
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. วีจีไอ     

บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส 

 

โครงสร้างกลุ่มธุรกจิและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทเีอส 

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ  

บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 

บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 

97.48% 

บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

75% 

75% 

100% 

45.02% 

100% บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย    

21.22% 

100% 

100% 

10% 

บจ. 888 มีเดีย    

บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 

VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. 

บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) 40% 

บมจ. มาสเตอร์ แอด    33.17% 

100% 

บจ. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์   

บจ. โอเพ่น เพลย์   

MACO Outdoor Sdn. Bhd. 

EyeBalls Channel Sdn. Bhd. 

บจ. อาย ออน แอดส์   

บจ. ทรานส์.แอด โซลชูัน่ 

บจ. กรีนแอด 
บจ. มลัติ ไซน์ 

บจ. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) 

บจ. แลนดี ้ดีเวลลอปเม้นท์   

100% 

บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป   

บจ. ดิ ไอคอน ว ีจี ไอ   

100% 

100% 

100% 

40% 

100% 

100% 

50% 

48.87% 

30% 

25% 

33.33% กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

18.22% 

บจ. เดอะ คอมมนูิตี ้วนั   

บจ. เดอะ คอมมนูิตี ้ทู   

บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์   

บจ. ยงส ุ  

บจ. ดีแนล   

บมจ. ย ูซิตี ้  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 37.83% 

บจ. เทอร์เทิล ทเวนตีท้รี  

บจ. แมน ฟู้ด โฮลดิง้ส์ 

บจ. อาร์บี เซอร์วสิเซส 

บจ. แมน ฟู๊ ด โปรดกัส์ 

บจ. วิน วิน คิทเช่น 

บจ. แมน คทิเช่น 

บจ. แรบบิท รีวอร์ดส 

บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลชูนัส์ 

บจ. ลิตเติล้ คอร์นเนอร์ 

บจ. เค เอ็ม เจ 2016 

บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่ 

บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม 

บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์ 

บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป 

บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 

บจ. แรบบิท อินเตอร์เน็ต 

บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ส์ 

บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบคุคลเฉพาะกิจ 

บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 

51% 

51% 

90% 

51% 

33.33% 

90% 

100% 

100% 

80% 

60% 

69% 

41.18% 

60% 

100% 

100% 

100% 

75% 

100% 

100% 

บมจ. บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ 

100% 

65% Puncak Berlian Sdn. Bhd. 

25% 

20% 

บจ. ซูพรีโม มีเดีย   

บจ. กรุ๊ปเวริ์ค 

Meru Utama Sdn. Bhd. 25.1% 

50% บจ. บีวี มีเดีย แอดส์  

81.65% 
บจ. โคแมส 

บจ. วนิบลิส ซิสเตม็ส์ 51% 

Roctec Technology Ltd. 89% 

49% Parkway Technology 
Limited 

100% 

14.89% 

บจ. เคอรี่ เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย)  
23% 

Trans. Ad Malaysia 
Sdn. Bhd. 

100% 

บจ. เทอร์เทิล 1 

บจ. เทอร์เทิล 2 

บจ. เทอร์เทิล 3 

บจ. เทอร์เทิล 4 

บจ. เทอร์เทิล 5 

บจ. เทอร์เทิล 9 

บจ. เทอร์เทิล 10 

บจ. เทอร์เทิล 8 

บจ. เทอร์เทิล 7 

บจ. เทอร์เทิล 6 100% 

95% 

100% 

100% 

100% 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

บจ. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป 60% 

VGI MACO (Singapore) Private Limited 
75% 

75% 

Titanium Compass Sdn. Bhd.* 30% 

PT Avabanindo Pekasa 

25% 

25% 

25% 

40% 

74.80% 

49% บจ. วจีีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี    

30% บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี   

25.01% บจ. แอดซ์ เจ้าพระยา   

บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน   

บจ. มาเจสติค พาร์ค    

100% 

100% 

30% บจ. เอสแอลวี รีเทล   

หมายเหตุ : *ปัจจบุนั Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) และบมจ. วีจีไอ (“วีจีไอ”) ถือหุ้นอยู่ใน Titanium Compass Sdn. Bhd. (“TCSB”) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 19 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดของ TCSB ตามลําดบั โดยหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 11 ที่ PBSB ถืออยู่ใน TCSB และหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 19 ที่วีจีไอถืออยู่ใน TCSB เป็นการถือแทนและเพื่อประโยชน์ของ VGI Global 

Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ตามสญัญาทรัสต์ ฉบบัลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 ระหว่าง PBSB และ VGM และสญัญาทรัสต์ ฉบบัลงวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 ระหว่าง วีจีไอ และ VGM  ตามลําดบั ทัง้นี ้เนื่องจากการโอนหุ้นใน TCSB ให้กบั VGM ตดิข้อจํากดัการโอนภายใต้สญัญาสมัปทาน โดย PBSB และวีจีไอจะดําเนินการขายหุ้นใน TCSB ดงักล่าวให้แก่ VGM ตามมูลคา่หุ้นที่ตราไว้ของ 

TCSB เมื่อได้รับอนญุาตให้ดําเนินการดงักลา่วจากผู้ให้สมัปทาน ปรับปรุงล่าสดุ  : ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 


