of current portion
Loan to a cooperative - net of current portion
Project costs - media
Reusable spare parts
Building and equipment
Intangible assets
Advances to contractors and for acquisitions of assets
Unbilled receivable under agreements with government authority
Receivable, interest receivable and accrued income under
purchase and installation of operating system agreement
Accrued income
Prepaid expenses
Goodwill
Estimated amount by which costs of the acquisition of investment in
a subsidiary exceed identifiable net assets of the acquiree
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

42.7 a)
14
15
16

17
6
18
19
20
21

22
42.1 b), c)
12
13

23
14.2.2
36

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

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
31 March 2018 31 March 2017 31 March 2018 31 March 2017

6,682,374,502
4,715,276,765
2,224,490,595
442,549,224
2,348,842,535
99,740,223
343,859,413
16,500,000,000
14,734,902
162,091,040
288,426,748
33,822,385,947

12,982,191,143
5,444,524,553
123,585,426
375,228,953
2,310,750,159
97,093,367
364,880,834
16,500,000,000
91,402,480
12,000,000
142,034,386
219,062,080
38,662,753,381

5,925,052,885
3,567,328,430
2,224,490,595
1,406,493,725
99,740,223
300,381,785
16,500,000,000
65,591,657
187,317,217
30,276,396,517

12,183,382,593
5,033,034,823
123,585,426
1,599,368,604
97,093,367
372,652,768
16,500,000,000
12,000,000
64,987,919
136,481,010
36,122,586,510

18,438,036
654,626,808
766,091,251
8,110,026,425
75,286,044
71,000,000
2,138,658,695
149,715,031
1,739,708,452
616,469,303
2,664,773,470
7,530,189,615

17,897,080
709,604,246
641,422,980
5,993,207,997
60,846,791
59,000,000
2,262,158,424
89,973,542
1,630,921,936
692,061,287
3,039,746,631
4,207,689,884

13,593,898
318,702,271
8,110,026,425
71,000,000
2,138,658,695
149,715,031
125,072,414
3,649,707
2,571,382,927
7,530,189,615

13,593,898
318,452,271
5,971,099,363
59,000,000
2,262,158,424
89,973,542
128,189,502
7,916,816
3,039,746,631
4,207,689,884

3,728,001,750
862,036,522
634,048,290
1,486,844,341

759,403,274
506,110,669
511,324,619
1,486,844,341

3,728,001,750
862,036,522
608,299,494
-

759,403,274
517,343,994
450,143,955
-

281,611,877
37,078,055
253,441,878
31,818,045,843
65,640,431,790

32,691,673
178,405,010
22,879,310,384
61,542,063,765

-

-

-

-

29,010,210
26,259,338,959
56,535,735,476

18,562,817
17,843,274,371
53,965,860,881
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries			
Statement of financial position (continued)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินมัดจำ�รับ
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้ค่าโดยสารรอนำ�ส่ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

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

25
24

10

26
29

26
27
28
29
36

230,000,000
3,283,597,912
430,246,805
204,613,425
110,155,013
77,787,996
408,269,857

778,000,000
2,653,604,501
374,921,300
198,963,141
83,022,545
76,853,964
324,601,015

2,601,214,685
3,798,244
36,389,586
77,787,996
323,244,071

1,787,435,390
5,413,921
36,984,914
76,853,964
249,777,128

44,000,000
117,834,950
244,157,544
5,150,663,502

245,893,326
312,670,907
5,179,810,942

117,834,950
117,893,442
3,278,162,974

131,280,243
167,203,661
2,454,949,221

596,722,453
98,285,789

565,675,958
87,893,423

606,259,014
98,356,656

571,831,218
83,500,736

1,489,000,000
21,982,510,985
944,316,710

1,933,000,000
21,978,428,153
731,132,374

21,982,510,985
861,615,754

21,978,428,153
682,777,201

1,598,225,046

1,551,177,689 1,598,225,046

1,551,177,689

2,977,915,735
373,258,754
30,060,235,472
35,210,898,974

3,074,557,506
123,924,348
30,045,789,451
35,225,600,393

3,000,687,486
112,904,472
27,981,306,955
30,436,256,176

131,280,243

2,915,340,500
361,611,097
28,423,919,052
31,702,082,026

Note

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Advances received from cardholders
Deposit received
Unearned revenues
Fare box revenues awaiting transfer
Income tax payable
Current portion of long-term loans from financial institutions
Short-term provisions
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Unearned revenues
Retention payables
Long-term loans from financial institutions net of current portion
Long-term debentures
Provision for long-term employee benefits
Long-term provisions
Deferred tax liabilities
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

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

25
24

10

26
29

26
27
28
29
36

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
31 March 2018 31 March 2017 31 March 2018 31 March 2017

230,000,000
3,283,597,912
430,246,805
204,613,425
110,155,013
77,787,996
408,269,857
44,000,000
117,834,950
244,157,544
5,150,663,502

778,000,000
2,653,604,501
374,921,300
198,963,141
83,022,545
76,853,964
324,601,015
245,893,326
312,670,907
5,179,810,942

2,601,214,685
3,798,244
36,389,586
77,787,996
323,244,071
117,834,950
117,893,442
3,278,162,974

1,787,435,390
5,413,921
36,984,914
76,853,964
249,777,128
131,280,243
167,203,661
2,454,949,221

596,722,453
98,285,789
1,489,000,000
21,982,510,985
944,316,710

565,675,958
87,893,423
1,933,000,000
21,978,428,153
731,132,374

606,259,014
98,356,656
21,982,510,985
861,615,754

571,831,218
83,500,736
21,978,428,153
682,777,201

1,598,225,046

1,551,177,689 1,598,225,046

1,551,177,689

2,977,915,735
373,258,754
30,060,235,472
35,210,898,974

3,074,557,506
123,924,348
30,045,789,451
35,225,600,393

3,000,687,486
112,904,472
27,981,306,955
30,436,256,176

131,280,243

2,915,340,500
361,611,097
28,423,919,052
31,702,082,026
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

Consolidated financial statements

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 16,067,133,653 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 16,067,133,653 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ส่วนเกินทุนจากการขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

4,016,783,413

4,016,783,413

4,016,783,413

4,016,783,413

4,016,783,413 4,016,783,413 4,016,783,413 4,016,783,413
17,201,004,217 17,201,004,217 17,201,004,217 17,201,004,217
30
31
32
33

2,086,713,365
297,514,537
(843,003,860)
3,069,947,858
507,200,000
(17,667,709)
26,318,491,821
4,111,040,995
30,429,532,816
65,640,431,790

2,086,713,365
(1,015,271,110)
(843,003,860)
2,091,094,434
507,200,000
(212,009,850)
23,832,510,609
2,483,952,763
26,316,463,372
61,542,063,765

2,086,713,365 2,086,713,365
1,535,798,525
427,121,902
10,154,836
10,154,836
(16,800,906) (212,173,028)
24,833,653,450 23,529,604,705
24,833,653,450 23,529,604,705
56,535,735,476 53,965,860,881

Note

Shareholders' equity
Share capital
Registered
16,067,133,653 ordinary shares of Baht 0.25 each
Issued and fully paid-up
16,067,133,653 ordinary shares of Baht 0.25 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated (deficit)
Surplus (deficit) on business combination under common control
Surplus from the changes in the ownership interests in subsidiaries
Surplus from sales of warrants of a subsidiary
Other component of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests of the subsidiaries
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

Mr. Surapong Laoha-Unya

4,016,783,413

4,016,783,413

4,016,783,413

4,016,783,413 4,016,783,413 4,016,783,413 4,016,783,413
17,201,004,217 17,201,004,217 17,201,004,217 17,201,004,217
30
31
32
33

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

Mr. Keeree Kanjanapas

As at
As at
As at
As at
31 March 2018 31 March 2017 31 March 2018 31 March 2017

4,016,783,413

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายคีรี กาญจนพาสน์

(Unit: Baht)
Separate financial statements

2,086,713,365
297,514,537
(843,003,860)
3,069,947,858
507,200,000
(17,667,709)
26,318,491,821
4,111,040,995
30,429,532,816
65,640,431,790

2,086,713,365
(1,015,271,110)
(843,003,860)
2,091,094,434
507,200,000
(212,009,850)
23,832,510,609
2,483,952,763
26,316,463,372
61,542,063,765

2,086,713,365 2,086,713,365
1,535,798,525
427,121,902
10,154,836
10,154,836
(16,800,906) (212,173,028)
24,833,653,450 23,529,604,705
24,833,653,450 23,529,604,705
56,535,735,476 53,965,860,881

65

66

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statement of comprehensive income

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

For the year ended 31 March 2018
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กำ�ไรสำ�หรับปี

2561
2,822,955,200

2560
2,016,706,481

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,110,629,439
1,860,666,427

Note

Profit for the year

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

Other comprehensive income:

รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง

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

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษีเงินได้

604,765

-

-

Exchange differences on translation of financial
statements in foreign currency

(2,269,574)

604,765

-

-

144,078,326

(171,663,604)

144,078,326

(171,663,604)

Effect of exchange rate from cash flow hedges
- net of income tax

144,078,326

(171,663,604)

144,078,326

(171,663,604)

51,039,254

(41,676,896)

51,293,796

(41,931,437)

Gain (loss) on changes in value of available-for-sale
investments net of income tax

51,039,254

(41,676,896)

51,293,796

(41,931,437)

192,848,006

(212,735,735)

195,372,122

(213,595,041)

Other comprehensive income to be reclassified to income
statement in subsequent periods - net of income tax

192,848,006

(212,735,735)

195,372,122

(213,595,041)

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Actuarial loss - net of income tax

(49,162,707)

-

(37,924,797)

-

Other comprehensive income not to be reclassified to
profit or loss in subsequent periods - net of income tax

(49,162,707)

-

(37,924,797)

-

Other comprehensive income for the period

143,685,299

(212,735,735)

157,447,325

(213,595,041)

Total comprehensive income for the year

2,966,640,499

1,803,970,746

2,268,076,764

1,647,071,386

Total comprehensive income attributable to:
Equity holders of the Company
Equity holders of the subsidiaries before business
combination under common control

2,471,155,807

1,486,090,566

2,268,076,764

1,647,071,386

-

(144,122,180)

495,484,692

462,002,360

2,966,640,499

1,803,970,746

(49,162,707)

-

(37,924,797)

-

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

(49,162,707)

-

(37,924,797)

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

143,685,299

(212,735,735)

157,447,325

(213,595,041)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

2,966,640,499

1,803,970,746

2,268,076,764

1,647,071,386

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

2,471,155,807

1,486,090,566

2,268,076,764

1,647,071,386

-

(144,122,180)

495,484,692

462,002,360

2,966,640,499

1,803,970,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Consolidated financial statements
2018
2017
2,822,955,200
2,016,706,481

(Unit: Baht)
Separate financial statements
2018
2017
2,110,629,439
1,860,666,427

(2,269,574)

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของงบกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Non-controlling interests of the subsidiaries

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

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Income statement
For the year ended 31 March 2018

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กำ�ไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

34

8, 9, 14.1.1, 17
14.2.1
15.1.1

15.2
16.2

36

การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

2561

2560

5,837,009,097
5,819,006,450

4,766,677,665
1,509,305,546

2,279,399,805
5,819,006,450

1,979,555,510
1,509,305,546

1,260,100,734
58,201,212
514,688,792

750,415,180
135,470,486
124,482,547

1,232,081,865
271,740,252
514,756,101

715,063,247
468,031,286
430,620,409

-

207,437,995

-

-

63,459,788
127,599,361
13,680,065,434

107,959,663
7,601,749,082

42,092,529
10,159,077,002

19,174,418
5,121,750,416

2,367,527,449
5,257,288,299
426,776,645
1,135,725,234
9,187,317,627

2,021,146,847
1,329,693,264
298,626,877
878,283,146
4,527,750,134

1,169,869,595
5,257,288,299
350,339,584
6,777,497,478

981,541,821
1,338,492,403
117,016,682
2,437,050,906

4,492,747,807
(86,825,797)
16,875,974
4,422,797,984
(881,149,241)
3,541,648,743
(718,693,543)
2,822,955,200

3,073,998,948
(29,488,156)
13,636,332
3,058,147,124
(466,440,466)
2,591,706,658
(575,000,177)
2,016,706,481

3,381,579,524
3,381,579,524
(793,601,395)
2,587,978,129
(477,348,690)
2,110,629,439

2,684,699,510
2,684,699,510
(434,728,028)
2,249,971,482
(389,305,055)
1,860,666,427

2,318,824,176
504,131,024
2,822,955,200

1,699,522,429
(144,122,180)
461,306,232
2,016,706,481

2,110,629,439

1,860,666,427

0.14

0.11

0.13

Note
Revenues
Service income
Revenues from installation and construction services and
train procurement services
Other income
Interest income
Dividend income
Gain on sales and changes in value of investments
Gain on change in status of investment
Gain on change in the ownership interests in a joint venture
Others
Total revenues
Expenses
Cost of service and servicing expenses
Cost of installation and construction services and train
procurement services
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit before share of profit (loss) from investments in joint
ventures and associates, finance cost and income tax expenses
Share of loss from investments in joint ventures
Share of profit from investments in associates
Profit before finance cost and income tax expenses
Finance cost
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year

34

8, 9, 14.1.1, 17
14.2.1
15.1.1

5,837,009,097
5,819,006,450

4,766,677,665
1,509,305,546

2,279,399,805
5,819,006,450

1,979,555,510
1,509,305,546

1,260,100,734
58,201,212
514,688,792

750,415,180
135,470,486
124,482,547

1,232,081,865
271,740,252
514,756,101

715,063,247
468,031,286
430,620,409

-

207,437,995

-

-

63,459,788
127,599,361
13,680,065,434

107,959,663
7,601,749,082

42,092,529
10,159,077,002

19,174,418
5,121,750,416

2,367,527,449
5,257,288,299

2,021,146,847
1,329,693,264

1,169,869,595
5,257,288,299

981,541,821
1,338,492,403

426,776,645
1,135,725,234
9,187,317,627

298,626,877
878,283,146
4,527,750,134

350,339,584
6,777,497,478

117,016,682
2,437,050,906

4,492,747,807
(86,825,797)
16,875,974
4,422,797,984
(881,149,241)
3,541,648,743
(718,693,543)
2,822,955,200

3,073,998,948
(29,488,156)
13,636,332
3,058,147,124
(466,440,466)
2,591,706,658
(575,000,177)
2,016,706,481

3,381,579,524
3,381,579,524
(793,601,395)
2,587,978,129
(477,348,690)
2,110,629,439

2,684,699,510
2,684,699,510
(434,728,028)
2,249,971,482
(389,305,055)
1,860,666,427

Profit attributable to:
Equity holders of the Company
Equity holders of the subsidiaries before business combination
under common control

2,318,824,176
-

1,699,522,429
(144,122,180)

2,110,629,439

1,860,666,427

Non-controlling interests of the subsidiaries

504,131,024
2,822,955,200

461,306,232
2,016,706,481

0.14

0.11

0.13

0.12

15.2
16.2

36

37
0.12

Consolidated financial statements
2018
2017

(Unit: Baht)
Separate financial statements
2018
2017

Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the Company
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

37

-

-

-

-

-

-

-

-

(385,059,159)

-

-

-

-

-

-

2,086,713,365 (1,015,271,110)

-

-

-

-

-

-

- 1,699,522,429
- 1,699,522,429
- (2,329,734,380)

2,086,713,365

(843,003,860)

(146,072,004)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

4,016,783,413 17,201,004,217

-

-

4,016,783,413 17,201,004,217

(385,059,159)

-

-

-

-

-

-

2,086,713,365 (1,015,271,110)

-

-

-

-

-

-

- 1,699,522,429
- 1,699,522,429
- (2,329,734,380)

2,086,713,365

(40,465,637)

-

-

-

-

-

-

(41,887,650)
(41,887,650)
-

1,422,013

Other comprehensive income

(843,003,860)

(146,072,004)

-

-

-

-

-

-

(696,931,856)

2,091,094,434

(136,499,719)

-

56,565,943

-

77,350

-

-

2,170,950,860

507,200,000

-

-

-

-

-

-

-

507,200,000

119,391

-

-

-

-

-

-

119,391
119,391
-

-

(171,663,604)

-

-

-

-

-

-

(171,663,604)
(171,663,604)
-

-

(40,465,637)

-

-

-

-

-

-

(41,887,650)
(41,887,650)
-

1,422,013

Totalequity
attributable to
owners of the
Company

74,456,600

-

-

-

-

(144,122,180)
(144,122,180)
-

1,330,170,912

-

2,016,706,481
(212,735,735)
1,803,970,746
(2,329,734,380)

74,456,600

429,355,030

639,692,687

77,350

2,016,706,481
(212,735,735)
1,803,970,746
(2,329,734,380)

74,456,600

429,355,030

639,692,687

77,350

2,483,952,763 26,316,463,372

250,425,055 (1,292,652,000)

-

372,789,087

639,692,687

-

(353,817,090) (353,817,090)

461,306,232
696,128
462,002,360
-

1,112,860,664 27,345,114,429

Total
shareholders’
equity

(Unit: Baht)

2,483,952,763 26,316,463,372

250,425,055 (1,292,652,000)

-

372,789,087

639,692,687

-

(353,817,090) (353,817,090)

461,306,232
696,128
462,002,360
-

1,112,860,664 27,345,114,429

Equity attributable to
shareholders of the
subsidiaries before Non-controlling
business combination interests of the
under common control subsidiaries

-

(282,571,723) (1,260,505,332)

-

56,565,943

-

77,350

(212,009,850) 23,832,510,609

-

-

-

-

-

-

- 1,699,522,429
(213,431,863) (213,431,863)
(213,431,863) 1,486,090,566
- (2,329,734,380)

1,422,013 24,902,082,853

-

74,456,600

-

-

-

-

(144,122,180)
(144,122,180)
-

1,330,170,912

(282,571,723) (1,260,505,332)

-

56,565,943

-

77,350

-

(212,009,850) 23,832,510,609

-

-

-

-

-

-

- 1,699,522,429
(213,431,863) (213,431,863)
(213,431,863) 1,486,090,566
- (2,329,734,380)

1,422,013 24,902,082,853

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

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

Balance as at 31 March 2017

Balance as at
1 April 2016
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 38)
Dividend paid by subsidiaries to
non-controlling interests of
the subsidiaries
Exercised warrants of the subsidiary
by non-controlling interests of the
subsidiary
Change in non-controlling interests of
the subsidiaries as a result of change
in status of investment and purchase
of investment in subsidiary
Purchases and sales of investment in
a subsidiary and issuance of ordinary
shares of the subsidiary without loss
of control (Note 14.2.1)
Increase in equity attributable to
shareholders of the subsidiaries before
business combination under common
control as a result of transfer of liability
under the loan agreement and issuance
of ordinary shares of subsidiary
Purchase of investment in subsidiary
under common control (Note 14.1.1)

(171,663,604)

-

-

-

-

-

-

(171,663,604)
(171,663,604)
-

-

Other component of shareholders’ equity

119,391

-

-

-

-

-

-

119,391
119,391
-

-

Revaluation
Surplus fromthe
Exchange differences
Total other
Deficit on business changes in the Surplus from sales on translation of Effect of exchange surplus (deficit) on component of
of
warrants
of
a
financial statementsin rate from cash flow changes in value of shareholders’
Unappropriated combination under ownership interests in
subsidiary
hedges
investments
(deficit)
common control
subsidiaries
foreign currency
equity
Retained earnings
Appropriated

507,200,000

-

-

-

-

-

-

-

507,200,000

Consolidated financial statements
Equity attributable to owners of the Company

2,091,094,434

(136,499,719)

-

56,565,943

-

77,350

-

-

2,170,950,860

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้
บริษทั ย่อยก่อนการ เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจ
รวมธุรกิจภายใต้การ ควบคุมของบริษทั
ควบคุมเดียวกัน
ย่อย

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

Issued and
fully paid-upshare
capital
Share premium

-

-

-

-

-

-

(696,931,856)

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of changes in shareholders’ equity (continued) For the year ended 31 March 2018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,016,783,413 17,201,004,217

-

-

4,016,783,413 17,201,004,217

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกระทบของ
ส่วนต่ำ�กว่าทุน จาก ส่วนเกินทุนจาก การ ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการแปลง อัตราแลกเปลีย่ นจาก ส่วนเกิน (ต่กว่า) ทุน
การรวมธุรกิจภายใต้ เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ ขายใบสำ�คัญแสดง ค่างบการเงินทีเ่ ป็น การป้องกันความ จากกาเปลีย่ นแปลง รวมองค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน) การควบคุมเดียวกัน ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย สิทธิของบริษทั ย่อย เงินตราต่างประเทศ เสีย่ งในกระแสเงินสด มูลค่าเงินลงทุน ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(หน่วย: บาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 เมษายน 2559
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 38)
เงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อยให้แก่สว่ นได้
เสียของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ำ�นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย
ใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญ
ของบริษทั ย่อยโดยผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูม้ สี ว่ นได้
เสีย ที่ไม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
จากการเปลีย่ นสถานะและซือ้ เงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
ซือ้ ขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั
ย่อยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยไม่สญู เสีย
การควบคุม (หมายเหตุ 14.2.1)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยก่อนการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพิม่
ขึน้ จากการโอนกลับหนีส้ นิ ภายใต้สญั ญา
ให้กยู้ มื เงินของบริษทั ย่อยและเงินและออก
จำ�หน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 14.1.1)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระเต็มมูลค่า
แล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561		

70
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

71

2,086,713,365

-

-

-

4,016,783,413 17,201,004,217

297,514,537

-

-

-

-

-

-

2,318,824,176
(42,010,510)
2,276,813,666
(964,028,019)

(843,003,860)

-

-

-

-

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

4,016,783,413 17,201,004,217

-

-

4,016,783,413 17,201,004,217
-

2,086,713,365

-

-

-

-

-

-

-

297,514,537

-

-

-

-

-

-

2,276,813,666
(964,028,019)

(42,010,510)

2,086,713,365 (1,015,271,110)
- 2,318,824,176
-

(866,740)

-

-

-

-

-

-

(986,131)
(986,131)
-

119,391

(27,585,278)

-

-

-

-

-

-

144,078,326
144,078,326
-

(171,663,604)

10,784,309

-

-

-

-

-

-

51,249,946
51,249,946
-

(40,465,637)

(843,003,860)

-

-

-

-

-

-

-

-

(843,003,860)
-

3,069,947,858

-

-

31,269,465

40,385,271

907,198,688

-

-

-

2,091,094,434
-

507,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

507,200,000
-

(866,740)

-

-

-

-

-

-

(986,131)
-

(986,131)

119,391
-

(27,585,278)

-

-

-

-

-

-

144,078,326
-

144,078,326

(171,663,604)
-

10,784,309

-

-

-

-

-

-

51,249,946
-

51,249,946

(40,465,637)
-

-

-

31,269,465

40,385,271

907,198,688

-

2,318,824,176
152,331,631
2,471,155,807
(964,028,019)

-

-

31,269,465

40,385,271

907,198,688

-

2,471,155,807
(964,028,019)

152,331,631

(17,667,709) 26,318,491,821

-

-

-

-

-

-

194,342,141
-

194,342,141

(212,009,850) 23,832,510,609
- 2,318,824,176

Total equity
attributable to
owners of the
Company

(17,667,709) 26,318,491,821

-

-

-

-

-

-

194,342,141
194,342,141
-

(212,009,850) 23,832,510,609

Revaluation
Surplus fromthe
Exchange differences
Total other
Deficit on business changes in the Surplus from sales on translation of Effect of exchange surplus (deficit) on component of
Unappropriated combination under ownership interests in of warrants of a financial statementsin rate from cash flow changes in value of shareholders’
subsidiary
hedges
investments
subsidiaries
foreign currency
equity
common control
(deficit)
Retained earnings
Appropriated

507,200,000

-

-

-

-

-

-

-

507,200,000

Consolidated financial statements
Equity attributable to owners of the Company
Other component of shareholders’ equity
Other comprehensive income

3,069,947,858

-

-

31,269,465

40,385,271

907,198,688

-

-

2,091,094,434

29,220,918

22,880,624

106,749,964

227,280,743

2,012,248,479

(287,923,764)

2,822,955,200
143,685,299
2,966,640,499
(964,028,019)

Total
shareholders’
equity

29,220,918

22,880,624

106,749,964

227,280,743

2,012,248,479

(287,923,764)

2,966,640,499
(964,028,019)

143,685,299

4,111,040,995 30,429,532,816

29,220,918

22,880,624

75,480,499

186,895,472

1,105,049,791

(287,923,764)

495,484,692
-

(8,646,332)

2,483,952,763 26,316,463,372
504,131,024 2,822,955,200

Non-controlling
interests of the
subsidiaries

(Unit: Baht)

4,111,040,995 30,429,532,816

29,220,918

22,880,624

75,480,499

186,895,472

1,105,049,791

(287,923,764)

504,131,024
(8,646,332)
495,484,692
-

2,483,952,763 26,316,463,372

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

Balance as at 31 March 2018

Balance as at 1 April 2017
Profit for the year
Other comprehensive income for
the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 38)
Dividend paid by subsidiaries to
non-controlling interests of
the subsidiaries
Issuances of ordinary shares of
subsidiaries (Note 14.1.1)
Exercised warrants of the subsidiaries
by non - controlling interests of
subsidiaries (Note 14.1.1 and 14.2.1)
Purchases and sales of investments
in subsidiaries without loss of control
(Note 14.1.1 and 14.2.5)
Increase in non-controlling interests
of the subsidiaries from acquisitions
of investments in subsidiaries of other
subsidiaries (Note 14.2.2)
Increase in non-controlling interests of
the subsidiaries from transfer of liability
under the loan agreement of
a subsidiary (Note 14.2.5)

Issued and
fully paid-upshare
Share premium
capital

-

-

-

-

-

-

-

(843,003,860)

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

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

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of changes in shareholders’ equity (continued) For the year ended 31 March 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,086,713,365 (1,015,271,110)

-

4,016,783,413 17,201,004,217

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

ผลกระทบของอัตรา
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้
เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจ
ส่วนต่ำ�กว่าทุน จาก ส่วนเกินทุนจาก การ ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการแปลง แลกเปลีย่ นจากการ ส่วนเกิน (ต่กว่า) ทุน
การรวมธุรกิจภายใต้ เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ ขายใบสำ�คัญแสดง ค่างบการเงินทีเ่ ป็น ป้องกันความเสีย่ งใน จากการเปลีย่ นแปลง รวมองค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ควบคุมของบริษทั
มูลค่าเงินลงทุน ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน) การควบคุมเดียวกัน ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย สิทธิของบริษทั ย่อย เงินตราต่างประเทศ กระแสเงินสด

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 เมษายน 2560
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 38)
เงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อยให้
แก่สว่ นได้เสียของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ไม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
(หมายเหตุ 14.1.1)
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
(หมายเหตุ หมายเหตุ 14.1.1 และ 14.2.1)
ซือ้ และขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยโดยไม่
เสียอำ�นาจการควบคุม (หมายเหตุ 14.2.1
และ 14.2.5)
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ำ�นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยของบริษทั ย่อย (หมายเหตุ
14.2.2)
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ำ�นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากการโอนกลับหนี้
สินภายใต้สญั ญาให้กยู้ มื เงินของบริษทั ย่อย
(หมายเหตุ 14.2.5)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
แล้ว

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
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4,016,783,413
4,016,783,413

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 38)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

4,016,783,413
4,016,783,413

Balance as at 1 April 2017
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 38)
Balance as at 31 March 2018

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

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

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

4,016,783,413
4,016,783,413

Share premium

2,086,713,365
2,086,713,365

2,086,713,365
2,086,713,365

Appropriated

427,121,902
2,110,629,439
(37,924,797)
2,072,704,642
(964,028,019)
1,535,798,525

896,189,855
1,860,666,427
1,860,666,427
(2,329,734,380)
427,121,902

Unappropriated

Retained earnings

10,154,836
10,154,836

10,154,836
10,154,836

(40,509,424)
51,293,796
51,293,796
10,784,372

(Unit: Baht)

24,212,267,699
1,860,666,427
(213,595,041)
1,647,071,386
(2,329,734,380)
23,529,604,705
23,529,604,705
2,110,629,439
157,447,325
2,268,076,764
(964,028,019)
24,833,653,450

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

10,154,836
10,154,836

10,154,836
10,154,836

(171,663,604)
144,078,326
144,078,326
(27,585,278)

(171,663,604)
(171,663,604)
(171,663,604)

(40,509,424)
51,293,796
51,293,796
10,784,372

1,422,013
(41,931,437)
(41,931,437)
(40,509,424)

(212,173,028)
195,372,122
195,372,122
(16,800,906)

1,422,013
(213,595,041)
(213,595,041)
(212,173,028)

24,212,267,699
1,860,666,427
(213,595,041)
1,647,071,386
(2,329,734,380)
23,529,604,705
23,529,604,705
2,110,629,439
157,447,325
2,268,076,764
(964,028,019)
24,833,653,450

Revaluation suplus
Effect of
Total other
Suplus on
Total
business combination exchange rate from changesonin value of components of shareholders’
equity
under common control cash flow hedges
shareholders’ equity
investment

Other comprehensive income

(212,173,028)
195,372,122
195,372,122
(16,800,906)

1,422,013
(213,595,041)
(213,595,041)
(212,173,028)

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าเงินลงทุน
1,422,013
(41,931,437)
(41,931,437)
(40,509,424)

องค์ประกอบอื่น

รวม

จากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนเกินทุน

Separate financial statements

(171,663,604)
144,078,326
144,078,326
(27,585,278)

(171,663,604)
(171,663,604)
(171,663,604)

ในกระแสเงินสด

การป้องกันความเสี่ยง

Separate financial statements

427,121,902
2,110,629,439
(37,924,797)
2,072,704,642
(964,028,019)
1,535,798,525

896,189,855
1,860,666,427
1,860,666,427
(2,329,734,380)
427,121,902

ใต้การควบคุมเดียวกัน

จากการรวมธุรกิจภาย

อัตราแลกเปลี่ยนจาก

ผลกระทบของ

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

Balance as at 1 April 2016
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Dividend paid (Note 38)
Balance as at 31 March 2017

share capital

fully paid-up

Issued and

2,086,713,365
2,086,713,365

2,086,713,365
2,086,713,365

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

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

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of changes in shareholders' equity (continued)
For the year ended 31 March 2018

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

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

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,016,783,413
4,016,783,413

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 38)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการปรับมูลค่าสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

3,541,648,743

2,591,706,658

2,587,978,129

2,249,971,482

351,930,151
241,501,460
11,284,960
1,620,382
23,667,828
(58,201,212)
(36,883,863)
55,996,009
50,970,992
86,825,797
(16,875,974)
(63,459,788)
(514,688,244)
-

270,586,867
149,049,119
(9,055,980)
(2,646,807)
(135,470,486)
(36,883,863)
29,604,771
40,248,456
29,488,156
(13,636,332)
(207,437,995)
(124,482,547)
7,890,866

25,681,348
134,111,232
(440,149)
(271,740,252)
(36,883,863)
27,060,621
50,970,992
(514,741,553)
-

24,006,780
48,964,650
(10,000,000)
(442,564)
(468,031,286)
(36,883,863)
20,817,052
12,018,158
(303,804,000)
(126,816,409)
-

(30,673,274)
351,706,022
(1,260,100,734)
932,054,143

31,309,680
16,387,798
(750,415,180)
466,633,844

(30,673,274)
351,706,022
(1,232,081,865)
844,599,226

31,309,680
16,387,798
(715,063,247)
434,921,406

3,668,323,398

2,352,877,025

1,935,546,614
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Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries		
Cash flow statement		
For the year ended 31 March 2018		
Consolidated financial statements
2018
2017
Cash flows from operating activities
Profit before tax
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
provided by (paid from) operating activities:
Depreciation
Amortisation
Allowance for doubtful accounts (reversal)
Loss (gain) on sales / write-off of assets
Allowance for diminution in value of assets
Dividend income
Recognition of unearned revenues
Provision for long-term employee benefits
Loss on provisions
Share of loss from investments in joint ventures
Share of profit from investments in associates
Gain on change in status of investment
Gain on change in the ownership interests in a joint venture
Gain on sales of investments in subsidiaries
Gain on sales and changes in value of investments
Loss on impairment of other long-term investment
Loss (gain) on change in value of forward contracts
Unrealised loss on exchange
Interest income
Interest expenses
Profit from operating activities before changes in
operating assets and liabilities

(Unit: Baht)
Separate financial statements
2018
2017

3,541,648,743

2,591,706,658

2,587,978,129

2,249,971,482

351,930,151
241,501,460
11,284,960
1,620,382
23,667,828
(58,201,212)
(36,883,863)
55,996,009
50,970,992
86,825,797
(16,875,974)
(63,459,788)
(514,688,244)
(30,673,274)
351,706,022
(1,260,100,734)
932,054,143

270,586,867
149,049,119
(9,055,980)
(2,646,807)
(135,470,486)
(36,883,863)
29,604,771
40,248,456
29,488,156
(13,636,332)
(207,437,995)
(124,482,547)
7,890,866
31,309,680
16,387,798
(750,415,180)
466,633,844

25,681,348
134,111,232
(440,149)
(271,740,252)
(36,883,863)
27,060,621
50,970,992
(514,741,553)
(30,673,274)
351,706,022
(1,232,081,865)
844,599,226

24,006,780
48,964,650
(10,000,000)
(442,564)
(468,031,286)
(36,883,863)
20,817,052
12,018,158
(303,804,000)
(126,816,409)
31,309,680
16,387,798
(715,063,247)
434,921,406

1,177,355,637
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

3,668,323,398

2,352,877,025 1,935,546,614

1,177,355,637
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries		
Cash flow statement		
For the year ended 31 March 2018		

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2561
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้ค่าโดยสารรอนำ�ส่ง
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์เพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.1.2
และ 14.2.2)
เงินสดรับสุทธิจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุ 15.1.2)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 16.1.4)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(67,320,270)
498,306,073
(3,183,314,665)
(2,849,020,388)
(218,171,917)
(96,171,738)
469,554,655
(204,752,512)

(90,443,256)
(402,355,797)
(631,697,716)
(712,060,131)
(199,226,906)
(150,578,620)
(3,007,272,418)
(159,717,059)

619,332,428
(3,183,314,665)
(2,849,020,388)
(154,790,718)
(94,358,671)
468,363,704
(232,958,317)

(492,160,836)
(631,697,716)
(712,060,131)
(184,919,133)
(79,059,072)
(3,007,272,418)
(156,950,916)

1,547,068,407
55,325,504
95,062,826
(11,044,968)
10,392,366
(132,083,901)
198,394,145
(219,452,985)
(808,871,451)
125,122,487
(805,361,090)
2,043,823
(1,706,519,216)

114,702,579
94,252,228
(49,163,376)
30,794,236
(13,073,404)
(123,070,307)
49,693,549
(2,896,339,373)
(71,333,090)
127,618,902
(702,193,123)
(3,542,246,684)

1,513,466,457
70,716,331
(11,044,968)
14,855,920
(132,083,901)
203,297,492
(1,831,992,682)
(725,801,422)
125,122,487
(528,591,664)
(2,961,263,281)

89,116,548
(18,538,596)
30,794,236
6,649,433
(123,070,307)
37,086,243
(4,064,727,028)
(45,615,463)
127,618,902
(515,186,487)
(4,497,910,076)

(540,956)
474,336,538
(25,981,983)
7,716,558
76,492,540

1,648,490
157,938,333
(31,500,000)
1,579,317,951
(17,085,182)
29,842,970
(59,000,000)
164,078,311

444,500,421
271,649,004

122,982,220
1,429,500,000
468,031,286

(314,814,948)
(250,000)
325
(107,792,297)
(40,920,980,013)
39,612,455,356
(1,887,165,236)
156,878,907
(94,581,494)
(66,072,628)
(400,007,032)
9,305,980
(3,481,000,383)

(1,758,972,836)
(751,704,600)
(492,500,000)
(42,332,483,816)
37,136,443,218
(67,186,663)
(257,583,114)
4,464,872
(6,694,282,066)

(250,000)
(39,275,482,162)
38,681,785,406
(1,887,165,236)
156,878,907
(717,517)
(20,381,490)
514,022
(1,628,668,645)

663,804,000
(41,983,075,216)
36,691,024,279
(2,555,054)
(11,182,691)
494,393
(2,679,976,783)

Consolidated financial statements
2018
2017
Operating assets (increase) decrease
Bank account for advances received from cardholders
Trade and other receivables
Unbilled receivable under agreements with government authority
Receivable under purchase and installation of operating
system agreement
Accrued income
Other current assets
Advances to contracts and for acquisitions of assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Advances received from cardholders
Unearned revenues
Fare box revenues awaiting transfer
Retentions payable
Provisions
Others
Cash flows used in operating activities
Cash paid for interest expenses
Cash received for interest income
Cash paid for corporate income tax
Cash return from corporate income tax
Net cash flows used in operating activities
Cash flows from investing activities
Decrease (increase) in restricted deposits
Interest income
Increase in short-term loans to related parties
Decrease in short-term loans to related parties
Increase in long-term loans to related parties
Decrease in long-term loans to related parties
Increase in long-term loan to a cooperative
Dividend income
Net cash from acquisition of investments in subsidiaries (Note 14.1.2
and 14.2.2)
Net cash recived from sales of investments in subsidiaries
Increase in investments in joint ventures (Note 15.1.2)
Cash received from sale of investment in joint venture
Increase in investments in associates (Note 16.1.4)
Cash paid for purchases of current and other long-term investments
Cash received from sales of current and other long-term investments
Cash paid for acquisitions of investments in derivative instruments
Cash received from sales of investments in derivative instruments
Increase in advances for acquisitions of assets
Cash paid for purchases of intangible assets
Cash paid for purchases of building and equipment
Cash received from disposals of equipment
Net cash flows used in investing activities

(Unit: Baht)
Separate financial statements
2018
2017

(67,320,270)
498,306,073
(3,183,314,665)
(2,849,020,388)

(90,443,256)
(402,355,797)
(631,697,716)
(712,060,131)

619,332,428
(3,183,314,665)
(2,849,020,388)

(492,160,836)
(631,697,716)
(712,060,131)

(218,171,917)
(96,171,738)
469,554,655
(204,752,512)

(199,226,906)
(150,578,620)
(3,007,272,418)
(159,717,059)

(154,790,718)
(94,358,671)
468,363,704
(232,958,317)

(184,919,133)
(79,059,072)
(3,007,272,418)
(156,950,916)

1,547,068,407
55,325,504
95,062,826
(11,044,968)
10,392,366
(132,083,901)
198,394,145
(219,452,985)
(808,871,451)
125,122,487
(805,361,090)
2,043,823
(1,706,519,216)

114,702,579
94,252,228
(49,163,376)
30,794,236
(13,073,404)
(123,070,307)
49,693,549
(2,896,339,373)
(71,333,090)
127,618,902
(702,193,123)
(3,542,246,684)

1,513,466,457
70,716,331
(11,044,968)
14,855,920
(132,083,901)
203,297,492
(1,831,992,682)
(725,801,422)
125,122,487
(528,591,664)
(2,961,263,281)

89,116,548
(18,538,596)
30,794,236
6,649,433
(123,070,307)
37,086,243
(4,064,727,028)
(45,615,463)
127,618,902
(515,186,487)
(4,497,910,076)

(540,956)
474,336,538
(25,981,983)
7,716,558
76,492,540

1,648,490
157,938,333
(31,500,000)
1,579,317,951
(17,085,182)
29,842,970
(59,000,000)
164,078,311

444,500,421
271,649,004

122,982,220
1,429,500,000
468,031,286

(314,814,948)
(250,000)
325
(107,792,297)
(40,920,980,013)
39,612,455,356
(1,887,165,236)
156,878,907
(94,581,494)
(66,072,628)
(400,007,032)
9,305,980
(3,481,000,383)

(1,758,972,836)
(751,704,600)
(492,500,000)
(42,332,483,816)
37,136,443,218
(67,186,663)
(257,583,114)
4,464,872
(6,694,282,066)

(250,000)
(39,275,482,162)
38,681,785,406
(1,887,165,236)
156,878,907
(717,517)
(20,381,490)
514,022
(1,628,668,645)

663,804,000
(41,983,075,216)
36,691,024,279
(2,555,054)
(11,182,691)
494,393
(2,679,976,783)

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

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
หุน้ กูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้
หุ้นกู้ระยะยาวลดลง
เงินสดจ่ายชำ�ระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการออกจำ�หน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำ�หน่ายหุ้น
สามัญของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.1.1)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14.1.1)
เงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.1.1
และ 14.2.1)
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.2.1)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.2.1 และ 14.2.5)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
โอนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
โอนสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราวโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่นโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยยังไม่จ่ายชำ�ระ
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
โอนภาระหนี้สินภายใต้สัญญาเงินให้กู้ยืมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เป็นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยเมื่อมีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
ขายเงินให้กู้ยืมระยะยาวโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ขายเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,025,000,000
(1,573,000,000)
(645,893,326)
(1,692,074,494)
(317,923,764)

(35,942,121)
1,560,000,000
(722,000,000)
2,000,000,000
(343,274,000)
22,000,000,000
(1,348,450,000)
(23,163,008)
(1,598,577,882)
(353,817,127)

(1,692,074,494)
-

500,000,000
(500,000,000)
22,000,000,000
(1,348,450,000)
(23,163,008)
(1,598,577,882)
-

-

12,757,394

-

-

2,040,000,000
(27,751,521)

429,355,030
-

-

-

161,953,381
(219,750,000)
155,613,110
(39,820,000)
(1,133,646,614)
(2,327,140)
(6,323,493,353)
23,676,712
12,982,191,143
6,682,374,502

77,350
21,576,965,636
859,338
11,341,296,224
(6,070,253)
1,646,965,172
12,982,191,143

(1,692,074,494)
(6,282,006,420)
23,676,712
12,183,382,593
5,925,052,885

19,029,809,110
11,851,922,251
(6,070,253)
337,530,595
12,183,382,593

7,246,460
12,739,066
36,696,841
2,230,886
26,655,963
32,478,869
15,800,095
3,950,087
-

16,796,639
5,539,645
20,295,851
217,416,853
300,000,000

26,655,963
32,478,869
2,845,807
-

1,123,367
5,539,645
6,217,370
-

29,220,918
80,493,750
12,848,160
65,327,682

61,699,206
-

-

-

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 March 2018

Consolidated financial statements
2018
2017

Cash flows from financing activities
Decrease in short-term loans from related parties
Increase in short-term loans from financial institutions
Decrease in short-term loans from financial institutions
Increase in long-term loans from a financial institution
Decrease in long-term loans from a financial institution
Increase in long-term debentures
Decrease in long-term debentures
Cash paid for issuing costs of debentures
Dividend paid
Dividend paid of subsidiaries to non-controlling interests of subsidiaries
Cash received from issuance of ordinary shares of a subsidiary
before business combination under common control
Cash received from non-controlling interests for issuance of ordinary shares of
subsidiary (Note 14.1.1)
Cash paid for costs of issuing additional ordinary shares (Note 14.1.1)
Cash received from exercised warrants of subsidiaries (Note 14.1.1 and 14.2.1)
Cash paid to settle payables from acquisition of investment
Cash received from sales of investment in a subsidiary (Note 14.2.1)
Cash paid from acquisition of investments in subsidiaries (Note 14.2.1 and 14.2.5)
Net cash flows from (used in) financing activities
Increase (decrease) in translation adjustment
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Effect of exchange rate for cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
Supplemental disclosures of cash flow information
Non-cash transactions
Transfer equipment to intangible assets
Transfer equipment to other non-current asset
Transfer intangible assets to equipment
Transfer other non-current asset to equipment
Payable of purchases of current investments
Payable of purchases of other long-term investments
Payable of acquisition of equipment
Equipment acquired under finance lease agreement
Payable of acquisitions of investments in subsidiary and associate
Transfer short-term loan to long-term loan from financial institution
Transfer liability under the loan agreement of non-controlling interests of a subsidiary
to non-controlling interests of the subsidiary when loans were provided to the subsidiary
Receivable of assignment of long-term loan
Receivable from sales of investment in derivative instrument
Receivable from exercised warrants
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(Unit: Baht)
Separate financial statements
2018
2017

1,025,000,000
(1,573,000,000)
(645,893,326)
(1,692,074,494)
(317,923,764)

(35,942,121)
1,560,000,000
(722,000,000)
2,000,000,000
(343,274,000)
22,000,000,000
(1,348,450,000)
(23,163,008)
(1,598,577,882)
(353,817,127)

(1,692,074,494)
-

500,000,000
(500,000,000)
22,000,000,000
(1,348,450,000)
(23,163,008)
(1,598,577,882)
-

-

12,757,394

-

-

2,040,000,000
(27,751,521)
161,953,381
(219,750,000)
155,613,110
(39,820,000)
(1,133,646,614)
(2,327,140)
(6,323,493,353)
23,676,712
12,982,191,143
6,682,374,502

429,355,030
77,350
21,576,965,636
859,338
11,341,296,224
(6,070,253)
1,646,965,172
12,982,191,143

(1,692,074,494)
(6,282,006,420)
23,676,712
12,183,382,593
5,925,052,885

19,029,809,110
11,851,922,251
(6,070,253)
337,530,595
12,183,382,593

7,246,460
12,739,066
36,696,841
2,230,886
26,655,963
32,478,869
15,800,095
3,950,087
-

16,796,639
5,539,645
20,295,851
217,416,853
300,000,000

26,655,963
32,478,869
2,845,807
-

1,123,367
5,539,645
6,217,370
-

29,220,918
80,493,750
12,848,160
65,327,682

61,699,206
-

-

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

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1. ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นบริษัทใหญ่
บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) การด�ำเนินการรถไฟฟ้ายกระดับจ�ำนวนสองเส้นทางในเขตธุรกิจที่ส�ำคัญของกรุงเทพมหานคร (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก”)
		 ซึ่งครอบคลุมระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิทระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลมระยะ
		 ทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจน
		 สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งท�ำขึ้นระหว่างกรุงเทพมหานครและบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา
		 30 ปี นับจากวันแรกที่เริ่มด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯเปิดให้บริการระบบในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ภายใต้สัญญาสัมปทาน บริษัทฯจะต้อง
		 โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นงานโครงสร้างให้แก่กรุงเทพมหานครทันทีเมื่อเริ่มด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ build-transfer-operate
		 ส�ำหรับงานไฟฟ้าและเครื่องจักร บริษัทฯจะโอนให้แก่กรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามหลักเกณฑ์ build-operate-transfer
		 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัทฯและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) ได้ลงนาม
		 ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ตลอดระยะเวลาอายุสัมปทานที่เหลืออยู่ ซึ่งในทางบัญชี
		 บริษัทฯได้พิจารณารายการดังกล่าวอย่างระมัดระวังรอบคอบและสรุปว่าการขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตดังกล่าว
		 เป็นการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ) (True Sale Transaction) ดังนั้น บริษัทฯได้บันทึกต้นทุนโครงการและบัญชีที่
		 เกี่ยวข้องออกจากบัญชีและรับรู้ก�ำไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิดังกล่าวในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่
		 ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว บริษัทฯยังคงด�ำเนินงานในการให้บริการเดินรถในฐานะผู้ด�ำเนินงาน โดยการควบคุมของกองทุนฯและอ�ำนาจใน
		 การตัดสินใจในฐานะเจ้าของเป็นของกองทุนฯ บริษัทฯน�ำส่งเงินสดรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯในฐานะตัวกลางท�ำหน้าที่เก็บ
		 ค่าโดยสารและจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้ด�ำเนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
		 อย่างไรก็ตาม ในทางภาษี การขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตดังกล่าวถือเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ บริษัทฯยังคง
		 เป็นเจ้าของในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ) รายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายยังคงเป็นของบริษัทฯ และบริษัทฯยังคงค�ำนวณภาษี
		 เงินได้นิติบุคคลจากการค�ำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ข) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบ�ำรุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ภายใต้สัญญาการให้
		 บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไข
		 เพิม่ เติมซึง่ ท�ำขึน้ ระหว่างบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (“กรุงเทพธนาคม”) (บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยกรุงเทพมหานคร) และบริษทั ฯ เป็นระยะเวลา
		 30 ปี โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทาน
		 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ค) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายใต้สญั ญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการ
		 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ตลอดจนสัญญาฉบับ
		 แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งท�ำขึ้นระหว่างกรุงเทพธนาคมและบริษัทย่อย เป็นระยะเวลา 26 ปี โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึง
		 วันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บริษัทฯได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ง) การให้บริการเดินรถตามสัญญาจ้างผูเ้ ดินรถพร้อมจัดหารถโดยสารโครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) ระหว่างกรุงเทพธนาคม
		 และบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายสัญญา เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มด�ำเนินการ
		 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ต่อมาบริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาจ้างผู้เดินรถ บริหารสถานีและซ่อมบ�ำรุง
		โครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อขยายสัญญาออกไปเป็นระยะเวลา 95 วัน โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
		 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หลังจากสิ้นสุดสัญญา บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาให้สิทธิเดินรถโครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT)
		 กับกรุงเทพธนาคมฯอีกฉบับเพือ่ ตกลงรับสิทธิการให้บริการเดินรถ บริหารจัดการสถานี การบ�ำรุงรักษา การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
		 การบริการศูนย์ควบคุมการเดินรถโครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยมีระยะเวลาการให้สิทธิ 6 ปี นับตั้งแต่วันที่
		 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทาน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ
		 การเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
		 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ
		 ภาษาไทยนี้
		 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
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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 2018
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 (“BTSG”), 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. 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 Administration (“BMA”) and the Company, for 30 years after commissioning
		 under the concession granted by 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.
		 The Company has received the compensation as stipulated in the agreement.
c) The provision of operation and maintenance services for the Green Line under the Operating and Maintenance Agreement for the Green
		 Line (Mochit-Sapanmai-Kukot and Bearing-Samutprakan) dated 1 August 2016 made with Krungthep Thanakom and the amendment to
		 the agreement, for 26 years from 1 August 2016 to 2 May 2042. The Company has received the compensation as stipulated in the agreement.
d) The provision of operation and maintenance services under an operating and bus procurement relating to Bus Rapid Transit (BRT)
		 agreement dated 10 February 2010 with Krungthep Thanakom and the amendment to the agreement, for 7 years from 15 May 2010 to
		 28 May 2017. Subsequently, the Company entered into the operation, management and maintenance services agreement relating to Bus
		 Rapid Transit (BRT) project to extend the agreement for a further period of 95 days, running from 29 May 2017 to 31 August 2017. After
		 the expired contract, the Company entered into another agreement with Krungthep Thanakom granting rights to operate the Bus Rapid
		 Transit (BRT) project, whereby it agreed to accept rights to operate, manage stations, maintain, manage commercial areas, and manage
		 the operation control center for the Bus Rapid Transit (BRT) service for a period of 6 years, commencing from 1 September 2017.
		 The Company has received the compensation as stipulated in the agreement.
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 11 October 2016, 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.
		 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting
		 policies.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

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

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

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

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม
ถือหุน้ โดยบริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำ�กัด
บริษัท 888 มีเดีย จำ�กัด
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด
ถือหุน้ โดยบริษทั มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำ�กัด
บริษัท อาย ออน แอดส์ จำ�กัด
บริษัท กรีนแอด จำ�กัด
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำ�กัด
Maco Outdoor Sdn Bhd
ถือหุน้ โดยบริษทั มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำ�กัด
บริษัท โอเพ่นเพลย์ จำ�กัด
ถือหุน้ โดยบริษทั กรีนแอด จำ�กัด
บริษัท มัลติ ไซน์ จำ�กัด
ถือหุน้ โดยบริษทั อาย ออน แอดส์ จำ�กัด
บริษัท โคแมส จำ�กัด
ถือหุน้ โดยบริษทั บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด
บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำ�กัด
บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำ�กัด
บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำ�กัด(1)

จำ�กัด(1)

(1) ถือโดยบริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จ�ำกัด ร้อยละ 49

การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณา และให้เช่าพื้นที่
ให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงสำ�หรับระบบขนส่งสาธารณะ
การโฆษณา ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และซื้อขายอุปกรณ์
ป้ายโฆษณาที่ทำ�งานด้วยระบบไฟฟ้า
การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณาในห้างสรรพสินค้า
การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณาในห้างสรรพสินค้า
การบริหารและจัดการให้บริการโฆษณา
การให้บริการสื่อโฆษณา
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น และบริหารและจัดการ
ให้บริการโฆษณา
ให้บริการการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริหาร
และจัดการให้บริการโฆษณา
ผลิตและให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์ไตรวิชั่น
บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้
ผลิตภาพโฆษณา และจัดทำ�ป้ายโฆษณาทุกประเภท
ลงทุน
ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ผลิตและให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ผลิตและให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำ�ระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือเครือข่าย และการรับ
ชำ�ระเงินแทน และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
ประกอบธุ ร กิ จ Web Portal และให้ บ ริ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ E-commerce รวมถึง
บริการทางการตลาดออนไลน์
ให้บริการเปรียบเทียบราคาประกันออนไลน์
ให้บริการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทผ่านทางโทรศัพท์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

48.53
99.97

51
-

30.38

33.68

ไทย
ไทย
ไทย
มาเลเซีย

100
100
100
100

100
100
100
100

ไทย

90

90

ไทย

90

90

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
มาเลเซีย

100
100
100
50
100

100
100
100
50
100

ไทย

80

80

ไทย
ไทย

Company’s name

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

ไทย

ไทย
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70
70
80

70
80

Subsidiaries directly owned by the Company
VGI Global Media Public Company Limited
BTS Infrastructure Services Company Limited
Subsidiaries indirectly owned by the Company
Held by VGI Global Media Public Company Limited
Master Ad Public Company Limited

30

25

ไทย
ไทย

51
51

51
51

ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน
		 ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯน�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ
		 สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
		 เวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่า
		ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และ
		 แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

Country of Percentage of shareholding
incorporation
as at
2018
2017
(%)
(%)

Managing and providing of advertising services and the rental of space
Provision operating and maintenance services for Mass Transit system

Thailand
Thailand

48.53
99.97

51
-

Advertising, leasing of property and the purchase/
sale of electronic billboards
Managing and providing of the advertising spaces in
VGI Advertising Media Public Company Limited
department stores
Managing and providing of the advertising spaces in
888 Media Company Limited
department stores
Point of View (POV) Media Group Company Limited Managing and providing of the advertising spaces
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
Advertising media
Investment in the securities of other Companies
BSS Holdings Company Limited
and managing and providing of advertising services
Provision of electronic payment services and
Bangkok Smartcard System Company Limited
managing and providing of advertising services
Held by Master Ad Public Company Limited
Production and provision of outdoor advertising
Master and More Company Limited
media services

Thailand

30.38

33.68

Thailand

100

100

Thailand

100

100

Thailand
Malaysia
Thailand

100
100
90

100
100
90

Thailand

90

90

Thailand

100

100

Eye On Ads Company Limited
Green Ad Company Limited
Inkjet Images (Thailand) Company Limited
Maco Outdoor Sdn Bhd
Held by Master and More Company Limite
Open Play Company Limited
Held by Green Ad Company Limited
Multi Sign Company Limited
Held by Eye On Ads Company Limited
Co-Mass Company Limited
Held by BSS Holdings Company Limited
RabbitPay System Company Limited

ไทย

Nature of business

Rabbit Internet Company Limited
Rabbit Insurance Broker Company Limited (1)
ASK Direct Group Company Limited (1)
(1) 49% held by Rabbit Internet Co., Ltd.

b)
		
c)
		
d)
e)
		
		
f)
g)
		

Production and sales of tri-vision equipment
Provision of advertising services through the supply
of tree wall-panel
Production of advertising media and billboards
Holding company

Thailand

100

100

Thailand
Thailand
Malaysia

100
50
100

100
50
100

Provision of outdoor advertising media services

Thailand

80

80

Production and provision of outdoor advertising media services

Thailand

70

70

Production and provision of outdoor advertising
media services

Thailand

70

-

Thailand

80

80

Thailand

30

25

Thailand
Thailand

51
51

51
51

Provision of electronic money, electronic payment
services through any device or network and bill payment
services, and investment in securities of other companies
Provision of a web portal service and design services
and arrangement of various e-commerce-related
activities, including online marketing services
Provision of online insurance price comparison
Provision of direct sales services for all types of
products via telesales

The Company and its subsidiaries are deemed to have control over an investee or subsidiaries if they have rights, or is exposed, to variable
returns from their involvement with the investee, and they have the ability to direct the activities that affect the amount of their returns.
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.
The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the Company.
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.
Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the consolidated financial statements.
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.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
		 (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
		 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
		 ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบ
		การเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงิน
ลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
		
		
		
		
		
		

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

		 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า ซึง่ มีผลบังคับ
		 ใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการส�ำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
ทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�ำหรับการรับรู้
รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�ำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

		 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
		

รายได้จากการให้บริการ

		 รายได้จากการให้บริการเดินรถ
		
		

รายได้จากการให้บริการเดินรถรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขัน้ ความส�ำเร็จของงาน โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ เป็นไปตาม
อัตราค่าบริการที่ก�ำหนดในสัญญา
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2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries, joint venture and associates under the cost method.
3. New financial reporting standards
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
		During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2016) and new financial reporting
		 standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of Accounting Professions which became effective
		 for fiscal years beginning on or after 1 January 2017. 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 reporting standards did not have any significant impact on the financial statements of the Company and its
		 subsidiaries. However, one standard involves changes to key principles, which are summarised below.
TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements
		 This revised standard stipulates an additional option to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates
		 in separate financial statements under the equity method, as described in TAS 28 (revised 2016) Investments in
		 Associates and Joint Ventures. However, the entity is to apply the same accounting treatment for each category of
		 investment. If an entity elects to account for such investments using the equity method in the separate financial statements,
		 it has to adjust the transaction retrospectively.
		 This standard did not have any significant impact on the financial statements of the Company and its subsidiaries because
		 the management decided to continue accounting for such investments under the cost method in the separate financial statements.
(b) Financial reporting standard that will become effective in the future
		During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial reporting standards
		 and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial
		 reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of
		 the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements.
		 The management of the Company and its subsidiaries believe that the revised financial reporting standards will not have any
		 significant impact on the financial statements when they are initially applied.
		 In addition, the Federation of Accounting Professions issued the financial reporting standard TFRS 15 Revenue from Contracts
		 with Customers, which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. Key principles of this standard are
		 summarised below.
		 TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
		 TFRS 15 supersedes TAS 11 Construction Contracts and TAS 18 Revenue, together with related Interpretations. Entities are
		 to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of other standards.
		 The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers, with revenue being
		 recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring
		 goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the
		 relevant facts and circumstances when applying each step of the model.
		 At present, the management of the Company and its subsidiaries is evaluating the impact of this standard to the financial
		 statements in the year when it is adopted.
4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
		 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.
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		 รายได้ค่าโฆษณา
		 รายได้คา่ โฆษณาจะรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขัน้ ความส�ำเร็จของงาน อัตราค่าบริการเป็นไปตามขนาดของพืน้ ทีบ่ ริการ อัตรา
		 ค่าบริการต่อพื้นที่และระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญา
		 รายได้จากการให้บริการพื้นที่
		 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ คือ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการโฆษณาและเพื่อให้เช่าส�ำหรับร้านค้าย่อย ซึ่งรับรู้เป็นรายได้
		 ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าเป็นไปตามขนาดของพื้นที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่และ
		 ระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญา
		 รายได้จากการให้บริการอื่น
		 รายได้ค่านายหน้าประกันรับรู้เป็นรายได้เมื่อวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับสุทธิจากส่วนลดจ่าย และได้ให้บริการแล้วเสร็จ กรณีที่ยังมีความ
		 ไม่แน่นอนอย่างมากที่จะได้รับรายได้ดังกล่าวเนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์ ค่านายหน้านั้นจะบันทึกเป็นรายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
		 และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุของกรมธรรม์มีผลบังคับ
		 รายได้ค่าบริการและรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
		 รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า
		 รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้าถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จ อัตราส่วนของ
		 งานที่ท�ำเสร็จค�ำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่
		 ถึงก�ำหนดเรียกช�ำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
		 รายได้อื่น
		 ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		 เงินปันผลรับ
		 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายใน
		 ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้
		 ก) ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
		 ข) ลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายใต้สญั ญากับหน่วยงานของรัฐแสดงและวัดมูลค่าตามราคาทุน ตัดจ�ำหน่าย ซึง่ ค�ำนวณดอกเบีย้ โดยใช้วธิ ี
			 อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงในการรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน
			 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไป
			 พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 อะไหล่และค่าตัดจ�ำหน่าย
		 อะไหล่ ประกอบด้วย
		 ก) อะไหล่สนิ้ เปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึง่
			 ในงบก�ำไรขาดทุนตามจ�ำนวนทีเ่ บิกใช้จริง
		 ข) อะไหล่เปลี่ยนแทนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของอะไหล่เปลี่ยนแทนค�ำนวณจากราคาทุนของ
			 สินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง บริษทั ฯบันทึกค่าตัดจ�ำหน่ายของอะไหล่เปลีย่ นแทนเป็น
			 ส่วนหนึ่งในงบก�ำไรขาดทุน
4.5 เงินลงทุน
		 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าและเงินลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์
			 ดังกล่าวบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
		 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในก�ำไรขาดทุน
			 เบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
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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 by
accrual 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
Insurance brokerage income is recognised on the date the insurance policy comes into effect, net of discounts, and when
		 services have been rendered. In cases where, it is highly uncertain that such income wil be received, as a result of policy cancellation,
		 the brokerage income is recorded as advance brokerage income, and recognised as income over the coveraged period of the policy.
		 Service income and other service revenues are recognised when services have been rendered taking into account the stage
		 of completion.
		 Revenues from installation and construction services and train procurement service
		 Revenues from installation and construction and train procurement services are recognised on a percentage of completion
		 basis. The percentage of completion is measured based on comparison of actual costs incurred up to the end of the period
		 and total anticipated installation and construction costs to be incurred to completion. The recognised revenue which is not
		 yet due per the contracts has been presented under the caption of “Accrued income” in the statement of financial position.
		 Other income
		 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.
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) Unbilled receivable under agreements with government authority is presented and measured at amortised cost. Interest is
			 calculated using the effective interest method to be recognised in the profit or loss.
		 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.
		 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 agreements and is recorded through
			 the income statement.
4.5 Investments
a) Investments in securities held for trading and derivative instruments are stated at fair value. Changes in the fair value of these
		 securities are recorded in the income statement.
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ค)
		
		
ง)
จ)
ฉ)
		
		
		
		
		
		
		
		
4.6
		
		

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปี รวมทัง้ ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย บริษทั ฯและ
บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุตธิ รรม
ของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
โอนจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
5-20 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3-10 ปี และตามอายุสัญญาให้สิทธิที่เหลืออยู่
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
3-5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
		 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
		 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
		 อนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯ
		 และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
		 ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู น�ำไป
		 รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้
		 จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
		 ส่วนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
		 เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
		 ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
		 ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็น
		 ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
					 อายุการให้ประโยชน์
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ
3 ปี ถึง 7 ปี 7 เดือน และตามอายุสัญญาที่เหลืออยู่
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 - 5 ปี
ลิขสิทธิ์
10 ปี
10 ปี
		 เครื่องหมายการค้า
		

ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
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Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded in
other comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.
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.
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).
Investments in joint venture and associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.
Investments in subsidiaries, joint ventures 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.
Building and equipment/Depreciation
Building and equipment are stated at cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses (if any).
Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs, on the straight-line basis over the following
estimated useful lives:
Building and building 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
		 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.
4.8 Intangible assets
Intangible assets acquired through business combination are initially recognised at their fair value on the date of business
		 acquisition while intangible assets acquired in other cases are recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible
		 assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any).
		 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment
		 whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation
		 method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to
		 the income statement.
		 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
					 Useful lives
Intangible assets acquired through
3 - 7 years 7 months and remaining contract period
business combination
		 Computer software
3 - 5 years
Royalty
10 years
Trademark
10 years
No amortisation is provided on computer software under development.
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4.9 ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
		 ต้นทุนโครงการ - โฆษณาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 		
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายของต้นทุนโครงการ - โฆษณาค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัดส่วนของจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีเ่ กิดขึน้ จริงและประมาณ
		 การจ�ำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในอนาคต
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.10 ค่าความนิยม
บริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
		 ที่ได้มา หากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษทั ย่อยจะรับรูส้ ว่ นทีส่ งู กว่านีเ้ ป็นก�ำไรในงบก�ำไรขาดทุนทันที
		 บริษทั ย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือ่ ใดก็ตาม
		 ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้
		 เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทย่อยจะ
		 ท�ำการประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุม่ ของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่
		 ให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุน
		 จากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน และบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.11 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
		 บริษัทย่อยบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามวิธีการรวม ส่วนได้เสีย (pooling of interests)
		 บริษัทย่อย (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
		 ยุติธรรม ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่น�ำมารวมด้วยมูลค่าตามบัญชี
		 ของกิจการที่ถูกน�ำมารวมเฉพาะสัดส่วนที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
		 บริษทั ย่อยรับรูส้ ว่ นต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ อื้ ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีน่ ำ� มา
		 รวมโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น (หากกิจการที่น�ำมารวมมีรายการก�ำไรหรือขาดทุนที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงิน
		 ภายหลังการรวมธุรกิจต้องแสดงรายการดังกล่าวในส่วนของเจ้าของเสมือนหนึง่ ว่ามีการรวมธุรกิจมาตัง้ แต่ตน้ ) ส่วนต่างคงเหลือของต้นทุน
		 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่น�ำมารวม หลังจากค�ำนึงถึงรายการก�ำไร
		 หรือขาดทุนที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
		 ในส่วนของผู้ถือหุ้น
		 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือถูก
		 ควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
		 นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึง ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีค่ วบคุมร่วมกัน บริษทั ร่วมและกิจการหรือบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพล
		 อย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผน
		 และควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
4.13 เงินตราต่างประเทศ
		 บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รายการต่าง ๆ
		 ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
		 อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือหากเป็นรายการที่ได้มีการ
ท�ำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าหรือสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศไว้กจ็ ะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีต่ กลงแลกเปลีย่ นนัน้
		 ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นการแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ให้รวมผล
ต่างดังกล่าวเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่างจากการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินลงทุนในตราสาร
		 ทุนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ค้า ให้รวมผลต่างดังกล่าวเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม นอกจากนีผ้ ลต่างจากการแปลงค่า
		 เงินลงทุนในตราสารทุนทีถ่ อื ไว้เผือ่ ขายให้รวมไว้ในผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
		 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
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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 actual ridership and projected
		 ridership over the future 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 Business combinations under common control
		 Business combinations under common control are accounted for using the pooling of interests method, with the cost of
		 the business combinations under common control being the fair value, at the date of exchange, of the consideration
		 transferred to obtain control. The assets and liabilities of the entities pooled are recognised based on their book values, in
		 proportion to the interests previously under common control.
		 Differences between the cost of the business combination under common control and the acquirer’s proportionate interests
		 in the book value of the pooled entities are directly recognised in shareholders’ equity (and if the pooled entities have profit
		 or loss transactions directly recognised in the shareholders’ equity, the financial statements after business combination present
		 the transaction as if the business combination occurred at the earliest reporting date). The remaining difference between
		 the cost of the business combination under common control and the acquirer’s proportionate interest in the book value
		 the pooled entities, after recognising the profit or loss transactions directly in shareholders’ equity, is presented as “Surplus
		 (deficit) on business combination under common control” in shareholders’ equity.
		 Costs relating to business combinations under common control are accounted for as expenses in the period in which
		 the business combination occurred.
4.12 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, joint ventures 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.
4.13 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 agreements or cross currency swap agreements, which are
		 translated at the contracted rates
		 Translation differences on investments in debt securities and other monetary financial assets measured at fair value are included
		 in gains and losses on exchange. Translation differences on non-monetary items such as investments in equity securities held for
		 trading are reported as part of the fair value gain or loss. Translation differences on 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.
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4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
		 สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
		 การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
		 แล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกใน
		 งบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
		 ที่เช่าหรืออายุของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
		 สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวน
		 เงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หากมีขอ้
		 บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่า
		 ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
		 มูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยประมาณการกระแส
		 เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ
		 ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณา
		 อยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับ
		 สินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจ�ำนวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้
		 ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯและ
		 บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและ
		 บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อย
		 จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของ
		 พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระ
		 ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		 จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะ
		 รับรู้ทันทีในงบก�ำไรขาดทุน
4.17 ประมาณการหนี้สิน
		 ประมาณการหนี้สินทั่วไป
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
		 ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯและ
		 บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
		 ประมาณการหนี้สินส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ
		 บริษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาในการบ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สมั ปทานบริการเพือ่ รักษาระดับของ
		 บริการทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกรับรูด้ ว้ ยจ�ำนวนประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของรายจ่ายทีต่ อ้ งน�ำไปจ่ายช�ำระภาระผูกพัน
		 ในปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
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4.14 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
		 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.
4.15 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 corroborated
		 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.
4.16 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 and other long-term employee benefits
		 Defined contribution plans
		 The Company, 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’s
		 and its subsidiaries’ contributions are recognised as expenses when incurred.
		 Defined benefit plans and other long-term employee benefits
		 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. In addition, the Company and its subsidiaries provide other long-term employee benefit plan, namely long service awards.
		 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee 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.
		 Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately in the income statement.
4.17 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 train projects under service concession
		 The Company has contractual obligations to maintain or restore the elevated train projects 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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4.18 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 บริษทั ฯเป็นผูด้ ำ� เนินโครงการรถไฟฟ้าเพือ่ ให้บริการสาธารณะ ซึง่ ครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า
		 และเครื่องกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการเดินรถและบ�ำรุงรักษา ภายใต้สัญญาสัมปทานบริการในช่วงเวลาที่ระบุไว้
		 บริษัทฯได้รับค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา และข้อตกลงในสัญญาจะก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็น
		 ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
		 บริษัทฯรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นสิทธิในสินทรัพย์ทางการเงิน (ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
		 ภายใต้สญั ญากับหน่วยงานของรัฐ) หรือในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า) ทัง้ นีข้ นึ้ กับเงือ่ นไขของข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 บริษทั ฯรับรูส้ งิ่ ตอบแทนที่ได้รบั หรือค้างรับส�ำหรับการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีทบี่ ริษทั ฯมีสทิ ธิอนั ปราศจาก
		 เงือ่ นไขตามสัญญาทีจ่ ะได้รบั เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ จากผูใ้ ห้สมั ปทานหรือตามค�ำสัง่ ของผูใ้ ห้สมั ปทานส�ำหรับการให้บริการ
		 บริษัทฯรับรู้สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการ
		 จากผู้ใช้บริการสาธารณะไม่ใช่สิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสดเนื่องจากจ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับจ�ำนวนการใช้บริการของสาธารณชน
		 ในกรณีทบี่ ริษทั ฯได้รบั ช�ำระค่าบริการในการก่อสร้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและบางส่วนเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน บริษทั ฯจ�ำเป็น
		 ต้องบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯได้รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับส�ำหรับทั้งสององค์ประกอบต้อง
		 รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ
		 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิตามสัญญา
		 ที่จะได้รับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับ
		 ข้อตกลงต้องรับรู้เป็นต้นทุนตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างของข้อตกลง
4.19 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทาง
		 ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
		 รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
		 รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
		 แน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
		 ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับ
		 ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรง
		 ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.20 ตราสารอนุพันธ์
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้า
		 ท�ำรายการ และมีการวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราที่ก�ำหนดโดยตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไรหรือ
		 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อ
		 เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยู่กับประเภทของ
		 รายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง
		 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทย่อยรับรู้จ�ำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.18 Service Concession Arrangements
		 The Company provides services to operate elevated train projects for public service including the design and construction for
		 civil works, the procurement of elevated trains, electronic and mechanical systems and related equipment and the operation
		 and maintenance services under service concession agreements for specified periods of time. The Company is paid for its
		 services as stipulated in the agreements, and the arrangements are governed by the agreements that sets out performance
		 standards. Such arrangements are a public-to-private service concession arrangements.
		 The Company recognises the consideration received or receivable at its fair value as rights to a financial asset (Unbilled
		 receivable under agreements with government authority) or to an intangible asset (Elevated train project costs), depending
		 on the conditions of service concession arrangements.
		 The Company recognises the consideration received or receivable for its provision of elevated train operations as a financial
		 asset 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.
		 The Company shall recognise an intangible asset to the extent that it receives a right to charge users of the public service.
		 A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash because the amounts are contingent
		 on the extent that the public uses the service.
		 If the Company is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset, it is
		 necessary to account separately for each component of the Company’s consideration. The consideration received or receivable
		 for both components shall be recognised initially at fair value.
		 Borrowing costs attributable to the arrangements shall be recognised as an expense in the period in which they are incurred
		 unless the Company has a contractual right to receive an intangible asset (a right to charge users of the public service).
		 In this case, borrowing costs attributable to the arrangements shall be capitalised during the construction phase of the arrangements.
4.19 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.
4.20 Derivatives
		 Forward exchange agreements
		 Receivables and payables arising from forward exchange agreement are initially recognised and measured at fair value on
		 the date on which the derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value, which has been
		 calculated using the quoted market rates, at the end of reporting period. Gains or losses resulting from changes in its fair
		 value are recognised in the income statements. However, where transactions qualify for hedge accounting, recognition of any
		 resultant gain or loss from changes in the fair value depends on the nature of the item being hedged.
		 Interest rate swap contracts
The net amount of interest to be received from or paid to the counterparty under an interest rate swap contract is recognised as income
		 or expenses on an accrual basis.
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4.21 การบัญชีสำ� หรับการป้องกันความเสีย่ ง - การป้องกันความเสีย่ งของกระแสเงินสดของสัญญาผูกมัดทีจ่ ะซือ้ รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษัทฯได้น�ำการบัญชีส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดมาใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถวัดผลของการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
เครือ่ งมือที่ใช้ปอ้ งกันความเสีย่ งหรือของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ใช้สำ� หรับการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของกระแสเงินสดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินหรือรายการพยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีจ่ ะเกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และสามารถป้องกันความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
และเมือ่ รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งจากกระแสเงินสดได้เกิดขึน้ จะโอนก�ำไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เป็นก�ำไรหรือ
ขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะถูกรับรู้ไปยังงบก�ำไรขาดทุนทันที

4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		
		
		
		
		
		
		

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้
มากที่สุด

		
		

ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

4.21 Hedge accounting - Cash flow hedges of firm commitment of train and related equipment acquisition agreements
		
		
		
		
		
		

The Company applies hedge accounting when the risk that has been hedged can be clearly identified and the effectiveness of the hedge
can be measured. Gains or losses arising from changes in the fair value of hedging instruments or derivatives that effectively hedge
exposure to fluctuations in cash flows that are either attributable to a particular risk associated with a recognised financial asset or financial liability,
or to a highly probable forecast transaction, are recognised directly in other comprehensive income and transferred to be recognised in the income
statement when the hedged cash flow transaction occurs. However, if the hedge instrument is not effective, any gain or loss from a change in
the fair value of the derivative financial instrument is recognised immediately to the income statement.

4.22 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
		

Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

		 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

		

Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows

		 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

		
		
		

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.

		 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
		
		

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
		 ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ
		 ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
		 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำ� คัญมีดงั นี้
		 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย พิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
		 (“วีจีไอ”) บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน) (“มาสเตอร์ แอด”) และบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“อิงค์เจ็ท”)
		 ถึงแม้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48.53 ร้อยละ 30.38 และ ร้อยละ 50
		 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกล่าวได้
		 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายอื่นในวีจีไอ และมาสเตอร์ แอด เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น วีจีไอ มาสเตอร์ แอด และอิงค์เจ็ท จึงถือ
		 เป็นบริษทั ย่อยของกลุม่ กิจการและต้องน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีอำ� นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
		 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาว่าบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“บีเอสเอสเอช”) มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท แรบบิท
		 อินเตอร์เน็ต จ�ำกัด (“อาร์ไอ”) ถึงแม้ว่าบีเอสเอสเอชจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 ทั้งนี้ เนื่องจาก
		 บริษัทย่อยสามารถสั่งการกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ โดยสามารถใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนิน
		 งานของอาร์ ไอผ่านคณะกรรมการบริษัทของอาร์ ไอ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนผันแปรจากอาร์ ไอ ดังนั้น อาร์ ไอจึงถือเป็นบริษัทย่อย
		 ของกลุ่มกิจการและต้องน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
		 สัญญาเช่า
		 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
		 เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่
		 เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

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:		
		 Consolidation of subsidiaries holding less than half of shares
		 The management of the Company and its subsidiaries determined that the Company and its subsidiaries have control over
		 VGI Global Media Public Company Limited (“VGI”), Master Ad Public Company Limited (“MACO”) and Inkjet Images (Thailand)
		 Company Limited (“Inkjet”), even though the Company and its subsidiaries hold 48.53%, 30.38% and 50% of shares and
		 voting rights, respectively. This is because the Company and its subsidiaries are major shareholders with the power to direct
		 significant activities of such companies. Furthermore, the other shareholders of VGI and MACO are only minor shareholders.
		 As a result, VGI, MACO and Inkjet are deemed to be subsidiaries of the Group and have to be included in the consolidated
		 financial statements from the date on which the Company and its subsidiaries assumed control.
		 In addition, the subsidiary’s management determined that BSS Holdings Company Limited (“BSSH”) has control over Rabbit
		 Internet Company Limited (“RI”), even though BSSH holds 30% of shares and voting rights. This is because the subsidiary
		 has the power to direct the policies, management or operations of RI through RI’s Board of Directors, and the rights to
		 variable returns from RI. As a result, RI is deemed to be a subsidiary of the Group and has to be included in the consolidated
		 financial statements from the date on which the subsidiary assumed control.
		 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.
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ นั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ
แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยู่ในตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทาง
ด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา/ต้นทุนโครงการ - โฆษณาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในการค�ำนวณค่าตัดจ�ำหน่ายของต้นทุนโครงการ - โฆษณา ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณจ�ำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในอนาคต
และต้องทบทวนประมาณการดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนโครงการ - โฆษณาและในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่าย
บริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวม
ทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้สมมติฐานในการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ โดยอาศัยข้อมูลและสมมติฐาน ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประมาณการหนีส้ นิ ใน
แต่ละเรือ่ ง บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ เมือ่ สถานการณ์และข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องเปลีย่ นแปลงไป
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ในการบันทึกรายการภายใต้ข้อตกลงสัมปทานบริการ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการวิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาและบันทึก
รายการบัญชีตามขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ ซึง่ รวมถึงกระบวนการในการ
วัดมูลค่าและรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตัง้ ระบบการเดินรถและจัดหารถไฟฟ้า
ภายใต้ข้อตกลงสัมปทานบริการ บริษัทฯประมาณการต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบการเดินรถและจัดหารถไฟฟ้าจากรายละเอียดและ
เงือ่ นไขตามสัญญาและน�ำมาค�ำนวณปริมาณและมูลค่างานทีต่ อ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีต่ อ้ งใช้ในการให้บริการจนเสร็จ
บริษทั ฯจะท�ำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ และทุกคราวทีต่ น้ ทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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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.
Building and equipment and depreciation/ Project costs - media and amortisation
In determining depreciation of building and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and
residual values of the Company and its subsidiaries’ building and equipment and to review estimate useful lives and residual
values when there are any changes.
In determining amortisation of project costs - media, the management is required to make estimates of ridership over
the future period and to review the estimate when there are any changes.
In addition, the management is required to review building and equipment and project costs - media for impairment on a
periodical basis 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.
Goodwill and intangible assets
The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and subsequent impairment testing, require
management 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
probable 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. 		
Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee 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.
Service concession arrangements
In recording transactions under service concession arrangements, the management had to exercise significant judgment with
respect to analysis of the contents of the agreements and the recording of the accounting transactions in accordance with
the scope of Thai Financial Reporting Standard Interpretations 12 Service Concession Arrangements including the process
of measurement, the determination of appropriate timing of recognition of revenues from installation services and train procurement service.
Under service concession arrangements, the Company estimates costs of installation service and train procurement service based
on details and conditions stipulated in the agreements taking into account the volume and value of works to be used in the project,
labour costs and other miscellaneous costs to be incurred to completion of service. Estimates are to be reviewed by the Company
regularly or whenever actual costs differ significantly from the figures used in the original estimates.
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การปันส่วนสินทรัพย์และหนี้สินและการปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้แก่กองทุนฯ
บริษทั ฯได้ปนั ส่วนสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยเพือ่ น�ำส่งรายได้คา่ โดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯ ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯจ�ำเป็น
ต้องใช้ดลุ ยพินจิ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อสมมติตา่ งๆ ในการปันส่วนดังกล่าว เช่น ระยะทางวิง่ ของรถไฟฟ้า และค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถ
เรียกเก็บได้จากกองทุนฯ เป็นต้น บริษทั ฯจะทบทวนการปันส่วนดังกล่าว เมือ่ มีรายการใหม่เกิดขึน้ หรือสถานการณ์และข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
เปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อสมมติตา่ งๆ ในการปันส่วนดังกล่าวจะต้องได้รบั การตรวจสอบและอนุมตั จิ ากกองทุนฯ
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง
แล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		
		
		
		
		
		
		
		
		

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.
Litigations
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

ในระหว่างปี บริษทั ฯมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการให้บริการ
ขายเงินลงทุน
ต้นทุนการบริการรับเหมาติดตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่
รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการบริการและบริหาร
ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันจ่าย
ซื้อเงินลงทุน
รายการธุรกิจกับกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่วนต่างของรายได้ทตี่ ำ�่ กว่าค่าตอบแทน ขัน้ ต�ำ่ จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนการบริการรับเหมาติดตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่าย
โอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
-

-

330
12

219
664
9
14

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาและ ตามทีต่ กลงร่วมกัน

1
447
6
51
-

6
393
12
7
54
1,293

447
2
51
-

391
3
54
-

อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามสัญญา

128
8
4
13

6
6
6
28
10

-

-

117
6
2
56
24
65
4,696

135
14
6
43
64
27
60
4,576

40
1
65
4,696

38
43
3
60
4,576

ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ตามที่ตกลงร่วมกัน
อัตราตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน

		
		
		

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
Separate
Transfer pricing policy
financial statements financial statements
2018
2017
2018
2017
Transactions with subsidiaries
(Eliminated from the consolidated financial
statements)
Service income
330
219 Contract price
Sale of investment
664 Contract price
Cost of installation services
9 Contract price
Servicing and administrative expenses
12
14 Contract price and mutual agreement
Transactions with parent company
Service income
1
6
- Contract rate
Interest income
447
393
447
391 Contract rate
Other income
12
- Contract rate
Servicing and administrative expenses
6
7
2
3 Market price
Guarantee fee paid
51
54
51
54 Mutual agreement
Purchase of investment
1,293
- Contract price
Transactions with jointly controlled entities
and associates
Service income
128
6
- Contract price
Interest income
8
6
- Contract rate
Other income
4
6
- Contract rate
Shortfall in revenues being lower than
28
- Contract price
the minimum guaranteed amounts paid

Administrative expenses
Transactions with related companies
Service income
Other income
Interest income
Cost of installation services
Servicing and administrative expenses
Selling expenses
Special business tax paid
Net fare box revenues transferred

13

10

-

117
6
2
56
24
65
4,696

135
14
6
43
64
27
60
4,576

40
1
65
4,696

- Contract price
38
43
3
60
4,576

Contract rate
Mutual agreement
Contract rate
Contract price
Contract price
Contract price
Mutual agreement
Mutual agreement

103

104
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 11)
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินมัดจ�ำจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,048,672
97,796
25,845
1,172,313

603,933
21,372
22,078
647,383

1,048,672
52,104
5,924
1,106,700

601,227
6,121
5,645
612,993

559,691

530,000

559,691

530,000

35
1,318
616,949
618,302

40
350
523,939
524,329

35
97,781
615,098
712,914

40
43,367
506,409
549,816

20,838
19,382
40,220

11,358
19,594
30,952

20,580
5,902
13,280
39,762

10,801
8,009
13,564
32,374

2,321
5,622
7,943

4,979
4,979

-

-

59,518
59,518

5,318
5,318

1,190
59,518
60,708

1,190
5,318
6,508

16,134
366
93,555
110,055

704,672
67
66,995
771,734

16,134
5,808
68,827
90,769

704,672
11,017
46,189
761,878

516,586
516,586

467,970
467,970

9,537
516,586
526,123

12,057
467,970
480,027
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

As at 31 March 2018 and 2017, the balances of the accounts between the Company, its subsidiaries and those related companies
are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Trade and other receivables - related parties (Note 11)
Parent company
1,048,672
603,933
1,048,672
601,227
Subsidiaries
52,104
6,121
Jointly controlled entities and associates
97,796
21,372
25,845
22,078
5,924
5,645
Related companies
1,172,313
647,383
1,106,700
612,993
Total
Investments in debt securities - related party
Related company
Accrued income - related parties
Parent company
Subsidiaries
Jointly controlled entity
Related companies
Total
Prepaid expenses - related parties
Parent company
Subsidiary
Related companies
Total
Deposits paid - related parties
Jointly controlled entity
Related companies
Total
Advances - related parties
Subsidiary
Related company
Total
Trade and other payables - related parties (Note 24)
Parent company
Subsidiaries
Associate
Related companies
Total
Unearned revenues - related parties
Subsidiary
Related companies
Total

559,691

530,000

559,691

530,000

35
1,318
616,949
618,302

40
350
523,939
524,329

35
97,781
615,098
712,914

40
43,367
506,409
549,816

20,838
19,382
40,220

11,358
19,594
30,952

20,580
5,902
13,280
39,762

10,801
8,009
13,564
32,374

2,321
5,622
7,943

4,979
4,979

-

-

59,518
59,518

5,318
5,318

1,190
59,518
60,708

1,190
5,318
6,508

16,134
366
93,555
110,055

704,672
67
66,995
771,734

16,134
5,808
68,827
90,769

704,672
11,017
46,189
761,878

516,586
516,586

467,970
467,970

9,537
516,586
526,123

12,057
467,970
480,027
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

เงินมัดจ�ำรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ประมาณการหนี้สิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29)
บริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

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

21
3,511
3,532

2,252
2,252

116
2,252
2,368

110
2,252
2,362

234,357
1,231,934
1,466,291

264,403
1,202,938
1,467,341

234,357
1,231,934
1,466,291

264,403
1,202,938
1,467,341

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทใหญ่ บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของกลุ่มบริษัทที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดัง
กล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ลดลงใน
ณ
วั
น
ที
่
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
ในระหว่
า
งปี
ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ระหว่างปี
31 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2560
บริษัทใหญ่
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษทั เอทีเอส แรบบิท นิตบิ คุ คล เฉพาะกิจ จ�ำกัด
บริษัทร่วม
Eyeballs Channel SDN. BHD.
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ไมดาส โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด

16,500,000
16,500,000
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2560

-

-

งบการเงินรวม
ลดลงใน
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ระหว่างปี

16,500,000
16,500,000
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2561

45,263

25,894

-

71,157

26,492

89

(7,717)

18,864

80,494
152,249
(91,402)
60,847

25,983
(11,544)
14,439

(80,494)
(88,211)
88,211
-

90,021
(14,735)
75,286

หัก:ส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
298
295
130
122
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
26
13
9
6
1
2
1
2
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นบริษัทใหญ่เป็นเกณฑ์
325
310
140
130
รวม
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017

Deposits received- related parties
Parent company
21
Subsidiaries
116
110
3,511
2,252
2,252
2,252
Related companies
3,532
2,252
2,368
2,362
Total
Provisions - related parties (Note 29)
Parent company
234,357
264,403
234,357
264,403
1,231,934
1,202,938
1,231,934
1,202,938
Related company
1,466,291
1,467,341
1,466,291
1,467,341
Total
Related companies comprise the companies under common control of the parent company, associates and jointly controlled entities
of the companies under common control, shareholders and directors of the companies under common control and shareholders of the
related companies
As at 31 March 2018 and 2017, the balances of loans between the Company and its related parties and the movements were as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
Balance
Increase
Decrease
Balance
Short-term loans to related parties
as at
during
during
as at
31 March 2018
31 March 2017
the year
the year
Parent company
16,500,000
16,500,000
BTS Group Holdings Public Company Limited
16,500,000
16,500,000
Total
(Unit:
Thousand
Baht)
Consolidated financial statements
Balance
Increase
Decrease
Balance
Long-term loans to related parties
as at
during
during
as at
31
March
2018
31 March 2017
the year
the year
Jointly controlled entity
ATS Rabbit Special Purpose Vehicle Company Limited
45,263
25,894
71,157
Associate
Eyeballs Channel SDN. BHD.
26,492
89
(7,717)
18,864
Related company
80,494
(80,494)
Midas Global Media Company Limited
152,249
25,983
(88,211)
90,021
(91,402)
(11,544)
88,211
(14,735)
Less: Current portion
60,847
14,439
75,286
Net
Directors and management’s benefits
During the years ended 31 March 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries had employee benefit expenses of their directors
and management as below.
(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Short-term employee benefits
298
295
130
122
Post-employment benefits
26
13
9
6
1
2
1
2
Share-based payment of the parent company
325
310
140
130
Total
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำที่มีอายุไม่เกินกว่า 3 เดือน
รวม

2561
54,678
3,058,480
3,569,217
6,682,375

2560
42,311
2,984,762
9,955,118
12,982,191

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
53,992
41,586
2,307,334
2,291,797
3,563,727
9,850,000
5,925,053
12,183,383

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 2.08 ต่อปี (2560: ร้อยละ - 0.60 ถึง
3.00 ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.38 ถึง 1.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ - 0.60 ถึง 3.00 ต่อปี))
8. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
เงินฝากประจ�ำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน
ตราสารที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (1)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
234,926
1,205,754

2561
382,875

2560
1,457,365

1,783,832
2,396,697
4,180,529

1,908,574
1,770,000
3,678,574

1,783,832
1,396,697
3,180,529

1,908,574
1,770,000
3,678,574

140,162
11,711
151,873

228,300
9,998
238,298

140,162
11,711
151,873

140,162
8,545
148,707

4,715,277

70,033
255
70,288
5,444,525

3,567,328

5,033,035
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7. Cash and cash equivalents

Cash
Current deposits and saving deposits
Fixed deposits with maturity less than 3 months
Total

Consolidated financial statements
2018
2017
54,678
42,311
3,058,480
2,984,762
3,569,217
9,955,118
6,682,375
12,982,191

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
53,992
41,586
2,307,334
2,291,797
3,563,727
9,850,000
5,925,053
12,183,383

As at 31 March 2018, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried interests between 0.10 and 2.08 % per annum (2017:
-0.60 and 3.00% per annum).(Separate financial statement 0.38 and 1.4% per annum (2560: -0.60 and 3.00% per annum))
8. Current investments
(Unit: Thousand Baht)
Fixed deposits with maturity date
due more than 3 months
Held to maturity securities
Foreign government and government agency bonds (1)
Domestic private debt securities
Investments in trading securities
Unit trust in fixed income funds
Allowance for change in value
Investments in available for sale securities
Unit trust in fixed income funds
Allowance for change in value

Consolidated financial statements
2018
2017

Separate financial statements
2018
2017

382,875

1,457,365

234,926

1,205,754

1,783,832
2,396,697
4,180,529

1,908,574
1,770,000
3,678,574

1,783,832
1,396,697
3,180,529

1,908,574
1,770,000
3,678,574

140,162
11,711
151,873

228,300
9,998
238,298

140,162
11,711
151,873

140,162
8,545
148,707

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
32,278
32,183
31,686
32,098
32,436
33,053
31,686
32,833

70,033
255
70,288
4,715,277
5,444,525
3,567,328
5,033,035
Total
(1) Issued by foreign governments, government agencies or corporates owned by foreign governments and government agencies.
The Company and its subsidiaries had sale and purchase transactions of investments in trading securities and available for sale
securities. The details were as follows:
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Purchases of investments
32,278
32,183
31,686
32,098
Sales of investments
32,436
33,053
31,686
32,833

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขายข้างต้นในงบก�ำไรขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ก�ำไรจากการขาย
96
65
94
65
1
(5)
3
(2)
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า
97
60
97
63
รวม

The Company and its subsidiaries recognised gain from investments in trading securities and available for sale securities in the income
statement. The details were as follows:
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Gain on sales
96
65
94
65
1
(5)
3
(2)
Unrealised gain (loss) on change in value
97
60
97
63
Total

รวม

(1) ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผื่อขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
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9. เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,858,542
365,949
2,224,491

ตราสารอนุพันธ์
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

บริษัทฯมีรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

บริษัทฯรับรู้ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ข้างต้นในงบก�ำไรขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
11
373
384

ก�ำไรจากการขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า
รวม

129,983
(6,398)
123,585
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,887
159

(4)
(4)

10. เงินฝากธนาคารส�ำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร / เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท บางกอก
สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด) ต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรไว้ในสถาบันการเงินเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรคง
เหลือ ณ วันสิ้นวันท�ำการ และไม่สามารถน�ำไปใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์อื่น นอกจากใช้ช�ำระให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทนผู้ถือบัตรเท่านั้น
11. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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55,119

2,285

7,397

6,404

1,560
454
57,133

5,028
8,560
15,873

48,052
598
11
56,058

1,122
19
4
11
7,560

9. Investments in derivative instruments

Derivative instruments
Allowance for change in value
Total

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
1,858,542
129,983
365,949
(6,398)
2,224,491
123,585

The Company had sale and purchase transactions of investments in derivative instruments. The details were as follows:
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
Purchases of investments
1,887
Sales of investments
159
The Company recognised gain (loss) from investments in derivative instruments in the income statement. The details were as follows:
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
Gain on sales
11
373
(4)
Unrealised gain (loss) on change in value
384
(4)
Total
10. Bank account for advances received from cardholders / Advances 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.
11. Trade and other receivables
Consolidated financial statements
2018
2017
Trade receivables - related parties
Age of receivables
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total trade receivables - related parties

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017

55,119

2,285

7,397

6,404

1,560
454
57,133

5,028
8,560
15,873

48,052
598
11
56,058

1,122
19
4
11
7,560
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เช็ครอน�ำฝาก
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 14.1.1)
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

742,424

717,469

169,677

162,072

161,640
15,914
1,457
60,987
982,422
(65,441)
916,981
454
917,435
974,568

565,244
199,473
2,143
67,429
1,551,758
(63,236)
1,488,522
712
1,489,234
1,505,107

14,566
11
40,675
224,929
(38,588)
186,341
186,341
242,399

491,305
184,065
10
40,639
878,091
(38,588)
839,503
839,503
847,063

37,153
122,362

12,037
81,511

2,385
36,891

4,327
48,637

65,328
1,049,214
80,575
28,813
91
1,383,536
(9,261)
1,374,275
2,348,843

604,338
101,883
15,135
814,904
(9,261)
805,643
2,310,750

1,048,257
76,471
91
1,164,095
1,164,095
1,406,494

601,106
98,236
752,306
752,306
1,599,369

12. ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินที่จะถึงก�ำหนดช�ำระดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
99,740
97,093
1,271,541
953,346
6,258,649
3,254,344
7,629,930
4,304,783

Consolidated financial statements
2018
2017
Trade receivables - unrelated parties
Age of receivables
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Net
Cheques awaiting deposit
Total trade receivables - unrelated parties - net
Total trade receivables - net
Other receivables
Other receivables - related parties
Other receivables
Receivable from exercised warrants
(Note 14.1.1)
Interest receivables - related parties
Interest receivables
Dividend receivables - related party
Dividend receivables
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total other receivables
Total trade and other receivables - net

742,424

717,469

169,677

162,072

161,640
15,914
1,457
60,987
982,422
(65,441)
916,981
454
917,435
974,568

565,244
199,473
2,143
67,429
1,551,758
(63,236)
1,488,522
712
1,489,234
1,505,107

14,566
11
40,675
224,929
(38,588)
186,341
186,341
242,399

491,305
184,065
10
40,639
878,091
(38,588)
839,503
839,503
847,063

37,153
122,362

12,037
81,511

2,385
36,891

4,327
48,637

65,328
1,049,214
80,575
28,813
91
1,383,536
(9,261)
1,374,275
2,348,843

604,338
101,883
15,135
814,904
(9,261)
805,643
2,310,750

1,048,257
76,471
91
1,164,095
1,164,095
1,406,494

601,106
98,236
752,306
752,306
1,599,369

12. Unbilled receivable under agreements with government authority
The unbilled receivable is due as follows:

Less than 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
Total

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
99,740
97,093
1,271,541
953,346
6,258,649
3,254,344
7,629,930
4,304,783
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ลูกหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ก) ลูกหนีค้ า่ จัดหาขบวนรถไฟฟ้าส�ำหรับส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขมุ วิท และสายหลักหลังจากสิน้ สุดสัมปทานเดิมภายใต้สญั ญาการให้
		 บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไข
		 เพิ่มเติมซึ่งท�ำขึ้นระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (“กรุงเทพธนาคม”) และบริษัทฯเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
		 วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บริษัทฯจะจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ระบุไว้และจะได้รับ
		 ค่าตอบแทนคงที่รายเดือนตลอดอายุสัมปทานตามที่ระบุไว้ในสัญญา กรุงเทพธนาคมมีสิทธิที่จะซื้อขบวนรถไฟฟ้า ตามราคาที่ระบุไว้ ณ
		 วันสิ้นสุดของสัญญา
ข) ลูกหนี้ค่าจัดหาขบวนรถไฟฟ้าส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าสาย
		 สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		 ซึ่งท�ำขึ้นระหว่างกรุงเทพธนาคมและบริษัทย่อย เป็นระยะเวลา 26 ปี โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่
		 2 พฤษภาคม 2585 บริษัทย่อยจะจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ระบุไว้และจะได้รับค่าตอบแทนคงที่รายเดือนตลอดอายุ
		 สัมปทานตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา บริษทั ฯให้สทิ ธิกรุงเทพธนาคมเลือกช�ำระค่าตอบแทนได้ภายในระยะเวลา 4 ปี นับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
		 และสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันที่ใช้สิทธิ
		 บริษัทฯมีภาระผูกพันการบ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทานข้างต้น ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่
		 ภายใต้บัญชีประมาณการหนี้สิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
		 ลูกหนี้ทยี่ งั ไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.58 3.60 และ 6.12 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.58 3.60
		 และ 6.12 ต่อปี) และในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการจัดหารถไฟภายใต้สัญญาสัมปทานเป็นจ�ำนวน 3,306 ล้านบาท
		 (2560: 754 ล้านบาท)
13. ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ

The unbilled receivable under agreements with government authority consists of the followings:
a) 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, and the amendment to that agreement, with a term of 30 years from
		 8 May 2012 to 2 May 2042 between Krungthep Thanakom Company Limited (“Krungthep Thanakom”) and the Company.
		 The Company is to procure a number of trains for a specified period and will receive a monthly fixed payment under conditions
		 as stipulated in the agreement. Krungthep Thanakom has a call option to purchase the trains at the end of the agreement at
		 the rates stipulated in the agreement.
b) A receivable from the provision of train procurement services for the Green Line under the Operating and Maintenance
		 Agreement for the Green Line (Mochit-Sapanmai-Kukot and Bearing-Samutprakan) dated 1 August 2016 between
		 Krungthep Thanakom and the Company, and the amendment to that agreement, with a term of 26 years from
		 1 August 2016 to 2 May 2042. The Company is to procure a number of trains for a specified period and will receive a monthly
		 fixed payment under conditions as stipulated in the agreement. Krungthep Thanakom has an option to make payment within a
		 4-year period after payment is due and can extend this period by another 2 years, with interest to be charged at the rate
		 stipulated in the agreement as from the date the option exercised.
		 The Company has obligations to perform major maintenance or restoration of the elevated train projects, and these are recorded
		 under the provision account, as described in Note 29 to the financial statements.
		 The unbilled receivable under agreements with government authority is subject to interest at rates of 0.58%, 3.60% and
		 6.12% per annum (2017: 0.58%, 3.60% and 6.12% per annum). During the year, the Company had revenues from train
		 procurement service amounting to Baht 3,306 million (2017: Baht 754 million).

		
		
		
		
		
		

13. Receivable, interest receivable and accrued income under purchase and installation of operating
system agreement
		 On 28 June 2016, the Company entered into the purchase and installation of operating system (Electric and Mechanic)
		 agreement for the Green Line (Mochit-Sapanmai-Kukot and Bearing-Samutprakan) with Krungthep Thanakom Company Limited
		 (“Krungthep Thanakom”). The agreement stipulates that Krungthep Thanakom has an option to make payment within a 4-year
		 period after payment is due and can extend this period by another 2 years, with interest to be charged at the rate stipulated
		in the agreement as from the date the option is exercised. Krungthep Thanakom exercised this option and the Company has
		 charged interest at the rate stipulated in the agreement from the exercise date. The corresponding interest has recorded in its accounts.
(Unit: Thousand Baht)
		 The balances of the accounts are as follows:
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
Receivable
4,661,902
1,275,621
Accrued income
1,091,942
379,888
Interest receivable
147,055
27,477
Less: Advances per agreement
(2,172,897)
(923,583)
Net
3,728,002
759,403
		 During the year, the Company recognised revenues from installation service amounting to Baht 2,482 million (2017: Baht 665 million).
14. Investments in subsidiaries

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้ท�ำสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด (“กรุงเทพธนาคม”) ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษทั ฯให้สทิ ธิกรุงเทพธนาคมเลือกช�ำระราคาซือ้ ขายได้ภายในวันสิน้ สุดของระยะเวลา 4 ปี นับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ และสามารถขยาย
ระยะเวลาได้อีก 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันที่ใช้สิทธิ ซึ่งกรุงเทพธนาคมได้ใช้สิทธิเลือกช�ำระราคาซื้อขาย
ตามสิทธิข้างต้น บริษัทฯได้คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันที่ใช้สิทธิ และได้บันทึกไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ยอดคงเหลือของบัญชีดังกล่าว แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ลูกหนี้ผู้ว่าจ้าง
4,661,902
1,275,621
รายได้ค้างรับ
1,091,942
379,888
ดอกเบี้ยค้างรับ
147,055
27,477
หัก: เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
(2,172,897)
(923,583)
สุทธิ
3,728,002
759,403

		 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบการเดินรถเป็นจ�ำนวน 2,482 ล้านบาท (2560: 665 ล้านบาท)
14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ใน งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริษัท

สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
เงินปันผลรับ
2561
2560
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
720,433 686,433
48.53
51 1,454,950(1) 1,454,950(1) 213,539 332,561
บริษทั บีทเี อส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
250
1,000
99.97
รวม
1,455,200 1,454,950 213,539 332,561
(1,136,498) (1,136,498)
หัก ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
318,702 318,452
สุทธิ
(1)

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2561
2560

รวมต้นทุนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 9,531 พันบาท

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:
(Unit: Thousand Baht)
Shareholding
Company’s name
Paid-up capital
Cost
Dividend received
percentage
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
(%)
(%)
VGI Global Media Public Company Limited
720,433 686,433
48.53
51 1,454,950(1) 1,454,950(1) 213,539 332,561
BTS Infrastructure Services Company Limited
250
1,000
99.97
Total
1,455,200 1,454,950 213,539 332,561
(1,136,498) (1,136,498)
Less: Surplus on business combination under common control
318,702 318,452
Net
(1)
including the warrants amounting to Baht 9,531 thousand
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ มีดังนี้
บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม
2561

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)

2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
51.47
49.00
69.62(1) 66.32(1)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)

2,476
1,238

2560
1,098
964

ก�ำไรที่แบ่งให้กับส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย
ในระหว่างปี
2561
2560
421
146

405
39

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสีย ที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมใน
ระหว่างปี
2561
2560
217
64

319
34

(1)

ถือผ่านวีจีไอ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์หมุนเวียน
3,705
2,613
657
826
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
5,911
5,372
1,366
860
หนี้สินหมุนเวียน
(2,048)
(2,808)
(483)
(454)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(1,651)
(2,072)
(38)
(38)
สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ก�ำไร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สรุปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
2561
2560
2561
2560
4,080
3,358
1,053
643
929
768
244
68
(14)
1
(5)
1
915
769
239
69
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
2561
2560
2561
2560
1,272
957
293
147
(1,657)
(3,687)
(445)
(276)
345
2,215
58
363
(1)
4
5
(41)
(511)
(94)
239
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Details of investments in subsidiaries that have material non-controlling interests.

Company’s name

VGI Global Media Plc.
Master Ad Public Co., Ltd.
(1)

held by VGI

Proportion of equity
Accumulated
interest held by
balance of nonnon-controlling
controlling
interests
interests
2018
2017
2018
2017
(%)
(%)
2,476
1,098
51.47
49.00
69.62(1) 66.32(1)
1,238
964

Profit allocated to
non-controlling
interests during the
year
2018
2017
421
146

405
39

(Unit: Million Baht)
Dividend paid to
non-controlling
interests during the
year
2018
2017
217
64

319
34

Summarised financial information that based on amounts before inter-company elimination about subsidiaries that have material
non-controlling were as follows:
Summarised information about financial position

Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities

VGI Global Media Public Co., Ltd.
2018
2017
3,705
2,613
5,911
5,372
(2,048)
(2,808)
(1,651)
(2,072)

Summarised information about comprehensive income

Revenue
Profit
Other comprehensive income
Total comprehensive income
Summarised information about cash flow

Cash flow from operating activities
Cash flow used in investing activities
Cash flow from financing activities
Increase (decrease) in translation adjustment
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(Unit: Million Baht)
Master Ad Public Co., Ltd.
2018
2017
657
826
1,366
860
(483)
(454)
(38)
(38)
(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March
Master Ad Public Co., Ltd
VGI Global Media Public Co., Ltd.
2018
2017
2018
2017
4,080
3,358
1,053
643
929
768
244
68
(14)
1
(5)
1
915
769
239
69
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Master Ad Public Co., Ltd
VGI Global Media Public Co., Ltd.
2018
2017
2018
2017
1,272
957
293
147
(1,657)
(3,687)
(445)
(276)
345
2,215
58
363
(1)
4
5
(41)
(511)
(94)
239
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

14.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
		 14.1.1 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)
		 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
		 การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“บีเอสเอสเอช”) และบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด (“บีเอสเอส”)
		 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 วีจีไอได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบีเอสเอสเอชในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 จาก
		 บีทีเอสจี และหุ้นสามัญในบีเอสเอสในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 จากบริษัทฯ ตามมติของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของวีจีไอ
		 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วีจีไอได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบีเอสเอสจ�ำนวน 3.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ของจ�ำนวน
		 หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบีเอสเอส จากบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 184.39 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 663,804,000 บาท
		 บริษัทฯบันทึกก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบีเอสเอสจ�ำนวน 304 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุน และได้บันทึกตัดรายการก�ำไรดังกล่าว
		 กับส่วนต�่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบีเอสเอสในงบการเงินรวม เนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนใน
		 บีเอสเอสเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทฯและวีจีไอ
		 ผลของการขายเงินลงทุนในบีเอสเอสให้กับวีจีไอ ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน บีเอสเอสลดลงจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 45.9
		 (ถือหุ้นผ่านวีจีไอ) บริษัทฯได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบีเอสเอสจ�ำนวน 136 ล้านบาท
		 อยู่ภายใต้หัวข้อ “ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2) วีจีไอได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบีเอสเอสเอชจ�ำนวน 10.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
		 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบีเอสเอสเอช จาก
		 บีทีเอสจี ในราคาหุ้นละ 119.69 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,292,652,000 บาท ซึ่งถูกพิจารณาเป็นการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบีทีเอสจี บริษัทฯได้บันทึกผลกระทบจากรายการดังกล่าวจ�ำนวน 146 ล้านบาท อยู่ภายใต้หัวข้อ
		 “ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
		 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
		 ทุนจดทะเบียน
		 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของวีจีไอ ได้มีมติที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
		
ก) อนุมตั กิ ารยกเลิกการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของวีจไี อแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป (General Mandate) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของวีจไี อ
เพือ่ เสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัดจ�ำนวนไม่เกิน 34 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 340,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท) ตามมติของ
		
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ข) อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของวีจไี อจ�ำนวน 34 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 891,990,523 บาท (หุน้ สามัญ 8,919,905,230 หุน้ มูลค่า
		
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท) เป็น 857,990,523 บาท (หุน้ สามัญ 8,579,905,230 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท) โดยการตัดหุน้ สามัญ
		
ที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายของ วีจีไอจ�ำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
		
ค) อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของวีจไี อแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป (General Mandate) จ�ำนวน 34 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน
		
857,990,523 บาท (หุน้ สามัญ 8,579,905,230 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท) เป็น 891,990,523 บาท (หุน้ สามัญ 8,919,905,230 หุน้
		
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
		
ง) อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจดทะเบียนของวีจไี อแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไปจ�ำนวนไม่เกิน 340,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
		
0.1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัดที่ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ ได้มีมติที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
ก) อนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวนไม่เกิน 340 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท เพือ่ เสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัด
		
ตามแบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไปตามทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ของวีจไี อ เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดย
		
ก�ำหนดกรอบราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
		
ประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันท�ำการติดต่อกันก่อนวันทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการของวีจไี อเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนดกรอบราคาเสนอขาย
		
และก�ำหนดกรอบระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและการช�ำระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยวันจอง
		
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและวันช�ำระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องไม่เกินกว่า 3 วันท�ำการหลังจากวันก�ำหนดราคาเสนอขายครัง้ สุดท้าย
ข) อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอ
		
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของวีจไี อ เช่น การก�ำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Offering Price) การก�ำหนดวันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
		
และวันช�ำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก�ำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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14.1 Subsidiary directly owned by the Company
		 14.1.1 VGI Global Media Public Company Limited (“VGI”)
		 Transactions for the year ended 31 March 2017
		 Purchases of ordinary shares of BSS Holdings Company Limited (“BSSH”) and Bangkok Smartcard System Company Limited (“BSS”)
		 On 21 March 2017, VGI acquired 90% of the ordinary shares of BSSH from BTSG and 90% of the ordinary shares of BSS
		 from the Company, in accordance with resolution passed by the Extraordinary General Meeting of VGI’s shareholders
		 No. 2/2016 on 7 November 2016, as detailed below.
1) VGI acquired 3.6 million ordinary shares in BSS with a par value of Baht 100 each, representing 90% of all issued shares of
		 BSS, from the Company, at a price of Baht 184.39 per share, or for a total of Baht 663,804,000.
		 The Company recorded gain from sale of investment in BSS amounting to Baht 304 million in the statement of income and
		 eliminated this gain and differences on business combination under common control of BSS in the consolidated financial
		 statements, since the purchase and sale transaction is an inter transaction between the Company and VGI.
		 As a result of the sale of investment in BSS to VGI, the Company’s shareholding in BSS decreased from 90% to 45.9% (held through
		 VGI). The Company recorded the effect of the change in its shareholding in BSS, amounting to Baht 136 million, under the heading of
		 “Deficit from changes in the ownership interest in a subsidiary” under shareholders’ equity in the consolidated statements of
		 financial position.
2) VGI acquired 10.8 million ordinary shares of BSSH with a par value of Baht 100 each, representing 90% of all issued shares of
		 BSSH, from BTSG, at a price of Baht 119.69 per share, or for a total of Baht 1,292,652,000. This was considered to be
		 an acquisition of investment in subsidiary under common control of BTSG. The Company recorded the effect of this
		 transaction, amounting to Baht 146 million, under the heading of “Deficit on business combination under common control”
		 under shareholders’ equity in the consolidated statements of financial position
		 Transactions for the year ended 31 March 2018
		 Share capital
		 On 6 July 2017, the Annual General Meeting of VGI’s shareholders passed the following significant resolutions.
a) Approved a resolution to cancel the increase in the VGI’s registered share capital not more than Baht 34 million (340,000,000
		 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each) under a general mandate and allocation to private placement offerings, in
		 accordance with a resolution of the Extraordinary General Meeting on 7 November 2016.
b) Approved a resolution to decrease the registered share capital by Baht 34 million from Baht 891,990,523 (8,919,905,230
		 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each) to Baht 857,990,523 (8,579,905,230 ordinary shares with a par value of
		 Baht 0.1 each), through the cancellation of 340,000,000 unissued ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each.
c) Approved a resolution to increase the registered share capital by Baht 34 million, from Baht 857,990,523 (8,579,905,230
		 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each) to Baht 891,990,523 (8,919,905,230 ordinary shares of Baht 0.1 each),
		 through the issue of 340,000,000 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each under a general mandate.
d) Approved a resolution to allocate not more than 340,000,000 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each
		 issued under the general mandate to be offered through private placements. The investors are not to be related parties.
		 Subsequently, on 30 October 2017, meeting of VGI’s Board of Directors passed the following significant resolutions.
a) Approved the issuance and allocation of not more than 340 million additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each
		 under a general mandate, which are to be offered through private placements, in accordance with the resolution approved by
		 the 2017 Annual General Meeting of VGI’s shareholders on 6 July 2017. In addition, the meeting set the offering price at no lower
		 than 90% of the weighted average price of the shares traded on the Stock Exchange of Thailand over the 7 consecutive business
		 days preceding the date on which the meeting of VGI’s Board of Directors considered the resolution to set an offering price, and
		 set the periods for subscription to and payment of the additional ordinary shares to be within 30 April 2018. The dates of additional
		 share subscription and payment must not be later than 3 business days after the date the final offering price is determined.
b) Approved the authorisation of the Executive Committee to carry out procedures necessary for and relevant to VGI allocation
		 and offering of additional ordinary shares, such as determining the final offering price, setting periods for subscription to and
		 payment of additional ordinary shares, and specifying other details related to the allocation and offering of these shares.
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ค)
		
		
		
		
		
		

อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนจัดจ�ำหน่าย (Placing Agent) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่จัดจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของวีจีไอให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ และผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters) เพื่อท�ำหน้าที่จัดจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
วีจีไอให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทุกรายต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือเป็นผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงรวมเป็นจ�ำนวนไม่เกิน 50 ราย
ในรอบระยะเวลา 12 เดือน และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของวีจีไอ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 วีจีไอได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัดตามแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป จ�ำนวน
340 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ซึ่งท�ำให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในวีจีไอลดลงจากเดิม
ร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 48.59 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมดของวีจีไอ โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
2,040,000
(27,752)
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
2,012,248
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
(1,105,049)
907,199
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
		 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
		 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 9,332,526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ที่ราคา
		 การใช้สิทธิหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น 65 ล้านบาท ซึ่งท�ำให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในวีจีไอลดลงจากร้อยละ 48.59 เป็น
		 ร้อยละ 48.53 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมดของวีจีไอ โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
65,328
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
(36,472)
28,856
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
		 บริษัทฯได้น�ำหุ้นสามัญทั้งหมดของวีจีไอไปจ�ำน�ำไว้กับบริษัทใหญ่ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
		 14.1.2 บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (“บีไอเอส”)
เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2561 บริษทั ฯได้จดั ตัง้ บีไอเอสเพือ่ ประกอบธุรกิจเป็นผูใ้ ห้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงส�ำหรับระบบขนส่งสาธารณะ โดย
		 มีทนุ จดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) (เรียกช�ำระร้อยละ 25) ซึง่ บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.97
14.2 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

14.2.1 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน) (“มาสเตอร์ แอด”) (ถือโดยวีจีไอ)
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (วันที่ซื้อ) ตามมติของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของวีจีไอ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 วีจีไอได้
เข้าซื้อหุ้นของมาสเตอร์ แอด เพิ่ม 375 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412.5 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยวิธี
การซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) ซึ่งเมื่อนับรวมกับหุ้นของมาสเตอร์ แอด ที่วีจีไอถืออยู่เดิมจ�ำนวน
750,967,400 หุ้น ท�ำให้วีจีไอถือหุ้นในมาสเตอร์ แอด คิดเป็นร้อยละ 37.42 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมดของมาสเตอร์ แอด ฝ่าย
บริหารของวีจีไอพิจารณาว่าวีจีไอมีอ�ำนาจในมาสเตอร์ แอด ถึงแม้ว่าวีจีไอจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในมาสเตอร์ แอด ในสัดส่วนที่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนั้นมาสเตอร์ แอด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการตั้งแต่วันที่วีจีไอมีอ�ำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว ด้วยเหตุ
นี้ในวันที่ซื้อ วีจีไอได้เปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนนี้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ
วันทีซ่ อื้ ของส่วนได้เสียในมาสเตอร์ แอด ซึง่ วีจไี อถืออยูก่ อ่ นวันทีซ่ อื้ จ�ำนวน 825 ล้านบาท วีจไี อจึงรับรูก้ ำ� ไรจากการวัดมูลค่าของส่วนได้
เสียดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 207 ล้านบาท โดยแสดงไว้เป็นรายการ “ก�ำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน” ในงบก�ำไรขาดทุน
นอกจากนี้วีจีไอด�ำเนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และการวัดมูลค่าของค่าความนิยม แล้วเสร็จในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยได้บันทึกค่าความ
นิยมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 880 ล้านบาทในบัญชี
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2559 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของมาสเตอร์ แอด ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน
33.4 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท (หุ้นสามัญ 3,761,211,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) เป็น
409,521,187.50 บาท (หุน้ สามัญ 4,095,211,875 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.1 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 334 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท เพือ่ จัดสรรให้แก่ Ashmore OOH Media Limited ซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศฮ่องกง ซึง่ เป็นการเสนอ
ขายให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ในราคาหุน้ ละ 1.28 บาท คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ 427.52 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินลงทุนส�ำหรับ
การเข้าลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจสือ่ โฆษณาภายนอกทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงการเข้าซือ้ หุน้ ของเอ็มทีเอส มาสเตอร์ แอด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยได้ออกจ�ำหน่ายหุน้ เพิม่ ทุนจ�ำนวน 334 ล้านหุน้ และได้รบั ช�ำระค่า
หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
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c)
		
		
		
		
		
		

Approved the appointment of a placing agent, which is an international financial institution, to underwrite the issue of VGI’s
additional ordinary shares to foreign investors, and underwriters to underwrite the issue of VGI’s additional ordinary shares
to domestic investors. Such investors must be institutional investors or a group of not more than 50 specific investors in
a period of twelve months, and must not be VGI’s related parties.
On 13 December 2017, VGI allocated 340 million additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each issued under
a general mandate to be offered through private placements, at an offering price of Baht 6 per share. As a result, the Com pany’s
shareholding in VGI decreased from 51.00% to 48.59% of all issued shares of VGI. The accounting records are detailed below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Cash received from issuances of additional ordinary shares of subsidiary
2,040,000
Less: Costs of the issuances of additional ordinary shares of subsidiary
(27,752)
2,012,248
Less: Non-controlling interests of subsidiary adjusted
(1,105,049)
907,199
Surplus from the change in the ownership interests in subsidiary
		
		
		
		

Warrants
On 30 March 2018, the warrant holders exercised warrants to acquire 9,332,526 ordinary shares with a par value of Baht
0.1 each, at an exercise price of Baht 7 per share, or for a total of Baht 65 million. As a result, the Company’s shareholding
in VGI decreased from 48.59% to 48.53% of all issued shares. The accounting records are detailed below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Exercised warrants
65,328
Less: Non-controlling interests of subsidiary adjusted
(36,472)
28,856
Surplus from changes in ownership interests in subsidiary
		 The Company pledged all ordinary shares of VGI with the parent company, in accordance with an agreement related to
		 the Net Revenue Purchase and Transfer Agreement.
		 14.1.2 BTS Infrastructure Services Company Limited (“BIS”)
On 10 January 2018, the Company established BIS to engage in providing operating and maintenance services for Mass Transit
		 system, with a registered share capital of Baht 1 million (10,000 ordinary shares with a par value of Baht 100 each) (25% paid up),
		 with the Company to hold 99.97% interest.
14.2 Subsidiaries indirectly owned by the Company
		 14.2.1 Master Ad Public Company Limited (“MACO”) (held by VGI)
		 Transactions for the year ended 31 March 2017
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

On 31 May 2016 (the acquisition date), in accordance with a resolution passed by the Extraordinary General Meeting of VGI’s
shareholders on 30 May 2016, VGI acquired 375 million additional shares of MACO at a price of Baht 1.1 per share, or for a total
of Baht 412.5 million, from existing shareholders, through the big lot board of the Stock Exchange of Thailand. Following the
acquisition of additional shares, then together with the 750,967,400 shares of MACO already held by VGI, VGI held 37.42% of all
issued shares. VGI’s management determined that VGI has control over MACO, even though VGI’s holding of shares and voting
rights was less than half of all shares and voting rights. Consequently, MACO is deemed to be a subsidiary of VGI from the date on
which VGI assumed control. On the acquisition date, the classification of the investment therefore changed from investment in an
associate to investment in a subsidiary. The fair value at the acquisition date of the existing interests in MACO held before the acquisition
date was Baht 825 million and a gain of Baht 207 million from measuring the existing interests at their fair value was recognised as
a separate item under the caption of “Gain on change in status of investment” in the statement of income. In addition, during the year ended
31 March 2017, VGI completed the process of measuring the fair value at the acquisition date of the identifiable assets acquired, the liabilities
assumed, non-controlling interests in the subsidiary, and goodwill. VGI, therefore, recorded goodwill amounting to approximately
Baht 880 million in its accounts.

		
		
		

On 21 September 2016, the Extraordinary General Meeting of MACO’s shareholders passed a resolution to approve the increase
in its registered share capital of Baht 33.4 million, from Baht 376,121,187.50 (3,761,211,875 ordinary shares of Baht 0.1
each) to Baht 409,521,187.50 (4,095,211,875 ordinary shares of Baht 0.1 each) by issuing 334 million additional ordinary
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จากการเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด และการซื้อขายหุ้นของมาสเตอร์ แอด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวีจีไอ ท�ำให้วีจีไอมี
สัดส่วนการถือหุ้นในมาสเตอร์ แอด ลดลงจากเดิมร้อยละ 37.42 เป็นร้อยละ 33.68 ของจ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมดของมาสเตอร์ แอด
บริษทั ฯได้บนั ทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยจากเหตุการณ์ดังกล่าวจ�ำนวน 57 ล้านบาท ซึง่ ได้แสดง
ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 วีจีไอได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจ�ำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.5381 บาท และขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 28,351,500 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.0636 บาท โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญและใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
155,613
หัก ภาษีที่เกี่ยวข้องบนงบการเงินรวม
(9,044)
146,569
หัก ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
(94,753)
51,816
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

		
		
		
		
		
		

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 วีจีไอได้ซื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 14,742,900 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.03 บาท และในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 วีจีไอได้แจ้งความจ�ำนงในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 14,742,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ที่ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด (MACO-W1) ได้ครบก�ำหนดอายุเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรง
กับวันที่ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย โดยผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 95,940,866 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ที่ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินสดรับจากการใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทย่อย
191,882
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
(29,928)
161,954
หัก ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
(150,424)
11,530
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

		
		

ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วีจีไอได้เข้าซื้อหุ้นของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ย หุ้นละ 1.96 บาท โดยมีราย
ละเอียดการบันทึกบัญชีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
7,819
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
(4,839)
2,980
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
		 จากการซือ้ ขายหุน้ สามัญและใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สทิ ธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ท�ำให้วจี ไี อมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
		 ลดลงจากร้อยละ 33.68 เป็นร้อยละ 30.38
		 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ของมาสเตอร์ แอด มีมติที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
ก) การลดทุนจดทะเบียนของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 65,630,151 บาท จากทุนจดทะเบียน 409,521,188 บาท (หุ้นสามัญ 4,095,211,875
		 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 343,891,037 บาท (หุ้นสามัญ 3,438,910,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) โดยเป็นการ
		 ยกเลิกใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของมาสเตอร์ แอด (MACO-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ�ำนวน 656,301,509 หน่วย ซึ่งมี
		 จ�ำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 656,301,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ทั้งนี้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมด
		 อายุในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 และพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของมาสเตอร์ แอด แบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) จ�ำนวน 34,389,104 บาท จากทุนจดทะเบียน
		 343,891,037 บาท (หุน้ สามัญ 3,438,910,366 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท) เป็น 378,280,140 บาท (หุน้ สามัญ 3,782,801,403 หุน้
		 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 343,891,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
ค) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของมาสเตอร์ แอด แบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไปจ�ำนวนไม่เกิน 343,891,037 หุน้ มูลค่า
		 ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท เพือ่ เสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ง) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
		 ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,900,387 บาท
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shares with a par value of Baht 0.1 each, to be offered to Ashmore OOH Media Limited incorporated and domiciled in Hong
Kong by way of private placement at a price of Baht 1.28 per share, or for a total of Baht 427.52 million, in order to fund
additional investment in out of home media business, including the acquisition of MTS’s shares. MACO registered
the corresponding increase in its registered share capital with the Ministry of Commerce on 30 September 2016, and issued
334 million additional shares and received payment on 25 October 2016.
As a result of the increase in MACO’s share capital and VGI’s acquisitions and sales of MACO’s shares through the Stock
Exchange of Thailand, VGI’s shareholding in MACO decreased from 37.42% to 33.68% of all issued shares of MACO.
As a result of these events, the Company recorded surplus from changes in the ownership interest in a subsidiary of Baht
57 million under shareholders’ equity in the consolidated statements of financial position.
Transactions for the year ended 31 March 2018
On 24 August 2017, VGI sold 100 million ordinary shares of the subsidiary at a price of Baht 1.5381 per share and 28,351,500
warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the subsidiary at a price of Baht 0.0636 per warrant. The accounting
records are detailed below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Cash received from sales of ordinary shares and warrants to purchase the newly issued
155,613
ordinary shares of subsidiary
Less: Related tax on consolidated financial statements
(9,044)
146,569
Less: Non-controlling interests of subsidiary adjusted
(94,753)
51,816
Surplus from the changes in the ownership interests in subsidiary
		 Subsequently, on 3 October 2017, VGI acquired 14,742,900 warrants to purchase newly issued ordinary shares of MACO at a price of Baht
		 0.03 per warrant. On 17 October 2017, VGI then submitted an application to exercise warrants to purchase 14,742,900 newly issued
		 ordinary shares of MACO with a par value of Baht 0.1 each, at an exercise price of Baht 2 per share. The warrants to purchase the newly
		 issued ordinary shares of MACO (MACO-W1) expired on 2 November 2017, which coincides with the final exercise date. The warrant
		 holders exercised their warrants to acquire 95,940,866 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each, at an exercise price of Baht 2 per
(Unit: Thousand Baht)
		 share. The accounting records are detailed below.
Consolidated financial statements
Cash received from exercise of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of subsidiary
191,882
Less: Cash paid from purchase and exercise of warrants to purchase the newly issued
(29,928)
ordinary shares of subsidiary
161,954
Less: Non-controlling interests of subsidiary adjusted
(150,424)
11,530
Surplus from the changes in the ownership interests in subsidiary
		 In February 2018, VGI acquired MACO’s shares in amounting to 4,000,000 shares, at an average price of Baht 1.96.
(Unit: Thousand Baht)
		 The details are as below.
Consolidated financial statements
Cash paid for acquisition of a subsidiary
7,819
Less: Non-controlling interests of subsidiary adjusted
(4,839)
2,980
Deficit from the changes in the ownership interests in subsidiary
		 As a result of the purchases and sales of ordinary shares and warrants, and warrants exercised of the subsidiary, VGI’s shareholding in
		 the subsidiary decreased from 33.68% to 30.38%.
		 On 25 April 2018, the 2018 Annual General Meeting of MACO’s shareholders passed the following significant resolutions.
a) To decrease MACO’s registered share capital by Baht 65,630,151, from Baht 409,521,188 (4,095,211,875 ordinary shares with a par
		 value of Baht 0.1 each) to Baht 343,891,037 (3,438,910,366 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each) due to the termination of
		 656,301,509 unexercised warrants (MACO-W1), for which 656,301,509 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each remain unissued,
		 following the warrants’ expiration on 2 November 2017 and delisting from the Stock Exchange of Thailand on 3 November 2017.
b) To increase MACO’s registered share capital by Baht 34,389,104, from Baht 343,891,037 (3,438,910,366 ordinary shares with a par value
		 of Baht 0.1 each) to Baht 378,280,140 (3,782,801,403 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each), through the issue of 343,891,037
		 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each under a general mandate.
c) To allocate not more than 343,891,037 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each issued under a general mandate to
		 private placements with investors who are not related parties.
d) To pay a dividend at a rate of Baht 0.018 per share, or a total of Baht 61,900,387, to the shareholders, in respect of the profit for the period
		 from 1 July 2017 to 31 December 2017.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

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

14.2.2 Eye On Ads Company Limited (“Eye On Ads”) (held by MACO)

14.2.2 บริษัท อาย ออน แอดส์ จ�ำกัด (“อาย ออน แอดส์”) (ถือโดยมาสเตอร์ แอด)
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (วันที่ซื้อ) อาย ออน แอดส์ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมส จ�ำกัด (“โคแมส”) ซึ่งเป็นบริษัทจ�ำกัด
ผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาภายนอกทีอ่ ยูอ่ าศัย (Out of Home Media) และจัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย จ�ำนวน 39,375 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นอัตราการถือหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นเดิม (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็น
บริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ ในราคาซือ้ ขายรวมทัง้ สิน้ 335 ล้านบาท ตามมติของการประชุมคณะกรรมการของวีจไี อ และการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ของมาสเตอร์ แอด เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ราคาซือ้ ขายดังกล่าวเป็นราคาทีต่ กลงร่วมกันระหว่างมาสเตอร์ แอด
และผูข้ าย ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ระหว่างอาย ออน แอดส์
และผู้ขาย โดยในวันที่ 23 มกราคม 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 และวันที่ซื้อ อาย ออน แอดส์ ได้จ่ายช�ำระราคาซื้อขายรวม
เป็นเงินจ�ำนวน 245 ล้านบาท และจ่ายช�ำระส่วนที่เหลือจ�ำนวน 90 ล้านบาท ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้อาย ออน แอดส์ อยู่ระหว่างด�ำเนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วั น ที่ ซื้ อ และการวั ด มู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ ร ะบุ ไ ด้ ที่ ไ ด้ ม าและ
หนี้สินที่รับมาของโคแมส ณ วันที่ซื้อ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
20,185
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
17,237
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
17,304
อาคารและอุปกรณ์
42,913
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
5,714
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(16,384)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(4,993)
(5,707)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
76,269
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามวิธีสัดส่วนความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
(22,881)
53,388
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
335,000
หัก สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
(53,388)
281,612
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
335,000
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
(20,185)
314,815
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

14.2.3 บริษัท กรีนแอด จ�ำกัด (“กรีนแอด”) (ถือโดยมาสเตอร์ แอด)
ที่ประชุมคณะกรรมการของมาสเตอร์ แอด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมาสเตอร์ แอด เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั ิให้กรีนแอดเข้าซือ้ หุน้ สามัญทีเ่ หลืออยูท่ งั้ หมดของบริษทั มัลติ ไซน์ จ�ำกัด (“เอ็มทีเอส”) จ�ำนวน 42,000 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของเอ็มทีเอส จากผูถ้ อื หุน้ เดิม (“ผูข้ าย”) โดยจะเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ
เอ็มทีเอสกับผูข้ ายภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ในราคาซือ้ ขายรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 202.6 ล้านบาท ตามเงือ่ นไขและข้อตกลงทีก่ ำ� หนดภาย
ใต้สญั ญาซือ้ ขายหุน้ โดยราคาซือ้ ขายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) ราคาซือ้ ขายเบือ้ งต้นจ�ำนวน 162.6 ล้านบาท ช�ำระให้แก่ผขู้ ายในวันทีท่ ำ� การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์
2) ราคาซือ้ ขายส่วนเพิม่ จ�ำนวนไม่เกิน 40 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดได้ตาม เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดภายใต้สญั ญาซือ้ ขายหุน้
14.2.4 VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd (“VGM”) (ถือโดยวีจีไอ)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 วีจีไอได้รับโอนหุ้นสามัญของ VGM ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
จ�ำนวน 2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 16.07 บาท จากตัวแทนของวีจีไอซึ่งเป็น
ผู้ด�ำเนินการจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย) ตามมติของ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 VGM ได้ออกหุ้นส่วนที่
เหลืออีก 999,998 หุ้น ให้แก่วีจีไอ ในราคาหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 999,998 ริงกิตมาเลเซีย โดยวีจีไอได้จ่ายเงินค่า
หุ้นทั้งหมด 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท ในวันที่ 5 เมษายน 2560 นอกจากนี้ในระหว่างปีปัจจุบัน
วีจีไอได้จ่ายค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน VGM ดังนี้

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

		
		
		
		
		
		
		
		
		

On 30 June 2017 (the acquisition date), Eye On Ads acquired 39,375 ordinary shares with a par value of Baht 100 each of
Co-Mass Company Limited (“Co-Mass”), from an existing shareholder (“the Seller”), which is an unrelated company, at
an acquisition price of Baht 335 million, in accordance with resolutions passed by VGI’s Board of Directors meeting and
MACO’s Board of Directors meeting on 16 May 2017. Co-Mass is a limited company incorporated and domiciled in Thailand
and principally engaged in the provision of out of home advertising media. The investment represents 70% of all issued
shares of Co-Mass, and the acquisition price is that agreed between MACO and the Seller, in accordance with the terms and
conditions stipulated in a share purchase and sale agreement dated 23 May 2017 between Eye On Ads and the Seller. On
23 January 2017, 29 June 2017 and the acquisition date, Eye On Ads made payments totaling Baht 245 million to the Seller.
The remaining balance of the acquisition price, amounting to Baht 90 million, was paid on 31 July 2017.

		
		
		

Eye On Ads is currently in the process of measuring the fair value at the acquisition date of the identifiable assets acquired,
liabilities assumed and goodwill. The carrying value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed of Co-Mass at
the acquisition date were summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Cash and cash equivalents
20,185
Trade and other receivables
17,237
Other current assets
17,304
Building and equipment
42,913
Other non-current assets
5,714
Trade and other payables
(16,384)
Other current liabilities
(4,993)
(5,707)
Other non-current liabilities
Net assets of the subsidiary
76,269
Less: Non-controlling interests’ proportionate share of identifiable net assets of the acquiree
(22,881)
53,388
Proportionate share of identifiable net assets of the acquiree
Costs of the acquisition of investment in subsidiary
335,000
Less: proportionate share of identifiable net assets of the acquiree
(53,388)
Estimated amount by which costs of the acquisition of investment in a subsidiary exceed identifiable net
281,612
assets of the acquiree
Cash paid for purchase of investment in subsidiary
335,000
Less: Cash and cash equivalents of the subsidiary
(20,185)
314,815
Net cash paid for purchase of investment in subsidiary

14.2.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Green Ad Company Limited (“Green Ad”) (held by MACO)
A meeting of the Board of Directors of MACO on 5 March 2018 and a meeting of the Board of Executive Directors of MACO
on 20 March 2018 passed a resolution to approve Green Ad’s acquisition of an additional 42,000 ordinary shares of Multi Sign
Company Limited (“MTS”) from its existing shareholders (“the Sellers”) at a cost of not more than Baht 202.6 million, which
represents 30% of all ordinary shares of MTS. The acquisition is to be made in accordance with the terms and conditions
stipulated in a share purchase agreement that is to be made within May 2018, whereby the acquisition price is divided into
2 parts as follows:
1) A preliminary purchase price of Baht 162.6 million to be paid on the date of the share purchase agreement.
2) An additional purchase price of no more than Baht 40 million, which may be reduced depending on the conditions stipulated
in the share purchase agreement.
14.2.4 VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd (“VGM”) (held by VGI)
On 14 March 2017, VGI received the transfer of 2 ordinary shares of VGM which registered its incorporation in Malaysia, at
a price of MYR 1 per share, for a total of MYR 2, or equivalent to Baht 16.07, from VGI’s representative, who established
the company with a registered share capital of MYR 1 million (1 million ordinary shares with a par value of MYR 1 each). VGI
paid for 999,998 ordinary shares, at a price of MYR 1 per share, for a total of MYR 999,998, or equivalent to Baht 8 million, in
order to increase the share capital of the subsidiary from MYR 2 (2 ordinary shares with a par value of MYR 1 each) to MYR
1 million on 5 April 2017. In addition, during the current year, VGI paid for additional amounts of VGM’s ordinary shares as follows:
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วันที่จ่าย
20 กรกฎาคม 2560
14 กันยายน 2560
27 ธันวาคม 2560
23 มกราคม 2561
29 มีนาคม 2561

จ�ำนวนหุ้น
ราคาต่อหุ้น
(หุ้น)
(ริงกิตมาเลเซีย)
1,000,000
1
2,000,000
1
13,154,175
1
4,750,000
1
7,250,000
1

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

จ�ำนวนเงินค่าหุ้น

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน

1 ล้านริงกิตมาเลเซีย (8 ล้านบาท)
2 ล้านริงกิตมาเลเซีย (16 ล้านบาท)
13 ล้านริงกิตมาเลเซีย (107 ล้านบาท)
5 ล้านริงกิตมาเลเซีย (39 ล้านบาท)
7 ล้านริงกิตมาเลเซีย (59 ล้านบาท)

2 สิงหาคม 2560
25 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2560
31 มกราคม 2561
31 มีนาคม 2561

		
		

VGM ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 29,154,175 ริงกิตมาเลเซีย (หุน้ สามัญ 29,154,175 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย) แล้ว
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2561

		
		
		
		
		

นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 VGM ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ แบบมีเงือ่ นไขบังคับก่อนกับผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา 2 ราย
(“ผูข้ าย”) เพือ่ การเข้าซือ้ หุน้ สามัญใน Meru Utama Sdn Bhd (“MUSB”) ผูใ้ ห้บริการสือ่ โฆษณาในสนามบินในประเทศมาเลเซีย จ�ำนวน 276,100 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 25.1 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมดของ MUSB ในราคาซือ้ ขายรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
5.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย ตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารของวีจไี อ ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวีจไี อคาดว่าการซือ้ หุน้
MUSB จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

		
		
		
		
		
		
		

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

Payment date
20 July 2017
14 September 2017
27 December 2017
23 January 2018
29 March 2018

Number of shares Price per share
(Shares)
(MYR)
1,000,000
1
2,000,000
1
13,154,175
1
4,750,000
1
7,250,000
1

Amount
MYR 1 million (Baht 8 million)
MYR 2 million (Baht 16 million)
MYR 13 million (Baht 107 million)
MYR 5 million (Baht 39 million)
MYR 7 million (Baht 59 million)

Registration date
2 August 2017
25 September 2017
31 December 2017
31 January 2018
31 March 2018

		
		
		
		
		
		
		

VGM registered the increase in its registered share capital to MYR 29,154,175 (29,154,175 ordinary shares with a par value of MYR
1 each) on 31 March 2018.
In addition, on 30 March 2018, VGM entered into a conditional share purchase and sale agreement with existing shareholders, who were
two individuals (“the Sellers”), for the acquisition of 276,100 ordinary shares with a par value of MYR 1 each of Meru Utama Sdn Bhd
(“MUSB”), which is principally engaged in the provision of advertising media in airports in Malaysia, representing 25.1% of all issued shares
of MUSB, at a price of not more than MYR 5.5 million, in accordance with a resolution passed by VGI’s Executive Committee Meeting
No. 3/2018 on 23 February 2018. VGI expects the acquisition to be completed within May 2018.

14.2.5 บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จ�ำกัด (“อาร์ไอ”) บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จ�ำกัด และบริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
จ�ำกัด (“อาร์ไอบี”) (กลุ่มบริษัทอาร์ไอ) (ถือโดยบีเอสเอสเอช)

		
		

14.2.5 Rabbit Internet Company Limited (“RI”), ASK Direct Group Company Limited and Rabbit Insurance Broker Company
Limited (“RIB”) (RI Group) (held by BSSH)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 บีเอสเอสเอชได้เข้าท�ำสัญญาซื้อและขายหุ้นของอาร์ ไอเพื่อใช้สิทธิในการซื้อ หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของอาร์ ไอ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการลงทุนระหว่างบีเอสเอสเอช อาร์ไอ และผู้ถือหุ้นเดิมของอาร์ไอ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และตามมติ
การประชุมคณะกรรมการวีจีไอ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บีเอสเอสเอชได้รับโอนหุ้นสามัญของอาร์ไอ
จ�ำนวน 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 160,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ท�ำให้บีเอสเอสเอช มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
อาร์ไอเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 จากเดิมร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมดของอาร์ไอ โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชีดงั นี้

		
		
		
		
		

On 4 August 2017, BSSH entered into the Share Sale and Purchase Agreement of RI to exercise its call option, as an existing
shareholder, to subscribe to RI’s shares, as stipulated in the Investment Agreement between BSSH, RI and the existing shareholders of RI
dated 23 November 2015, and in accordance with the resolution of the Company’s Board of Directors meeting on 16 May 2017. On
8 August 2017, BSSH received 200 ordinary shares of RI from the existing shareholders, at a price of Baht 160,000 per share, or for a total
of Baht 32 million. As a result, BSSH’s shareholding in RI increased by 5%, from 25% to 30% of all issued shares of RI, as detailed below.

(หน่วย: พันบาท)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
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งบการเงินรวม

32,000
(14,433)
17,567

เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของอาร์ไอบีมมี ติอนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 4.3 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 33,200 หุน้
และหุน้ บุรมิ สิทธิ 9,800 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) เป็น 31.3 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 303,200 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิ 9,800 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 100 บาท) โดยบีเอสเอสเอชและอาร์ไอ (ผูถ้ อื หุน้ เดิมของอาร์ไอบี) ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอาร์ไอบีตามสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ นี้
อาร์ไอบีได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บีเอสเอสเอชได้บนั ทึกโอนกลับหนีส้ นิ ภายใต้สญั ญาเงินให้กยู้ มื ของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุมตามสัดส่วนของเงิน
ให้กยู้ มื แก่อาร์ไอเป็นส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุมในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมเป็นจ�ำนวน 29 ล้านบาท
(2560: 62 ล้านบาท)

Cash paid for purchase of investment in a subsidiary
Add: Non-controlling interests of the subsidiary adjusted
Deficit from the change in the ownership interests in the subsidiary
		
		
		
		
		
		
		

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
32,000
(14,433)
17,567

On 15 August 2017, the Extraordinary General Meeting of RIB’s shareholders passed a resolution to increase its registered share capital,
from Baht 4.3 million (33,200 ordinary shares and 9,800 preference shares with a par value of Baht 100 each) to Baht 31.3 million (303,200
ordinary shares and 9,800 preference shares with a par value of Baht 100 each). BSSH and RI (RIB’s existing shareholders) acquired
the newly issued ordinary shares of RIB in proportion to their shareholdings (rights offering). RIB registered the corresponding increase
in its share capital with the Ministry of Commerce on 15 August 2017.
As at 31 March 2018, BSSH transferred Baht 29 million of liability under the loan agreement of non-controlling interests, in proportion to
the loans to RI, as non-controlling interests in shareholders’ equity in the consolidated statement of financial position (2017: Baht 62 million).
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

15. Investments in joint ventures

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

15.1 Details of investments in joint ventures
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
234
250
3,678
22
22
650,693
709,332
654,627
709,604

การร่วมค้า
Titanium Compass Sdn Bhd
บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จ�ำกัด
บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จ�ำกัด
บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จ�ำกัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด
รวม

การร่วมค้า
Titanium Compass Sdn Bhd
บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จ�ำกัด
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
19
19
25
25

การท�ำสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า (MRT) ในประเทศมาเลเซีย
การบริหารจัดการสื่อโฆษณาของโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง
สายสีทอง
25
บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จ�ำกัด
บริหารจัดการสื่อโฆษณา
51
บริษทั เอทีเอส แรบบิท นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ จ�ำกัด นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
33.33
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือเครือข่าย และการรับช�ำระ
		
เงินแทน
		 15.1.1 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด (“อาร์แอลพี”) (ถือโดยบริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จ�ำกัด (อาร์พีเอส”))

51
50

ในระหว่างปีปจั จุบนั อาร์พเี อสได้ดำ� เนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของอาร์แอลพีดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมแล้วเสร็จ โดยมูลค่ายุตธิ รรม
		 และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของอาร์แอลพี ณ วันที่ วันที่ 25 เมษายน 2559 (วันที่ซื้อ) มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
901,522
901,522
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3,722
3,722
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3,900
3,900
อุปกรณ์
7,866
7,866
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
55,766
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
877
877
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(9,207)
(9,207)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(14,869)
(14,869)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(11,153)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(1,327)
(1,327)
สินทรัพย์สุทธิ
892,484
937,097
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
50
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ
468,548
ค่าความนิยม
281,451
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
749,999

Joint ventures

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Carrying amounts based on equity method
2018

Titanium Compass Sdn Bhd
The ICON VGI Company Limited
Supremo Media Company Limited
ATS Rabbit Special Purpose Vehicle Company Limited
Rabbit-LINE Pay Company Limited
Total

Joint ventures

Titanium Compass Sdn Bhd
The ICON VGI Company Limited
Supremo Media Company Limited
ATS Rabbit Special Purpose Vehicle
Company Limited
Rabbit-LINE Pay Company Limited
		
		
		
		

234
3,678
22
650,693
654,627

Nature of business
Provision of advertising media in the mass rapid transit (MRT)
system, in Malaysia
Management of advertising media in the Gold Line Monorail Mass
Rapid Transit System project
Media service
Special purpose juristic person established to receive the transfer
of rights of claim in consumer loans
Provision of electronic money, electronic payment services
through any device or network and bill payment services

2017

250
22
709,332
709,604

Consolidated
financial statements
Shareholding
percentage
2018
2017
(%)
(%)
19
19
25

25

25

-

51

51

33.33

50

15.1.1 Rabbit-LINE Pay Company Limited (“RLP”) (held by RabbitPay System Company Limited (“RPS”))
During the current year, RPS has completed the process of measuring the fair value as at 25 April 2016 (the acquisition date)
of the assets and liabilities of RLP. The values of the assets and liabilities of RLP at the acquisition date were summarised
below.
(Unit: Thousand Baht)
Fair value
Book value
Cash and cash equivalents
901,522
901,522
Trade and other receivables
3,722
3,722
Other current assets
3,900
3,900
Equipment
7,866
7,866
Intangible assets
55,766
Other non-current assets
877
877
Trade and other payables
(9,207)
(9,207)
Other current liabilities
(14,869)
(14,869)
Deferred tax liabilities
(11,153)
Non-current liabilities
(1,327)
(1,327)
Net asset value
892,484
937,097
Shareholding percentage (percent)
50
Net assets attributable to the subsidiary’s investment
468,548
Goodwill
281,451
Cash paid for purchase investment in joint venture
749,999
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

		
		
		
		
		
		

เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อาร์แอลพีได้ลงนามร่วมกันกับบริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ำกัด (“เอ็มเปย์”) และผูถ้ อื หุน้ เดิมของอาร์แอลพีในสัญญา
ซือ้ หุน้ โดยเงือ่ นไขในสัญญาก�ำหนดให้อาร์แอลพีเพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 199,999,600 บาท (หุน้ สามัญ 1,999,600 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 399,999,800 บาท เป็น 599,999,400 บาท และให้เอ็มเปย์เข้าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ จ�ำนวน
(ภายหลังจากทีเ่ อ็มเปย์ ได้รบั โอนหุน้ จ�ำนวน 2 หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิม) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 393.75 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 787 ล้านบาท รายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2561 และท�ำให้อาร์พเี อสมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในอาร์แอลพีลดลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 33.33 และ
ได้บนั ทึกก�ำไรจากการเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าจ�ำนวน 63 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนรวมของปีปจั จุบนั

		
		
		
		
		
		
		
		

15.1.2 บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จ�ำกัด (“ซูพรีโม มีเดีย”) (ถือโดยวีจีไอ)
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 วีจีไอและบริษัท ซูพรีโม จ�ำกัด (“ซูพรีโม”) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดตั้ง
และมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งซูพรีโม มีเดีย ขึ้นในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการสื่อโฆษณา
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ทั้งนี้ วีจีไอเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ
ซูพรีโม มีเดีย จ�ำนวน 2,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงิน 250,000 บาท ตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
วีจีไอ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ท�ำให้วีจีไอมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ในขณะที่ซูพรีโม ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของซูพรีโม มีเดีย อย่างไร
ก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาได้ก�ำหนดให้ วีจีไอและซูพรีโมควบคุม ซูพรีโม มีเดีย ร่วมกัน

15.2 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
Titanium Compass Sdn Bhd
(1,705)
บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จ�ำกัด
(16)
บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จ�ำกัด
3,427
บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จ�ำกัด
31,861
12,885
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด
(122,098)
(40,668)
รวม
(86,826)
(29,488)
การร่วมค้า

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญ
		 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการซื้อ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด
2561
2560
1,021
514
54
(160)
(57)
(4)
1,368
33.33
456
188

159
688
10
(29)
(16)
(2)
810
50
405
282

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลรับในระหว่างปี
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
31,861
21,413
31,861
21,413

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษทั เอทีเอส แรบบิท นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ จ�ำกัด
2561
2560
92
208
1,422
817
1
1
(69)
(135)
(12)
(4)
(1,240)
(774)
(194)
(113)
51
51
-

7

22

-

-

651

709

-

-
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		 On 26 February 2018, RLP entered into a share purchase agreement with Advanced mPAY Company Limited (“mPAY”) and the existing
		 shareholders of RLP. The agreement stipulates an increase of Baht 199,999,600 (1,999,996 ordinary shares with a par value of Baht
		 100 each) in RLP’s registered share capital, from Baht 399,999,800 (3,999,998 ordinary shares with a par value of Baht 100 each) to
		 Baht 599,999,400 (5,999,994 ordinary shares with a par value of Baht 100 each), and mPAY’s subscription of all additional ordinary
		 shares of RLP (after mPAY receives 2 shares of RLP from the existing shareholders), at an offering price of Baht 393.75 per share, or
		 for a total of Baht 787 million. The transactions were completed on 5 March 2018. As a result, RPS’s shareholding in RLP decreased from
		 50% to 33.33% of all issued shares of RLP. RPS recorded the gain of Baht 63 million from the change in ownership interests in the joint
		 venture as a separate item in profit or loss in the consolidated statement income for the current year.
		 15.1.2 Supremo Media Company Limited (“Supremo Media”)
		 On 3 January 2018, VGI and Supremo Company Limited (“Supremo”), which is principally engaged in the provision of
		 advertising and public relations services, and is incorporated and domiciled in Thailand, made a joint investment to incorpo
		 rate Supremo Media, with a registered share capital of Baht 1 million (10,000 ordinary shares with a par value of Baht 100
		 each). VGI acquired 2,500 ordinary shares of Supremo Media, at a price of Baht 100 per share, or for a total of Baht 250,000,
		 in accordance with a resolution passed by VGI’s Executive Committee Meeting No. 8/2017 on 2 May 2017 and a joint venture’s
		 shareholder agreement dated 28 August 2017. As a result, VGI and Supremo held 25% and 75%, respectively, of all issued
		 shares of such company. However, the agreement stipulates that VGI and Supremo jointly control Supremo Media.
15.2 Share of profit (loss) and dividend received
(Unit: Thousand Baht)
Share of profit (loss) from investments in joint
Dividend received during
Company’s name
ventures during the years ended 31 March
the years ended 31 March
2018

Titanium Compass Sdn Bhd
The ICON VGI Company Limited
(16)
Supremo Media Company Limited
3,427
ATS Rabbit Special Purpose Vehicle Company Limited
31,861
Rabbit-LINE Pay Company Limited
(122,098)
Total
(86,826)
15.3 Summarised financial information about material joint venture
		 Summarised information about financial position

2017
(1,705)
12,885
(40,668)
(29,488)

Rabbit-LINE Pay Company Limited
Cash and cash equivalents
Other current assets
Non-current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
Long-term loan
Other non-current liabilities
Net assets
Shareholding percentage (%)
Share of net assets
Goodwill
Intangible assets acquired through purchase of
investment in joint venture
Carrying amounts of joint venture based on equity
method

2018

1,021
514
54
(160)
(57)
(4)
1,368
33.33
456
188
7
651

2017

159
688
10
(29)
(16)
(2)
810
50
405
282
22
709

2018

31,861
31,861

2017

21,413
21,413

(Unit: Million Baht)
ATS Rabbit Special Purpose Vehicle
Company Limited
2018
2017
92
208
1,422
817
1
1
(69)
(135)
(12)
(4)
(1,240)
(774)
(194)
(113)
51
51
-

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

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษทั แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด
บริษทั เอทีเอส แรบบิท นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ จ�ำกัด
2561
2560
2561
2560
78
29
96
204
(232)
(81)
64
26

รายได้
ก�ำไร (ขาดทุน)
15.4 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน
		 วีจีไอมีเงินลงทุนในการร่วมค้าหนึ่งแห่ง ซึ่งวีจีไอได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตาม
		 วิธสี ว่ นได้เสียเท่ากับศูนย์ วีจไี อได้หยุดรับรูส้ ว่ นแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเนือ่ งจากวีจไี อไม่ได้มภี าระผูกพันตามกฎหมาย
		 หรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อช�ำระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในระหว่างปี
ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม
การร่วมค้า
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2561
2560
Titanium Compass Sdn Bhd
(6)
(6)
16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท
บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ�ำกัด
Puncak Berlian Sdn Bhd
บริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
Eyeballs Channel Sdn Bhd
รวม
บริษัท

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการสื่อโฆษณา ในสนามบินในประเทศ
การให้บริการการจัดกิจกรรมทางการตลาด

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
189,218
183,417
420,419
420,476
1,176
111,491
39,931
36,327
3,856
1,203
766,091
641,423
งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
30.00 28.00
ไทย
ไทย

40.00

40.00

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส�ำนักงาน และ/หรือที่ท�ำงาน
20.00
ไทย
ชั่วคราว (Co-Working Space)
25.00
Puncak Berlian Sdn Bhd
ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย
48.87 48.87
บริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด การให้บริการเช่าอาคารส�ำนักงาน
ไทย
40.00 40.00
Eyeballs Channel Sdn Bhd การให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศมาเลเซีย
มาเลเซีย
		 16.1.1 บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (“แอโร”) (ถือโดยวีจีไอ)
		 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของแอโร มีมติพิเศษให้ลดทุนที่ออกและช�ำระแล้วจากเดิม 91.78 ล้านบาท (หุ้น
สามัญ 91,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 85.70 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 85,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท)
โดยการตัดหุ้นสามัญซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นจ�ำนวน 6,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้ แอโรได้จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของวีจีไอจึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 30 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของแอโร
		 16.1.2 บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ดีพีที”) (ถือโดยวีจีไอ)
บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ�ำกัด

		
		

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

ในระหว่างปีปัจจุบัน วีจีไอได้ด�ำเนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของดีพีทีด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
(วันที่ซื้อ) แล้วเสร็จ โดยมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของดีพีที ณ วันที่ซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

		

Summarised information about comprehensive income

(Unit: Million Baht)

For the years ended 31 March
ATS Rabbit Special Purpose Vehicle
Rabbit-LINE Pay Company Limited
Company Limited

2018
2017
2018
2017
Revenues
78
29
96
204
Gain (loss)
(232)
(81)
64
26
15.4 Investment in a joint venture with capital deficit
		 VGI recognised share of losses from investment in a joint venture until the value of the investment approached zero. Subsequent losses
		 incurred by that joint venture have not been recognised in VGI’s accounts since the Company has no obligations, whether legal or
		 constructive, to make any payments on behalf of that joint venture. The amount of such unrecognised share of losses is set out below.
(Unit: Million Baht)
Unrecognised share of losses
Share of losses for the years
Cumulative share of losses
Joint venture
ended 31 March
up to 31 March
2018
2017
2018
2017
Titanium Compass Sdn Bhd
(6)
(6)
16. Investments in associates
16.1 Details of associates:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Company’s name
Carrying amounts based on equity method
2018
2017
Aero Media Group Company Limited
189,218
183,417
Demo Power (Thailand) Company Limited
420,419
420,476
Groupwork Company Limited
1,176
Puncak Berlian Sdn Bhd
111,491
Landy Development Company Limited
39,931
36,327
Eyeballs Channel Sdn Bhd
3,856
1,203
766,091
641,423
Total
Consolidated
financial statements
Country of
Shareholding
Company’s name
Nature of business
incorporation
percentage
2018
2017
(%)
(%)
30.00 28.00
Aero Media Group Company Limited Provision of advertising media in domestic airports
Thailand
Demo Power (Thailand)
40.00 40.00
Arrangement of marketing activities,
Thailand
Company Limited
lease out the property area for temporary office space
Groupwork Company Limited To
20.00
Thailand
and/or workspaces (Co-Working Space)

25.00
Puncak Berlian Sdn Bhd
The out of home media company in Malaysia
Malaysia
48.87 48.87
Landy Development Company Limited Provision of office building rental service
Thailand
40.00 40.00
Eyeballs Channel Sdn Bhd
Provision of outdoor advertising media service in Malaysia Malaysia
		 16.1.1 Aero Media Group Company Limited (“AERO”) (held by VGI)
		 On 4 April 2017, the Extraordinary General Meeting of AERO’s shareholders passed a resolution to decrease its issued and
		 paid-up share capital from Baht 91.78 million (91,780 ordinary shares of Baht 1,000 each) to Baht 85.70 million (85,700
		 ordinary shares of Baht 1,000 each), through the cancellation of 6,080 ordinary shares held by another shareholder with a par
		 value of Baht 1,000 each. AERO registered the corresponding decrease in its share capital with the Ministry of Commerce on
		 5 April 2017. As a result, the shareholding of VGI increased from 28% to 30% of all issued shares of AERO.
		 16.1.2 Demo Power (Thailand) Company Limited (“DPT”) (held by VGI)
		 During the current year, VGI completed its process of measuring the fair value as at 23 November 2016 (the acquisition date)
		 of DPT’s assets and liabilities. The values of DPT’s assets and liabilities at the acquisition date were summarised below.
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มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
61,566
521,417
121,208
29,232
103,665
(381,157)
(74,610)
(63,911)
317,410

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
61,566
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
521,417
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
121,208
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
41,081
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
188,051
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
103,665
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(381,157)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(74,610)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(39,980)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(63,911)
สินทรัพย์สุทธิ
477,330
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
40
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ
190,932
ค่าความนิยม
221,568
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
412,500
16.1.3 บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ�ำกัด (“เวิร์ค”) (ถือโดยวีจีไอ)
		 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 วีจีไอได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
		 ร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดของเวิร์ค แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 1.25 ล้านบาท ในการนี้ วีจีไอได้ช�ำระเงินค่า
		 จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และเวิร์คได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
		 7 กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ซื้อ)
		 ฝ่ายบริหารของวีจีไอประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของเวิร์ค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างเป็น
		 สาระส�ำคัญ นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารของวีจไี อได้ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของเวิรค์ ณ วันทีซ่ อื้ ว่าไม่แตกต่างกับมูลค่าตามบัญชี
		 ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของเวิรค์ ณ วันทีซ่ อื้ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,491
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
3,737
อื่น ๆ
(13)
สินทรัพย์สุทธิ
5,215
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
20
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ
1,043
ผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม กับสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ
207
1,250
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 16.1.4 Puncak Berlian Sdn Bhd (“PBSB”) (ถือโดย VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd (“VGM”))
		 เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของวีจไี อ ครัง้ ที่ 15/2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ VGM เข้าซือ้ หุน้ สามัญใน PBSB จ�ำนวน
		 4,281,277 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 25 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมดของ PBSB จาก
		 Redberry Sdn Bhd (“RSB”) ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ เดิม ในราคาเริม่ ต้นที่ 13,154,175 ริงกิตมาเลเซีย VGM ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ แบบมี
		 เงือ่ นไขบังคับก่อนกับ RSB และได้จา่ ยเงินค่าหุน้ จ�ำนวน 13,154,175 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 106 ล้านบาท ให้แก่ RSB
		 เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตามล�ำดับ ต่อมาเมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2561 (วันทีซ่ อื้ ) VGM ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์
		 ในหุน้ PBSB จ�ำนวน 4,281,277 หุน้ จาก RSB
		 ฝ่ายบริหารของวีจีไอและบริษัทย่อยประเมินว่ามูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของ PBSB ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และวันที่ซื้อไม่แตกต่าง
		 กันอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของ PBSB ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
52,414
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
345,663
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
130,657
ค่าความนิยม
56,795
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
1,058
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
7,555
สินทรัพย์อื่น
26,119
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(33,261)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(339,748)
(74,576)
หนี้สินอื่น
172,676
สินทรัพย์สุทธิ
		 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของวีจไี อและบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการหามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของ PBSB ณ วันทีซ่ อื้

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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Fair value
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(Unit: Thousand Baht)
Carrying value
61,566
521,417
121,208
29,232
103,665
(381,157)
(74,610)
(63,911)
317,410

Cash and cash equivalents
61,566
Trade and other receivables
521,417
Other current assets
121,208
Property, plant and equipment
41,081
Intangible assets
188,051
Other non-current assets
103,665
Trade and other payables
(381,157)
Other current liabilities
(74,610)
Deferred tax liabilities
(39,980)
Other non-current liabilities
(63,911)
Net assets
477,330
Shareholding percentage (percent)
40
Share of net assets
190,932
Goodwill
221,568
Cash paid for purchase of investment in an associate
412,500
		 16.1.3 Groupwork Company Limited (“Werks”) (held by VGI)
		 On 5 February 2018, VGI entered into a conditional share subscription agreement to subscribe to 12,500 additional ordinary shares,
		 representing 20% of all shares, of Werks, at an investment value of not more than Baht 1.25 million. The share subscription payment were
		 made on 6 February 2018 and Werks registered the corresponding increase in its registered share capital with the Ministry of Commerce
		 on 7 February 2018 (the acquisition date).
		 VGI’s management made estimates of the assets and liabilities of Werks as at 31 March 2018 and the acquisition date and determined that
		 they were not significantly different. In addition, their fair values as at the acquisition date are not expected to be materially different from
		 the carrying values presented in the statements of financial position. The carrying values of Werks’ assets and liabilities as at the acquisition
		 date are summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Cash and cash equivalents
1,491
Leasehold improvement and equipment
3,737
Others
(13)
Net assets
5,215
Shareholding percentage (percent)
20
Share of net assets
1,043
Amount by which cost of the acquisition of investment in the associate exceeds net assets of the acquiree
207
1,250
Cash paid for purchase of investment in an associate
		 16.1.4 Puncak Berlian Sdn Bhd (“PBSB”) (held by VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd (“VGM”))
		 On 16 November 2017, VGI’s Executive Committee Meeting No. 15/2017 passed a resolution to approve VGM’s acquisition of 4,281,277
		 ordinary shares with a par value of MYR 1 each of PBSB, representing 25% of all issued shares of PBSB, from Redberry Sdn Bhd
(“RSB”), the existing shareholder, at an initial price of MYR 13,154,175. VGM entered into a conditional share purchase and sale agreement with
		 RSB and paid MYR 13,154,175, or equivalent to Baht 106 million, for the shares to RSB, on 16 November 2017 and 28 December 2017,
		 respectively. Subsequently, on 26 January 2018 (the acquisition date), RSB transferred 4,281,277 shares of PBSB to VGM.
		 VGI’s and the subsidiary’s management made estimate of the assets and liabilities of PBSB as at 31 January 2018 and the acquisition
		 date and determined that they were not significantly different. The carrying value of the assets and liabilities of PBSB as at
(Unit: Thousand Baht)
		 31 January 2018 were summarised below.
Cash and cash equivalents
52,414
Trade and other receivables
345,663
Property, plant and equipment
130,657
Goodwill
56,795
Other intangible assets
1,058
Deferred tax assets
7,555
Other assets
26,119
Short-term loans from financial institutions
(33,261)
Trade and other payables
(339,748)
(74,576)
Other liabilities
172,676
Net assets
VGI’s and the subsidiary’s management is currently in the process of determining the fair value of the assets and liabilities of PBSB at the acquisition date.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

16.2 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ

(หน่วย: พันบาท)
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
เงินปันผลรับในระหว่างปี
บริษัท
บริษทั ร่วมในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
2561
2560
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
4,105
22,529
บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
5,801
(2,999)
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(57)
7,976
บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ�ำกัด
(73)
Puncak Berlian Sdn. Bhd.
4,949
บริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
3,604
3,156
Eyeballs Channel Sdn Bhd
2,652
1,398
รวม
16,876
13,636
22,529
		 ทัง้ นี้ ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในแอโร ดีพที ี PBSB และ เวิรค์ ในงบการเงินรวมค�ำนวณจากงบการเงินทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
		 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษทั เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2561
2560
2561
2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14
37
15
33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
275
241
437
578
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
227
281
66
133
เงินกู้ยืมระยะยาว
(29)
(76)
(15)
(89)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(134)
(144)
(138)
(316)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(12)
(31)
(3)
สินทรัพย์ - สุทธิ
341
308
365
336
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30
28
40
40
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
102
86
146
134
การตีราคาสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม
9
14
52
64
ค่าความนิยม
78
78
222
222
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
5
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการใน บริษัทร่วม
189
183
420
420
		 สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษทั แอโร มีเดีย กรุป๊ จ�ำกัด
บริษทั เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2561
2560
2561
2560
รายได้
315
291
628
199
ก�ำไร
37
21
23
19
(หน่วย: พันบาท)
17. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
บัตรเงินฝากที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี
3,248,722
3,248,722
ตราสารที่จะถือจนครบก�ำหนด
2,029,260
2,931,699
2,029,260
2,931,699
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ในต่างประเทศ (1)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
1,750,035
1,850,050
1,750,035
1,850,050
3,779,295
4,781,749
3,779,295
4,781,749
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในประเทศ
188,271
359,729
188,271
359,729
ตราสารทุนในต่างประเทศ
880,257
880,257
880,257
880,257
1,068,528
1,239,986
1,068,528
1,239,986

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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(Unit: Thousand Baht)
Share of profit (loss) from investments in
Dividend received during
Company’s name
associates during the years ended 31 March
the years ended 31 March
2018
2017
2018
2017
Master Ad Public Company Limited
4,105
22,529
Aero Media Group Company Limited
5,801
(2,999)
Demo Power (Thailand) Company Limited
(57)
7,976
Group Werks Company Limited
(73)
Puncak Berlian Sdn Bhd
4,949
Landy Development Company Limited
3,604
3,156
Eyeballs Channel Sdn Bhd
2,652
1,398
Total
16,876
13,636
22,529
		 Share of profit (loss) from investments in Aero, DPT, PBSB and Werks in the consolidated financial statements for the years ended
		 31 March 2018 and 2017 was determined based on the financial statements prepared by management.
16.3 Summarised financial information about material associates
		 Summarised information about financial position
(Unit: Million Baht)
Aero Media Group Company Limited Demo Power (Thailand) Company Limited
2018
2017
2018
2017
Cash and cash equivalents
14
37
15
33
Other current assets
275
241
437
578
Non-current assets
227
281
66
133
Long-term loans
(29)
(76)
(15)
(89)
Other current liabilities
(134)
(144)
(138)
(316)
Other non-current liabilities
(12)
(31)
(3)
Net assets
341
308
365
336
Shareholding percentage (%)
30
28
40
40
Share of net assets
102
86
146
134
Fair value adjustment of assets acquired and
9
14
52
64
liabilities assumed
Goodwill
78
78
222
222
Surplus from changes in the ownership interests in an associate
5
Carrying amounts of associates based on equity method
189
183
420
420
		 Summarised information about comprehensive income
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Aero Media Group Company Limited
Demo Power (Thailand) Company Limited
2018
2017
2018
2017
Revenues
315
291
628
199
Profit
37
21
23
19
(Unit: Thousand Baht)
17. Other long-term investments
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Zero coupon deposits with maturity date due more than 1 year
3,248,722
3,248,722
Held to maturity securities
Foreign government and government agency bonds (1)
2,029,260
2,931,699
2,029,260
2,931,699
Domestic private debt securities
1,750,035
1,850,050
1,750,035
1,850,050
3,779,295
4,781,749
3,779,295
4,781,749
Investments in available for sale
Domestic equity securities
188,271
359,729
188,271
359,729
Foreign equity securities
880,257
880,257
880,257
880,257
1,068,528
1,239,986
1,068,528
1,239,986
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ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนในประเทศ
ค่าเผื่อการด้อยค่า

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

งบการเงินรวม
2561
2560
13,481
(50,636)
1,082,009
1,189,350

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
13,481
(50,636)
1,082,009
1,189,350

30,000
(7,891)
22,109
8,110,026
5,993,208
8,110,026
5,971,099
รวม
		(1) ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการขายและรับรูก้ ำ� ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในงบก�ำไรขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ขายเงินลงทุน
172
1,283
ก�ำไรจากการขาย
4
68
		 เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 วีจไี อได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายหุน้ กับบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (“ผูซ้ อื้ ”) เพือ่ ขายเงินลงทุนทัง้ จ�ำนวนในบริษทั ไมดาส โกลบอล
		 มีเดีย จ�ำกัด (“ไมดาส”) ในราคา 22 ล้านบาท ให้แก่ผซู้ อื้ โดย ในวันท�ำสัญญา วีจไี อได้รบั ช�ำระเงินค่าหุน้ ล่วงหน้าจ�ำนวน 10 ล้านบาท และได้รบั
		 ช�ำระเงินค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 12 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ ภายใต้เงือ่ นไขตามสัญญา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
		 วีจไี อได้ทำ� สัญญาโอนเงินให้กยู้ มื กับผูซ้ อื้ เพือ่ โอนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ไมดาสในราคา 80 ล้านบาท ให้แก่ผซู้ อื้ โดยแบ่งช�ำระเป็นรายปี จ�ำนวน
		 สามงวด งวดแรกและงวดทีส่ อง งวดละ 27 ล้านบาท และงวดสุดท้าย จ�ำนวน 26 ล้านบาท และวีจไี อจะได้รบั ช�ำระเงินทัง้ หมดภายในวันที่
		 30 มิถนุ ายน 2563 ทัง้ นี้ วีจไี อได้โอนกรรมสิทธิใ์ นหุน้ และโอนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ไมดาสให้แก่ผซู้ อื้ เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 และวันที่
		 25 ธันวาคม 2560 ตามล�ำดับ
		 อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ไมดาสยืน่ ฟ้องวีจไี อเรียกค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 230 ล้านบาท จากการทีว่ จี ไี อผิดข้อ
		 ตกลงและสัญญาทีท่ ำ� ไว้กบั ไมดาส ต่อมาเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2561 ไมดาสยืน่ ค�ำร้องขอแก้ไขเพิม่ เติมค�ำฟ้องเกีย่ วกับทุนทรัพย์ โดยเรียก
		 ค่าเสียหายเพิม่ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 995 ล้านบาท นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไมดาสยืน่ ฟ้องวีจไี อและมาสเตอร์ แอด เรียก
		 ค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 24 ล้านบาท จากรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาให้บริการเวลาโฆษณาออกอากาศของสือ่ โฆษณาบนโครง
		 ป้ายโฆษณา 4 จุดติดตัง้ ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ฝ่ายบริหารของวีจไี อและมาสเตอร์ แอด เชือ่ ว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวจะ
		 ไม่กอ่ ให้เกิดผลเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่อวีจไี อและมาสเตอร์ แอด เนือ่ งจากเชือ่ มัน่ ว่าวีจไี อไม่ได้กระท�ำผิดข้อตกลงและสัญญาทีท่ ำ� ไว้กบั ไมดาส
		 และวีจไี อและมาสเตอร์ แอด ไม่ได้รว่ มกันกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการท�ำให้ไมดาสได้รบั ความเสียหาย จึงไม่มเี หตุทวี่ จี ไี อและมาสเตอร์ แอด จะต้อง
		 รับผิดชอบค่าเสียหายตามฟ้องดังกล่าวแต่ประการใด
18. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
71,000
71,000
(12,000)
71,000
59,000

		 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็นเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์ออมทรัพย์บที เี อส กรุป๊ โดยเงินให้กยู้ มื จ�ำนวน 12 ล้านบาทไม่มกี ารคิดดอกเบีย้ และมีกำ� หนดช�ำระคืน
ภายในเดือนมิถนุ ายน 2565 และเงินให้กยู้ มื จ�ำนวน 59 ล้านบาท คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี และมีกำ� หนดช�ำระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2569
19. ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
1 เมษายน 2559
2,371,456
31 มีนาคม 2560
2,371,456
31 มีนาคม 2561
2,371,456
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 เมษายน 2559
74,071
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
35,227

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

Allowance for change in value
Other investment
Domestic equity security
Allowance for impairment
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Consolidated financial statements
2018
2017
13,481
(50,636)
1,082,009
1,189,350

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
13,481
(50,636)
1,082,009
1,189,350

30,000
(7,891)
22,109
8,110,026
5,993,208
8,110,026
5,971,099
Total
		(1) Issued by foreign governments and government agencies or corporates owned by foreign governments and government
agencies.
		 The Company and its subsidiary had sale transactions and recognised gains on the sales of investments in available for sale securities.
The details were as follows:
(Unit: Million Baht)
For the years ended 31 March
Consolidate and Separate financial statements
2018
2017
Sales of investments
172
1,283
Gain on sales
4
68
		
		
		
		
		
		
		

On 30 June 2017, VGI entered into a share purchase and sale agreement with an unrelated individual (“the Buyer”), in order to sell all of
its investment in Midas Global Media Company Limited (“Midas”), at a price of Baht 22 million. On the agreement date, VGI received an
advance of Baht 10 million for the shares and it received the balance of Baht 12 million on 20 December 2017. In addition, in accordance
with the conditions of the agreement, on 20 December 2017, VGI entered into a loan assignment agreement with the Buyer, to assign
its long-term loan to Midas of Baht 80 million. Payment was to be made in three annual installments, with the first two installments amounting
to Baht 27 million each and a final installment of Baht 26 million, and payment was to be completed by 30 June 2020. VGI transferred
the shares and assigned the long-term loan to Midas to the Buyer on 22 December 2017 and 25 December 2017, respectively.
However, on 31 August 2017, Midas filed a lawsuit against VGI, claiming damages amounting to approximately Baht 230 million for a breach
of the agreement made between VGI and Midas. Subsequently, on 31 January 2018, Midas filed a petition to amend the previously claimed damages,
		 requesting additional damages amounting to approximately Baht 995 mil ion. In addition, on 14 February 2018, Midas filed another lawsuit against
		 VGI and MACO, claiming damages amounting to approximately Baht 24 mil ion resulting from transactions relating to a service agreement to provide
		 bil board advertising time slots at 4 locations. Currently, these cases are being considered by the Civil Court. VGI’s and MACO’s management believes
		 that such events wil not have any significant impact on VGI and MACO because the management is confident that VGI did not breach the agreement
		 with Midas and VGI and MACO did not take any actions that caused damages to Midas, and is therefore not liable for damages.
18. Loans to a cooperative
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
Long-term loans
71,000
71,000
Less: Current portion
(12,000)
Long-term loans - net of current portion
71,000
59,000
		 These loans represent loans to BTS Group cooperative, of which Baht 12 million are interest-free and are to be repaid within June 2022 and Baht
		 59 million are subject to interest at a rate of 2.75% per annum and are to be repaid within August 2026.
19. Project costs - media
Cost
1 April 2016
31 March 2017
31 March 2018
Accumulated amortisation
1 April 2016
Amortisation for the year

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2,371,456
2,371,456
2,371,456
74,071
35,227
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
109,298
123,499
232,797

31 มีนาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 มีนาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการ
2560
2561

2,262,158
2,138,659
35,227
123,499

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา เป็นต้นทุนสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าโฆษณาที่ถูกปันส่วนออกจากสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ซึ่งก่อให้เกิดทั้งรายได้ค่า
โดยสารและรายได้ค่าโฆษณาให้กับบริษัทฯ) ที่ถูกตัดออกจากบัญชี เนื่องจากสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตถูกขายให้กับกองทุนฯ
20. อะไหล่เปลี่ยนแทน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีอะไหล่เปลี่ยนแทนประกอบด้วย

อะไหล่เปลี่ยนแทน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
อะไหล่เปลี่ยนแทน - สุทธิ
ค่าตัดจ�ำหน่ายซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริการ
21. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
179,005
113,637
(29,290)
(23,663)
149,715
89,974
5,627
7,752

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
ราคาทุน
1 เมษายน 2559
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ซื้อบริษัทย่อย
โอนเข้า (โอนออก)
31 มีนาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.2.2)
โอนเข้า (โอนออก)
31 มีนาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 เมษายน 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�ำหน่าย
ซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�ำหน่าย
ซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.2.2)
โอนเข้า (โอนออก)
31 มีนาคม 2561

26,620
4,992
13,799
10,484
55,895
8,985
7,206
72,086

(หน่วย: พันบาท)

เครื่อง
งานระหว่าง
เครื่องจักร ตกแต่
ง
และ
ก่
และ
ยานพาหนะ สิอนสร้ทรัางและ
พย์
อุ
ป
กรณ์
อุปกรณ์ ส�ำนักงาน
ระหว่างติดตัง้
1,788,313
100,306
(69,620)
477,482
243,970
2,540,451
16,956
(23,414)
107,371
270,041
2,911,405

452,005
19,344
(8,860)
51,520
17,878
531,887
23,578
(19,945)
6,096
31,775
573,391

27,336
519
(6,523)
20,773
229
42,334
3,950
(21,427)
14,003
38,860

2,750 566,160
5,041 228,637
(163) (59,412)
4,535 341,378
12,163 1,076,763
8,287 304,115
(22) (16,868)
70,810
3,733
(908)
24,161 1,433,912

374,785
33,209
(8,663)
44,457
443,788
35,430
(19,650)
5,411
(3,937)
461,042

21,672
3,699
(5,133)
13,078
33,316
4,098
(17,514)
11,615
31,515

131,537
152,719
(313)
13,519
(271,077)
26,385
366,287
(736)
3,279
(296,391)
98,824
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

31 March 2017
Amortisation for the year
31 March 2018
Net book value
31 March 2017
31 March 2018
Amortisation included in servicing expenses
2017
2018

- 965,367
- 270,586
- (73,371)
- 403,448
- 1,566,030
- 351,930
- (54,054)
87,836
(1,112)
- 1,950,630

2,262,158
2,138,659
35,227
123,499

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.
20. Reusable spare parts
As at the dates of the statements of financial position, the balances of reusable spare parts were comprised as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
Reusable spare parts
179,005
113,637
Less: Accumulated amortisation / write-off
(29,290)
(23,663)
149,715
89,974
Reusable spare parts - net
Amortisation included in servicing expenses
5,627
7,752
21. Building and equipment
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements

Fixtures
Leasehold Machinery
and
and office
improvement equipment
equipment

รวม

2,425,811
277,880
(85,316)
577,093
1,484
3,196,952
419,756
(65,522)
130,749
12,631
3,694,566

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
109,298
123,499
232,797

Cost
1 April 2016
Additions
Disposals
Acquisition of subsidiaries
Transfer in (out)
31 March 2017
Additions
Disposals
Acquisition of subsidiaries (Note 14.2.2)
Transfer in (out)
31 March 2018
Accumulated depreciation

1 April 2016
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Acquisition of subsidiaries
31 March 2017
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Acquisition of subsidiaries (Note 14.2.2)
Transfer in (out)
31 March 2018

26,620
4,992
13,799
10,484
55,895
8,985
7,206
72,086

Motor
vehicle

1,788,313
100,306
(69,620)
477,482
243,970
2,540,451
16,956
(23,414)
107,371
270,041
2,911,405

452,005
19,344
(8,860)
51,520
17,878
531,887
23,578
(19,945)
6,096
31,775
573,391

27,336
519
(6,523)
20,773
229
42,334
3,950
(21,427)
14,003
38,860

2,750 566,160
5,041 228,637
(163) (59,412)
4,535 341,378
12,163 1,076,763
8,287 304,115
(22) (16,868)
70,810
3,733
(908)
24,161 1,433,912

374,785
33,209
(8,663)
44,457
443,788
35,430
(19,650)
5,411
(3,937)
461,042

21,672
3,699
(5,133)
13,078
33,316
4,098
(17,514)
11,615
31,515

Work in
progress
and assets
under
installation

Total

131,537
152,719
(313)
13,519
(271,077)
26,385
366,287
(736)
3,279
(296,391)
98,824

2,425,811
277,880
(85,316)
577,093
1,484
3,196,952
419,756
(65,522)
130,749
12,631
3,694,566

- 965,367
- 270,586
- (73,371)
- 403,448
- 1,566,030
- 351,930
- (54,054)
87,836
(1,112)
- 1,950,630

141

142

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 เมษายน 2559
31 มีนาคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 มีนาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
เครื่อง
งานระหว่าง
เครื่องจักร ตกแต่
งและ ยานพาหนะ ก่อสร้างและ
และ
สินทรัพย์
อุปกรณ์ ส�อุำปนักรณ์
ระหว่างติดตัง้
กงาน

Fixtures
Leasehold Machinery
and
and
office
improvement equipment equipment

-

-

-

-

-

4,228
4,228

4,228
4,228

43,732
47,925

1,463,688
1,477,493

88,099
112,349

9,018
7,345

26,385
94,596

1,630,922
1,739,708

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

(หน่วย: พันบาท)

งานระหว่าง
เครื่อง
เครื่องจักร
ตกแต่งและ ยานพาหนะ ก่อสร้างและ
และ
สินทรัพย์
อุปกรณ์
อุปกรณ์ ส�ำนักงาน
ระหว่างติดตัง้

ราคาทุน
1 เมษายน 2559
11,549
52,552
328,373
23,600
10,118
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
(7,491)
(1,509)
10,373
15,114
3,239
โอนเข้า (โอนออก)
31 มีนาคม 2560
21,922
67,666
334,239
22,091
ซื้อเพิ่ม
219
7,130
จ�ำหน่าย
(295)
(11,240)
(2,348)
719
โอนเข้า (โอนออก)
21,922
67,590
330,848
19,743
31 มีนาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 เมษายน 2559
192
2,782
281,620
21,173
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
1,219
3,577
18,083
1,127
(7,439)
(1,509)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�ำหน่าย
31 มีนาคม 2560
1,411
6,359
292,264
20,791
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2,684
5,553
16,648
796
(295)
(11,166)
(2,348)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�ำหน่าย
31 มีนาคม 2561
4,095
11,617
297,746
19,239
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
20,511
61,307
41,975
1,300
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
17,827
55,973
33,102
504
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2560 (จ�ำนวน 18 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2561 (จ�ำนวน 23 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

-

270,586
351,930

2560 (จ�ำนวน 242 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2561 (จ�ำนวน 319 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

Consolidated financial statements

รวม

รวม

20,312
7,282
(24,497)
3,097
15,877
(1,308)
17,666

436,386
17,400
(9,000)
4,229
449,015
23,226
(13,883)
(589)
457,769

-

305,767
24,006
(8,948)
320,825
25,681
(13,809)
332,697

3,097
17,666

128,190
125,072
24,006
25,681

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดัง
กล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 919 ล้านบาท (2560: 926 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 280 ล้านบาท (2560: 268 ล้านบาท))

Allowance for impairment
1 April 2016
31 March 2017
Addition
31 March 2018
Net book value
31 March 2017
31 March 2018
Depreciation for the year
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(Unit: Thousand Baht)

Work in
progress
and assets
under
installation

Motor
vehicle

-

-

-

-

-

4,228
4,228

4,228
4,228

43,732
47,925

1,463,688
1,477,493

88,099
112,349

9,018
7,345

26,385
94,596

1,630,922
1,739,708

-

-

-

-

Total

2017 (Baht 242 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)
2018 (Baht 319 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)

Separate financial statements
Fixtures
Leasehold Machinery
and
and office
improvement equipment
equipment

Motor
vehicle

-

270,586
351,930

(Unit: Thousand Baht)
Work in
progress
and assets
under
installation

Cost
1 April 2016
11,549
52,552
328,373
23,600
20,312
10,118
7,282
Additions
Disposals
(7,491)
(1,509)
10,373
15,114
3,239
(24,497)
Transfer in (out)
31 March 2017
21,922
67,666
334,239
22,091
3,097
Additions
219
7,130
15,877
Disposals
(295)
(11,240)
(2,348)
719
(1,308)
Transfer in (out)
21,922
67,590
330,848
19,743
17,666
31 March 2018
Accumulated depreciation
1 April 2016
192
2,782
281,620
21,173
Depreciation for the year
1,219
3,577
18,083
1,127
(7,439)
(1,509)
Depreciation on disposals
31 March 2017
1,411
6,359
292,264
20,791
Depreciation for the year
2,684
5,553
16,648
796
(295)
(11,166)
(2,348)
Depreciation on disposals
31 March 2018
4,095
11,617
297,746
19,239
Net book value
20,511
61,307
41,975
1,300
3,097
31 March 2017
31 March 2018
17,827
55,973
33,102
504
17,666
Depreciation for the year
2017 (Baht 18 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)
2018 (Baht 23 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)

Total
436,386
17,400
(9,000)
4,229
449,015
23,226
(13,883)
(589)
457,769
305,767
24,006
(8,948)
320,825
25,681
(13,809)
332,697
128,190
125,072
24,006
25,681

As at 31 March 2018, certain assets have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to
approximately Baht 919 million (2017: Baht 926 million) (Separate financial statements: Baht 280 million (2017: Baht 268 million)).
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22. Intangible assets

22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัว
ตนที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์

เครื่องหมาย
การค้า

ราคาทุน
1 เมษายน 2559
14,337
514,872
27
ซื้อเพิ่ม
4,108
300
โอนเข้า (โอนออก)
16,797
377,614
10,806
ซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2560
391,951
546,583
300
27
ซื้อเพิ่ม
4,297
จ�ำหน่าย
(1,915)
13,449
โอนเข้า (โอนออก)
31 มีนาคม 2561
391,951
562,414
300
27
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 เมษายน 2559
1,584
234,189
10
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
50,624
55,218
14
2
9,963
ซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2560
52,208
299,370
14
12
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
56,470
55,802
100
3
(1,914)
จ�ำหน่าย
31 มีนาคม 2561
108,678
353,258
114
15
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
339,743
247,213
286
15
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
283,273
209,156
186
12
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2560 (จ�ำนวน 40 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2561 (จ�ำนวน 40 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
45,672
64,672
(5,540)
104,804
61,894
(42,856)
123,842

574,908
69,080
11,257
388,420
1,043,665
66,191
(1,915)
(29,407)
1,078,534

-

235,783
105,858
9,963
351,604
112,375
(1,914)
462,065

104,804
123,842

692,061
616,469

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เครื่องหมาย
การค้า

รวม

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

ราคาทุน
1 เมษายน 2559
79,158
27
5,259
ซื้อเพิ่ม
2,274
281
1,124
(5,540)
โอนเข้า (โอนออก)
31 มีนาคม 2560
82,556
27
ซื้อเพิ่ม
718
(1,915)
จ�ำหน่าย
81,359
27
31 มีนาคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 เมษายน 2559
68,882
10
5,772
2
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
31 มีนาคม 2560
74,654
12
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
4,982
3
(1,915)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่จ�ำหน่าย
31 มีนาคม 2561
77,721
15
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
7,902
15
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
3,638
12
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2560 (จ�ำนวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2561 (จ�ำนวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

105,858
112,375

Computer
software

68,892
5,774
74,666
4,985
(1,915)
77,736
7,917
3,650
5,774
4,985

Trademark

Separate financial statements
Computer software

84,444
2,555
(4,416)
82,583
718
(1,915)
81,386

Royalty

Computer
software
under
development

Cost:
1 April 2016
14,337
514,872
27
45,672
Additions
4,108
300
64,672
Transfer in (out)
16,797
(5,540)
Acquisitions of
377,614
10,806
subsidiaries
31 March 2017
391,951
546,583
300
27
104,804
Additions
4,297
61,894
Disposals
(1,915)
13,449
(42,856)
Transfer in (out)
31 March 2018
391,951
562,414
300
27
123,842
Accumulated amortisation:
1 April 2016
1,584
234,189
10
Amortisation for the year
50,624
55,218
14
2
9,963
Acquisitions of a subsidiary
31 March 2017
52,208
299,370
14
12
Amortisation for the year
56,470
55,802
100
3
(1,914)
Disposals
31 March 2018
108,678
353,258
114
15
Net book value
339,743
247,213
286
15
104,804
31 March 2017
31 March 2018
283,273
209,156
186
12
123,842
Amortisation for the year
2017 (Baht 40 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)
2018 (Baht 40 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)

(หน่วย: พันบาท)
รวม

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Intangible assets
acquired through
business
combination
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Trademark

Computer software
under development

Cost:
1 April 2016
79,158
27
5,259
Additions
2,274
281
1,124
(5,540)
Transfer in (out)
31 March 2017
82,556
27
Additions
718
(1,915)
Disposals
81,359
27
31 March 2018
Accumulated amortisation:
1 April 2016
68,882
10
5,772
2
Amortisation for the year
31 March 2017
74,654
12
Amortisation for the year
4,982
3
(1,915)
Depreciation on disposals
31 March 2018
77,721
15
Net book value
7,902
15
31 March 2017
31 March 2018
3,638
12
Amortisation for the year
2017 (Baht 4 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)
2018 (Baht 4 million included in cost of service and servicing expenses, and the balance in administrative expenses)

Total
574,908
69,080
11,257
388,420
1,043,665
66,191
(1,915)
(29,407)
1,078,534
235,783
105,858
9,963
351,604
112,375
(1,914)
462,065
692,061
616,469
105,858
112,375

(Unit: Thousand Baht)
Total
84,444
2,555
(4,416)
82,583
718
(1,915)
81,386
68,892
5,774
74,666
4,985
(1,915)
77,736
7,917
3,650
5,774
4,985
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

Intangible assets acquired through business combination

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

Details of intangible assets acquired through business combination are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Cost
Useful lives
2018
2017
9,145
9,145 3 years
5,192
5,192 3 years
369,260
369,260 6 years 3 months and 7 years 7 months
8,354
8,354 Remaining contract period
391,951
391,951

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน

รายชื่อลูกค้า
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นภายใน
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ยอดขายที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog)
รวม

2561
9,145
5,192
369,260
8,354
391,951

2560
9,145
5,192
369,260
8,354
391,951

อายุการให้ประโยชน์
3 ปี
3 ปี
6 ปี 3 เดือน และ 7 ปี 7 เดือน
ตามอายุสัญญาที่เหลืออยู่

23. ค่าความนิยม
บริษัทย่อยปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจ�ำปี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
78,656
78,656
บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
880,175
880,175
บริษัท มัลติ ไซน์ จ�ำกัด
370,382
370,382
157,631
157,631
กลุ่มบริษัท อาร์ ไอ
1,486,844
1,486,844
รวม
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

Customer list
Internally-developed software
Customer relationship
Backlog
Total
23. Goodwill
The subsidiaries allocated goodwill acquired through business combinations to the cash generating units (CGUs) for annual
impairment testing as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018
2017
Point of View (POV) Media Group Company Limited
78,656
78,656
Master Ad Public Company Limited
880,175
880,175
Multi Sign Company Limited
370,382
370,382
157,631
157,631
RI Group
1,486,844
1,486,844
Total
The reconciliation of the net book value of goodwill for the years 2018 and 2017 are presented below.

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
1,486,844
236,287
1,250,557
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
1,486,844
1,486,844
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
บริษัทย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ จากการประเมินในปีปัจจุบันพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันและค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
24. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,959
11,254
3,344
5,319
เจ้าหนี้การค้า
1,735,791
387,185
1,609,590
243,545
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
23
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
285,565
284,969
283,237
283,237
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
22
217,167
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
250
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
59,135
59,135
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
101,177
50,609
87,425
51,887
เจ้าหนี้อื่น
96,876
101,860
59,634
62,406
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5,919
5,176
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
634,091
603,340
166,787
209,269
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
2018
2017
Net book value at beginning of year
1,486,844
236,287
1,250,557
Increase from acquisition of investments in subsidiaries
1,486,844
1,486,844
Net book value at end of year
The Company determined the recoverable amounts of the CGUs based on fair value less costs to sell or value-in-use by preparing
projections of the cash flows that are expected to be generated from that group of assets in the future, with reference to financial
projections approved by the management. These cash flow projections cover a period of 5 years. It was determined that the recoverable
amount of the CGUs is more than net carrying amount. The management of subsidiaries believed that the allowance for impairment of
investments in subsidiaries is sufficient in the current situation and did not identify indications of impairment of goodwill.
24. Trade and other payables

Trade payables - related parties
Trade payables
Accrued interest expenses - related parties
Accrued interest expenses
Payable for purchase of investment in a subsidiary
Payable for purchase of investment in a joint venture
Payables for purchases of investments
Other payables - related parties
Other payables
Accrued expenses - related parties
Accrued expenses

Consolidated financial statements
2018
2017
2,959
11,254
1,735,791
387,185
23
285,565
284,969
22
217,167
250
59,135
101,177
50,609
96,876
101,860
5,919
5,176
634,091
603,340

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
3,344
5,319
1,609,590
243,545
283,237
283,237
59,135
87,425
51,887
59,634
62,406
166,787
209,269
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งบการเงินรวม
2561
128,337
233,726
3,283,598

2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
128,337
704,672
203,726
227,100
2,601,215
1,787,435

ต้นทุนค่างานก่อสร้างค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
704,672
287,100
เงินปันผลค้างจ่าย
2,653,605
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
25. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.08 และ 2.10 ต่อปี) และจะครบก�ำหนดช�ำระ
ภายในเดือนเมษายนและมิถุนายน 2561
26. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

การช�ำระคืน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561

1

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพระยะเวลาสาม
เดือน (3M BIBOR) บวกด้วยส่วนต่างที่ก�ำหนดในสัญญา

2

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่างที่ก�ำหนดในสัญญา

3

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพระยะเวลา
สามเดือนของธนาคาร มิซูโฮ (3M Mizuho BIBOR)
บวกด้วยส่วนต่างที่ก�ำหนดในสัญญา

4

Zenginkyo Tokyo Interbank Offered Rate
(ZTIBOR) บวกด้วยส่วนต่างที่ก�ำหนดในสัญญา

5

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ (MLR) ลบส่วนต่างที่
ก�ำหนดในสัญญา

6

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ (MLR) ลบส่วนต่างที่
ก�ำหนดในสัญญา

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

ช�ำระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มช�ำระงวดแรก
ภายในเดือนมีนาคม 2561 และครบก�ำหนด
ช�ำระคืนภายในเดือนมีนาคม 2563
ช�ำระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มช�ำระงวดแรก
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และครบ
ก�ำหนดช�ำระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ช�ำระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มช�ำระงวดแรก
ภายในเดือนมีนาคม 2561 และครบก�ำหนด
ช�ำระคืนภายในเดือนมีนาคม 2563
ช�ำระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มช�ำระงวดแรก
ภายในเดือนมีนาคม 2564 และครบก�ำหนด
ช�ำระคืนภายในเดือนมีนาคม 2565
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน โดยเริ่มช�ำระงวดแรก
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และครบ
ก�ำหนดช�ำระคืนภายในเดือนตุลาคม 2564
ช�ำระคืนเป็นรายเดือน โดยเริ่มช�ำระงวดแรก
ภายในเดือนมิถุนายน 2558 และครบก�ำหนด
ช�ำระคืนภายในเดือนกันยายน 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2560
-

Accrued cost of construction
Dividend payable - related party
Dividend payable
Total trade and other payable

26. Long-term loans
Loan

700,000

700,000

-

300,000

3

700,000

700,000

4

133,000

173,000

1,533,000

2,178,893

(44,000)

1,489,000

(245,893)

1,933,000

เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ การก่อหนี้สินเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และ
โครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยส�ำคัญ และการด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ บีทีเอสจีและบุคคลตามที่ระบุในสัญญารวม
กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในสัญญา เป็นต้น
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�ำหรับเงินกู้ล�ำดับที่ 2 และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ล�ำดับที่ 4
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44.1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 16,200 ล้านบาท 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ
57 ล้านยูโร (2560: 20,000 ล้านบาท และ 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 67 ล้านยูโร)
27. หุ้นกู้ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออกครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
5,500,000
5,500,000
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออกครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2
2,200,000
2,200,000
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออกครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
4,100,000
4,100,000
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออกครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4
10,200,000
10,200,000

Interest rate

Repayment schedule

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial
statements

2018

1

5,893

Consolidated financial statements
2018
2017
128,337
704,672
233,726
287,100
3,283,598
2,653,605

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
128,337
704,672
203,726
227,100
2,601,215
1,787,435

25. Short-term loans from financial institutions
The short-term loans from financial institutions are subject to interest at the rate of 2.20% per annum (2017: 2.08% and
2.10% per annum) and due within April and June 2018.

300,000

-
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2

5

Three-month Bangkok Inter-bank Offered Rate
(3M BIBOR) plus a certain margin specified in
the agreement
6M THBFIX plus a certain margin specified in
the agreement
Three-month Mizuho Bank’s Bangkok Inter-bank
Offered Rate (3M Mizuho BIBOR)
plus a certain margin specified in the agreement
Zenginkyo Tokyo Interbank Offered Rate (ZTIBOR) plus
a certain margin specified in the agreement
Minimum Loan Rate (MLR) minus a certain spread
specified in the agreement
Minimum Loan Rate (MLR) minus a certain spread
specified in the agreement

6
Total
Less: Current portion

Annual installments as from March 2018
to March 2020

2017

-

300,000

700,000

700,000

Annual installments as from March 2018
to March 2020

-

300,000

Annual installments as from March 2021
to March 2022
Monthly installments as from November
2015 to October 2021
Monthly installments as from June 2015
to September 2017

700,000

700,000

133,000

173,000

-

5,893

1,533,000

2,178,893

Annual installments as from February
2021 to February 2022

Long-term loans from financial institutions - net of current portion

(44,000)

1,489,000

(245,893)
1,933,000

A subsidiary’s loan is guaranteed by another subsidiary.
The loan agreements contain several covenants which, among other things, require the subsidiary to maintain a certain
interest bearing debt-to-equity ratio and debt service coverage ratio at the rate prescribed in the agreements, and maintain
incurrence of additional indebtedness, the major shareholder structure and management structure, and the combined direct
and indirect shareholdings in the subsidiary of the Company, BTSG and individuals stipulated in the agreements.
In order to hedge the foreign exchange rate and interest rate risks associated with the long-term loans, the subsidiary
entered into an interest rate swap agreement to swap the loan No. 2 and a cross currency and interest rate swap agreement
to swap the full amount of the loan No. 4, as described in Note 44.1 to the financial statements.
As at 31 March 2018, the credit facilities of the Company which have not been drawn down amounted to Baht 16,200 million,
USD 60 million and Euro 57 million (2017: Baht 20,000 million, USD 60 million and Euro 67 million).
27. Long-term debentures

Unsecured debentures No. 1/2016#1
Unsecured debentures No. 1/2016#2
Unsecured debentures No. 1/2016#3
Unsecured debentures No. 1/2016#4

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
5,500,000
5,500,000
2,200,000
2,200,000
4,100,000
4,100,000
10,200,000
10,200,000
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
22,000,000
22,000,000
(17,489)
(21,572)
21,982,511
21,978,428

รวม
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ระยะยาว
หุ้นกู้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หุ้นกู้

จ�ำนวน
หน่วย

มูลค่าทีต่ รา
ไว้ตอ่ หน่วย
(บาท)

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออก
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1

5,500,000

1,000

5,500,000,000

10 พ.ย.
2559

3 ปี

10 พ.ย.
2562

2.46

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออก
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2

2,200,000

1,000

2,200,000,000

10 พ.ย.
2559

5 ปี

10 พ.ย.
2564

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออก
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3

4,100,000

1,000

4,100,000,000

10 พ.ย.
2559

7 ปี

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันออก
ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4*

10,200,000

1,000

10,200,000,000

10 พ.ย.
2559

10 ปี

มูลค่ารวม (บาท)

วันออก
อายุของ
ตราสารหนี้ ตราสารหนี้

วันครบ
ก�ำหนด
ไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
22,000,000
22,000,000
(17,489)
(21,572)
21,982,511
21,978,428

Total debentures
Less: Issuing costs
Total debentures
The details of long-term debentures are as detailed below.

Term

Maturity
Date

Coupon
rate
(% per
annum)

10 Nov.
2016

3 years

10 Nov.
2019

2.46

2,200,000,000

10 Nov.
2016

5 years

10 Nov.
2021

2.85

4,100,000,000

10 Nov.
2016

7 years

10 Nov.
2023

3.30

Unit

Unit par
(Baht)

Total value
(Baht)

Issue date

Unsecured debentures
No. 1/2016#1

5,500,000

1,000

5,500,000,000

2.85

2,200,000

1,000

10 พ.ย.
2566

Unsecured debentures
No. 1/2016#2

3.30

Unsecured debentures
No. 1/2016#3

4,100,000

1,000

10 พ.ย.
2569

3.87

10 Nov.
10 Nov.
Unsecured debentures
10,200,000,000
10,200,000
1,000
10
years
3.87
2026
2016
No. 1/2016#4*
*The Company has a call option to fully or partially redeem the debentures before the maturity date, effective from
10 November 2021. Details of this are stipulated in the agreement.
The debenture agreement contains several covenants which, among other things, require the Company to maintain interest
bearing debt to equity ratio at the rate prescribed in the agreement.

*บริษัทฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา เป็นต้น
28. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
731,132
664,978
682,777
628,749
ส่วนที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
60,181
52,788
46,031
44,466
ต้นทุนดอกเบี้ย
18,075
16,758
16,326
15,086
ต้นทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
13,037
จากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน
21,001
22,190
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
21,024
18,090
ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
97,679
85,332
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(17,982)
(26,545)
(9,130)
(5,524)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
170
24,359
(1,206)
โอนกลับ
944,317
731,132
861,616
682,777
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทฯสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็น
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานจากกองทุนฯ เนื่องจากกองทุนฯจะรับผิดชอบผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานในกรณีที่
พนักงานเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ดังนั้น บริษัทฯจึงได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็น
สินทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯก�ำหนด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานมีความเหมาะ
สมในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค้างรับ ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Debentures

28. Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire and other
long-term benefits, was as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Provision for long-term employee benefits at
731,132
664,978
682,777
628,749
beginning of year
Included in statement of income:
Current service cost
60,181
52,788
46,031
44,466
Interest cost
18,075
16,758
16,326
15,086
Past service cost and settlement loss
13,037
Included in statement of comprehensive
income: Actuarial loss arising from
Demographic assumptions changes
21,001
22,190
Financial assumptions changes
21,024
18,090
Experience adjustments
97,679
85,332
Benefits paid during the year
(17,982)
(26,545)
(9,130)
(5,524)
Increase from acquisitions of subsidiaries
170
24,359
(1,206)
Reversal
944,317
731,132
861,616
682,777
Provision for long-term employee benefits at end of year
The Net Revenue Purchase and Transfer Agreement stipulates that the Company can claim costs related to short-term and
long-term employee benefits of employees from BTSGIF, which represents compensation payable to employees when they
retire, since BTSGIF will be responsible for the short-term and 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 part of 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:
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
506,111
447,691
(1)
42,326
62,309(1)
78,206
(11,816)
(3,889)
614,827
506,111

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น - ส่วนที่รับรู้ผ่านงบก�ำไรขาดทุน
- ส่วนที่รับรู้ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับช�ำระจากกองทุนฯ
ยอดคงเหลือปลายปี
(1)รวมผลประโยชน์ระยะสั้นจ�ำนวน 7

ล้านบาท (2560: 24 ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่บริษัทฯสามารถเรียกเก็บจากกองทุนฯ (แสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานในงบก�ำไรขาดทุน) เป็นจ�ำนวน 35 ล้านบาท (2560: 38 ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
27
22
27
22

งบการเงินรวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

2561

27
29
56

2560

22
9
31

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 21 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 20 ล้านบาท) (2560: 7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 7 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมาณ 16 - 26 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (2560: 16 ถึง 31 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี))
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
อัตราคิดลด
3.1 - 3.4
2.4 - 4.3
3.2
2.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน
3.5 - 10.0
5.0 - 10.0
6.0 - 7.0
5.0 - 6.0
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งาน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด
(106)
125
(97)
114
อัตราการขึ้นเงินเดือน
120
(104)
109
(95)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(88)
106
101
(87)

2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(95)
115
109
(94)

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

Balance as at beginning of year
Increase - Recognised in statement of income
- Recognised in other comprehensive income
Payment from BTSGIF
Balance as at end of year
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and separate financial statements
2018
2017
506,111
447,691
(1)
42,326
62,309(1)
78,206
(11,816)
(3,889)
614,827
506,111

(1)including short-term benefits of Baht 7 million (2017: Baht 24 million)

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 35 million (2017: Baht 38 million).
Long-term employee benefit expenses for the year recorded in income statements are detailed below.
(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
Separate Financial statement
2018
2017
2018
2017
Costs of service and servicing expenses
27
22
27
22
29
9
Administrative expenses
56
31
27
22
Total
The Company and its subsidiaries expect to pay Baht 21 million of long-term employee benefits during the next year
(Separate financial statements: Baht 20 million) (2017: Baht 7 million (Separate financial statements: Baht 7 million)).
As at 31 March 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 16-26 years
(Separate financial statements: 19 years) (2017: 16 to 31 years (Separate financial statements: 19 years)).
Significant actuarial assumptions are summarised below:
(Unit: Percent per annum)
For the years ended 31 March
Consolidated financial statements
Separate Financial statement
2018
2017
2018
2017
Discount rate
3.1 - 3.4
2.4 - 4.3
3.2
2.4
Salary increase rate
3.5 - 10.0
5.0 - 10.0
6.0 - 7.0
5.0 - 6.0
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit
obligation as at 31 March 2018 and 2017 are summarised below:
(Unit: Million Baht)
2018
Consolidated financial statements
Separate Financial statement
Increase 1%
Decrease 1%
Increase 1%
Decrease 1%
Discount rate
(106)
125
(97)
114
Salary increase rate
120
(104)
109
(95)
(Unit: Million Baht)
2017
Consolidated financial statements
Separate Financial statement
Increase 1%
Decrease 1%
Increase 1%
Decrease 1%
Discount rate
(95)
115
(88)
106
Salary increase rate
109
(94)
101
(87)
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

29. Provisions

29. ประมาณการหนี้สิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

1,171,299
91,482
(59,843)
1,202,938
93,563
(64,567)
1,231,934
58,883
1,173,051
1,231,934
67,503
1,135,435
1,202,938

ค่าธรรมเนียม
การค�้ำประกัน
294,777
23,582
(53,956)
264,403
21,152
(51,198)
234,357
44,567
189,790
234,357
47,339
217,064
264,403

งบการเงินรวม
การบ�ำรุงรักษา
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ของ ประมาณการค่า
โครงการรถไฟฟ้า
เสียหาย
ภายใต้สัมปทาน
บริการ
212,370
47,972
28,230
(9,271)
(28,230)
(35,954)
215,117
50,971
(16,319)
249,769
14,385
235,384
249,769

-

16,438
198,679
215,117

-

(Unit: Thousand Baht)

(หน่วย: พันบาท)
Special
business tax

รวม
1,678,446
191,266
(151,300)
(35,954)
1,682,458
165,686
(132,084)
1,716,060
117,835
1,598,225
1,716,060
131,280
1,551,178
1,682,458

Consolidated financial statements
Major maintenance
or restoration of
elevated train
Damage loss
Guarantee fee
projects under
service concession
294,777
212,370
23,582
47,972
28,230
(53,956)
(9,271)
(28,230)
(35,954)
264,403
215,117
-

Balance as at 1 April 2016
Increase during the year
Decrease during the year
Revision of provision
Balance as at 31 March 2017

1,171,299
91,482
(59,843)
1,202,938

Increase during the year
Decrease during the year
Balance as at 31 March 2018

93,563
(64,567)
1,231,934

21,152
(51,198)
234,357

50,971
(16,319)
249,769

-

165,686
(132,084)
1,716,060

58,883
1,173,051
1,231,934

44,567
189,790
234,357

14,385
235,384
249,769

-

117,835
1,598,225
1,716,060

67,503
1,135,435
1,202,938

47,339
217,064
264,403

16,438
198,679
215,117

-

131,280
1,551,178
1,682,458

As at 31 March 2018
Current
Non-current
As at 31 March 2017
Current
Non-current

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1,171,299
91,482
(59,843)
1,202,938
93,563
(64,567)
1,231,934

ค่าธรรมเนียม
การค�้ำประกัน
294,777
23,582
(53,956)
264,403
21,152
(51,198)
234,357

การบ�ำรุงรักษา
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ของ
โครงการรถไฟฟ้า
ภายใต้สัมปทาน
บริการ
212,370
47,972
(9,271)
(35,954)
215,117
50,971
(16,319)
249,769

Special
business tax

รวม

1,678,446
163,036
(123,070)
(35,954)
1,682,458
165,686
(132,084)
1,716,060

Total

Balance as at 1 April 2016
Increase during the year
Decrease during the year
Revision of provision
Balance as at 31 March 2017
Increase during the year
Decrease during the year
Balance as at 31 March 2018

1,171,299
91,482
(59,843)
1,202,938
93,563
(64,567)
1,231,934

1,678,446
191,266
(151,300)
(35,954)
1,682,458

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Major
maintenance or
restoration of
Guarantee fee
Total
elevated train
projects under
service
concession
294,777
212,370
1,678,446
23,582
47,972
163,036
(53,956)
(9,271)
(123,070)
(35,954)
(35,954)
264,403
215,117
1,682,458
21,152
50,971
165,686
(51,198)
(16,319)
(132,084)
234,357
249,769
1,716,060
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

ค่าธรรมเนียม
การค�้ำประกัน

การบ�ำรุงรักษา
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ของ
โครงการรถไฟฟ้า
ภายใต้สัมปทาน
บริการ

Special
business tax

รวม

58,883
1,173,051
1,231,934

44,567
189,790
234,357

14,385
235,384
249,769

117,835
1,598,225
1,716,060

67,503
1,135,435
1,202,938

47,339
217,064
264,403

16,438
198,679
215,117

131,280
1,551,178
1,682,458

As at 31 March 2018
Current
Non-current
As at 31 March 2017
Current
Non-current

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Major
maintenance or
restoration of
Guarantee fee
Total
elevated train
projects under
service
concession

58,883
1,173,051
1,231,934

44,567
189,790
234,357

14,385
235,384
249,769

117,835
1,598,225
1,716,060

67,503
1,135,435
1,202,938

47,339
217,064
264,403

16,438
198,679
215,117

131,280
1,551,178
1,682,458

ภาษีธุรกิจเฉพาะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”)

Special Business Tax of BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (“BTSGIF”)

บริษัทฯรับรู้ประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะในอนาคตของกองทุนฯ ตามอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก เนื่องจากตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีดังกล่าวแทนกองทุนฯ บริษัทฯใช้สมมติฐานใน
การค�ำนวณประมาณการหนี้สินส�ำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะโดยอิงจากประมาณการรายได้ในอนาคตของผู้ประเมินราคาอิสระกับการตัดจ�ำหน่ายมูลค่า
เงินลงทุนในสิทธิในการรับค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักของกองทุนฯและคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

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
independent 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. The Company’s management believes that the assumptions are appropriate under
the current circumstances.

ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันของบริษัทใหญ่

Guarantee fee of parent company

ตามสัญญาสนับสนุนและค�้ำประกันของผู้สนับสนุน บริษัทใหญ่จะคิดค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันกับบริษัทฯในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาของวงเงิน
คงเหลือของรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตตลอดอายุสัญญาและคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมี
ความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

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. The Company’s management believes that the assumptions are appropriate under the current circumstances.

การบ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ

Major maintenance or restoration of elevated train projects under service concession

บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันตามสัญญาในการบ�ำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้
สัมปทานบริการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

The Company recognises a provision for its contractual obligation to perform major maintenance or restoration on elevated train
projects under the service concession. The Company’s management believes that the assumptions are appropriate under the current
circumstances.

รายการขาดทุนจากประมาณการหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2561
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�ำหรับการบ�ำรุง
รักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการ
รถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินส�ำหรับส่วนต่าง
ของรายได้ที่ต�่ำกว่าค่าตอบแทนขั้นต�่ำ
รวมขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน

2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

50,971

12,018

50,971

12,018

50,971

28,230
40,248

50,971

12,018

Loss on provisions presented in the income statement was detailed below.
Consolidated financial statements
2018
2017
Loss on provision for major maintenance or
restoration of elevated train projects under
service concession
Loss on provision for shortfall in revenues
being lower than the minimum
guaranteed amounts
Total loss on provisions

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017

50,971

12,018

50,971

12,018

50,971

28,230
40,248

50,971

12,018
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30. ส�ำรองตามกฎหมาย

30. Statutory reserve

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

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.

31. ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

31. Surplus (deficit) on business combination under common control

บัญชีส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ประกอบด้วย
ก) ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข) ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯกับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวในงบการเงินรวม (ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้กับบริษัทใหญ่ โดยไม่สูญเสียอ�ำนาจการควบคุม) และ
ค) ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนกับต้นทุนของเงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
บัญชีส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 14.1.1)
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
(843,004)
(696,932)
(146,072)
(843,004)
(843,004)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
10,155
10,155
10,155
10,155

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 in the net book value
of 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:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
Balance at beginning of year
(843,004)
(696,932)
10,155
10,155
Purchase of investment in subsidiary under common
(146,072)
control (Note 14.1.1)
(843,004)
(843,004)
10,155
10,155
Balance at end of year

32. ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

32. Surplus from the changes in the ownership interests in subsidiaries

บัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่จ่ายหรือได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยกับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อยด้วยมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Surplus from changes in ownership interests in subsidiaries represents the differences between the considerations paid or received
as a result of changes in ownership interests in the subsidiaries of the Company and its subsidiaries and the equity interests of
non-controlling interests of the subsidiaries at the net book value of the subsidiaries on the changing date. Non-controlling interests
of subsidiaries are valued at the value of the identifiable net assets of the subsidiaries based on the percentage shareholdings of
non-controlling interests. The details were as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements
2018
2017
Balance at beginning of year
2,091,094
2,170,951
Issuance of additional ordinary shares of subsidiary (Note 14.1.1)
907,199
Exercised warrants of the subsidiaries (Note 14.1.1 and 14.2.1)
40,385
77
Purchase and sale of investments in subsidiaries (Note 14.2.1 and 14.2.5)
31,270
56,566
(136,500)
Purchase and sale of investment in subsidiary under common control (Note 14.1.1)
3,069,948
2,091,094
Balance at end of year

ยอดคงเหลือต้นปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.1.1)
ใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.1.1 และ 14.2.1)
ซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.2.1 และ 14.2.5)
ซื้อและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 14.1.1)
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
2,091,094
2,170,951
907,199
40,385
77
31,270
56,566
(136,500)
3,069,948
2,091,094
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33. ส่วนเกินทุนจากการขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย

33. Surplus from sales of warrants of a subsidiary

บัญชีส่วนเกินทุนจากการขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย คือ สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย ซึ่ง
ถูกพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทฯในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ท�ำให้บริษัทฯสูญเสียอ�ำนาจในการควบคุม

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.

34. รายได้จากการให้บริการ

34. Service income

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 รายได้จากการให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากการให้บริการเดินรถ
รายได้จากการให้บริการพื้นที่
รายได้จากการให้บริการอื่น
รวม

2561
2,797,786
1,865,530
479,905
693,788
5,837,009

2560
2,069,064
1,697,900
397,135
602,579
4,766,678

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,865,530
1,697,900
326,737
213,892
87,133
67,764
2,279,400
1,979,556

35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

2561
1,174,059

2560
962,816

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
527,434
392,755

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
ค่างานการให้บริการรับเหมาติดตัง้ และก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า
ต้นทุนการให้บริการโฆษณา
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
ค่าการตลาดและส่งเสริมการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

597,911
72,432
221,402
126,756
124,931
5,203,586
184,783
80,456
243,713
55,766
50,971
932,054

419,421
71,588
204,407
132,664
155,142
1,327,809
162,481
67,913
242,714
40,248
466,634

164,272
20,830
137,304
110,178
36,465
5,203,586
386
32,100
50,971
844,599

งบการเงินรวม

72,757
21,156
121,701
102,098
34,523
1,336,608
37
12,018
434,921

For the years ended 31 March 2018 and 2017, service income consisted of the following:

Advertising income
Revenue from provision of operating services
Revenue from provision of spaces
Other service income
Total

Consolidated financial statements
2018
2017
2,797,786
2,069,064
1,865,530
1,697,900
479,905
397,135
693,788
602,579
5,837,009
4,766,678

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
1,865,530
1,697,900
326,737
213,892
87,133
67,764
2,279,400
1,979,556

35. Expenses by nature
Significant expenses by nature for the years ended 31 March 2018 and 2017 were as follows:

Salaries, wages and other employee benefits
Depreciation and amortisation
Advisory and professional fees
Repair and maintenance expenses
Utility expenses
Concession fee
Contract works for installation and construction
services and train procurement service
Costs of advertising services
Signboard and property taxes
Marketing and sales promotion expenses
Loss from impairment of assets
Loss on provisions
Finance costs

Consolidated financial statements
2018
2017
1,174,059
962,816
597,911
419,421
72,432
71,588
221,402
204,407
126,756
132,664
124,931
155,142

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
527,434
392,755
164,272
72,757
20,830
21,156
137,304
121,701
110,178
102,098
36,465
34,523

5,203,586

1,327,809

5,203,586

1,336,608

184,783
80,456
243,713
55,766
50,971
932,054

162,481
67,913
242,714
40,248
466,634

386
32,100
50,971
844,599

37
12,018
434,921

36. ภาษีเงินได้

36. Income tax

ในทางภาษี การขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตให้กับกองทุนฯถือเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1ก) ดังนั้น ในการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯค�ำนวณดอกเบี้ยจ่าย โดยค�ำนวณจากผลต่างของ
รายได้ค่าโดยสารสุทธิที่น�ำส่ง กองทุนฯกับการตัดจ�ำหน่ายมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิในการรับค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักของกองทุนฯ (อิงจากประมาณการจ�ำนวนผู้โดยสารในอนาคตตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ)

For tax perspective, the sale of future net fare box revenues was treated as borrowing from BTSGIF as discussed in Note 1 a)
to the financial statements. Therefore, in calculating corporate income tax, the Company calculates interest expenses based
on difference between fare box revenues to BTSGIF 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 (referred to projections of future
revenues prepared by an independent valuer).
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Income tax expenses for the years ended 31 March 2018 and 2017 are made up as follows:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน

2561
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2560

820,144

756,068

566,038

549,891

(101,450)
718,694

(181,068)
575,000

(88,689)
477,349

(160,586)
389,305

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary
differences
Income tax expense reported in the statement
of income

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017

Consolidated financial statements
2018
2017
820,144

756,068

566,038

549,891

(101,450)
718,694

(181,068)
575,000

(88,689)
477,349

(160,586)
389,305

จ�ำนวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงั นี้

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 March 2018 and 2017 are as follows:

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�ำไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

12,887

(10,419)

12,823

(10,482)

(12,336)
551

(10,419)

(9,481)
3,342

(10,482)

Deferred tax relating to gain (loss) from the change in
value of available-for-sale investments
Deferred tax relating to actuarial loss

งบการเงินรวม
2561
2560
3,541,649
2,591,707

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ค�ำนวณในอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
ร้อยละ 20 (2560: ร้อยละ 20)
708,330
518,341
517,596
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ำมาหักภาษีได้
11,302
16,324
3,575
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
(10,664)
(2,198)
(2,293)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
(94)
(42,708)
รายได้ที่ต้องน�ำมาค�ำนวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
5,842
ผลขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้
(11,752)
(9,547)
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนส�ำหรับปีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษี
20,719
25,479
เงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
(41,488)
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
(12,692)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
13,990
3,170
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท�ำงบการเงินรวม
309
60,761
(754)
(1,684)
1,179
อื่น ๆ
718,694
575,000
477,349
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
อัตราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยคือร้อยละ 20 (2560: ร้อยละ 20)

449,994
6,380
(378)
(66,515)
(176)
389,305

12,887
(12,336)
551

(10,419)
(10,419)

12,823
(9,481)
3,342

(10,482)
(10,482)

Reconciliations between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for the years
ended 31 March 2018 and 2017 are as follows:

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,587,978
2,249,971

Consolidated financial statements
2018
2017

Accounting profit before tax
Income tax at the Company’s corporate
income tax rate of 20% (2017: 20%)
Tax effect of:
Non-deductible expenses
Deductible expenses
Non-taxable income
Additional taxable income
Utilisation of previously unrecognised tax losses
Tax losses for the year of subsidiaries which deferred tax
assets have not been recognised
Gain on change in status of investment
Gain on change in the ownership interests in a joint venture
Share of loss from investments in joint ventures and associates
Effect of eliminated entries on consolidated financial statements
Others
Income tax expenses reported in the statement of income

Consolidated financial statements
2018
2017
3,541,649
2,591,707

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
2018
2017
2,587,978
2,249,971

708,330

518,341

517,596

449,994

11,302
(10,664)
(94)
(11,752)

16,324
(2,198)
5,842
(9,547)

3,575
(2,293)
(42,708)
-

6,380
(378)
(66,515)
-

20,719

25,479

-

-

(12,692)
13,990
309
(754)
718,694

(41,488)
3,170
60,761
(1,684)
575,000

1,179
477,349

(176)
389,305

The tax rate enacted at the end of the reporting period of the Company and its subsidiaries is 20% (2017: 20%).
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The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รายการภายใต้สัญญาสัมปทานและสัญญาเช่าการเงิน
ขาดทุนทางภาษี
อื่น ๆ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าอากรแสตมป์จ่ายล่วงหน้า
รายการที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคต
การปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันรวมธุรกิจ
ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รายการภายใต้สัญญาสัมปทาน
อื่นๆ
สุทธิ
โดยแสดงเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สุทธิ

2560

2561

2560

10,022
129,874
190,162
3,504
28,743
362,305

9,612
133,222
145,934
15,333
13,646
15,628
13,068
346,443

7,718
125,986
174,149
17,132
324,985

7,718
133,222
136,556
15,333
13,646
7,278
313,753

58,608
3,026,644
62,818
77,142
70,869
7,062
3,303,143
(2,940,838)

61,104
3,246,504
73,868
6,833
3,388,309
(3,041,866)

58,608
3,026,644
77,142
70,869
7,062
3,240,325
(2,915,340)

61,104
3,246,504
6,832
3,314,440
(3,000,687)

37,078
(2,977,916)
(2,940,838)

32,692
(3,074,558)
(3,041,866)

(2,915,340)
(2,915,340)

(3,000,687)
(3,000,687)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้จ�ำนวน 330 ล้านบาท
(2560: 230 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ�ำนวนเงิน 345 ล้านบาท (2560: 306 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2566
37. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำ
หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
38. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล

อนุมัติโดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2559/2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2559
มคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2559/2560 ที21่ประชุ
มีนาคม 2560
รวมเงินปันผลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
เงินปันผลประจ�ำปี 2558/2559

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

803

0.05

804

0.05

723

0.045

2,330
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Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for asset impairment
Provision for long-term employee benefits
Unrealised loss on changes in value of investments
Transactions under concession and finance lease agreements
Tax loss
Others
Deferred tax liabilities
Prepaid duty stamp
Transactions relating to sale of future net fare box revenues
Fair value adjustment of assets and liabilities as at
business combination date
Unrealised gain on changes in value of investments
Transactions under concession agreements
Others
Net
Presented as
Deferred tax assets - net
Deferred tax liabilities - net
Net

(Unit: Thousand Baht)
Statements of financial position
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
10,022
129,874
190,162
3,504
28,743
362,305

9,612
133,222
145,934
15,333
13,646
15,628
13,068
346,443

7,718
125,986
174,149
17,132
324,985

7,718
133,222
136,556
15,333
13,646
7,278
313,753

58,608
3,026,644

61,104
3,246,504

58,608
3,026,644

61,104
3,246,504

62,818
77,142
70,869
7,062
3,303,143
(2,940,838)

73,868
6,833
3,388,309
(3,041,866)

77,142
70,869
7,062
3,240,325
(2,915,340)

6,832
3,314,440
(3,000,687)

37,078
(2,977,916)
(2,940,838)

32,692
(3,074,558)
(3,041,866)

(2,915,340)
(2,915,340)

(3,000,687)
(3,000,687)

As at 31 March 2018, the subsidiaries had deductible temporary differences and unused tax losses totaling Baht 330 million
(2017: Baht 230 million), on which deferred tax assets have not been recognised as the subsidiaries believe future taxable profits
may not be sufficient to allow utilisation of the temporary differences and unused tax losses.
The unused tax losses amounting to Baht 345 million (2017: Baht 306 million) will expire by the year ending 31 March 2023.
37. 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.
38. Dividend payment
Dividends
Final dividends for 2015/2016
Interim dividends for 2016/2017
Interim dividends for 2016/2017
Total for the year ended 31 March 2017

Approved by
Annual General Meeting of
the shareholders on 8 July 2016
Board of Directors’ meeting on
4 November 2016
Board of Directors’ meeting on
21 March 2017

Total dividends
(Million Baht)

Dividend per share
(Baht)

803

0.05

804

0.05

723

0.045

2,330
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เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)
0.01
161

เงินปันผล

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่
เงินปันผลประจ�ำปี 2559/2560
14 กรกฎาคม 2560
ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2560/2561 ที9 ่ปพฤศจิ
กายน 2560
รวมเงินปันผลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

803
964

0.05

39. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและสอบทาน
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูง
สุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือ ประธานกรรมการบริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
1) ส่วนงานระบบขนส่งมวลชน เป็นการให้บริการในฐานะผู้ด�ำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก การให้บริการเดินรถตามสัญญา
เดินรถและซ่อมบ�ำรุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าสายหลัก และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่งสมุทรปราการ การให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถตามสัญญาตามสัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถ
โดยสารโครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2) ส่วนงานโฆษณา เป็นการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส) สื่อโฆษณากลางแจ้ง และสื่อ
โฆษณาอื่นๆ
3) ส่วนงานบริการเป็นการให้บริการบัตรแรบบิท และการให้บริการโฆษณาอื่นๆ
การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

Dividends

Interim dividends for 2017/2018

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
(รวมดอกเบี้ยรับสุทธิตามสัญญากับ
หน่วยงานรัฐ)

ส่วนงานธุรกิจ ระบบ
ขนส่งมวลชน
2561 2560
7,766 3,247
332
242
8,098 3,489
1,653

1,127

2,252

1,536

437

445

-

-

4,342

3,108

ก�ำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ก�ำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน

ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

803

0.05

964

39. 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 the Executive Chairman.
For management purposes, the Company and its subsidiaries are organised into business units based on their 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 of the Green Line
(Mochit-Sapanmai-Kukot and Bearing-Samutprakan), installation services for BTS Sky Train System, service under the
operating and bus procurement (BRT) agreement and related other services
2) Media segment, which provides advertising services on Bangkok Mass Transit System (BTS), outdoor advertising and other
advertising
3) Service segment, which is the provision of Rabbit Card and other services
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 2018 and 2017.
(Unit: Million Baht)

2018
7,766
332
8,098

2017
3,247
242
3,489

For the years ended 31 March
Elimination of
Consolidated
Media segment Service segment inter-segment
financial
revenues
statements
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
3,127 2,341
762
688
- 11,655 6,276
362
175
35
39 (729) (456)
3,489 2,516
797
727 (729) (456) 11,655 6,276

1,653

1,127

2,252

Mass Transit
segment
Revenues from external customers
Inter-segment revenues
Total revenues
Segment profit (including net interest
income under agreements with
government authority)

1,536

437

445

-

-

4,342

3,108

868
58
515
63
128
(427)
(1,136)
(87)
17
(799)
(719)

563
135
124
207
108
(299)
(878)
(29)
14
(461)
(575)

Unallocated revenues and expenses:

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ

Dividend per share
(Baht)
0.01
161

Total for the year ended 31 March 2018

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงานธุรกิจให้
ตัดรายการ
งบการเงินรวม
โฆษณา
บริการ
ระหว่างกัน
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
3,127 2,341
762
688
- 11,655 6,276
362
175
35
39 (729) (456)
3,489 2,516
797
727 (729) (456) 11,655 6,276

Total dividends
(Million Baht)

Approved by
Annual General Meeting of
the shareholders on14 July 2017
Board of Directors’ meeting on
9 November 2017

Final dividends for 2016/2017
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868
58
515
63
128
(427)
(1,136)
(87)
17
(799)
(719)

563
135
124
207
108
(299)
(878)
(29)
14
(461)
(575)

Interest income
Dividend income
Gain on sale and change in value of investments
Gain on change in status of investment

Gain on change in status of investment
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Share of loss from investments in joint ventures
Share of profit from investments in associates
Finance cost
Income tax expenses
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(Unit: Million Baht)

(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานธุรกิจ ระบบ
ขนส่งมวลชน
2561 2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงานธุรกิจให้
ตัดรายการ
โฆษณา
บริการ
ระหว่างกัน
2561 2560 2561 2560 2561 2560

ก�ำไรส�ำหรับปี
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

Mass Transit
segment

งบการเงินรวม
2561
2,823
(504)
2,319

2560
2,017
144
(461)
1,700

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีรายได้จากหน่วยงานของรัฐเป็นจ�ำนวนรวม 7,662 ล้านบาท (2560: 3,142 ล้านบาท) ซึ่งมา
จากส่วนงานธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและบริษัทย่อยมีรายได้ จากลูกค้ารายใหญ่ 10 ล�ำดับแรกเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,660 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
ส่วนงานธุรกิจโฆษณา (2560: 1,618 ล้านบาท)
40. สัญญางานระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีต้นทุนการบริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก�ำไรหรือขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับสัญญางานระหว่างติดตั้งและก่อสร้างเป็นจ�ำนวนประมาณ 3,247 ล้านบาท (2560: 767 ล้านบาท) และมีจ�ำนวนเงินที่กิจการมีสิทธิเรียก
ร้องจากผู้ว่าจ้างส�ำหรับงานรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างเป็นจ�ำนวนประมาณ 1,092 ล้านบาท (2560: 405 ล้านบาท) และมีจ�ำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส�ำหรับงานรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างเป็นจ�ำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)
41. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนบัวหลวง จ�ำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
48 ล้านบาท (2560: 46 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 37 ล้านบาท (2560: 35 ล้านบาท)) (เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจ�ำนวน 23
ล้านบาท (2560: 24 ล้านบาท) สามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ)
42. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
42.1		 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
		 ก) บริ ษั ท ฯมี ภาระผู ก พั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนเป็ น จ�ำ นวนเงิ น รวมประมาณ 375 ล้ า นบาท
		 (2560: 10 ล้านบาท)
		 ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องจ�ำนวนทั้งสิ้น 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมถึงอะไหล่
		 ส�ำหรับรถไฟฟ้าจ�ำนวน 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึ่งบริษัทฯได้ท�ำสัญญาไว้แล้วเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 109 ล้านยูโร 1 ล้าน
		 เหรียญสิงคโปร์ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 82 ล้านบาท (2560: 146 ล้านยูโรและ 402 ล้านบาท) (ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
		 กับการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวน
		 71 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 2,739 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 46 ล้านบาท และ 491 ล้านบาท (2560:
		 72 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 2,777 ล้านบาท และ 274 ล้านบาท) (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯแสดงยอดคงค้างของเงินจ่าย
		 ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์จ�ำนวน 1,438 ล้านบาท (2560: 2,384 ล้านบาท) ซึ่งเป็นยอดสุทธิจากจ�ำนวนที่รับรู้เป็นต้นทุนให้บริการ
		 รับเหมาติดตั้งและจ�ำนวนที่ปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท))
			 นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
		 บริษทั ฯมีภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ รถไฟฟ้าในอนาคตอีกทัง้ สิน้ จ�ำนวน 70 ตู้ รถไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกน�ำมาให้บริการในปี 2573
		 ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถไฟฟ้าของโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทองจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ขบวน
		 ขบวนละ 2 ตู้ เป็นจ�ำนวนเงิน 336 ล้านบาท (2560: 336 ล้านบาท) (ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถไฟฟ้า บริษัทฯได้
		 จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อรถไฟฟ้าเป็นจ�ำนวน 37 ล้านบาท (2560: 37 ล้านบาท))

2018

2017

For the years ended 31 March
Elimination of
Media segment Service segment inter-segment
revenues
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Profit for the year
Equity holders of the subsidiaries before business combination under common control
Non-controlling interests of the subsidiaries
Profit attributable to equity holders of the Company

Consolidated
financial
statements
2018
2017
2,823 2,017
144
(504)
(461)
2,319 1,700

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 2018, the Company has revenues from government authorities amounting to Baht 7,662 million (2017:
Baht 3,142 million) arising from mass transit segment and its subsidiary has revenues from top 10 major customers in total amount
of Baht 1,660 million, arising from media segment (2017: Baht 1,618 million).
40. Contracts in progress
As at 31 March 2018, the aggregate amount of installation and construction costs incurred and recognised profits or losses to date for
contracts in progress of the Company was approximately Baht 3,247 million (2017: Baht 767 million), and gross amounts due from customers for contracts in progress were approximately Baht 1,092 million (2017: 405 million), and gross amounts due to customers for contracts in progress were approximately Baht 3 million (2017: Baht 3 million).
41. 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% of basic salary. The fund, which is managed by BBL Asset
Management Company Limited and SCB Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance
with the fund rules. During the year ended 31 March 2018, the contributions of the Company and its subsidiaries were recognised as
expenses by Baht 48 million (2017: Baht 46 million) (Separate financial statements: Baht 37 million (2017: Baht 35 million)) (provident fund of
Baht 23 million (2017: Baht 24 million) claimed from BTSGIF).
42. 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:
42.1 Capital commitments
		 a) The Company had capital commitments totaling Baht 375 million (2017: Baht 10 million) in respect of improvements of
		 BTS Sky Train System.
		 b) The Company had commitments totaling EUR 109 million, SGD 1 million, USD 2 million and Baht 82 million (2017: EUR 146
		 million and Baht 402 million) in respect of the acquisitions of 46 4-car trains and related equipment, and spare parts for 22
		 4-car trains, for which agreements have already been concluded (under the agreements concerning the purchases of the trains
		 and related equipment, the Company paid advances amounting to EUR 71 million, equivalent to Baht 2,739 million, USD 1
		 million, equivalent to Baht 46 million, and Baht 491 million (2017: EUR 72 million, equivalent to Baht 2,777 million, and Baht
		 274 million) (As at 31 March 2018, the Company presented an outstanding balance of advances for acquisitions of assets of
		 Baht 1,438 million (2017: Baht 2,384 million), which was the balance net of the amounts recognised as installation costs and
		 the amounts allocated to be charged to BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund)).
			 In addition, under the operation and maintenance contract for a mass transit system in Bangkok, dated 3 May 2012, The
		 Company also has future commitments in respect of acquisitions of elevated trains, totaling 70 cars. The trains must be in
		 operation by 2030.
c) The Company had commitments amounting to Baht 336 million (2017: Baht 336 million) in respect of the acquisitions of 3
		 2-car trains for the Gold Line Monorail Mass Rapid Transit System project (under the agreement concerning the purchase of
		 the trains, the Company paid advance amounting to Baht 37 million (2017: Baht 37 million)).
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ง) บริษัทย่อยหลายแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 181 ล้านบาท (2560: 108 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบบัตรโดยสารและระบบจัดการสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ การซื้อสิทธิการเช่าและ
โครงป้ายโฆษณา
ภาระผูกพันที่กล่าวไว้ในข้อ ก) และ ข) จะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯก�ำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
42.2		 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

2561
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2560
89
176
71

d) The subsidiaries had capital commitments of Baht 181 million (2017: Baht 108 million), relating to the acquisitions of 		
equipment and computer software, the installation of ticketing systems and information management system, the		
development of website, the acquisitions of leasehold rights and billboards.
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.
42.2 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:

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
109
134
85

7
30
58

7
29
66
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

Consolidated financial statements
2018
2017
Payable:
Up to 1 year
Over 1 and up to 5 years
Over 5 years

89
176
71

109
134
85

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
2018
2017
7
30
58

7
29
66

ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการโฆษณามีก�ำหนดการช�ำระเป็นรายเดือน มีเงินมัดจ�ำจ่ายล่วงหน้าหนึ่งเดือน ซึ่งจะจ่ายคืนเมื่อ
บอกเลิกสัญญา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้ทุก 3 ปี โดยจะมีการปรับราคาตามตลาดในขณะนั้น

Under the conditions of the lease agreements for advertising space, the subsidiaries are committed to pay rental on a monthly basis.
One-month deposits were made and will be refunded when the agreements are terminated with the consent of the lessor.
The agreements are renewable for every 3 years with rental adjustment made based on current market conditions.

ภาระผูกพันบางส่วนจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตามหลักเกณฑ์และข้อ
สมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯก�ำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบัน

Certain obligations will be allocated for collection from BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund in accordance with bases
and assumptions determined by the Company management. The Company’s management believes that these bases and
assumptions are appropriate under the current circumstances.

42.3		 ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ
ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯในโครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) สาย
		 ช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 176 ล้านบาท (2560: 10 ล้านบาท)
ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการกับผู้รับเหมาหลายแห่ง ในการด�ำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและ
		 เครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จ�ำกัด และ บริษัท
		 บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด) เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 26 ล้านบาท (2560: 26 ล้านบาท) ในการปฏิบัติตามสัญญา
		 โครงการจัดท�ำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการออกแบบและก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) กับผู้รับเหมารายหนึ่ง เป็นจ�ำนวนเงิน
		 ประมาณ 371 ล้านบาท (2560: 371 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ฉบับลงวันที่
		 10 สิงหาคม 2559 ระหว่างบริษัทฯ กองทุนฯ และบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) โดยบริษัทฯมีหน้าที่
		 เป็นผู้ด�ำเนินการจัดหาและเป็นคู่สัญญากับผู้รับเหมา โดยกองทุนฯและบริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
		 ทั้งหมดเป็นจ�ำนวนเงินรวมไม่เกิน 650 ล้านบาท
จ) บริษัทฯและบริษัทย่อยหลายแห่งมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายช�ำระในอนาคตเป็นจ�ำนวนรวม 1,027 ล้านบาท
		 (2560: 271 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 964 ล้านบาท (2560: 165 ล้านบาท))
ภาระผูกพันบางส่วนที่กล่าวไว้ในข้อ ง) และ จ) จะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส
โกรท ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯก�ำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมี
ความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

42.3		 Commitments under service contracts
a) The Company had commitments of approximately Baht 176 million (2017: Baht 10 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 had commitments under service agreements with contractors relating to the procurement and
		 installation of electronic and mechanical systems for the Mass Transit System - Green Line (Mochit-Sapanmai-Kukot
		 and Bearing-Samutprakan).
c) The Company had commitments of approximately Baht 26 million (2017: Baht 26 million) under service agreements
		 with related companies (Bangkok Payment Solutions Company Limited and Bangkok Smartcard System Company
		 Limited) relating to compliance with the Establishment Central Clearing House Project (CCH) Agreement.
d) The Company had commitments amounting to approximately Baht 371 million (2017: Baht 371 million) under service
		 agreements with a contractor for the design and construction of Suksawittaya Station (S4), relating to a memorandum
		 of agreement for the construction of S4 station between the Company, BTSGIF and another company dated
		 10 August 2016. The Company is responsible for procurement and is the counterparty with the contractor, while BTS
		 GIF and the other company are responsible for construction costs totaling not more than Baht 650 million.
e) The Company and its subsidiaries had committed to pay fees of Baht 1,027 million (2017: Baht 271 million) (Separate
		 financial statements: Baht 964 million (2017: Baht 165 million)) relating to service agreements.
Certain obligations as discussed in d) and e) 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.
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

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

42.4		 ภาระผูกพันภายใต้สัญญาซ่อมบ�ำรุงฯ
ก) สัญญาซ่อมบ�ำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
		 ในการบ�ำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่
		 ละปี จะค�ำนวณโดยน�ำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯใน
		 ปีที่ 1 มีจ�ำนวนเงินประมาณ 253 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ข) สัญญาการซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จาก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว
		 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ�ำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา
		 16 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในช่วง 16 เดือนแรกเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 67 ล้านบาท และมีค่าซ่อมบ�ำรุงรายปี ซึ่งจะค�ำนวณโดย
		 น�ำมูลค่าของสัญญา ในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯในปีที่ 1 มีจ�ำนวนเงิน
		 ประมาณ 73 ล้านบาท และ 1.3 ล้านยูโร ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่ได้เริ่มจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด
ค) สั ญ ญาการซ่ อ มบ� ำ รุ ง รถไฟฟ้ า และปรั บ ปรุ ง ล้ อ รถไฟฟ้ า จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ้ เป็ น จ� ำ นวนเงิ น ประมาณ
		 108 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการทีจ่ ะต้องจ่ายช�ำระในอนาคตเป็นจ�ำนวน 64 ล้านบาท
ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯก�ำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบัน
42.5		 ภาระผูกพันภายใต้สัญญาระยะยาว
		 ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช�ำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่ส่งเสริมการเดินทางโครงการบริหาร
		 จัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม (S7-S8) และสายสุขุมวิท (E10-E14) เป็นระยะเวลาประมาณ
		 15 ปี (นับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2572) โดยค่าตอบแทนที่คาดว่าจะต้องช�ำระตลอดอายุสัญญาจะปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ปี ตามอัตรา
		 การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้โดยสารแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมูลค่าของค่าตอบแทนที่บริษัทฯต้องช�ำระในปีที่ 1-3 รวมเป็น
		 จ�ำนวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท
ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาให้สิทธิเดินรถโครงการรถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งบริษัทฯจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
		 ให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)) มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช�ำระค่าตอบแทนตามที่ระบุใน
		 สัญญาดังต่อไปนี้
			 1) สัญญาให้สิทธิติดตั้งและบริหารสื่อโฆษณาในอาคารเพื่อรับสิทธิติดตั้งและบริหารจัดการให้บริการโฆษณาผ่านจอแอลซีดีใน
			 อาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทที่ ไม่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง
			 2) สัญญาให้สิทธิบริหารและจัดการให้บริการพื้นที่โฆษณาและสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนขั้นต�่ำที่
			 คาดว่าจะต้องช�ำระดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560

2561
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

48
82

58
99
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42.4		 Commitments under maintenance contract
a)
A fifteen-year maintenance 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, while in subsequent 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.
b)
		
		
		
		

A maintenance contract for 22 of the 46 4-car trains, 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 16 years. Charges for the first
16 months are approximately Baht 67 million and the annual maintenance fees to be paid for the first year are
approximately Baht 73 million and EUR 1.3 million, while in future years, the amount to be paid will be adjusted
upwards with reference to the consumer price index. The Company has not yet begun making payment of this cost.

c)
		

A maintenance and wheel replacement contract for 12 4-car trains in which the total contract amount is
approximately Baht 108 million. As at 31 March 2018, the Company had committed to pay service fees of Baht 64 million.

The 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.
42.5		 Commitments under long-term contracts
		 a) 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 as from the year
		 2015 to the year 2029. 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.
b) The Company has commitments under an agreement granting rights to operate the Bus Rapid Transit (BRT) project,
		 whereby the Company is to pay fees to Krungthep Thanakom Company Limited under conditions stipulated in the
		 agreement.
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)
2017

2018
Fees payable:
Up to 1 year
Over 1 and up to 5 years

48
82

58
99

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนขั้นต�่ำตามสัญญาดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามอัตราที่ระบุในสัญญา
นอกจากนี้ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ล งนามในสั ญ ญาการให้ สิ ท ธิ ใ ช้ พื้ น ที่ บ นสถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อสเพื่ อ การ บริ ก ารด้ า นการตลาดกั บ บริ ษั ท ร่ ว ม
(บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด) โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิดังกล่าวตามราย
ได้ที่เกิดขึ้นจริงตามอัตราที่ระบุในสัญญา

These amounts will be adjusted in accordance with actual performance, based on certain rates stipulated in the agreements.
In addition, the subsidiary entered into an agreement with an associate (Demo Power (Thailand) Company Limited (“DPT”)) granted
a solely license to use space for the provision of marketing activity. Under the conditions of the agreement, the subsidiary is to
receive a license fee in accordance with actual performance, based on a certain rate as stipulated in the agreement.
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42.6		 ภาระผูกพันอื่น
ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก
		 และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการ
		 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่บริษัทฯลงนาม
		 ร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
		 หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่ -สมุทรปราการลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ทีบ่ ริษทั ฯลงนามร่วมกับบริษทั กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ง) บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง รวมถึงสัญญาจ้างผู้จัดการโครงการ
		 เพื่อบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ในโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง และโครงการรถไฟฟ้า สาย
		 สี ช มพู ช่ ว งแคราย - มี น บุ รี ที่ บ ริ ษั ท ฯลงนามร่ ว มกั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง (บริ ษั ท บี ที เ อส อิ น ฟราสตรั ค เจอร์
		 ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด)
42.7		 การค�้ำประกัน
ก) บริษัทฯมีหนังสือค�ำ้ ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 58 ล้านบาท (2560: 57 ล้านบาท) เพื่อ
		 ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และ 105 ล้านบาท (2560: 100 ล้านบาท) เพื่อ ค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบ
		 การเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการและ
		 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองรถไฟฟ้าสายสีทองช่วงกรุงธนบุรี-ส�ำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก อีกทั้ง บริษัทฯยังมี
		 หนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาโครงการจัดท�ำระบบศูนย์บริการจัดการรายได้กลาง
		 จ�ำนวน 40 ล้านบาท (2560: 40 ล้านบาท) โดยน�ำเงินลงทุนชัว่ คราว จ�ำนวน 14 ล้านบาทไปเป็นหลักประกันหนังสือค�ำ้ ประกันดังกล่าว
			 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จะรับผิดชอบหนังสือ ค�ำ้ ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
		 ของบริษัทฯให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (2560: 38 ล้านบาท)
ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อยอีกเป็น
		 จ�ำนวนเงินรวมประมาณ 199 ล้านบาท (2560: 204 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 173 ล้านบาท (2560: 183 ล้านบาท))
42.8		 คดีฟ้องร้อง
ก) เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับการขอรับช�ำระหนี้เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
		 307 ล้านบาท ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค�ำสั่งให้บริษัทฯช�ำระหนี้ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท ต่อมาเมื่อ
		 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านค�ำสั่งศาลฎีกาส�ำหรับมูลหนี้ดังกล่าว ซึ่งคดีความถือว่าสิ้นสุด บริษัทฯต้อง
		 ช�ำระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้รวมเป็นจ�ำนวน 118 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (บริษัทย่อยรับผิดชอบจ�ำนวน
		 63 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ ในแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จะได้รับช�ำระคืน โดย ไม่รวมดอกเบี้ย บริษัทฯและ
		 บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ช�ำระหนี้ค่า
		 ธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน (ส�ำหรับปี 2540-2549) พร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ เป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ
		 อยู่ระหว่างเจรจาเกี่ยวกับมูลหนี้ในส่วนที่เหลือ คือ หนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ และค่าเช่าอาคาร ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกัน
		 กับคดีอนุญาโตตุลาการตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข)
ข) บริษัทฯถูกเรียกร้องในคดีอนุญาโตตุลาการให้ช�ำระเงินค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุและ ค่าเช่าอาคารเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
		 132 ล้านบาท รวมถึงค่าปรับและเงินเพิ่มของเงินที่ค้างช�ำระในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน (ส�ำหรับ
		 ปี 2549-2558) เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯได้โต้แย้งคัดค้านว่า
		 บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องช�ำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากตามสัญญาสัมปทาน บริษัทฯมีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่ง
		 มวลชนกรุ ง เทพมหานครโดยไม่ ต ้ อ งรั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ย ค่ า เช่ า ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ใดที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สถาบั น
		 อนุญาโตตุลาการได้มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความชั่วคราว เพื่อรอฟังผลค�ำพิพากษาศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการ
		 ตามข้อ ก) เนือ่ งจากเป็นมูลหนีเ้ ดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้บนั ทึกหนีส้ นิ ดังกล่าว (โดยไม่รวมดอกเบีย้ )ไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว
		 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาลฎีกาได้มีค�ำพิพากษาในคดีดังกล่าว ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ช�ำระค่าธรรมเนียม
		 หนังสือค�้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ตามคดีอนุญาโตตุลาการเป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ก) และ
		 เจ้าหนี้ได้ถอนข้อเรียกร้องเรื่องค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกันออกจากคดีอนุญาโตตุลาการแล้ว คงเหลือข้อเรียกร้องเรื่องเงินค่า
		 ตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ และค่าเช่าอาคาร โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการได้นัดพิจารณาในวันที่ 24 กันยายน 2561 ฝ่าย
		 บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากคดีความดังกล่าว เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้ตัดสิน
		 เรียบร้อยแล้วและทั้งสองคดีถือเป็นมูลหนี้เดียวกัน
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42.6		 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 has commitments in respect of its performance in accordance with the Purchase and Installation of
		 Operating System (Electric and Mechanic) Agreeement for the Green Line (Mochit-Sapanmai-Kukot and
		 Bearing-Samutprakan) dated 28 June 2016 that the Company and Krungthep Thanakom Company Limited signed.
c) The Company has commitments in respect of its performance in accordance with the Operating and Maintenance
		 Agreement for the Green Line (Mochit - Sapanmai - Kukot and Bearing - Samutprakan) dated 1 August 2016 that the
		 Company and Krungthep Thanakom Company Limited signed.
d) The Company has commitments in respect of its performance in accordance with the Operating and Maintenance
		 Agreement and Project Management Agreement for the Yellow Line Project (Lat Phrao - Samrong) and Pink Line
		 Project (Khae Rai - Min Buri) which the Company and a related company (BTS Infrastructure Development Company
		 Limited) signed.
42.7		 Guarantees
a) The Company had outstanding bank guarantees issued by a bank on behalf of the Company amounting to Baht 58
		 million to guarantee electricity use (2017: Baht 57 million) and Baht 105 million (2017: Baht 100 million) to guarantee
		 compliance with the Purchase and Installation of Operating System (Electric and Mechanic) Agreement for the Green
		 Line (Mochit-Sapanmai-Kukot and Bearing-Samutprakan) and for the Gold Line (Krung Thonburi-Khlong San-Pra
		 jadhipok). In addition, there was an outstanding bank guarantee of Baht 40 million (2017: 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) and common ticket. A current investment of Baht 14 million has been pledged as collateral.
b) The Company and its subsidiaries had additional bank guarantees issued by banks as required in their normal
		 operations of Baht 199 million (2017: Baht 204 million) (Separate financial statements: Baht 173 million
(2017: Baht 183 million)).
42.8		 Litigations
a) Creditors under the business rehabilitation plan of the Company 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. Subsequently, on 3 May 2017, the Central Bankruptcy Court read the
		 Supreme Court’s order regarding the debt settlement entitlement of the creditors, and the case was deemed to be
		 finalised, with the Company required to pay debt totaling Baht 118 million together with interest at a rate of 7.5% per annum
		 (asubsidiary is responsible for paying approximately Baht 63 million). However, the business rehabilitation plan stipulates that the
		 creditor will receive settlement without interest. The Company and its subsidiary recorded the liability (excluding interest) in their
		 accounts. During the current year, the Company paid the fees for the letter of guarantee case (for the year 1997-2006) with
		 interest, totaling Baht 21 million. Currently, the Company is in negotiations regarding the remaining debt, which is the use of
		 stateowned land and building rental fee, and the same debt as that in the arbitration case as mentioned in b).
b) The Company was sued in an arbitration case by Bangkok Metropolitan Administration for payment of Baht 132
		 million for the use of state owned land and building rental together with penalties and surcharges on the outstanding
		 amount at a rate of 18% per annum and fees for a letter of guarantee (for the year 2006-2015) totaling approximately
		 Baht 12 million, together with interest at a rate of 7.5% per annum. The Company argued that it had no obligation to
		 pay these expenses because, under its concession agreement, the Company has the right to use the land of the
		 Bangkok Mass Transit System without liability to pay any rental, fees or other expenses incurred. The Arbitration
		 Institute issued an order to temporarily dispose of the case to await the Supreme Court’s order described in a) because
		 it involved the same debt. However, the Company recorded the liability (excluding interest) in their accounts.
		 Subsequently, on 3 May 2017, the Supreme Court decided the case. During the current year, the Company paid the fees for
		 the letter of guarantee case with interest, totaling Baht 21 million as described in a) and the creditor withdrew the claim
		 from the arbitration process. The remaining cases are the use of state owned land and building rental. The arbitration
		 institute set a hearing date on 24 September 2018. The Company’s management believes that this will not have any
		 significant impact because the Central Bankruptcy Court has finalised the case and the cases involved the same debt.
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บริษัทฯถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ด�ำเนินการจัดให้มีลิฟต์และอุปกรณ์
ที่อ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการในสถานีรถไฟฟ้า 23 สถานีและรถไฟฟ้า ซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าใน
ขณะท�ำสัญญาสัมปทานยังไม่มีกฎหมายก�ำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องด�ำเนินการจัดสร้างลิฟต์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
ต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีค�ำพิพากษากลับ
ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดให้มีลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการที่สถานีรถไฟฟ้า 23 สถานี และบนรถไฟฟ้า โดยให้บริษัทฯให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้ด�ำเนินการติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกแก่คนพิการครบทั้ง 23 สถานีและเปิดให้บริการแล้ว
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทย่อย (วีจีไอ) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแห่งหนึ่ง ปัจจุบัน
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญ
เนื่องจากเชื่อมั่นว่าบริษัทย่อยไม่ผิดข้อตกลงและสัญญาที่ได้ท�ำไว้กับโจทก์ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว

43. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
บัตรเงินฝาก
ตราสารที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ อัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(1) รวมมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ระดับ 2

c)
		
		
		
		
		
		
		
		
d)
		
		

The Company was sued together with Bangkok Metropolitan Administration and the Bangkok Governor in an administrative case
seeking to have elevators and facilities for people with disabilities 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 people with disabilities. 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 people with disabilities at 23 elevated train stations
and on trains and ordered the Company to cooperate. In December 2017, Bangkok Metropolitan Administration has installed and
operated the elevators and facilities for people with disabilities at all 23 stations.
As described in Note 14 to the financial statements, a subsidiary (VGI) was filed a complaint from a company.
The subsidiary’s management believes that such event will not have any significant impact because the subsidiary did
not breach the agreement made with plaintiff and therefore has no responsibility for damages.

43. Fair value hierarchy
As at 31 March 2018, the Company and its subsidiaries had the assets and liabilities that were measured at fair value using different
levels of inputs as follows:

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

-

152
2,224

152
2,224

185

897

1,082

-

39

39

-

3,276(1)

3,276

-

3,819
1,784

3,819
1,784

-

22,287

22,287

-

50
15

50
15
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Assets measured at fair value
Held for trade investments
Unit trust in fixed income funds
Derivative warrants
Available-for-sale investments
Equity instruments
Liabilities measured at fair value
Derivative
Forward exchange agreement
Assets for which fair value are disclosed
Zero coupon deposits
Held to maturity securities
Foreign government and state-owned enterprise bonds
Domestic private debt securities
Liabilities for which fair value are disclosed
Debentures
Derivatives
Cross currency and interest rate swap agreement
Interest rate swap agreement
(1) Including fair value of forward exchange agreement

(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
As at 31 March 2018
Level 1
Level 2
Total
-

152
2,224

152
2,224

185

897

1,082

-

39

39

-

3,276(1)

3,276

-

3,819
1,784

3,819
1,784

-

22,287

22,287

-

50
15

50
15
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สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
บัตรเงินฝาก
ตราสารที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
(1) รวมมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

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

ระดับ 1

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ระดับ 2

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

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

-

238
124

238
124

350

70
839

70
1,189

-

17

17

-

4,827
1,853

4,827
1,853

-

21,919

21,919

-

6
3

6
3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ระดับ 2

Assets measured at fair value
Held for trade investments
Unit trust in fixed income funds
Derivative warrants
Available-for-sale investments
Unit trust in fixed income funds
Equity instruments
Derivative
Forward exchange agreement
Assets for which fair value are disclosed
Held to maturity securities
Foreign government and state-owned enterprise bonds
Domestic private debt securities
Liabilities for which fair value are disclosed
Debentures
Derivatives
Cross currency and interest rate swap agreement
Interest rate swap agreement

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

-

152
2,224

152
2,224

185

897

1,082

-

39

39

-

3,276(1)

3,276

-

3,819
1,784

3,819
1,784

-

22,287

22,287

Assets measured at fair value
Held for trade investments
Unit trust in fixed income funds
Derivative warrants
Available-for-sale investments
Equity instruments
Liabilities measured at fair value
Derivative
Forward exchange agreement
Assets for which fair value are disclosed
Zero coupon desposits
Held to maturity securities
Foreign government and state-owned enterprise bonds
Domestic private debt securities
Liabilities for which fair value are disclosed
Debentures
(1) Including fair value of forward exchange agreement
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(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements
As at 31 March 2017
Level 1
Level 2
Total
-

238
124

238
124

350

70
839

70
1,189

-

17

17

-

4,827
1,853

4,827
1,853

-

21,919

21,919

-

6
3

6
3

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
As at 31 March 2018
Level 1
Level 2
Total
-

152
2,224

152
2,224

185

897

1,082

-

39

39

-

3,276(1)

3,276

-

3,819
1,784

3,819
1,784

-

22,287

22,287
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สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารที่จะถือจนครบก�ำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

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

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ระดับ 2

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

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

-

149
124

149
124

350

839

1,189

-

17

17

-

4,827
1,853

4,827
1,853

-

21,919

21,919

44. เครื่องมือทางการเงิน
44.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนชั่วคราว
- เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
- เงินฝากธนาคารส�ำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายใต้สญั ญากับหน่วยงานของรัฐ
- ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- รายได้ค้างรับ
		 - เงินลงทุนระยะยาวอื่น
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว
- เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
- เงินมัดจ�ำรับ
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หุ้นกู้ระยะยาว

Assets measured at fair value
Held for trade investments
Unit trust in fixed income funds
Derivative warrants
Available-for-sale investments
Equity instruments
Derivative
Forward exchange agreement
Assets for which fair value are disclosed
Held to maturity securities
Foreign government and state-owned enterprise bonds
Domestic private debt securities
Liabilities for which fair value are disclosed
Debentures
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(Unit: Million Baht)
Separate financial statements
As at 31 March 2017
Level 1
Level 2
Total
-

149
124

149
124

350

839

1,189

-

17

17

-

4,827
1,853

4,827
1,853

-

21,919

21,919

44. Financial instruments
44.1 Financial risk management
The Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial
Instruments: Disclosure and Presentations” as follows:
Financial assets
- Cash and cash equivalents
- Current investments
- Investments in derivative instruments
- Bank account for advances received from cardholders
- Trade and other receivables
- Unbilled receivable under agreements with government authority
- Receivable under purchase and installation of operating system agreement
- Short-term loans
- Accrued income
- Other long-term investments
		
- Long-term loans
- Advances to contractors and for acquisitions of assets

Financial liabilities
- Short-term loans from financial institutions
- Trade and other payables
- Advances received from cardholders
- Deposits received
- Retentions payable
- Long-term loans from financial institution
- Long-term debentures
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
ก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ข้างต้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ และหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่ำ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หาก
วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
งบการเงินรวม
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี
้ยปรับ
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
ขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
อัตรา ดอกเบี้ย
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ย
รวม
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,569
3,058
55
6,682 0.10 ถึง 2.08
เงินลงทุนชั่วคราว
4,563
152
4,715 0.85 ถึง 5.10
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
2,224
2,224
เงินฝากธนาคารส�ำหรับเงินรับล่วง
443
443 0.50 ถึง 1.70
หน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2,349
2,349
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภาย
100
1,271
6,259
7,630 0.58 ถึง 6.12
ใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อม
5.20
3,581
147
3,728
ติดตั้งระบบการเดินรถ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
16,500
16,500 2.03 ถึง 2.71
รายได้ค้างรับ
1,206
1,206
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
7,028
1,082
8,110 1.86 ถึง 10.75
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
15
4
130
12
161 2.75 ถึง 12.00
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและ
2,571
2,571
เพื่อซื้อสินทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
230
230
2.20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
3,283
3,283
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
430
430
เงินมัดจ�ำรับ
205
205
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
98
98
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
1,533
1,533 หมายเหตุ 26
หุ้นกู้ระยะยาว
7,695
14,287
21,982 2.46 ถึง 3.87
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

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 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 the above instruments 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, unbilled
receivable under agreements with government authority, receivable under purchase and installation of operating system agreement 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 2018 and 2017 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.
(Unit: Million Baht)
As at 31 March 2018
Consolidated financial statements
Fixed interest rates
Floating
NonWithin
1-5
Over
interest
Interest
Interest rate
1 year
Years
5 years
rate
Bearing
Total
(% p.a.)
Financial assets
Cash and cash equivalents
3,569
3,058
55
6,682 0.10 - 2.08
Current investments
4,563
152
4,715 0.85 - 5.10
Investments in derivative instruments
2,224
2,224
Bank account for advances
443
443 0.50 - 1.70
received from cardholders
Trade and other receivables
2,349
2,349
Unbilled receivable under
agreements with government
100
1,271
6,259
7,630 0.58 - 6.12
authority
Receivable under purchase and
installation of operating
system agreement
Short-term loans
Accrued income
Other long-term investments
Long-term loans
Advances to contractors and for
acquisitions of assets
Financial liabilities
Short-term loans from financial
institutions
Trade and other payables
Advances received from
cardholders
Deposit received
Retentions payable
Long-term loans from financial
institutions
Long-term debentures

15

3,581
7,028
4

130

16,500
-

147
1,206
1,082
12

3,728
16,500
1,206
8,110
161

5.20
2.03 - 2.71
1.86 - 10.75
2.75 - 12.00

-

-

-

-

2,571

2,571

-

230
-

-

-

-

3,283
430
205
98

230
3,283
430
205
98

2.20
-

-

7,695

14,287

1,533
-

-

1,533
21,982

Note 26
2.46 - 3.87
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งบการเงินรวม
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี
้ยปรับ
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคารส�ำหรับเงินรับล่วง
หน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภาย
ใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อม
ติดตั้งระบบการเดินรถ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า แก่ รั บ เหมาและ
เพื่อซื้อสินทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินมัดจ�ำรับ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะยาว

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
Report of the Independent Auditor and Financial Statement

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

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

-

2,985
-

42
308
124

12,982
5,444
124

-0.60 ถึง 3.00
0.85 ถึง 5.10
-

-

-

-

375

-

375

0.50 ถึง 1.65

-

-

-

-

2,311

2,311

-

97

953

3,254

-

-

4,304

0.58 ถึง 6.12

-

731

-

-

28

759

5.20

91

4,682
16

100
104

16,500
-

871
1,211
12

-

-

-

-

3,040

16,500 2.03 ถึง 2.71
871
5,993 2.71 ถึง 10.75
223 2.75 ถึง 12.00
3,040

As at 31 March 2017
Consolidated financial statements
Fixed interest rates
Within
1-5
Over

อัตรา ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

9,955
5,136
-

-

778
-

-

-

2,179

2,654
375
199
88
-

778
2,654
375
199
88
2,179

2.08 ถึง 2.10
หมายเหตุ 26

-

7,693

14,286

-

-

21,979

2.46 ถึง 3.87

(Unit: Million Baht)

1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Investments in derivative instruments
Bank account for advances
received from cardholders
Trade and other receivables
Unbil ed receivable under agreements
with government authority

Years

Floating
interest
rate

5 years

NonInterest
Bearing

Total

Interest rate
(% p.a.)

9,955
5,136
-

-

-

2,985
-

42
308
124

12,982
5,444
124

-0.60 - 3.00
0.85 - 5.10
-

-

-

-

375

-

375

0.50 - 1.65

-

-

-

-

2,311

2,311

-

97

953

3,254

-

-

4,304

0.58 - 6.12

-

731

-

-

28

759

5.20

91

4,682
16

100
104

16,500
-

871
1,211
12

16,500
871
5,993
223

2.03 - 2.71
2.71 - 10.75
2.75 - 12.00

-

-

-

-

3,040

3,040

-

778

-

-

-

-

778

2.08 - 2.10

Trade and other payables
Advances received from
cardholders

-

-

-

-

2,654

2,654

-

-

-

-

-

375

375

-

Deposit received
Retentions payable
Long-term loans from financial
institutions
Long-term debentures

-

-

-

-

199
88

199
88

-

-

7,693

14,286

2,179
-

-

2,179
21,979

Receivable under purchase and
installation of operating system
agreement
Short-term loans
Accrued income
Other long-term investments
Long-term loans
Advances to contractors and for
acquisitions of assets
Financial liabilities
Short-term loans from financial
institutions

Note 26
2.46 - 3.87
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี
้ยปรับ
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภาย
ใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อม
ติดตั้งระบบการเดินรถ
เงินให้กู้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า แก่ รั บ เหมาและ
เพื่อซื้อสินทรัพย์
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

(หน่วย: ล้านบาท)

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2018
Separate financial statements
Fixed interest rates
Within
1-5
Over

อัตรา ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

รวม

3,564
3,415
-

-

-

2,307
-

54
152
2,224
1,406

5,925
3,567
2,224
1,406

0.38 ถึง 1.40
1.25 ถึง 3.82
-

100

1,271

6,259

-

-

7,630

0.58 ถึง 6.12

-

3,581

-

-

147

3,728

5.20

-

7,028
-

59

16,500
-

1,162
1,082
12

16,500
1,162
8,110
71

2.03 ถึง 2.71
1.86 ถึง 10.75
2.75

-

-

-

-

2,571

2,571

-

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

2,601

2,601

-

เงินมัดจ�ำรับ

-

-

-

-

4

4

-

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หุ้นกู้ระยะยาว

-

7,695

14,287

-

98
-

98
21,982

2.46 ถึง 3.87

1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Investments in derivative instruments
Trade and other receivables
Unbil ed receivable under agreements
with government authority

Years

Floating
interest
rate

5 years

NonInterest
Bearing

Interest rate
(% p.a.)

Total

3,564
3,415
-

-

-

2,307
-

54
152
2,224
1,406

5,925
3,567
2,224
1,406

0.38 - 1.40
1.25 - 3.82
-

100

1,271

6,259

-

-

7,630

0.58 - 6.12

-

3,581

-

-

147

3,728

5.20

Receivable under purchase and
installation of operating system
agreement
Short-term loans
Accrued income
Other long-term investments
Long-term loans
Advances to contractors and for
acquisitions of assets

-

7,028
-

59

16,500
-

1,162
1,082
12

16,500
1,162
8,110
71

2.03 - 2.71
1.86 - 10.75
2.75

-

-

-

-

2,571

2,571

-

Financial liabilities
Trade and other payables

-

-

-

-

2,601

2,601

-

Deposit received

-

-

-

-

4

4

-

Retentions payable
Long-term debentures

-

7,695

14,287

-

98
-

98
21,982

2.46 - 3.87
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บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี
้ยปรับ
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า
ขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อม
ติดตั้งระบบการเดินรถ
เงินให้กู้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและ
เพื่อซื้อสินทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจ�ำรับ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
หุ้นกู้ระยะยาว

9,850
4,884
-

-

-

2,292
-

41
149
124
1,599

97

953

3,254

-

-

-

731

-

-

28

-

4,682
-

100
59

16,500
-

890
1,189
12

-

-

-

-

3,040

-

7,693

14,285

-

1,787
5
84
-

Fixed interest rates
Within
1-5
Over
รวม

12,183 -0.60 ถึง 3.00
5,033 1.25 ถึง 3.60
124
1,599
4,304
759

0.58 ถึง 6.12
5.20

16,500 2.03 ถึง 2.71
890
5,971 2.71 ถึง 10.75
71
2.75
3,040
1,787
5
84
21,978

2.46 ถึง 3.87

บริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
วันเริ่มสัญญา
21 มีนาคม 2560

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

มูลค่าตามสัญญา
(Notional amount)

อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย

28 กุมภาพันธ์ 2565

700 ล้านบาท

อัตราคงที่ตามที่ก�ำหนดใน
สัญญา

อัตราดอกเบี้ยที่รับ
6M THBFIX บวกด้วยส่วน
เพิ่มตามที่ก�ำหนดในสัญญา

(Unit: Million Baht)

As at 31 March 2017
Separate financial statements

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Investments in derivative instruments
Trade and other receivables
Unbil ed receivable under agreements
with government authority
Receivable under purchase and
installation of operating system
agreement
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Years

Floating
interest
rate

5 years

NonInterest
Bearing

Total

Interest rate
(% p.a.)

9,850
4,884
-

-

-

2,292
-

41
149
124
1,599

12,183
5,033
124
1,599

-0.60 - 3.00
1.25 - 3.60
-

97

953

3,254

-

-

4,304

0.58 - 6.12

-

731

-

-

28

759

5.20

Short-term loans
Accrued income
Other long-term investments
Long-term loans
Advances to contractors and
foracquisitions of assets

-

4,682
-

100
59

16,500
-

890
1,189
12

16,500
890
5,971
71

2.03 - 2.71
2.71 - 10.75
2.75

-

-

-

-

3,040

3,040

-

Financial liabilities
Trade and other payables
Deposit received
Retentions payable
Long-term debentures

-

7,693

14,285

-

1,787
5
84
-

1,787
5
84
21,978

2.46 - 3.87

The subsidiary entered into the interest rate swap agreements with local commercial banks to manage risk associated with the
financial liabilities carrying floating interest. The details of the interest rate swap agreements outstanding as at 31 March 2018 and
2017 are as follows:

Effective date
21 March 2017

Contractual maturity date
28 February 2022

Notional amount
Baht 700 million

Interest to pay
Interest to receive
Fixed rate specified in
6M THBFIX plus a
the agreement
certain margin specified
in the agreement
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
2561
2560
(ล้าน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เหรียญสิงคโปร์
เยน

106
164
-

(ล้าน)
62
170
-

(ล้าน)
27
2,273

(ล้าน)
1
1
2,273

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
2561
2560
(ล้าน)
106
164
-

(ล้าน)
62
170
-

(ล้าน)
27
-

(ล้าน)
1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
31.2318 34.4501
38.4394 36.7904
23.8223 24.6540
0.2939 0.3077

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน การซื้ออะไหล่และ
อุปกรณ์ และการกู้ยืมเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท
ยูโรต่อบาท

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
33.333 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
40.407 บาทต่อยูโร

ครบก�ำหนดสัญญา
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2561 ถึง 2564

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเริ่มสัญญา

วันครบก�ำหนด
ตามสัญญา

21 มีนาคม 2560

23 มีนาคม 2565

จ�ำนวนที่จ่าย
มูลค่าตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
(Notional amount)
700 ล้านบาท

อัตราคงที่ตามที่
ก�ำหนดในสัญญา
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Foreign currency risk
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:

Foreign currencies

Consolidated financial statements
Financial assets Financial liabilities
2018
2017
2018
2017
(Million) (Million) (Million) (Million)

USD
EUR
SGD
JPY

106
164
-

62
170
-

27
2,273

1
1
2,273

Separate financial statements
Financial assets Financial liabilities Average exchange rate
2018
2017
2018
2017
2018
2017
per 1 foreign
(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht
currency unit)
106
62
- 31.2318 34.4501
164
170
27
1 38.4394 36.7904
- 23.8223 24.6540
- 0.2939 0.3077

The Company and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arises mainly from cash at banks, investments, the purchase
transactions of spare parts and equipment and loans that are denominated in foreign currencies. The Company and its subsidiary
seek to reduce this risk by entering into forward exchange agreement and cross currency and interest rate swap agreement.

As at 31 March 2018, the Company had forward exchange agreement to sell as details below:

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จ�ำนวนเงิน
100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
36 ล้านยูโร
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จ�ำนวนที่รับ
มูลค่าตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
(Notional amount)
จ�ำนวนเงินตราต่าง ZTIBOR บวกด้วย
ประเทศตามที่ ส่วนเพิม่ ตามทีก่ ำ� หนด
ก�ำหนดในสัญญา
ในสัญญา

USD/THB
EUR/THB

Amount
USD 100 million
EUR 36 million

Forward rate
33.333 THB/USD
40.407 THB/EUR

Maturity date
August 2019
July 2018 - 2021

In addition, as at 31 March 2018 and 2017, the subsidiary had entered into cross currency and interest rate swap agreements as follows:
Amount to pay
Amount to receive
Contractual
Notional amount
Interest rate
Notional amount
Interest rate
Effective date
maturity date
ZTIBOR plus a
Fixed rate
Amount in foreign
certain margin
21 March 2017
23 March 2022
Baht 700 million
specified in the currency specified
specified
in the
agreement
in the agreement
agreement
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44.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น เงินลงทุน เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบส�ำคัญแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ค) เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิที่จัดประเภทเป็นตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาจากบริษัทที่ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้
ง) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน
จ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หรือใช้ราคาจากบริษัทที่ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้
ฉ) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้แบบจ�ำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาของหุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ และอัตราดอกเบี้ย
เป็นต้น
ช) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซ) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
ฌ) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตามทฤษฎี ในการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯได้ค�ำนึงถึงผลกระ
ทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
45. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.16:1 (2560: 1.34:1) (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.28:1 (2560: 1.29:1))
46. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
46.1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 วีจีไอได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) (“บันทึกข้อตกลง”) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“เคอรี่”) ส�ำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นเคอรี่ ซึ่งเป็นบริษัทจ�ำกัดที่จัดตั้งในประเทศไทย และ
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การจั ด ส่ ง พั ส ดุ ด ่ ว นทั่ ว ประเทศไทย โดยเข้ า ลงทุ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 23 ของหุ ้ น ทั้ ง หมดของเคอรี่ ใ นราคา
5,900,611,083 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
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44.2 Fair value of financial instruments
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, investments and accounts payable, their carrying amounts in the statement of financial position approximate their fair value.
b) For equity securities and warrants, their fair value is generally derived from quoted market prices.
c) The fair value of investments in preferred shares classified as equity instruments has been determined using bid prices from
reliable financial service provider.
d) The fair value of investments in unit trust in fixed income funds has been determined using net asset value at the reporting date.
e) The fair value of investments in debt instruments and zero coupon deposits have been determined by using the yield curve
as announced by the Thai Bond Market Association or using prices from reliable financial service provider.
f) The fair value of derivative warrants has been determined by using a valuation model technique. Most of the inputs used for
the valuation are observable in the relevant market, such as underlying price, exercise price and interest rate.
g) For long-term loans carrying interest approximate to the market rate, their carrying amounts in the statement of financial
position approximates their fair value.
h) For fixed rate debentures, their fair value is determined by using the prices as announced by the Thai Bond Market Association.
i) For derivatives, their fair value has been determined by using a discounted future cash flow model and a valuation model
technique. Most of the inputs used for the valuation are observable in the relevant market, such as spot rates of foreign
currencies, yield curves of the respective currencies and interest rate yield curves. The Company had considered to counterparty credit risk when determining the fair value of derivatives.
During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.
45. 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 2018, the Group’s debt-to-equity ratio was 1.16:1 (2017: 1.34:1) and
the Company’s was 1.28:1 (2017: 1.29:1).
46. Events after the reporting period
46.1 On 23 April 2018, VGI executed a term sheet (“the Term Sheet”) with the existing shareholders of Kerry Express (Thailand)
Limited (“KERRY”) for VGI’s acquisition of 23% of all shares (“KERRY Sale Shares”) of KERRY, which is a limited company
incorporated in Thailand and is principally engaged in the provision of domestic express delivery services in Thailand, at a
price of Baht 5,900,611,083. This price is subject to change in accordance with the conditions stipulated in the Term Sheet.
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ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว วีจีไอจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของวีจีไอ (“หุ้นเพิ่มทุน วีจีไอ”) ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) วีจีไอจะช�ำระค่าซื้อหุ้นเคอรี่ (“ราคาซื้อขายหุ้นเคอรี่”) เป็นเงินสด
โดยในวันเดียวกันกับที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้รับช�ำระราคาซื้อขายหุ้นเคอรี่ (“วันจองซื้อหุ้น”) กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตกลงว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทุก
รายหรือบางรายจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ ที่ราคาจองซื้อต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 95 ของราคาตั้งต้น (“ราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ”) ทั้งนี้
ราคาตั้งต้นหมายถึงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญของวีจีไอ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันท�ำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการวีจีไอมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของวีจี
ไอเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะเท่ากับ
ร้อยละ 15 ของราคาซื้อขายหุ้นเคอรี่ หารด้วยราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของวีจีไอจะไม่
เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญของวีจีไอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันท�ำการติดต่อกันก่อน
		 วันจองซื้อหุ้น (“ราคาปิดตลาด”) ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตั้งต้น
ข) ราคาปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5.5 ของราคาตั้งต้น
			 อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ภายใต้สัญญา
		 ซื้อขายหุ้นเคอรี่และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ ที่จะเข้าท�ำกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป
			 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นเคอรี่และการออกและเสนอ
		 ขายหุ้นเพิ่มทุนวีจีไอ จ�ำนวน 121,578,525 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.28 บาท ให้แก่กลุ่ม ผู้ถือหุ้นเดิม โดยต้องเข้าเงื่อนไขดังกล่าว
		 ข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของวีจีไอเพื่อขออนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ
		 วีจีไอได้มีมติที่ส�ำคัญดังนี้
ก) อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท รวมเป็นเงิน
		 ไม่เกิน 482 ล้านบาท จากก�ำไรส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
		ข) อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของวีจีไอ
		 ครั้งที่ 2 (VGI-W2) ในจ�ำนวนไม่เกิน 1,808,296,751 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของวีจีไอตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
		 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราการจัดสรร
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิได้ครั้งแรก
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ

		ค)
		
		
ง)
		
		
		
จ)
		

5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
4 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันท�ำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
หุ้นละ 10 บาท

อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของวีจีไอแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate)
จ�ำนวนไม่เกิน 36,068,327 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของวีจีไอจ�ำนวน 229,055,854.70 บาท จากเดิม
891,990,523 บาท (หุ้นสามัญ 8,919,905,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 1,121,046,377.70 บาท (หุ้นสามัญ
11,210,463,777 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 2,290,558,547 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.1 บาท
อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของวีจีไอจ�ำนวน 2,290,558,547 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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In accordance with the Term Sheet, VGI shall offer VGI’s newly issued ordinary shares (“VGI New Shares”) to the existing
shareholders through a private placement. The purchase price (“the Purchase Price of Sale Shares”) shall be paid in cash by
VGI. On the date that the existing shareholders receive the Purchase Price of Sale Shares from VGI (“the Subscription
Date”), the existing shareholders undertake that they collectively or any one or two of them shall subscribe to VGI New
Shares at a price per share equal to 95% of the base price (“the Subscription Price of VGI New Shares”). In this regard, base
price means the volume weighted average price of VGI’s ordinary shares traded on the Stock Exchange of Thailand during
the 7 consecutive business days prior to the date on which a meeting of VGI’s Board of Directors resolves to propose the offering of VGI New Shares to a meeting of VGI’s shareholders for approval. The number of VGI New Shares to be issued and
allotted to the existing shareholders shall be equivalent to 15% of the Purchase Price of Sale Shares divided by the Subscription Price of VGI New Shares. However, VGI’s newly issued ordinary shares will not be offered upon an occurrence of
any of the following events:
a) the volume weighted average price of VGI’s ordinary shares traded on the Stock Exchange of Thailand during the
		 7 consecutive business days prior to the Subscription Date (“the Closing Price”) is down more than 10% of the base price, or
b) the Closing Price is up more than 5.5% of the base price.
		Moreover, the transaction is subject to the conditions precedent and other terms and conditions to be specified in the share
sale and purchase agreement for the KERRY Sale Shares and the subscription agreement for the VGI New Shares that will
be entered into by the relevant parties.
Subsequently, on 17 May 2018, VGI’s Board of Directors meeting passed resolutions to approve the acquisition of KERRY
Sale Shares and the offering and allotment of 121,578,525 VGI New Shares, at a price of Baht 7.28 per share, to the existing
shareholders, under the above conditions, and approved to propose them to a meeting of VGI’s shareholders for approval. In
addition, the Board of Directors meeting passed the following significant resolutions.
a) To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to declare a final dividend for 2018 of Baht 0.054 per
		 share, or a total of not more than Baht 482 million, in respect of the profit for the six-month period ended 31 March 2018.
		b) To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to issue up to 1,808,296,751 warrants to
		 purchase newly issued ordinary shares of VGI (VGI-W2), to be allocated to the existing shareholders of VGI on
		 a pro rata basis (rights offering), at no cost. Details are as follows:
Allocation ratio
Term of warrants
Exercisable date for the first time
Exercise ratio
Exercise price

c)
		
		
d)
		
		
		
e)
		

1 warrant to 5 existing ordinary shares
4 years from the issuance date
The last business day of the first quarter after the issuance date
1 warrant per 1 ordinary share
Baht 10 per share

To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to increase VGI’s registered share capital by
not more than Baht 36,068,327 through the issue of 360,683,271 additional ordinary shares with a par value of Baht
0.1 each under a general mandate, to be offered through private placements.
To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to increase VGI’s registered share capital by Baht
229,055,854.70, from Baht 891,990,523 (8,919,905,230 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each) to Baht
1,121,046,377.70 (11,210,463,777 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each), through the issue of 2,290,558,547
additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each.
To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to allocate 2,290,558,547 additional ordinary
shares with a par value of Baht 0.1 each as follows:
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			 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของเคอรี่ ในราคา
			 เสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท
			 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญ
			 แสดงสิทธิ VGI-W2
			 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ต่อบุคคลในวงจ�ำกัดตามการเพิ่มทุนจด
			 ทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป
46.2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
ก) อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของ VGM ที่
		 มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท จากวีจีไอ
ข) อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 34,389,103.60 บาท
		 จากเดิม 378,280,140.20 บาท เป็น 343,891,036.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ส�ำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจ
		 ทั่วไป (General Mandate) จ�ำนวน 343,891,036.60 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
ค) อนุมตั ใิ ห้นำ� เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของมาสเตอร์ แอด
		 ครั้งที่ 2 (MACO-W2) ในจ�ำนวนไม่เกิน 1,375,564,146 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของมาสเตอร์ แอด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
		 (Rights Offering) โดยไม่คดิ มูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราการจัดสรร
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิได้ครั้งแรก
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ

ง)
		
จ)
		

จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 343,891,036 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท แบบมอบอ�ำนาจทัว่ ไป (General Mandate) ให้แก่บคุ คล
ในวงจ�ำกัด (Private Placement)
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 687,782,073 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
ในอัตราจัดสรร 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2 บาท รวมมูลค่า 1,375,564,146 บาท ควบคูก่ บั การ
ออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 จ�ำนวนไม่เกิน 1,375,564,146 หน่วย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 1,375,564,146 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
MACO-W2

47. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
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			 1) To allocate 121,578,525 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each to the existing shareholders
			 of KERRY, at an offering price of Baht 7.28 each.
			 2) To allocate 1,808,296,751 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each to accommodate
			 the exercise of warrants (VGI-W2)
			 3) To allocate 360,683,271 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each issued under a general
			 mandate to private placement offerings.
46.2		On 17 May 2018, MACO’s Board of Directors meeting passed the following significant resolutions.
a) To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to approve the partial share purchase of VGM,
		 in the proportion of 75% of its total shares, from VGI at a total purchase price of Baht 360 million.
b) To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to reduce MACO’s registered share capital of
		 Baht 34,389,103.60 from the registered share capital of Baht 378,280,140.20 to Baht 343,891,036.60 by canceling
		 343,891,036.60 ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each.
c) To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to issue up to 1,375,564,146 warrants to purchase newly
		 issued ordinary shares No.2 of MACO (MACO-W2), to be allocated to the existing shareholders of MACO on a pro rata basis
		 (rights offering), at no cost. Details are as follows:
Allocation ratio
Term of warrants
Exercisable date for the first time
Exercise ratio
Exercise price

1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันท�ำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบก�ำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
หุ้นละ 2.10 บาท

อนุมัติให้น�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 240,723,725.50 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 2,407,237,255 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท
อนุมตั ิให้นำ� เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของมาสเตอร์ แอด จ�ำนวน 2,407,237,255 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)
		
2)
		
		
3)
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d)
		
e)
		

1 warrant to 2 existing ordinary shares
3 years from the issuance date
The last business day of the first quarter after the second year from the issuance date
1 warrant per 1 ordinary share
Baht 2.10 per share

To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to increase MACO’s registered share capital by Baht
240,723,725.50 through the issue of 2,407,237,255 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each.
To propose to a meeting of shareholders for consideration a resolution to allocate 2,407,237,255 additional ordinary shares with
a par value of Baht 0.1 each as follows:
1)
		
2)
		
		
		
3)
		

To allocate 343,891,036 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each under a general mandate to private
placements.
To allocate 687,782,073 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each to the existing shareholders on a pro rata
basis (rights offering), at an allocation ratio of 5 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary share at offering price Baht
2 per share, totaling to Baht 1,375,564,146, together with the issuance and allocation of the MACO-W2 warrants of up to
1,375,564,146 units.
To allocate 1,375,564,146 additional ordinary shares with a par value of Baht 0.1 each to accommodate the exercise of
warrants (MACO-W2).

47. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 21 May 2018.
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