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BTS GROUP - a carbon neutral company
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วามยัง
่ ยนเปนราก านทางปรัช า นการดาเนินงาน รุ กิจของกลุมบริ ท
ั เรามี วามมุงมัน
่ ทีจ
่ ะปกปอง
สินทรัพยทางเศร กิจ สิ่งแวดลอม และสัง ม านการดาเนิน ุรกิจที่ยั่งยน โดยบริ ัทฯ ประเมินการ
ดาเนินงานและยดมั่น นการดแลรัก าสิ่งแวดลอม วบ กับ วามรับ ิดชอบตอสัง ม และบริ ารงาน
ตาม ลั ก บรร ั ท ภิ บ าลดวยจริ ย รรมอยางสม่ า เสมอ ตามกรอบการดาเนิ น งานดาน วามยั่ ง ยน
(
รอ
) และแมวาการ ดรับการยอมรับ
และรางวัลตาง จะ ม ชเปา มาย ลัก แตเรามี วามภา ภมิ จ น วามพยายามและ วามกาว นาของ
บริ ัทฯ นการ ดรับการยอมรับ นดานการดาเนิน ุรกิจที่ ยั่งยนทั้ง นระดั บประเทศและระดั บสากล

บีทีเอส กรุป บริษัท นกลุม นสงทางราง หง รก ล หงเดี
ที ดรับรอง าเปนบริษัททีมีการปลอ ารบอน ดออก ดสุท ิเปน น
เรารสกเปนเกี ย รติ อ ยางยิ่ ง ที่ ดเปนบริ ษั ท นกลุ ม นสง หง รก ล หงเดี ที ดรั บ การรั บ รอง าเปนบริ ษั ท
ทีมีการปลอ ารบอน ดออก ดสุท ิเปน น หรอ
(โดย ดรับ
การรับรองจากอง การบริ ารจัดการกาซเรอนกระจกแ งประเทศ ทย) วามสาเรจนี้เปน ลมาจากแ น วามยั่งยน
ทาง รุ กิจและ วามพยายามอยางตอเน่อง นการลดการปลอยกาซ ารบอน ดออก ซด วบ ปกับการดาเนิน นแ น
เพ่อชดเชยการปลอย ารบอน ดออก ซด โดยการเขารวมโ รงการ ารบอนเ รดิตกับโ รงการ ลิตพลังงานชีวมวล
ของมิตร ล (มิตร ล บโอ-เพาเวอร) วามรวมมอนีส
้ ะทอน เ นถง วามมุงมัน
่ ของบริ ท
ั ฯ นการลด ลกระทบของ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภมิ อ ากาศอยางยั่ ง ยน นข ะเดี ย วกั น เรายั ง เปนสวน น่ ง นการชวยทา ประเทศ ทย
บรรลุการมีส วนรวม นการลดกาซเรอนกระจก นระดับประเทศตามขอตกลงดานสภาพภมิอากาศของกรุงปารีส

GLOBAL RANKED
COMPANY
IN TRANSPORTATION SECTOR

บีทีเอส กรุป
นาอันดับหนง นกลุมอุ สาหกรรม มนา ม
ล โ รงสราง ้น านดาน มนา ม อง
(
ล เปนบริษัทเดี ที ดรับราง ัล

RECIPIENT

)

บริ ัทฯ รสกยินดีเปนอยางยิ่งที่ ดรับการ ัดเลอกจากดัชนี วามยั่นยนของดาวโจนส (
) นกลุมตลาดเกิด ม
เปนระยะเวลา 3 ปติดตอกันตัง
้ แตป 2561-2563 โดยเฉพาะ นปนี้ บริษท
ั
ดรับการจัดอันดับ หเปนอันดับหนง องโลก
นหม ดอุ สาหกรรม มนา ม ล โ รงสราง น
้ านดานการ มนา ม (กลุม
) โดยเราเปนบริ ท
ั ขนสงทางราง
แ งเดียวของ ทยที่ติดอันดับ นสมาชิกดัชนี
ซ่งเปนที่ยอมรับ นระดับโลก นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยัง ดอย น
2021 และเปนเพียงบริษท
ั เดี ที ดรับราง ล
ั ร ดับ
โด ดรับอันดับ
จากทั้งหมด
บริษัท นกลุม
ทั้งนี้ การประเมิน วามยั่งยนขององ กรทั่วโลกที่จัดโดย
ประกอบดวย
บริ ัททั้ง มด 7 033 บริ ัท (จาก 61 อุตสา กรรม) ซ่งมีเพียง 70 บริ ัทที่ ดรับการ ัดเลอก นระดับ
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บริษัททีมีการปลอ ารบอน ดออก ดสุท ิเปน น
บริ ท
ั นกลุมขนสงทางรางแ งแรกและแ งเดียวที่ ดรับรองวา
เปนบริ ัทที่มีการปลอย ารบอน ดออก ซดสุท ิเปนศนย
(รับรองโดยอง การบริ ารจัดการกาซเรอนกระจก
แ งประเทศ ทย)

อันดับ นดัชนี าม ัง น องดา โจนส (
)
ดรับการ ัดเลอก อย นดัชนี
เปนระยะเวลา 3 ปติดตอกัน
(2561-2563) และ ดรับการจัดอันดับ 1 ของโลก
นกลุมการขนสงและโ รงสรางพ้น านดานการ มนา ม
(กลุม
)

ราง ัล าม ัง นร ดับ
นหม ดอุ สาหกรรม
มนา ม ล โ รงสราง ้น านดานการ มนา ม (
)
ดรับการ ัดเลอก อย น
2021 และเปนบริ ัทเพียงแ งเดียวที่ ดรับการจัดอันดับ
นกลุม

เปนสมาชิกดัชนี
ดรับการ ัดเลอก เปนสมาชิกของดัชนี
4
เปนปที่ 4 ติดตอกัน

เปนสมาชิกดัชนี
ล ดรับการจัดอันดับ
าม ัง นร ดับ
(
)
เปนระยะเวลา 4 ปที่ ดรับการจัดอันดับ เปนบริ ัทชั้นนา
โดย
นตลาดเกิด ม โดยมีอันดับ นดานการดาเนินงาน
วามยั่งยนอยที่ระดับ
(2563)

ราง ัลร ดับ
เปนระยะเวลา 2 ปที่ ดรับรางวัล
ระดับ
(2562-2563) และเปน น่ง นบริ ัทระดับแนว นา นประเทศ ทย
ที่ ดรับการยอมรับอันทรงเกียรตินี้

รา ชอหุน ัง น
(
หรอ
)
เปนระยะเวลา 2 ปติดตอกันที่ ดรับการ ด
ั เลอก อย น
โดยตลาด ลักทรัพยแ งประเทศ ทย (2562-2563) และเปน น่ง น
บริ ัทจดทะเบียน นประเทศ ทยที่มี ลการดาเนินงาน
ดาน วามยั่งยนที่โดดเดน

ดรับการ ัดเลอก อย น
100
(บริ ัท 100 อันดับแรกที่มี ลการดาเนินงานดาน วามยั่งยน
ที่โดดเดนจากบริ ัทจดทะเบียนทั้ง มด 803 บริ ัท)
โดย ดรับการจัดอันดับจาก นวยงานดาน วามยั่งยน
ของสถาบัน ทยพั น

ราง ัลการเปดเ
อมล าม ัง น
ปร จาป
รางวัลการเปดเ ยขอมล วามยั่งยนประจาป 2563
จากสถาบัน ทยพั น จากการเปดเ ย ลการดาเนินงาน
ดาน วามยั่งยนของบริ ัทอยางโปรง ส
นรายงาน วามยั่งยน

ลปร เมินร ดับ ดา หรอ อดเ ี ม
นดาน รรมา ิบาล
ดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมตอตาน อรรัปชัน
ของภา เอกชน ทยและ ดรับการประเมิน นระดับ 5 ดาว
รอ ยอดเยี่ยม นการกากับดแลกิจการ
เปนปที่ 9 ติดตอกัน
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1

นาที

บีทีเอส กรุป

ใน 1 นาที

บริ ษั ท บี ที เ อส กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) (บี ที เ อส กรุ ป) เปนกลุ มบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการใชประโยชนจากการเขาถึงขอมูลเครือขาย
ระบบขนสงมวลชนและสือ
่ โฆษณา รวมทัง
้ การรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษท
ั ตาง ๆ
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล คาทางธุ ร กิ จ แกกลุ มบริ ษั ท และพั น ธมิ ต รของเรา ผานการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ใน 3 แพลตฟอรม ไดแก

และ
ประจําป 2563/64

รา ดจากการดาเนินงาน

34,938 ลานบาท
กา รจากรา การทีเกิด ้นเปนปร จากอน าเสอมรา า
า ัดจาหนา ดอกเบี้ ล าษี

8,800 ลานบาท

กา รสุท ิจากรา การทีเกิด ้นเปนปร จา

3,738 ลานบาท
จาน น นักงาน

5,088
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MOVE
ุ กิจร บบ นสง
ร
ม ลชนทางราง

ุรกิจทีนอกเหนอจาก
ร บบ นสงม ลชนทางราง

จาน นร ทาง
ทีอ า
บีทีเอส กรุป

สนามบินนานาชา ิอ เ า
ล เมองการบิน

135 กม
จาน นร ทาง
ทีเปดดาเนินการ ล

ทางหล ง ิเ ษ
ร ห างเมอง
เสนทาง

70 กม

ัน

800,000
น

(กอนโร โ

ิด

ร บาด)

M6

รถไฟฟาสายสีเขียวทุกสถานีและ
รถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1
เปดใหบริการแลว

การกอสรางโ รงการร
สา สีชม ล สา สีเหลอง

จาน น โด สารรา
น ุรกิจ MOVE

บางปะอิน – นครราชสีมา

M81

า

บางใหญ – กาญจนบุรี

สาเรจ ป ล

75%
MIX
อันดับ

1

อมลทีสามาร เ า ง ด

หบริการสอโ ษ านอกบาน

>50 ลานรา

จาน นบั ร รบบิท

จาน น ชบริการ รบบิท ลนเ

14.2 ลาน บ

การ

8.2 ลานรา

MATCH
กา รจากการ า ทีดิน

1.6

ันลานบาท

ัน มิ รทาง ุรกิจ

04

ป รก

ส่อโ

ปที านมา

BUILD

EXPAND

การบุกเบิก

การขยายตัวทาง ุรกิจ
อยางมีนัยสำ ั

บริการรถ

แพลต อรมภาย ต บีทีเอส กรุป

นาการ องกลุมบริษัท

ารายแรก

าแบบดั้งเดิม

การขยายเสนทางรถ
สายตาง
2
การ วบรวมกิจการ

วามพรอมของ

ั

า

05

MOVE
- -

ป างหนา

CONQUER
MIX

านขอมล
มารเกตติ้ง โซลชั่นส

MATCH

พัน มิตรทาง ุรกิจ

สารบั

1

บทนำ
11
12
13
14
15
16

จุดมุงหมายและกลยุทธของเรา
าพรวมกลยุทธ 3
สารจากประธานกรรมการ
ประวัติความเปนมา
พั นาการสําคัญ
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

ลักษ

2

11
13
15
1
23

การปร กอบ ุรกิจ

2 1 าพรวมกลุมบริษัทบีทีเอส
2 2 โครงสรางรายได
23
24
25
2 6 โครงสรางกลุมบริษัทบีทีเอส

3

โ รงสรางอง กร ล
31
32
33
34
35

4

คณะกรรมการบริษัท
คณะผูบริหาร
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
นโยบายการจายเงินปนผล
ขอพิพาททางก หมาย

26
2
32
4
54
5

อหุน
61
63
64
6

า ร ม ุรกิจ
4 1 าพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ
4 2 กลุมบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
4 3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
4 4 การวิเคราะหและคําอธิบายของ ายจัดการ

2
1
1 2

5

การกำกับด ลกิจการ
51
52
53
54

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
รายงานผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ
การควบคุม ายในและรายการระหวางกัน

12
134
146
16

งบการเงิน
6 1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
6 2 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
6 3 งบการเงิน
6 4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

6
1 6
1
1 3
2

7

อมลอน
1
2
3
4

ขอมูลบริษัท
ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหาร
ในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
5 ขอมูลกรรมการของบริษัทยอย
6 คํานิยาม

331
332
341
356
35
36

1
บทนำ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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1.1

จุดมุงหมา

ล กล ุท

องเรา

ิสั ทั น

การ บริ ก ารแก ชุ ม ชนด วยโซลชั่ น ส ที่ ยั่ ง ยนและมี เ อกลั ก
เฉพาะตัว ซ่งจะชวยสงเสริมและยกระดับ ุ ภาพชีวต
ิ ของประชาชน

ัน กิจ

เรามุ งมั่ น ที่ จ ะพั นาระบบโ รงสรางพ้ น านที่ รอบ ลุ ม และ
แพลต อรมที่ ลาก ลาย รวมทั้งสรางสรร การ บริการที่มี
ุ ภาพตอชุมชนของเราดวยแนวทางที่ยั่งยน

านิ ม

การสงมอบ าม ง อ จ หลก า
วามสาเรจของเราข้นอยกับ วามสามารถของเรา นการพั นา
วามสัมพัน กับลก า ยนยาว ซ่งการทีจ
่ ะสาเรจ ด ตองเกิดจาก
การรับ ง เขา จ และ าดการ
วามตองการของลก า และ
สงมอบสิน า รอบริการที่ตอบสนอง วามตองการเ ลานั้น ด
เราเปนอง กรทีม
่ ี วามเปนมออาชีพ รับ ด
ิ ชอบ โปรง ส และมุงมัน
่
ที่จะตอบสนอง วามตองการของลก าอยเสมอ
การสรางมล า อง อหุน
เรามี วามมุ งมั่นที่จะเพิ่มมล าของ ถอ ุ น านการเติบโตของ
ลประกอบการ และการปรับปรุงประสิท ิภาพ นการป ิบัติงาน
เรามีจุดมุง มายทีจ
่ ะ ลตอบแทนระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนอ่น
ที่มี วามเสี่ยง ลายกันแก ถอ ุนของเรา
การสนับสนุนการเ ิบโ อ าง ัง น
านลก าและมล าของ ถอ ุ นจะเติ บ โตอยางยั่ ง ยนจากการ
ดาเนิน ุรกิจ นแนวทางป ิบัติที่ชวยลด ลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เม่อเปรียบเทียบกับสิน า รอบริการของ แขง
การ ั นาชุมชน
เราเปนสวนสา ั ของชุมชนที่เราดาเนิน ุรกิจอย เรานาเสนอ
โซลชันสทีม
่ เี อกลัก เฉพาะตัวซ่งมีสวนชวยทา ลก ามีจิตสานก
ที่ดีตอชุมชน เราสนับสนุนราย ดและทรัพยากรตาง เพ่อทางาน
รวมกับชุมชนและทองถิ่น นเร่องการศก าและสวัสดิการของเดก
รวมทั้งสงเสริม นดานสุขภาพและ วามเปนอยที่ดีของพนักงาน
และ รอบ รัว

1 1 จุดมุง มายและกลยุท ของเรา
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กล ุท
บีทีเอส กรุ ป ดพั นาและสรางสรร กล ุท เชิงน ั กรรม กล ุท
ทีปร กอบ ปด
ล
โดย ชประโยชนจากเ รอขาย
และ
ที่บริ ัทฯ ริเริ่มมาตั้งแตแรกและ บริการดานนี้แตเพียง เดียว
บี ที เ อส กรุ ป เปน
บริ ก ารโซลชั่ น ส ภาย ตแนว ิ ดการ บงปนการเ า ง
ล อรมของ นวย ุรกิจ
ที่มีเอกลัก
เฉพาะตัว ดวยการแบงปน
การเขาถง นเ รอขาย
(การเขาถง โดยสาร) และเ รอขาย
(การเขาถง
กลุม เปา มายทีก
่ วางและตรงจุด) แกพัน มิตรทาง ุรกิจ
เ รอขาย
เปนแนว ิดที่เราบุกเบิก นดานการเดินทาง เรามุงมั่น นการ
บริการการเดินทางรปแบบ
- เพ่ออานวย วามสะดวก
และ วามปลอดภัยแก ชบริการ โดยมีจด
ุ ประสง เพ่อพั นาสภาพ วามเปนอย
ของ น รวมถงสนับสนุนเปา มายการพั นาที่ยั่งยนโดย (
) ขอ 13
วาดวยการรับมอกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ ดวยการลดการปลอย
ารบอน ดออก ซด
เ รอขาย
ของเรา ดกาว ป กลอีกขั้น นอกเ นอจากการเปนเพียง นา น
การ บริ ก ารส่ อ โ
านอกบาน สการเปน
บริ ก าร 2 โซลชั่ น สแบบ
รบวงจรที่ รอบ ลุม รุ กิจส่อโ
า รุ กิจบริการชาระเงินและ รุ กิจโลจิสติกส
รวมถงการ สม สานการ ช านขอมลที่ชา ฉลาด (
) เพ่อเพิ่ม
ประสิท ิภาพของขอมล นเชิงลกและเพ่อ วามพงพอ จของ ชบริการ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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1.2

า ร มกล ุท

ตลอด 20 ปที่ านมา บี ที เ อส กรุ ป ดสรางและขยาย ุ ร กิ จ ตาง อยางตอเน่ อ ง
เริ่ มตนจากการเปนบริ ั ท อสั ง าริ มทรั พ ยสกลุ มบริ ั ท ที่ ดาเนิ น ุ รกิ จ น ลาก ลาย
อุตสา กรรม ( มนา มขนสงและส่อโ
า) โดยเรา ดสรางแพลต อรมที่แขงแกรง
เพ่อรองรับการปรับเปลี่ยนของบริ ัทฯ และบริ ัท นกลุม รวมถงการขยายตัวทาง ุรกิจ
ที่ มมีที่สิ้นสุด
นับจาก ันนี้ เรามุงห ังจ เปน หบริการโ ลชันส านการ บงปนการเ า ง
ล อรมที ง กรง องเรา ร ม ง าน อมลทีมี ามเ า ั
ล สามาร นามา อ อด ด งจ ช เ ิมมล า ห กกลุมบริษัท ล ัน มิ ร
ทาง ุรกิจ องเรา ดังสโล กน

B R D E RLESS
T R A N S F RM
S LU T I ONS

1 2 ภาพรวมกลยุท 3
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MOVE
หบริการการ มนา ม บบ

อ างสมบร

เพื่อใหบริการการเดินทางดวยรูปแบบการคมนาคมขนสงที่หลากหลาย
อยางไรรอยตอเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของผูคน

MIX
หบริการ
ล ลัง อมล (

(

) โ ลชันส
) ทีมีปร โ ชน

เพื่อใหบริการทางการตลาดในรูปแบบ 2 โ ลูชั่นสที่ครบวงจร
รวมถึงการใชประโยชนสูงสุดจาก านขอมูลแกกลุมบริษัท
และพันธมิตรทางธุรกิจ

MATCH
การ บงปนการเ า ง ล
เ อเ ิมมล าทาง ุรกิจ

อรม

เพื่อสรางโอกาสและความรวมมือทางธุรกิจใหม ๆ ผานการแบงปน
แพลตฟอรมที่เปดกวางของเราแกกลุมบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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1.3

สารจากปร านกรรมการ

นา

ีรี กา จน าสน

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการพั นาเพื่อความยั่งยืน

เรี น ทาน มีส นร ม น

ามสำเรจทุกทาน

ณ ขณะทีผ่ มกำลังเข�ยนสารฉบับนี้ การระบาดของโรคโคว�ด-19
ยังคงสงผลกระทบตอทัง� เศรษฐกิจโลก การดำเนินช�วต� ของผูค น
รวมถึงธุรกิจของเราเปนอยางมาก อยางไรก็ดี เราไดเห็นความ
คืบหนาของการฉีดวัคซ�นในแตละประเทศที่แตกตางกันไป
ในส ว นของประเทศไทยนั ้ น คาดว า รั ฐ บาลจะสามารถ
ดำเนินตามแผนจัดหาวัคซ�นและฉีดใหประชาชนไดทง้ั หมด
50 ลานคน ภายในเดือนธันวาคม 2564 จากแผนการดังกลาว
ผมคาดวารัฐบาลจะเร�่มผอนคลายมาตรการตางๆ รวมถึง
การรั ก ษาระยะห า งทางสั ง คมและข อ จำกั ด ในการกั ก ตั ว
เพื่อเดินหนาสูการเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บร�ษัทฯ ไดดำเนินมาตรการตางๆ
เพือ่ ปองกันการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 โดยเฉพาะในรถไฟฟา
บีทเี อส ซ�ง่ เปนธุรกิจหลักของกลุม บร�ษทั ตัง� แตการเพิม่ ความถี่
ในการทำความสะอาดขบวนรถไฟฟาและชานชาลา การจัด
เจลแอลกอฮอลเพื่อใหบร�การแกผูโดยสาร รวมถึงการทำงาน
อยางใกลช�ดกับหนวยงานภาครัฐเพื่อตั�งขอกำหนดในการ
สวมหนากากตลอดการเดินทางในระบบรถไฟฟาของเรา กอนที่
มาตรการเหลานี้จะถูกนำไปใชอยางแพรหลายในสถานที่อื่นๆ
นอกจากนี้ เราไดซ�้อกรมธรรมประกันช�ว�ตใหแกแพทยและ
บุคลากรทางการแพทยทั่วประเทศไทยกวา 1.4 ลานราย
ประกอบกับการดูแลความตองการของชุมชน ผานการบร�จาค
กลอง “บรรเทาทุกข สงความสุข” ที่บรรจุสิ่งของจำเปนกวา
40,000 กลอง แกประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคโคว�ด-19 และยังไดบร�จาคเง�นใหกับครอบครัวของ
ผูเสียช�ว�ตจากการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขในการตอสูกับ
โรคโคว�ด-19 อีกดวย

นอกจากการดำเนินมาตรการตางๆ เพือ่ ปองกันการแพรระบาด
ของโรคโคว�ด-19 เรายังไดใชโอกาสในชวงเวลานี้ว�เคราะหและ
ตกผลึกกลยุทธทางธุรกิจของกลุมบร�ษัทสำหรับ 10 ปขางหนา
เพื่อเปนการเตร�ยมความพรอมใหเราสามารถรุกหนาทางธุรกิจ
ไดอยางเต็มทีแ่ ละทันทวงที เมือ่ สถานการณกลับเขาสูภ าวะปกติ
โดยกลยุทธดงั กลาวเร�ยกวา “กลยุทธ 3M” ซ�ง่ เปนการบูรณาการ
แพลตฟอรมธุรกิจ MOVE, MIX และ MATCH ของเรา
เขาไวดวยกัน โดยธุรกิจ MOVE เราตั�งเปาที่จะกาวไปใหไกล
กวาธุรกิจขนสงทางราง สูผ ใู หบร�การดานการเดินทางทีส่ มบูรณ
ดวยการขนสงผูโดยสารตั�งแตเดินทางออกจากบานจนกลับ
ถึงบาน (door-to-door) ผานรูปแบบการเดินทางทีห่ ลากหลาย
ของเรา ในสวนธุรกิจ MIX เราไดผสมผสานขอมูลทีเ่ ปนกรรมสิทธ�์
เฉพาะตัวของเราและขอมูลเช�งลึกเขาไวกบั บร�การ O2O Solutions
ของว�จไ� อ และสำหรับธุรกิจ MATCH นัน� เราไดเปดใหพนั ธมิตร
ทางธุ ร กิ จ ของเราเข า มาใช ป ระโยชน จ ากแพลตฟอร ม และ
เคร�อขายของ MOVE และ MIX เพือ่ ใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ
รวมกัน โดยกลยุทธ 3M นี้ จะชวยใหเราสามารถขยายธุรกิจ
สูต ลาดใหมๆ ภายใตแนวทางการดำเนินธุรกิจรวมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่หลากหลาย ซ�่งนอกจากจะเปนการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจแลว ยังเปนการเพิ่มความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงไดดียิ่งข�้นอีกดวย
หากกลาวในฐานะของบร�ษัท เราตองหมั่นปรับตัวอยูเสมอ
เพื่อใหเทาทันและรับกับสถานการณโลกรอบตัวที่เปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา และการปรับเปลี่ยนกลยุทธในครั�งนี้ก็ไมได
เปนครั�งแรกของบร�ษัทฯ อยางไรก็ดี การปรับเปลี่ยนในครั�งนี้
ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถของบร�ษทั ฯ ในการปรับเปลีย่ น
รูปแบบทางธุรกิจซ�ง่ ไดกา วขามขอบเขตธุรกิจเดิมทีเ่ ราดำเนินอยู
กอนนัน� จ�งเปนทีม่ าของสโลแกนใหมของเราอยาง Borderless,
Transform, Solutions

1 3 สารจากประ านกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบีทีเอส กรุป ในป 2563/64
ทีผ่ า นมา บร�ษทั ฯ มีรายไดรวม จำนวน 42.4 พันลานบาท ทรงตัว
จากปกอน กำไรจากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำกอนคาเสื่อม
ราคา คาตัดจำหนาย ดอกเบีย้ และภาษี (Recurring EBITDA)
จำนวน 8.8 พันลานบาท ลดลง 9% จากปกอน และกำไรสุทธ�
จำนวน 4.6 พันลานบาท ลดลง 44% จากปกอน อยางไรก็ดี
บร�ษัทฯ รับรูรายไดจากธุรกิจ MOVE ที่เติบโตอยางตอเนื่อง
โดยเพิม่ ข�น้ 7% จากปกอ น เปนจำนวน 31.4 พันลานบาทในปน้ี
ปจจัยหลักมาจากการเติบโตของรายไดจากการใหบร�การเดินรถ
และซอมบำรุง (O&M) ที่รับรูจำนวน 5.3 พันลานบาท เพิ่มข�้น
42% จากปกอน จากการเปดใหบร�การรถไฟฟาสวนตอขยาย
สายสีเข�ยวเต็มสาย นอกจากนี้ งบแสดงฐานะทางการเง�นของ
บร�ษัทฯ ยังอยูในเกณฑดี ดวยสินทรัพยที่เพิ่มข�้น 23% จาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เปนจำนวน 212 พันลานบาท
พรอมดวยเง�นสดและเง�นลงทุนที่มีสภาพคลอง จำนวน 16.3
พั น ล า นบาทในป น ี ้ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ผลการดำเนินงานที่
แข็งแกรงทามกลางว�กฤติ แตก็ปฏิเสธไมไดวาเราก็ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโคว�ด-19 เชนกัน โดยกำไรสุทธ�
ของว�จ�ไอ ปรับตัวลดลง 31% จากปกอน อยูที่ 980 ลานบาท
ในปน้ี อีกทัง� จำนวนผูโ ดยสารในรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลักยังลดลง
47% จากปกอน อยางไรก็ดี เราคาดวาทั�งผลประกอบการของ
ว�จ�ไอและจำนวนผูโดยสารดังกลาวจะปรับตัวไดดีข�้นพรอมกับ
การฟน ตัวของสถานการณการแพรระบาด สำหรับ ยู ซ�ต้ี ซ�ง่ เปน
บร�ษทั รวมของเรานัน� แมจะไดรบั ผลกระทบอยางมากจากภาพรวม
อุตสาหกรรมบร�การ (Hospitality Industry) ที่ไดรับผลกระทบ
อยางหนักจากการระบาดของโรคโคว�ด-19 แตคาดวาภายหลัง
การอนุมัติปรับโครงสรางบร�ษัทและการเพิ่มทุน จะเปนปจจัย
ที่ชวยใหภาพรวมของ ยู ซ�ตี้ ดีข�้นในป 2564 นี้
ตลอดป 2563/64 เคร�อขายการใหบร�การภายใตธุรกิจ MOVE
ของเราขยายตัวอยางรวดเร็วจากการเปดใหบร�การรถไฟฟา
ส ว นต อ ขยายสายสี เ ข� ย วเหนื อ ครบทั � ง สาย การเป ด สถานี
เซนต ห ลุ ย ส รวมถึ ง การเป ด ให บ ร� ก ารรถไฟฟ า สายสี ท อง
ระยะที่ 1 ซ�่งชวยเพิ่มสถานีบร�การอีก 20 สถานี หร�อคิดเปน
ระยะทางอีก 21 กิโลเมตร ใหแกเคร�อขายธุรกิจทางราง (Rail)
ของเรา ในขณะที่การกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง
(53 สถานี รวม 65 กิ โ ลเมตร) คื บ หน า ไปแล ว กว า 75%
โดยเราคาดวาเมื่อทั�งสองสายเร�่มเปดบร�การอยางเต็มรูปแบบ
ภายในป 2565 จะชวยเพิ่มเคร�อขายการใหบร�การทางราง
ของเราอีกเทาตัว สำหรับแนวโนมการเติบโตของธุรกิจ Non-Rail
นั�นก็นาสนใจเชนเดียวกัน โดยกิจการรวมคาที่บีทีเอส กรุป
เปนหนึง่ ในผูถ อื หุน ไดชนะการประมูลทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
2 เสนทาง (ระยะทางรวม 292 กิโลเมตร) และไดรวมลงนาม
เปนผูพ ฒ
ั นาสนามบินนานาชาติอตู ะเภาและเมืองการบิน ซ�ง่ จะเปน
สนามบินหลักแหงที่ 3 ของกรุงเทพฯ จากโครงการที่กลาวมา
ทัง� หมดนัน� แสดงใหเห็นวาเราไดขยายธุรกิจไปสูโ ครงการคมนาคม
อื่นๆ ครอบคลุมทั�งทางอากาศ ทางน�ำ และทางบก โดยเรา
คาดวาจำนวนผูโดยสารในเคร�อขายของเราจะเพิ่มข�้น
เปนสามเทาภายใน 5 ปขางหนา จาก 8 แสนคนตอวัน
ในป 2563 เปน 3 ลานคนตอวัน ในป 2568
ทางดานธุรกิจ MIX เราพรอมทีจ่ ะพัฒนาความสามารถของ MIX
ใหกาวหนาไปพรอมกับการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลของเรา

14
ซ�่งเปนแพลตฟอรมขอมูลที่มีความเฉพาะตัวของบร�ษัทฯ และ
สามารถนำมาใชงานไดจร�งจากฐานขอมูลของผูโดยสารใน
เคร�อขายธุรกิจ MOVE, กลุมแรบบิท, เคอร�่ เอ็กซเพรส (KEX)
และกลุมพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ดวยพัฒนาการเหลานี้
รวมกับ O2O อีโคซ�สเต็ม ที่สมบูรณ นับเปนปจจัยหนุนสำคัญ
ทีช่ ว ยให ว�จไ� อ ยังคงสามารถรับรูก ำไรไดในป 2563/64 แมจะอยู
ทามกลางว�กฤติก็ตาม นอกจากนี้ การเสนอขายหุนใหมแก
ประชาชนทัว่ ไปเปนครัง� แรก (IPO) ของ KEX ในเดือนธันวาคม
2563 ซ� ่ ง ได ร ั บ การตอบรั บ อย า งล น หลาม ไม ไ ด เ ป น เพี ย ง
ความสำเร็จอันยิ่งใหญของ KEX เทานั�น แตการเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจทีย่ อดเยีย่ มระหวาง KEX กับบร�ษทั ฯ ทีล่ งทุนผานทาง
ว�จไ� อนัน� นับเปนกาวยางและตัวอยางทีส่ ำคัญภายใตการดำเนิน
ธุรกิจของ MATCH อีกดวย
สำหรับการดำเนินธุรกิจ MATCH ของบร�ษัทฯ ตลอดทั้งป
ที่ผานมานั้น เราไดเปดรับบร�ษัทตางๆ เขาสูกลุมพันธมิตร
ทางธุรกิจของเรา (Partnership Community) อาทิ บร�ษัท
ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) (HUMAN), บร�ษทั อาฟเตอร ยู จํากัด
(มหาชน) (AU) และ บร�ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(NOBLE) เปนตน โดยเราเช�่อวาการรวมบร�ษัทที่มีศักยภาพ
เหลานี้เขากับแพลตฟอรมตางๆของเราที่สามารถเขาถึงผูคน
(Reach) ไดเปนจำนวนมาก จะชวยใหเกิดการทำงานและผสาน
ประโยชนรว มกัน (Synergy) รวมทัง� สรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ
เพื่อสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในระยะยาวได ยิ่งไปกวานั�น
เราสามารถสรางประโยชนจากการลงทุนระยะยาวของบร�ษัทฯ
ทีไ่ ดทำไวกอ นหนา โดยเราไดขายทีด่ นิ บางผืนในโครงการธนาซ�ต้ี
และขายหุนสามัญบางสวนในว�จ�ไอ โดยเง�นสดรับจากรายการ
ดังกลาวนัน� นับเปนแหลงเง�นทุนทีช่ ว ยเสร�มสรางความแข็งแกรง
ใหกับงบการเง�นของบร�ษัทฯ ในการควาโอกาสทางธุรกิจและ
การเติบโตตอไปในอนาคต
การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนถือเปนหลักสำคัญที่เรายึดปฏิบัติ
อยูเสมอ โดยในปนี้บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับกลยุทธดาน
สิ่งแวดลอมมากข�้น และผมมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่จะแจง
ใหทกุ ทานทราบวา บีทเี อส กรุป เปนบร�ษทั ดานการคมนาคม
ทางรางแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการ
รับรองการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดสทุ ธ�ใหเปนศูนย
หร�อ Carbon Neutral จากองคการบร�หารจัดการกาซเร�อน
กระจก โดยกอนหนานี้ ความพยายามดานความยั่งยืนของเรา
ยังไดรับการยอมรับจากดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส (DJSI)
ดวยการกาวข�้นเปนอันดับ 1 ของโลก ในหมวดอุตสาหกรรม
คมนาคมและโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และยังไดรับ
ผลการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ใน “ระดับ 5 ดาว”
หร� อ “ดี เ ลิ ศ ” ต อ เนื ่ อ งเป น ป ท ี ่ 9 โดยท า นสามารถศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่บร�ษัทฯ ไดเปดเผยไวในรายงาน
ดานความยั่งยืน ประจำป 2563/64
ความสำเร็จทัง� หมดของเราในปทผ่ี า นมาถือเปนเคร�อ่ งพิสจู นถงึ
การทำงานหนักของพนักงานและผูบร�หารทุกคน ในนามของ
คณะกรรมการบร� ษ ั ท ฯ ผมขอขอบคุ ณ พนั ก งาน ผู  บ ร� ห าร
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ปร�กษา และผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน
อยางสุดซ�ง้ และขอใหทกุ ทานมีความเจร�ญรุง เร�องและมีสขุ ภาพ
ที่ดีในป 2564/65 และปหนาๆ สืบตอไปครับ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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ปร ั ิ

1.4

ามเปนมา

BUILD

2511

2534

กอตั้งบริษัท ธนายง จ กัด (ธนายง)

ธนายงเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย
(ตลท ) ายใตหมวดพั นาอสังหาริมทรัพย

EXPAND

2553

ธนายง ื ้ อ หุ นบี ท ี เ อส ี ใ นสั ด ส วน 4 6 และได
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท บีทีเอส กรุ ป โ ลดิ้งส จ กัด
(มหาชน) (บีทีเอส กรุป)

2552
กม
สถานี

บีทเี อส เี ริม หบริการเดินร ล อมบำรุงร โด สาร
ด น ิ เ ษ (บี อ ารที ) ายใตสั ญ ญาจางผู เดิ น รถ
พรอมจัดหารถโดยสารและสัญญาจางผูบริหารสถานี

2554
5

กม

บีทีเอส ีลงนาม นสั
าการ หบริการเดินร ล
อมบำรุงส น อ า สา สีเ ี
ล เสนทาง
ร
าบี ท ี เ อสสา หลั ก า หลั ง รบกำหนด
สั
าสัมปทาน

สถานี

จ
ี ีอ ง
่ึ เปนบริษท
ั ยอยของกลุมบริษท
ั ไดเ าจดท เบี น
ล ้อ า น ลท โด ชชอ อ

CONQUER

MIX
MATCH

า ุ ร กิ จ ปส ุ ร กิ จ ส อโ ษ า โด การเ า ้ อ
กิ จ การ องบริ ษ ั ท ี จ ี อ จำกั ด (มหาชน) ( ี จ ี อ)
100%

2555

เปดใหบริการสวนตอขยายสายสุขุมวิท

5

MOVE

เปดใหบริการสวนตอขยายสายสีลม

2563

2564 - 2573

บีทีเอส กรุ ป ปรับเปลี นกล ุท หม า
งปร กอบ ดด
ุรกิจ
ายใตสโลแกนใหมของบริษท
ั

กิจการรวมคา ึ่งบีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 35
ได ลงนาม นสั
าร มลงทุ น โ รงการ ั นา
สนามบิ น นานาชา ิ อ เ า ึ ่ ง จะเป นสนามบิ น
นานาชาติเชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3
กิจการรวมคา ึ่งบีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 4
ได เป น ชน ปร ม ลโ รงการทางหล ง ิ เ ษ
ร ห างเมอง เสนทาง ไดแกเสนทาง 6 และ
1
สา สีเ ี
งเหนอ

19
กม

16

สถานี

สา สีทอง

กม
สถานี

เปดใหบริการสวนตอขยายสายสีเขียว งเหนือ
เปดใหบริการรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1

1 4 ประวัติ วามเปนมา

16

2535

2540

2549 - 2551

2542

เกิดวิก ติเ รษ กิจใน ม
ู ิ าคเอเชีย คาเงินบาทออนตัว
ลงถึง 13
เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรั
ในชวงเวลาไมถึง 6 เดือน ง
่ึ สงผลกระทบตอทัง
้ ธนายง
และบี ท ี เ อส ี เนื ่ อ งจากทั ้ ง สองบริ ษ ั ท มี าระหนี ้ ส ิ น
ในสกุลดอลลารสหรั ในสัดสวนที่สูง

ธนายงปรับเปลี่ยนธุรกิจมุ งเนนระบบขนสงมวลชน
ทางราง ายใตบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
จ กัด (บีทีเอส ี) เพื่อเ าลงนาม นสั
าสัมปทาน
จากกรุงเทพมหานคร (กทม ) นการสราง ล บริหาร
ร บบร
า ห ง รก องกรุ ง เท มหาน ร
(ร
าบีทีเอสสา หลัก)

ธนายงและบีทีเอส ีออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการ
ายหลังไดรับผลกระทบจากวิก ติเ รษ กิจใน ม
ู ิ าค
เอเชีย

2556

5

km

4

Stations

บีทเี อส กรุป จดท เบี นกองทุนกองทุนร มโ รงสราง
้ น านร บบ นสงม ลชนทางราง บี ท ี เ อสโกรท
(
) งเปนกองทุ น ร มโ รงสราง ้ น าน
กองทุน รก นปร เท ท โดยกองทุนดังกลาวลงทุน
ในสิทธิการรับรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟาบีทีเอสสายหลัก

บีทีเอส ีลงนาม นสั
อมบำรุงโ รงการร
9

สถานี

2558

บีทเี อส กรุป เสริมความแขงแกรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ผานการเขาลงทุนในบริษท
ั ยู ต
ิ ้ี จ กัด (มหาชน) (ยู ต
ิ )้ี
ในสัดสวนเริ่มแรกที่ 35 6

2560

บีทเี อส กรุป ปรับโ รงสราง น รุ กิจอสังหาริมทรั
โด การโอนกิจการทัง
้ หมดทีเกี กับอสังหาริมทรั
ป ัง
ิ ี้

km

เปดใหบริการรถไฟฟาบีทีเอสสายหลัก

เปดใหบริการสวนตอขยายสายสีลมเพิ่มเติม

2561

Stations

กม

าการ หบริการเดินร
าสา สีทอง ร ที

บีทีเอส ีลงนาม นสั
อมบำรุงโ รงการร
เหนอ ล
ล

เปดใหบริการสวนตอขยายสายสีเขียว งใต
ีจี อ ปรับเปลี นรป บบการดำเนิน ุรกิจจากเดิม
ทีเ่ ปนผูใหบริการสือ
่ โฆษณานอกบานสู หบริการ บบ
(
)
ายใตวิสย
ั ทั น
ใหม
1
นเ อรี เอกเ รส (ปร เท ท )
จ
ี ี อ เ าลงทุน
ึ่งเปนผูน ดานการจัดสงพัสดุในประเท
1

ณ เดือนมีนาคม 2564 ว�จ�ไอ ถือหุน เคอร�่ เอ็กเพรส สัดสวน 18%
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย (IPO) ของ เคอร�่ เอ็กเพรส ในเดือนธันวาคม 2563

าการ หบริการเดินร ล
าส น อ า สา สีเ ี

บริ ษ ั ท ยอย ึ ่ ง บี ท ี เ อส กรุ ป ถื อ หุ นในสั ด สวน 5
ดรั บ สั ม ปทานโ รงการร
าสา สี ช ม ล
สา สี เ หล องจาก การร
า นส งม ลชน
หงปร เท ท (ร ม )

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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ั

1.5

นาการสำ ั
การปรับโ รงสราง ล กล ุท ทาง ุรกิจ หม

นโ บา

ล การจา เงินปน ล นช ง

ปที านมา

ตลอด 20 ปทผ่ี า นมา บีทเี อส กรุป ไดสรางและขยายธุรกิจตางๆ
อยา งตอ เนื่อง เร�่มตน จากการเปน บร�ษัทอสัง หาร�มทรัพย
สูก ลุม บร�ษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม (คมนาคม
ขนสงและสื่อโ ษณา) โดยเราไดสรางแพลตฟอรมที่แข็งแกรง
เพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นของบร�ษทั ฯ และบร�ษทั ในกลุม รวมถึง
การขยายตัวทางธุรกิจที่ไมมีที่สิ้นสุด ทั�งนี้ เราไดพัฒนาและ
ยกระดับเคร�อขายการใหบร�การระบบขนสงมวลชนและ O2O
Solutions ทีม่ เี พียงเราเปนผูค รอบครองกรรมสิทธ�์ จนสามารถ
นำมาใชดำเนินธุรกิจดวยกลยุทธ 3M ซ�่งประกอบดวย MOVE
MIX และ MATCH จากความสามารถของบร�ษัทฯ ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจซ�่งไดกาวขามขอบเขต
ธุรกิจเดิมที่เราเคยดำเนินอยูกอนนั�นเอง จ�งเปนที่มาของ
สโลแกนใหมข องเราอยา ง or erless, Trans orm,
olutions สำหรับขอมูลเพิม่ เติมสามารถศึกษาไดในหัวขอ 2.1
ภาพรวมกลุมบร�ษัทบีทีเอส กรุป

บร�ษัทฯ มีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธ�หลังหักภาษีเง�นไดตามงบการเง�น
เฉพาะกิจการ โดยปกติ บร�ษทั ฯ จะจายเง�นปนผลปละ 2 ครัง� แบงเปน เง�นปนผลระหวางกาล (จากผลประกอบการรอบ 6 เดือน)
ในเดือนกุมภาพันธ และเง�นปนผลงวดสุดทายในเดือนสิงหาคม สรุปผลการจายเง�นปนผลในชวง 3 ปทผ่ี า นมา ดังรายละเอียด
ตามตารางดานลางนี้
1

เง�นปนผลรวม (ลานบาท)
เง�นปนผลตอหุน (บาท)
1
2

6,315
0.48

4,0812
0.31

5,152
0.42

รวมการจายเง�นปนผลพิเศษในเดือนพฤษภาคม 2563 จํานวน 1,973.2 ลานบาทเพื่อเปนการสนับสนุนและดูแลผูถือหุนในชวงการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19
การเสนอจายเง�นปนผลประจําปครั�งสุดทายจํานวน 0.16 บาทตอหุน หร�อคิดเปนเง�นปนผลที่จะจายอีกจํานวนไมเกิน 2,106.9 ลานบาท คํานวณจากกรณีที่มีการใชสิทธ�ตามใบสําคัญแสดงสิทธ� BTS- D ที่ใชสิทธ�ได
เต็มจํานวน ซ�่งจะทําใหบร�ษัทฯ มีหุนที่มีสิทธ�ไดรับเง�นปนผล จํานวนไมเกิน 13,168.2 ลานหุน ข�้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดในหัวขอ 3.7 นโยบายการจายเง�นปนผล
หุนก องบีทีเอส กรุป

ตั�งแตปงบประมาณ 2561/62 ถึง 2563/64 บีทีเอส กรุป ไดออกและ
เสนอขายหุนกูทั�งหมด 3 ชุด แกนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ
ดังนี้

ันออก ราสาร

ราสารหนี้

อันดับเ รดิ
น โนมโด

A/ Negati e
หุนกู จำนวน 9,500 ลานบาท
หุนกูประเภทไมดอยสิทธ� ไมมีประกัน
24 พฤษภาคม 2562 หุน กูเ พือ่ อนุรกั ษสง่ิ แวดลอม ( reen Bond) จำนวน 13,000 ลานบาท A/ Negati e
หุนกูประเภทไมดอยสิทธ� ไมมีประกัน
28 พฤษภาคม 2563 หุน กูเ พือ่ อนุรกั ษสง่ิ แวดลอม ( reen Bond) จำนวน 8,600 ลานบาท A/ Negati e
หุนกูประเภทไมดอยสิทธ� ไมมีประกัน
7 กันยายน 2561

จำน นชุด
(
)

อั ราดอกเบี้
เ ลี

3

3.38%

5

3.41%

5

2.72%

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาการออกและเสนอขายหุนกูไดในสวน “การจัดอันดับความนาเช�่อถือและแนวโนม”
ภายใตหัวขอ 4.1 ภาพรวมตลาดทุนและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ
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MOVE
ุ กิจร บบ นสง
ร
ม ลชนทางราง

ร

าสา สีเ ี

เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บีทเี อสซ�และ กทม. รวมกันเปดใหบร�การสวนตอขยาย
สายสีเข�ยวใต (แบร�ง่ เคหะฯ) อยางเต็มรูปแบบ โดยมีระยะทางรวม 13.0 กม.
จำนวน 9 สถานี
ต อ มาเมื ่ อ วั น ที ่ 9 สิ ง หาคม 2562 ได เ ป ด ทดลองให บ ร� ก ารสถานี แ รกของ
สวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือ (หาแยกลาดพราว) จากนัน� ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ไดเปดทดลองใหบร�การเพิ่มเติมอีก 4 สถานี (ถึงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร)
โดยป จ จุ บ ั น โครงการส ว นต อ ขยายสายสี เ ข� ย วเหนื อ ได เ ป ด ให บ ร� ก าร
ครบทั้งหมด 16 สถานี คิดเปนระยะทาง 19.0 กิโลเมตรเปนที่เร�ยบรอยแลว
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 สถานีเซนหลุยส ซ�่งเปนหนึ่งในสถานีของรถไฟฟา
สายหลัก ไดเปดใหบร�การเปนทีเ่ ร�ยบรอยแลว โดยสถานีดงั กลาวตัง� อยูร ะหวาง
สถานีชองนนทร�และสถานีสุรศักดิ์ ของรถไฟฟาบีทีเอสสายสีลม
ณ ปจจุบัน เคร�อขายและเสนทางรถไฟฟาสายสีเข�ยวครอบคลุมทั้งหมด
60 สถานี ระยะทาง 68 กิโลเมตร ซ�่งจะชวยใหผูโดยสารสามารถเดินทาง
ไดอยางตอเนื่องและครอบคลุม 3 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
และสมุทรปราการ
ร

าโมโนเรลสา สีชม

ล สีเหลอง

เมื ่ อ วั น ที ่ 29 มิ ถ ุ น ายน 2561 โครงการรถไฟฟาโมโนเรลสายสี ช มพู
(แคราย มีนบุร�) และสายสีเหลือง (ลาดพราว สำโรง) ไดรับหนังสือ
แจงใหเร�่มงาน (Noti e to Pro ee ) นับเปนการเร�่มระยะเวลาการกอสราง
ซ�ง่ ภายหลังในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รถโมโนเรลไรคนขับสำหรับโครงการดังกลาว
จำนวน 2 ขบวนแรกไดเดินทางมาถึงประเทศแลว โดยแตละขบวนประกอบดวย
ตูโ ดยสารจำนวน 4 ตู ซ�ง่ สามารถรองรับผูโ ดยสารไดสงู ถึง 40,000 คนตอชัว่ โมง
ตอเสนทาง ทัง� นี้ คาดวารถโมโนเรลทัง� หมดจะเดินทางมาถึงไทยภายในป 2564
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 คณะรัฐมนตร�มีมติอนุมัติโครงการ
รถไฟฟาสวนตอขยายสายสีชมพู (ศร�รัช เมืองทองธานี) โดยไดลงนาม
ในสัญญาแลวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
ร

าสา สีทอง ร

ที

เมือ่ วันที่ 31 กรก าคม 2561 บีทเี อสซ� และบร�ษทั กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที)
ไดเขาลงนามในสั าการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุง (O M) ระยะเวลา
30 ป ของโครงการรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุร� คลองสาน)
โดยภายหลังในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โครงการดังกลาวไดเปดใหบร�การ
อยางเต็มรูปแบบเปนที่เร�ยบรอยแลว
ร

าสา สีสม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจ�กายน 2563 กลุมกิจการรวมคาบีเอสอาร ระหวางบร�ษัทฯ,
บีทเี อสซ� และ บร�ษทั ซ�โน-ไทย เอ็นจ�เนียร�ง่ แอนดคอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน)
(STEC) ไดยื่นประมูลโครงการรถไฟฟาสายสีสม (ตลิ่งชัน มีนบุร�)

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64

19

ุ กิจทีนอกเหนอ
ร
จากร บบ นสง
ม ลชนทางราง

สนามบินนานาชา ิอ เ า

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 กิจการรวมคาบีบีเอส (บีทีเอส กรุป ถือหุน 35%)
ไดยน่ื ขอเสนอเขารวมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอูต ะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก แกกองทัพเร�อ ภายหลังในวันที่ 31 มกราคม 2563 กิจการรวมคา
บีบีเอส ไดเปนผูชนะการประมูลอยางเปนทางการ และไดมีการลงนาม
ในสั าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดย ณ ขณะนี้ กิจการรวมคาดังกลาว
อยูในระหวางการเตร�ยมงานเพื่อยื่นแผนแมบท คาดวาจะสงมอบไดภายในชวง
กลางป 2564
โ รงการทางหล ง ิเ ษร ห างเมอง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กิจการรวมคาบีจ�เอสอาร (บีทีเอส กรุป ถือหุน
40%) ไดยื่นขอเสนอเขารวมลงทุนในโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
แกกรมทางหลวง ทั�งนี้ โครงการดังกลาวแบงออกเปน 2 เสนทาง ไดแก (i)
สายบางปะอิน นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กม. และ (ii) บางใหญ
กาญจนบุร� (M81) ระยะทาง 96 กม. ตอมาเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กิจการ
รวมคาบีจ�เอสอาร ไดเปนผูชนะประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ทั�งสองสาย

MIX
กรก า ม

ว�จ�ไอ ประสบความสำเร็จในการเขาซ�้อหุน 23 ในบร�ษัท เคอรร�่ เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งเปนบร�ษัทชั�นนำอันดับ 1 ที่ดำเนินธุรกิจโลจ�สติกส
ครบวงจร และใหบร�การจัดสงพัสดุไปยังสถานที่ตางๆ การเขาถือหุนในครั�งนี้
ถือเปนกาวสำคัญของว�จ�ไอในการสราง O2O ecosystem ที่ครอบคลุมธุรกิจ
สื่อโ ษณา ธุรกิจบร�การชำระเง�น และธุรกิจโลจ�สติกส
มีนา ม

ว�จไ� อ จัดตัง้ บร�ษทั รวมทุนภายใตชอ่� V I AnyMin Te hnolo y Company
imite รวมกับ AdAsia Holdings (AnyMind) ซ�่งมีสัดสวนการถือหุนโดย
ว�จ�ไอ 49% AnyMind และผูถือหุนอื่นๆ 51% การรวมทุนในครั�งนี้จะเปนการ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีของ AnyMind รวมกับสือ่ โ ษณานอกบานแบบดิจท� ลั
ของว�จไ� อ สงผลใหวจ� ไ� อสามารถนำเสนอสือ่ โ ษณาไดอยางตรงจุดและมีประสิทธ�ภาพ
ทั�งในรูปแบบออฟไลนและออนไลน
ว�จไ� อ เขาลงทุน 18.6 ในบร�ษทั แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (Plan )
ผูใหบร�การสื่อโ ษณานอกบานชั�นนำในประเทศไทย
เมษา น

ว�จไ� อ เขาลงทุน 25 ในบร�ษทั แอด เจาพระยา จำกัด ผูใ หบร�การสือ่ โ ษณา
นอกบานในเร�อและทาเร�อร�มแมน�ำเจาพระยา
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ษ า ม

ว�จไ� อ จัดตัง้ บร�ษทั ว� คลิก เทคโนโลยี จำกัด ซ�ง่ เปนบร�ษทั รวมทุนระหวางว�จไ� อ
และ iClic Interacti e Asia roup Limited (iClic ) โดย iClic ถือหุน 49%
ว�จ�ไอ 30% และผูถือหุนอื่นๆ 21% ซ�่งการรวมมือนี้จะชวยเพิ่มโอกาสทาง
การโ ษณาใหสามารถเขาถึงกลุมผูบร�โภคในประเทศจ�นไดอยางกวางขวาง
สิงหา ม

ว�จ�ไอ จัดตั้งบร�ษัทรวมทุนภายใตช�่อบร�ษัท เอสแอลว� ร�เทล จำกัด ( V)
ซ�่งเปนการรวมลงทุนกับกลุมสหพัฒน ไดแก บร�ษัท สห ลอวสัน จำกัด (60%)
ว�จ�ไอ (30%) และบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) (10%)
ภายหลัง SLV ไดเปดใหบร�การราน ลอวสนั 108 จำนวน 12 แหงบนสถานีรถไฟฟา
บีทีเอสพรอมเปดชองทางการชำระเง�นไรเง�นสดผานบัตรแรบบิท และแรบบิท
ไลนเพย เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางในชำระเง�นแบบไรเง�นสด
มกรา ม

บร�ษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (MACO) ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแก PlanB จำนวน 1,080 ลานหุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนของว�จ�ไอ ใน
MACO ลดลงจาก 33.17% เปน 26.55% ประกอบกับว�จไ� อไดลดจำนวนตัวแทน
ในคณะกรรมการบร�ษัท MACO เหลือ 2 ใน 7 ของตัวแทนทั�งหมด MACO
จ�งเปลี่ยนสถานะจากการเปนบร�ษัทยอย กลายเปนบร�ษัทรวมของว�จ�ไอ
มีนา ม

บร�ษัท แรบบิท แคร จำกัด (เดิมช�่อ บร�ษัท แรบบิท อินเตอรเน็ต จำกัด) ซ�่งเปน
บร�ษัทยอยของว�จ�ไอ ไดขยายธุรกิจนายหนาประกันภัยโดยเขาลงทุน 100%
ในบร�ษัท เอเช�ยไดเร็ค อินชัวรันส โบรคเกอร จำกัด ผูประกอบธุรกิจนายหนา
ประกันว�นาศภัยทางออนไลนและเทเลเซลล
บร�ษทั บีเอสเอส โ ลดิง้ ส จำกัด ( H) บร�ษทั รวมของว�จไ� อ ลงนามสัญญา
เพื่อจัดตั้งบร�ษัทรวมทุนภายใตช�่อ บร�ษัท แรบบิท แคช จำกัด โดยเปน
การรวมมือระหวาง BSSH (77%) บร�ษทั อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) 18% และบร�ษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) (5%) เพื่อใชประโยชน
จากการนำขอมูลและเทคโนโลยีของกลุมบร�ษัทฯ รวมกับเคร�อขายตางๆ ของ
พันธมิตรเพื่อสรางโซลูชันสทางการเง�นใหแกผูบร�โภคในการเขาถึงแหลงเง�นทุน
ไดงายและปลอดภัย

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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MATCH

ัน มิ รทาง ุรกิจ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใตช�่อยอ EX ทั�งนี้การเสนอขายหลักทรัพยใหม
แกประชาชนเปนครัง� แรก (IPO) จำนวน 300 ลานหุน ณ ราคา 28.00 บาทตอหุน
ในครั � ง นี ้ ทำให KEX สามารถระดมทุ น ได ท ั � ง สิ ้ น 8.1 พั น ล า นบาท ทั � ง นี ้
ความรวมมือกันระหวาง KEX, บีทเี อส กรุป และว�จไ� อ จะสงผลใหเกิดประโยชน
รวมกันจากการใชเคร�อขายการขนสงพัสดุของเคอร�่ เอ็กซเพรส, จำนวนผูร บั ชมสือ่
ของว�จไ� อจากการใหบร�การแบบออฟไลนสอู อนไลน (Offline-to-Online solutions)
รวมถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอีคอมเมิรซ
การ ้อ ล จำหนา ทีดิน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บร�ษัทฯ จำหนายเง�นลงทุนในเบยวอเตอร
ซ�ง่ เปนบร�ษทั รวมทุนในสัดสวน 50 50 ระหวางบร�ษทั ฯ และบร�ษทั รัชดา แอสเซทส
จำกัด ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบร�ษทั แกรนด คาแนล แลนด จำกัด (มหาชน) ( LAND)
โดยการขายหุนสามั ทั้งหมด (จำนวน 50,000 หุน หร�อคิดเปน 50 ของ
หุน ทัง้ หมดของเบยวอเตอร) และโอนสิทธ�เร�ยกรองในเง�นกูย มื ทัง� หมดของบร�ษทั ฯ
ที่มีตอเบยวอเตอร ใหแกบร�ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) โดยมี
มูลคารวมของเง�นลงทุนทีจ่ ำหนายจำนวน 7,698.7 ลานบาท ซ�ง่ บร�ษทั ฯ จะนำเง�น
ที่ไดรับจากการทำธุรกรรมดังกลาวไปใชสำหรับธุรกิจและโครงการอื่นๆ จาย
เง�นปนผลหร�อเปนทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 บีทีเอส กรุป เขาซ�้อหุนสามั ทั้งหมดในบร�ษัท
หมอช�ต แลนด จำกัด จาก STEC ในราคาซ�้อขายรวมทั�งสิ้น 4,450 ลานบาท
ภายหลังการเขาซ�อ้ หุน ทัง� หมดดังกลาว บีทเี อส กรุป จะเขาลงทุนเปนจำนวนเง�น
ประมาณ 9,940 ลานบาท (ระยะเวลา 4 ป) ในโครงการหมอช�ต คอมเพลกซ
ซ�ง่ เปนอาคารประเภทอเนกประสงค (Mi ed-Use Building) ทัง� นี้ บร�ษทั ฯ ตัง� ใจ
จะใชอาคารดังกลาวเปนอาคารสำนักงานใหญแหงใหมเพื่อรองรับการขยายตัว
ของกลุมบร�ษัท โดยคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2567
เดือนธันวาคม 2563 บีทีเอส กรุป ขายที่ดินบางสวนที่ธนาซ�ตี้ ใหแกบร�ษัท
รวมทุนระหวาง SPI (41%), บร�ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) (40%)
และบร�ษัทฯ (19%) โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000 ลานบาท ทั�งนี้ บร�ษัทฯ
บันทึกกำไรสุทธ�หลังหักภาษีจากการทำธุรกรรมดังกลาว จำนวน 1,593 ลานบาท
ในไตรมาส 3 ป 2563/64
ุรกิจอสังหาริมทรั

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนของ ยู ซ�ตี้ มีมติอนุมัติ
ธุรกรรมตางๆ อาทิ (i) การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามั และหุนบุร�มสิทธ�
ทีต่ ราไวของ ยู ซ�ต้ี โดยการรวมหุน ทีอ่ ตั ราสวน 100 1 สงผลใหมลู คาหุน สามัญ
และหุน บุรม� สิทธ�ทต่ี ราไวดงั กลาว เพิม่ ข�น้ เปน 100 บาทตอหุน จากเดิมที่ 1 บาท
ตอหุน ทั�งนี้ ยู ซ�ตี้ คาดวาการรวมหุนดังกลาวจะสามารถเพิ่มสภาพคลอง
ในการซ�อ้ ขายหุน ของ ยู ซ�ต้ี ในระยะยาวได (ii) การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ ยู ซ�ต้ี
ผานการจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจำกัดเพื่อไมใหเกิดเศษหุนภายหลังจาก
การรวมหุน และ (iii) การลดทุนจดทะเบียนของ ยู ซ�ต้ี เพือ่ ลางขาดทุนสะสมและ
สวนต่ำกวามูลคาหุนในงบการเง�นเฉพาะกิจการของ ยู ซ�ตี้ สงผลใหมูลคาหุน
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นาการสำ ั

ที่ตราไวลดลงเปน 3.20 บาทตอหุน จากเดิมที่ 100 บาทตอหุน ทั�งนี้ การทำ
ธุรกรรมดังกลาวจะเปนปจจัยสำคัญในการสรางแรงดึงดูดใหนักลงทุนที่สนใจ
เขามาลงทุนในหุน ของ ยู ซ�ต้ี ไดในอนาคต และนำไปสูก ารสรางมูลคาใหกบั หุน ของ
ยู ซ�ตี้ ในระยะยาว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ยู ซ�ตี้ลงนามในสั าขายหุนทั้งหมดของ
หมอช�ตแลนดใหกับ TEC ในราคาขายรวมทั�งสิ้น 4,320 ลานบาท โดยเง�น
ที่ไดรับจากการขายหุนดังกลาวจะนำมาใชในการพัฒนาโครงการอื่นของ ยู ซ�ตี้
ในอนาคตและใชชำระหนี้บางสวนใหแกเจาหนี้สถาบันการเง�นของ ยู ซ�ตี้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ยู ซ�ตี้ ไดลงนามในการเขาซ�้อขายหุนสามั
ในกิจการโรงแรม (ar ona Hotel port olio) ซ�่งประกอบดวยสัญญาเชา
ดำเนินงานโรงแรม 17 แหง (มีหอ งพักรวม 1,792 หอง) และสัญญาเชาดำเนินงาน
2 โรงแรมใหม (มีหองพักรวม 251 หอง) ทั�งนี้ โรงแรมทั�งหมดตั�งอยูในประเทศ
เยอรมนีและสว�ตเซอรแลนดภายใตแบรนด arcona และ Steigen erger
เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ยู ซ�ต้ี ไดลงนามในสั าแกไขของโครงการ
พั นาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีรอยชักสาม โดยมีแผนพัฒนาโครงการนี้
ใหเปนโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มีจุดเดนจากที่ตั�งที่เปนพื้นที่ประวัติศาสตร
มีอาคารโบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 5 ร�มแมนำ� เจาพระยา ในยานเจร�ญกรุง ทัง� นี้
โครงการดังกลาวไดทำการทำการขุดคนทางโบราณคดีแลวเสร็จเปนทีเ่ ร�ยบรอยแลว
และเร�่มการกอสรางเมื่อกุมภาพันธ 2564 โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป 2568
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19
ซ�ง่ สงผลกระทบในทางลบอยางมีนยั สำคัญตอฐานะทางการเง�น ผลการดำเนินงาน
และกระแสเง�นสดในปจจุบันและในอนาคตของยู ซ�ตี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของยู ซ�ต้ี จ�งเห็นชอบใหเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของยู ซ�ต้ี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
การจำหนายไปซ�่งทรัพยสินของยู ซ�ตี้ และบร�ษัทยอยจำนวน 39 รายการ ตอมา
เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของยู ซ�ต้ี ไดมมี ติเปลีย่ นแปลง
และเพิม่ เติมรายละเอียดของการจำหนายทรัพยสนิ ของยู ซ�ต้ี รายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถดูไดที่
. . .
2 2 12 2 13 71 .
และ
. . .
2 21 1 21 3 7 .
ุรกิจอาหาร

เมื่อวันที่ 10 กรก าคม 2561 บร�ษัทฯ ไดจัดตั้งบร�ษัท เทอรเทิล ทเวนตี้ทร�
จำกัด เปนบร�ษทั ยอยใหม โดยมีทนุ จดทะเบียนเร�ม่ ตน 350 ลานบาท แบงเปน
หุน สามัญจำนวน 3.5 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 100 บาท โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อประกอบธุรกิจบร�หารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเคร�่องดื่ม รวมถึง
ลงทุนในธุรกิจรานอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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1.6

อมลทางการเงินทีสำ ั
(ปรับปรุง หม)

งบกำ ร าดทุนเบดเสรจ (ลานบาท)

รายไดรวมจากการดำเนินงาน
รายไดรวม
กำไรจากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำกอนดอกเบี้ยจาย
ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
กำไรสุทธ�หลังหักภาษีจากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำ
กำไรสุทธ�-สวนที่เปนของผูถือหุนใหญของบร�ษัทฯ
งบ สดง าน ทางการเงิน (ลานบาท)

สินทรัพยรวม
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
หนี้สินสุทธ�
หนี้สินสุทธ� (Ad usted)
สวนของผูถือหุน
งบกร สเงินสด (ลานบาท)

เง�นสดสุทธ�จาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
รายจาย ายทุน
เง�นปนผล
รา การ อหุน (บาท หุน)

กำไรตอหุน
เง�นปนผลตอหุน
มูลคาทางบัญช�ตอหุน

อั ราส นทางการเงิน

อัตรากำไรขั�นตนจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำกอนดอกเบี้ยจาย
ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (%)
อัตรากำไรสุทธ�จากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำ (%)
อัตราหนี้สินสุทธ� (Ad usted) ตอทุน (เทา)
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อมลหลักทรั

ันที

มีนา ม

มูลคาหุนที่ตราไว (บาท/หุน)
ราคาหุน (บาท)
หุนที่ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว (ลานหุน)
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท)
1

34,938
42,379
8,800

37,169
42,242
9,642

46,028
47,299
6,137

12,650
17,915
5,670

7,475
9,982
3,531

3,738
4,576

4,776
8,162

3,565
2,873

2,515
4,416

1,417
2,003

173,100 144,398 106,058
3,226
4,021
9,458
85,333 68,454 37,711
70,892 53,784 17,129
67,246 52,310 46,364

93,631
15,095
23,215
6,064
45,182

212,062
3,829
109,634
97,164
76,037

(19,712) (14,107) (15,503)
(13,130) (16,345) (15,301)
4,081
6,513
5,306
4,0811

(9,929)
(1,495)
4,876

(4,082)
(1,392)
4,026

0.35
0.311
0.31
5.78

0.65
0.48
5.32

0.24
0.42
4.42

0.37
0.35
3.91

0.17
0.34
3.82

18.1%
25.2%

18.4%
25.9%

12.8%
15.7%

34.2%
44.8%

44.6%
47.2%

9.6%
1.28
3.51
2.8%
7.5%

11.3%
1.05
4.27
5.6%
14.8%

6.6%
1.03
4.38
2.8%
7.2%

22.8%
0.37
3.31
4.8%
10.5%

22.1%
0.13
4.55
2.8%
4.9%

4.00
9.65
13,161
127,004

4.00
4.00
9.10
11.00
13,154 11,845
119,704 130,299

4.00
4.00
8.35
8.45
11,940 11,935
99,702 100,851

การจายเง�นปนผลประจำป 2563/64 งวดสุดทายจำนวนไมเกิน 2,106.9 ลานบาท ในจำนวนหุน ละ 0.16 บาท ข�น้ อยูก บั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ประจำป ในวันที่ 19 กรก าคม 2564

24

1 6 ขอมลทางการเงินที่สำ ั

รา ดร มจากการดำเนินงาน
(ลานบาท)

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

สินทรั ร ม
(ลานบาท)

2559/60

2560/61

กำ รจากรา การทีเกิด ้น
เปนปร จำกอนดอกเบี้ จา
าษี
าเสอมรา า ล า ัดจำหนา
(ลานบาท)

2559/60

2560/61

2561/62

หนี้สินสุท ิ (
(ลานบาท)

2561/62

2562/63

2560/61

)

2561/62

2559/60

2560/61

2561/62

อั ราหนี้สินสุท ิ (
(เทา)

2562/63

กำ ร อหุน
(บาท/ ุน)

2559/60

2560/61

2561/62

อหุน ห

2562/63

) อทุน

2562/63

เงินปน ล อหุน
(บาท/ ุน)

1

อั รากำ รสุท ิจากรา การทีเกิด ้น
เปนปร จำ
( )

2559/60

2562/63

กำ รสุท ิ ส นทีเปน อง
องบริษัท
(ลานบาท)

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

2
ลักษ

การปร กอบ ุรกิจ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
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2.1

า ร มกลุมบริษัทบีทีเอส
บริษัท บีทีเอส กรุ ป จํากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ ป) เปนบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ
ใน 3 แพลตฟอรม ไดแก MOVE MIX และ MATCH โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเท ไทย (ตลท ) นอกจากนี้ บีทเี อส กรุป ยังเปนหนึง
่ ในสมาชิกของหุน
ที่อยูในดัชนี
5 อีกทั้งเปนสมาชิกของดัชนี
4
และ

MOVE

DOOR-TO-DOOR

MIX
BRAIN

MATCH
SHARING
ECONOMY

การดาเนิน ุรกิจอ าง ัง นถือเปนหัวใจสําคัญของเรา โดยเรายึดมั่นในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัท ิบาล
ดวยจริยธรรมตามกรอบการดําเนินงานดานความยั่งยืน (
หรือ
) จากการมุงมัน
่ ในการดําเนินธุรกิจอยางยัง
่ ยืน
ตลอดมาของกลุ มบริษัท ทําใหเราไดเปนที่ยอมรับโดยสถาบันชั้นนําหลายแหงทั่วโลก
ในความมุงมั่นสูการเติบโตอยางยั่งยืน

MOVE
แพลตฟอรม MOVE ของเรามุงเนนไปที่การคมนาคมขนสงผูโดยสารในแตละวัน ไมวาจะเปนการขนสงทางราง ทางถนนหร�อ
ทางน�ำ โดยเปาหมายของเราคือการอำนวยความสะดวกแกผูโดยสาร เพื่อใหการเดินทางแบบ door-to-door ของผูโดยสาร
ที่อยูในระบบ MOVE ของเรานั�นสมบูรณอยางไรรอยตอ
ในอดีตเรามุงเนนแตเพียงการขนสงทางราง ซ�่งเราไดเปนทั�งผูพัฒนาและผูใหบร�การโครงขายดังกลาวภายใตรูปแบบสัญญา
ระยะยาว โดยมีผูโดยสารประมาณ 8 แสนคนตอวัน (กอนการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19) ตลอดเสนทางรถไฟฟาระยะทาง
70 กิโลเมตรในเขตกรุงเทพมหานคร ในสวนของการคมนาคมขนสงอื่นๆ นั�น เราเปนผูใหบร�การ หร�อเปนเจาของเคร�อขาย
ที่ครอบคลุมทั�งรถประจำทาง, เร�อดวนขามฟาก, ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และสนามบิน โดยเราคาดวาจำนวนผูโดยสาร
ในระบบของเรา ทั�งในสวนของการขนสงทางรางและการคมนาคมขนสงอื่นๆ จะเพิ่มข�้นเปน 3 ลานคนตอวัน ในป 2568

600,000
400,000
คาดการณจำนวนผูโดยสาร
ตอวัน ในป 2568

30,000

13,000

รถโดยสารดวนพิเศษ
BRT

สมารทบัส

ทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง

20,000

เร�อดวนเจาพระยา สนามบินนานาชาติ
อูตะเภา

2 1 ภาพรวมกลุมบริ ัทบีทีเอส
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MIX
แพลตฟอรม MIX ของเราเปนการผสมผสานระหวางการว�เคราะหขอมูลภายในและกระบวนการหาองคความรูใหมจาก
คลังขอมูลเพื่อใชขอมูลใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาตอธุรกิจหร�อองคกร (หร�อที่เร�ยกวา Data science) เขากันกับการให
บร�การแบบ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโ ษณา ธุรกิจบร�การชำระเง�นและธุรกิจโลจ�สติกส
โดยการให บ ร� ก ารอย า งมี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว และเป น ผู  น ำในตลาดกลุ  ม นี ้ เป น การให บ ร� ก ารผ า นบร� ษ ั ท ย อ ยของเรา
อยาง บร�ษัท ว�จ�ไอ จำกัด (มหาชน) (ว�จ�ไอ) และบร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEX) ซ�่งเปน
บร�ษัทรวมของว�จ�ไอ

>

50

ลานรา การ
อมลทีสามาร เ า ง ด

นอกเหนือจากความสามารถในการเขาถึงลูกคาผาน O2O แลว MIX ยังมีขอมูลที่มีเอกลักษณและมีกรรมสิทธ�์ในขอมูล
หลากหลายประเภทครอบคลุมในหลากหลายประเภทธุรกิจ อีกทั�งยังมีความสามารถในการว�เคราะหขอมูลตางๆ เหลานี้เพื่อ
ใหเกิดประโยชนตอทั�งกลุมบร�ษัท คูคา รวมไปถึงลูกคาของว�จ�ไอ อยางไรก็ดี การบร�หารจัดการและการใชขอมูลตางๆ
เปนไปตามขอก หมายที่กำหนด

MATCH
แพลตฟอรม MATCH ของเราเปนจุดเร�่มตนในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเราใชประโยชนจากความเปนเอกลักษณ
ของแพลตฟอรม MOVE และ MIX ที่เรามีเพื่อสงมอบการเขาถึงฐานลูกคาและขอมูลเช�งลึกที่เพิ่มข�้นแกพันธมิตรของเรา
นอกจากนี้ จากรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย เรายังไดรับผลประโยชนรวมกัน ไมวาจะเปนในรูปแบบสวนแบงรายได หร�อรายได
จากการเปนผูถือหุน (หร�อเง�นปนผล) สำหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดในหัวขอ 2. ธุรกิจ
ัน มิ ร องเรา

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
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2.2

โ รงสรางรา ด

รา ดจากการดำเนินงาน
นป

MOVE

89.9%
MIX

7.5%
MATCH

2.6%

โ รงสรางรา ด

ในป 2563/64 รายไดจากการดำเนินงาน(1) ของบร�ษัทฯ มาจากรายไดจากธุรกิจ MOVE
(รายไดจากการใหบร�การเดินรถในสวนตอขยายสายสีลมและสายสุขุมว�ท สวนตอขยาย
สายสีเข�ยวใตและเหนือ และสายสีทอง รายไดคาโดยสารของรถโดยสารดวนพิเศษ BRT
รายไดจากการใหบร�การติดตัง� งานระบบและจากการจัดหารถไฟฟาสายสีเข�ยวและสายสีทอง
รายไดงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง) คิดเปน
รอยละ 89.9 ของรายไดจากการดำเนินงาน รองลงมาคือ รายไดจากธุรกิจ MIX (รายได
จากธุรกิจใหเชาพืน้ ทีร่ า นคาและใหบร�การสือ่ โ ษณาบนรถไฟฟาบีทเี อส สถานีรถไฟฟาบีทเี อส
กลางแจง อาคารสำนักงาน ดานดิจ�ทัล รายไดจากแรบบิท ร�วอรดสและอื่น ๆ) และรายได
จากธุรกิจ MATCH (รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย รายไดคาเชาและคาบร�การจาก
ธุรกิจอาคารทีพ่ กั อาศัย และรายไดจากโครงการสนามกอลฟธนาซ�ตแ้ี ละสปอรตคลับ รายได
จากธุรกิจรานอาหาร รับเหมากอสราง และอืน่ ๆ) ซ�ง่ คิดเปนรอยละ 7.5 และ 2.6 ของรายได
จากการดำเนินงาน ตามลำดับ รายไดจากการดำเนินงานลดลงรอยละ 6.0 จากป 2562/63
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจ MIX และธุรกิจ MATCH ซ�ง่ เปนผลมาจาก
การแพรระบาดของโรคโคว�ด-19

2 2 โ รงสรางราย ด
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เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 MACO ไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080 ลานหุนใหแก PlanB ตามมติ
ของที่ประชุมว�สามัญผูถ อื หุน ของ MACO เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2563 โดยไดจดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สงผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบร�ษัทใน MACO ลดลงจากเดิมรอยละ 52.12 เปนรอยละ
41.16 ของจำนวนหุน ทีจ่ ำหนายแลวทัง� หมดของ MACO และทำใหกลุม บร�ษทั สูญเสียการควบคุมและไมสามารถสัง่ การกิจกรรม
ที่สำคัญของ MACO ไดอีกตอไป กลุมบร�ษัทจ�งเปลี่ยนการจัดประเภทเง�นลงทุนใน MACO จากเง�นลงทุนในบร�ษัทยอยเปน
บร�ษทั รวมนับแตวนั ที่ 30 มกราคม 2563 นอกจากนี้ เนือ่ งจากกลุม บร�ษทั และ MACO ถือหุน ใน V I lo al Media (Malaysia)
Sdn Bhd รอยละ 25 และรอยละ 75 ตามลำดับ และถือหุนใน V I MACO (Singapore) Pri ate Limited รอยละ 25 และ
รอยละ 75 ตามลำดับ เมือ่ กลุม บร�ษทั สิน้ สุดการควบคุม MACO กลุม บร�ษทั ไดเปลีย่ นการจัดประเภทเง�นลงทุนในทัง� สองบร�ษทั
ดังกลาวจากเง�นลงทุนในบร�ษัทยอยเปนบร�ษัทรวมนับแตวันดังกลาวดวยเชนกัน
ในการเปลี่ยนการจัดประเภทเง�นลงทุน กลุมบร�ษัทไดบันทึกเง�นลงทุนของสวนไดเสียที่กลุมบร�ษัทถืออยูในบร�ษัทดังกลาว
ดวยมูลคายุติธรรม (หลังจากการเปลี่ยนสถานะเง�นลงทุน) โดยแยกแสดงผลการดำเนินงานของบร�ษัทดังกลาวและรับรูกำไร
จากการเปลีย่ นสถานะของเง�นลงทุนดังกลาว เปน “กำไรสำหรับปจากการดำเนินงานทีย่ กเลิก” ในสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปบัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามตารางเปร�ยบเทียบดานลาง

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
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งวดปบั ช�สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2564

2563

2562

งบการเง�นรวม
ลานบาท รอยละ

งบการเง�นรวม
ลานบาท รอยละ

งบการเง�นรวม
ลานบาท รอยละ

รายไดจากการใหบร�การเดินรถ
(รายไดจากการใหบร�การเดินรถในสวนตอขยายสายสีลม
และสุขุมว�ท สวนตอขยายสายสีเข�ยวใตและเหนือ และ
สายสีทอง และรายไดคาโดยสารของรถโดยสารดวนพิเศษ
BRT)

5,372.3

12.7

3,812.7

8.6

2,335.8

4.8

รายไดจากการใหบร�การติดตั�งงานระบบและจากการจัดหา
รถไฟฟ า สายสี เ ข� ย วและสายสี ท อง รายได ง านก อ สร า ง
โครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู และโครงการรถไฟฟ า
สายสีเหลือง

26,028.1

61.4

25,495.4

57.6

37,016.0

75.5

รายไดจากการใหเชาและบร�การโ ษณา
(รายไดจากธุรกิจใหเชาพืน้ ทีร่ า นคาและใหบร�การสือ่ โ ษณา
บนรถไฟฟ า บี ท ี เ อส สถานี ร ถไฟฟ า บี ท ี เ อส กลางแจ ง
อาคารสำนักงาน ดานดิจ�ทัล รายไดจากแรบบิท ร�วอรดส
และอื่นๆ)

2,614.0

6.1

5,866.1

13.3

5,405.8

11.0

รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย
(รายไดจากโครงการธนาซ�ต้ี และทีด่ นิ นอกโครงการธนาซ�ต)้ี

-

-

38.4

0.1

27.6

0.1

รายไดคาเชาและบร�การ
(รายได ค  า เช า และบร� ก ารจากธุ ร กิ จ อาคารที ่ พ ั ก อาศั ย
สนามกอลฟและสปอรตคลับ รายไดจากธุรกิจรานอาหาร
รับเหมากอสราง และอื่นๆ)

923.1

2.2

1,956.8

4.4

1,242.9

2.5

34,937.5

82.4

37,169.4

84.0

46,028.1

93.9

3,136.2
383.3
678.0
847.6
1,978.5
418.0

7.4
0.9
1.6
2.0
4.7
1.0

2,603.6
520.5
3,560.9
405.9

5.9
1.2
8.0
0.9

2,088.8
133.1
328.4
419.1

4.3
0.3
0.7
0.8

42,3 .1

100.0

44,260.3

100.0

รวมรายไดจากการดำเนินงาน(1)
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเง�นปนผล
กำไรจากการขายเง�นลงทุนในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
กำไรจากตราสารทางการเง�น
กำไรจากการขายและปรับมูลคายุติธรรมของเง�นลงทุน
กำไรจากการขายที่ดิน
อื่นๆ
รายไดรวม
(หัก) รายไดซ�่งถูกจัดประเภทเปนกำไรจากการดำเนินงาน
ที่ยกเลิกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการบร�การและการขาย
รายไดจากการใหบร�การรับเหมา
รายไดอื่น
รายไดรวมตามงบการเง�น

48,

.5

-

(1,132.2)
(809.3)
(77.3)

(981.2)
(663.0)
(54.5)

42,3 .1

42,241.6

4 ,2 8.8

100.0

หมายเหตุ
1
รายไดจากการดำเนินงาน ไมรวม รายไดอื่น ดอกเบี้ยรับ เง�นปนผลรับ และรายการที่ไมเกิดข�้นเปนประจำ (Non-recurring Items) ทั�งนี้ รายไดจากการดำเนินงานสำหรับป 2562/63 และป 2561/62 (ปรับปรุงใหม) ยังคง
รวมผลการดำเนินงานของ MACO และบร�ษทั ยอยของ MACO สำหรับงวด 10 เดือนตัง� แตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และสำหรับปตง�ั แตเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ตามลำดับ ในขณะที่
ผลการดำเนินงานดังกลาวถูกบันทึกแยกอยูภ ายใต “กำไรสำหรับปจากการดำเนินงานทีย่ กเลิก” ในงบการเง�น
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2 2 โ รงสรางราย ด

ทรั

สินที ช นการปร กอบ ุรกิจ

ทรัพยสนิ สำคัญทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจของบร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทรั

สิน า รหลักที ช นการปร กอบ ุรกิจ องบริษัท

ล บริษัท อ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทรัพยสนิ ถาวรหลักทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจของบร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม
ไดแก (1) ตนทุนโครงการ และอุปกรณ และ (2) ทีด่ นิ โครงการอสังหาร�มทรัพย และสิทธ�การเชา ดังนี้
นทุนโ รงการ ล อุปกร

รายการทรัพยสินถาวร
ตนทุนโครงการระบบรถไฟฟาสายหลัก
ที่เกี่ยวของกับการขายสื่อโ ษณาและ
การใหเชาพืน้ ทีบ่ นสถานี ธุรกิจ MOVE
อุปกรณ ธุรกิจ MOVE
อุปกรณ ธุรกิจ MIX
อุปกรณ ธุรกิจ MATCH
(ธุรกิจอาหาร)
อุปกรณ ธุรกิจ MATCH
(สนามกอลฟและคลับเฮาส โครงการธนาซ�ตี้)
อุปกรณ อื่นๆ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธ�

มูลคาตามบั ช�
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ลานบาท)

ภาระผูกผัน

สัมปทาน

1,791.6

ไมมี

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

178.1
1,237.4
97.2

ไมมี
ไมมี
ไมมี

เปนเจาของ

202.5

ไมมี

เปนเจาของ

176.9
3,683.

ไมมี

หมายเหตุ ไมรวมอสังหาร�มทรัพยเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจที่อยูในหัวขอ 4.1.2.3 อีกจำนวน 2,999.8 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

โปร กรม อม ิ เ อร ล อ

ร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอย มีโปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร ดังนี้
รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร

ลักษณะกรรมสิทธ�

มูลคาตามบั ช�
(ลานบาท)

ภาระผูกผัน

เปนเจาของ

730.5

ไมมี

หมายเหตุ โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวรธุรกิจ MOVE MIX MATCH ซอฟตแวรระบบบัญช� และซอฟตแวรสำนักงาน เปนตน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สามารถดูไดที่ https //
properties-used-for- usiness-operation

. tsgroup.co.th/u/th/2020/

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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2.3

MOVE

ธุ ร กิ จ
ของเรามุ งหวั ง จะเปนผู ใหบริ ก ารการเดิ น ทางแบบ
แกผู โดยสารดวยรู ป แบบการเดิ น ทาง
ทีห
่ ลากหลายไมวาจะเปนทางราง ทางถนน ทางน้ หรือทางอากา ดวยประสบการณกวา 2 ป เริม
่ จากการเปนผูบุกเบิกรถไฟฟา
บีทีเอส สงผลใหโครงขายรถไฟฟาในปจจุบันของเราขยายตัวเพิ่มขึ้นครอบคลุมระยะทางรวม 135 กม และเพื่อใหบริการ
การเดินทางการเปนไปอยางสมบูรณแบบ รวมถึงเพื่อตอบโจทยการเดินทางตั้งแตกาวแรกถึงกาวสุดทาย (
) ของผู โดยสารโดยสมบูรณ เรายังไดขยายความสนใจไปยังระบบคมนาคมขนสงอื่น ๆ อาทิ รถโดยสาร เรือโดยสาร
ทางหลวงพิเ ษระหวางเมืองและสนามบิน ทั้งนี้ เปาหมายของธุรกิจ
ของเรายังคงมุงเนนการใหบริการที่ปลอด ัย
และอ นวยความสะดวกแกผูโดยสารในการเดินทางในแตละวัน เพื่อยกระดับคุณ าพชีวิตของพวกเคาเหลานั้น

17%

อมลทางการเงินทีสำ ั

2%

(ลานบาท)
รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานขัน้ ตน
กําไรจากรายการทีเ่ กิดข�น้ เปนประจํา
กอนคาเสือ่ มราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบีย้ และภาษี

รายไดธุรกิจ
19%

MOVE

ตามประเภท

62%

ป 2563 64 ป 2562 63 เปลี่ยนแปลง ( )
7%
29,308
31,401
47%
3,618
5,323
28%
6,324
8,120

17.0%
อัตรากําไรจากการดําเนินงานขัน้ ตน (%)
25.9%
อัตรากําไรจากรายการทีเ่ กิดข�น้ เปนประจํา
กอนคาเสือ่ มราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบีย้ และภาษี (%)
รายไดงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง
รายไดจากการใหบร�การติดตั�งงานระบบและจัดหา
รถไฟฟาสําหรับโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเข�ยว

รายไดจากการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงโครงการรถไฟฟาสายสีเข�ยวและสายสีทองระยะที่ 1
ประกอบดวยรายไดจากการใหบร�การติดตัง� งานระบบและจัดหารถไฟฟาสำหรับโครงการรถไฟฟาสายสีทองระยะที่ 1 และรายไดคา โดยสารจาก BRT

12.3%
21.6%
รายไดจากการใหบร�การเดินรถและซอมบํารุง
อื่นๆ

2 3 MOVE

ั

นาการสำ ั
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นป

เปดใหบร�การรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือ (หมอช�ต คูคต 16 สถานี ระยะทาง 19.0 กม.) ครบทั�งสาย เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สงผลใหรายไดจากการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุง (O&M) เติบโต 42.2% จากปกอน
เปน 5,335 ลานบาท
เปดใหบร�การรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุร� คลองสาน 3 สถานี ระยะทาง 1.8 กม.) เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
กลุมกิจการรวมคาบีบีเอส (บีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 35%) ลงนามในสัญญารวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบิน
นานาชาติอูตะเภา กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
คณะรัฐมนตร� (ครม.) อนุมัติผลการคัดเลือกใหกิจการรวมคาบีจ�เอสอาร (บีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 40%)
เปนผูดำเนินการติดตั�งและบร�หารระบบเก็บเง�นโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 2 เสนทาง ไดแก เสน M6
บางปะอิน นครราชสีมา และ เสน M81 บางใหญ กาญจนบุร�
ป 2563/64 ถือเปนอีกปท่ธี รุ กิจ MOVE ของเรามีความกาวหนา
เปนอยางมาก สำหรับธุรกิจระบบขนสงมวลชนทางราง บีทเี อสซ�
และกทม. เปดทดลองใหบร�การสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือ
เพิ่มเติม 4 สถานี (มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร วัดพระศร�
มหาธาตุ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ตอมาในวันที่ 16
ธันวาคม 2563 ไดเปดใหบร�การเพิ่มเติมอีก 7 สถานีที่เหลือ
(วัดพระศร�มหาธาตุ คูคต) ครบทั�งสาย สงผลใหโครงขาย
การใหบร�การรถไฟฟาสายสีเข�ยวของเราครอบคลุมการใหบร�การ
อยางไรรอยตอถึง 3 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
และสมุทรปราการ นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนั�น ยังไดเปด
ใหบร�การรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุร� คลองสาน
รวม 3 สถานี) อีกดวย หลังจากนัน� ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564
สถานีเซนตหลุยส ซ�่งเปนหนึ่งในสถานีของรถไฟฟาสายหลัก
ไดเปดใหบร�การแกประชาชน โดยสถานีดงั กลาวตัง� อยูร ะหวาง
สถานีชองนนทร�และสถานีสุรศักดิ์ อนึ่ง พัฒนาการตางๆ
ในธุรกิจระบบขนสงมวลชนทางรางในปที่ผานมา สงผลให
โครงขายการใหบร�การทางรางของเราเปดใหบร�การแลว
ระยะทางรวม 70 กม. และ 63 สถานี
นอกจากการเปดใหบร�การสายใหมๆ เพิม่ เติมดังทีก่ ลาวมาแลว
ขางตน เรายังมีเสนทางรถไฟฟาที่อยูในระหวางการกอสราง
อีกรวม 64.9 กม. ของรถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลือง
โดย ณ เดือน เมษายน 2564 การกอสรางของทัง� สองโครงการ
ดังกลาวคืบหนาไปแลว 75% เรายังคงคาดวาจะเปดใหบร�การ
หนึง่ ในสองเสนทางนีเ้ ปนบางสวนภายในป 2564 และคาดวา
ทั�งสองเสนทางนี้จะเปดใหบร�การครบทั�งสายไดในป 2565
นอกจากนี้ เรายังเห็นความคืบหนาในสวนตอขยายสายสีชมพู
(ศร�รัช เมืองทองธานี) ซ�่งครม. ไดมีการอนุมัติแลวเมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 และไดลงนามในสัญญากับรฟม.
เปนทีเ่ ร�ยบรอยแลวเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 โดยคาดวา
จะเร�่มการกอสรางภายในป 2564 และจะใชเวลาประมาณ
2.5 3 ปจ�งจะแลวเสร็จ

นอกจากนี ้ เ รายั ง เห็ น ความคื บ หน า ในส ว นของธุ ร กิ จ ที่
นอกเหนือจากระบบขนสงมวลชนทางราง เชนเดียวกัน
โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุมกิจการรวมคาบีบีเอส
(บี ท ี เ อส กรุ  ป ถื อ หุ  น ในสั ด ส ว น 35%) ได เ ข า ลงนามใน
สัญญารวมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา
กับ สกพอ. เปนที่เร�ยบรอย อีกทั�ง เมื่อวันที่ 21 กรก าคม
2563 ครม. ยังไดอนุมตั ผิ ลการคัดเลือกใหกลุม กิจการรวมคา
บี จ � เ อสอาร (บี ท ี เ อส กรุ  ป ถื อ หุ  น ในสั ด ส ว น 40%) เป น
ผูด ำเนินการติดตัง� และบร�หารระบบเก็บเง�นโครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง 2 เสนทาง ไดแก เสน M6 บางปะอิน
นครราชสีมา และ เสน M81 บางใหญ กาญจนบุร�
ท า มกลางสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคโคว� ด -19
ธุรกิจ MOVE ของเรายังคงสามารถสรางรายได จำนวน
31,401 ล า นบาท เพิ ่ ม ข� ้ น 7.1% หร� อ 2,092 ล า นบาท
จากปกอน โดยการเพิ่มข�้นสวนใหญมาจากการเพิ่มข�้นของ
รายได O&M จำนวน 1.6 พันลานบาท จากการเปดใหบร�การ
สวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือครบทั�งสายในเดือนธันวาคม
2563 และการเพิม่ ข�น้ ของรายไดงานกอสรางโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและสายสีเหลือง จำนวน 2.4 พันลานบาท
อยางไรก็ดี สวนแบงกำไรจากเง�นลงทุนใน BTS I ลดลง
อยางมีนัยสำคัญ 72.3% จากปกอน เปน 235 ลานบาท
ในป 2563/64 เปนผลมาจากการลดลงของจำนวนเที่ยว
การเดิ น ทาง (ลดลง 47.3% จากป ก  อ น เป น 124.9
ล า นเที ่ ย วคน) ซ� ่ ง เป น ผลมาจากการแพร ร ะบาดของ
โรคโคว�ด-19 แมจะมีการเปดใหบร�การ 16 สถานีใหมเพิม่ เติม
ในสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือก็ตาม สำหรับอัตราคาโดยสาร
เฉลี่ยนั�น เพิ่มข�้น 2.5% จากปกอน เปน 29.7 บาทตอเที่ยว

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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ลิ

ั

ล บริการ
ุรกิจร บบ นสงม ลชนทางราง (

)

บีทีเอสซ� ใหบร�การระบบขนสงทางราง 2 รูปแบบ
( ) การ หบริการ า

รป บบสั

าสัมปทาน (ร

าสีเ ี

สา หลัก)

บีทีเอสซ� เปนผูรับผิดชอบในงานโยธาทั�งหมด งานระบบรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟา อีกทั�งยังเปนผูใหบร�การโดยสามารถรองรับ
ผูโดยสารไดสูงสุด 50,000 คนตอชั่วโมงตอทิศทาง (PPHPD) เพื่อใหบร�การผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอสสีเข�ยวสายหลักไดอยาง
นาเช�่อถือและปลอดภัย
( ) การ หบริ ก าร า
ส น อ า )

รป บบสั

าการ หบริ ก ารเดิ น ร

ล

อมบำรุ ง (

) (ร

าสี เ ี

สา หลั ก ล

บีทเี อสซ� เปนผูร บั ผิดชอบในการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุง และเปนผูล งทุนในขบวนรถไฟฟาสำหรับสวนตอขยายสายสีเข�ยว
ตลอดจนขบวนรถไฟฟาสำหรับรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลัก รวมถึงรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลักภายหลังหมดสัญญาสัมปทาน
โ รงการร
โ รงการร

า า
าสีเ ี

บีทีเอส

สา หลัก

บีทีเอสซ�เปนผูรับสัมปทานจากกทม. ในการใหบร�การรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลักแตเพียงผูเดียวตั�งแตป 2542 ภายใตสัมปทาน
ความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ป (2542-2572) โดยสายหลัก
ประกอบไปดวยสายสุขุมว�ท (หมอช�ต - ออนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร) และสายสีลม (สนามกี าแหงชาติ - สะพานตากสิน
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร) ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร 24 สถานี หลังจากนัน� ในป 2555 บีทเี อสซ�ไดลงนามในสัญญาการให
บร�การเดินรถและซอมบำรุงโครงการรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลักกับบร�ษทั กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของกทม.
ครอบคลุมระยะเวลา 13 ป (2572-2585) ภายหลังครบกำหนดอายุสมั ปทานในป 2572 ตอมาในเดือนเมษายน 2556 บีทเี อสซ�
ไดขายสิทธ�ในรายไดคาโดยสารสุทธ�ในอนาคตที่จะเกิดข�้นจากการเดินรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลักในชวงระยะเวลาที่เหลือใหแก
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTS I ) โดยบีทีเอสซ�ยังคงเปนผูบร�หารและเดินรถ
ในสวนรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลัก ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ยังลงทุนในสัดสวน 33% ของจำนวนหนวยลงทุนทั�งหมดในกองทุน BTS I
จำน น โด สาร นร บบร
ารางที

าสีเ ี

จาน น โด สาร นร บบร

สา หลัก
าสีเ ี

สา หลัก

ป 255 58 ป 2558 5

จำนวนผูโ ดยสาร (ลานเทีย่ วคน)
218.7
อัตราการเติบโต (%)
1.9%
จำนวนผูโ ดยสารเฉลีย่ ตอวันทำการ (เทีย่ วคน) 673,162
อัตราการเติบโต(%)
2.5%
อั รา าโด สาร นร บบร

าสีเ ี

232.5
6.3%
720,155
7.0%

ป 255 60 ป 2560 61 ป 2561 62

238.0
2.4%
735,081
2.1%

241.2
1.3%
743,681
1.2%

241.0
(0.1)%
744,513
0.1%

ป 2563 63

ป 2563 64

236.9
(1.7)%
735,385
(1.2)%

124.9
(47.3)%
408,341
(44.5)%

สา หลัก

ในชวงแรก สัญญาสัมปทานกำหนดโครงสรางคาโดยสารแบบราคาเดียว ( lat fare) ซ�่งตอมาไดถูกแกไขใหเปนการเร�ยกเก็บ
แบบตามระยะทางของการเดินทาง (Distance ased fare structure) คาโดยสารที่บีทีเอสซ�เร�ยกเก็บตอเที่ยวสำหรับ
การเดินทางระหวางสองสถานีในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพสายหลัก คือ คาโดยสารที่เร�ยกเก็บได (Effecti e fare)
ภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน โดยจะตองไมเกินกวาเพดานอัตราคาโดยสารสูงสุดทีอ่ าจเร�ยกเก็บได (Authorised fare) ซ�ง่ มีผลใชบงั คับ
อยูใ นขณะนัน� ปจจุบนั บีทเี อสซ�ไดแจงปรับเพดานอัตราคาโดยสารสูงสุดทีอ่ าจเร�ยกเก็บไดตอ กทม. ในอัตรา 20.1 - 60.3 บาท
ตอสถานี ซ�่งเปนไปตามขอกำหนดในสัญญาสัมปทาน โดยมีผลตั�งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 เปนตนไป ในขณะที่คาโดยสาร
ทีเ่ ร�ยกเก็บไดมกี ารปรับเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนอัตรา 16-44 บาท รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถดูไดในรายงานประจำป
ของ BTS I

2 3 MOVE
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การปร เมินปร สิท ิ า

นการดำเนินงาน องร

าบีทีเอส นป

บีทีเอสซ� ในฐานะผูใหบร�การรถไฟฟาบีทีเอส ยังคงรักษาความปลอดภัยและการใหบร�การที่ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง โดยมี
ตัวช�ว้ ดั หลักในการประเมินประสิทธ�ภาพในการดำเนินงาน ไดแก ความนาเช�อ่ ถือของการใหบร�การ ความนาเช�อ่ ถือของรถไฟฟา
และความนาเช�่อถือของตัวโดยสาร ซ�่งความนาเช�่อถือของการใหบร�การวัดจากเปอรเซ็นตคาความตรงตอเวลาในการเดินทาง
ของผูโดยสาร (Passenger Journey) โดยมีเปาหมายในการวัดคือ ผูโดยสารจะตองเดินทางไดตรงเวลาไมนอยกวา 99.5%
เมื่อเทียบกับความลาชาที่เกิดข�้นที่กินเวลาตั�งแต 5 นาทีข�้นไป ทั�งนี้ ความนาเช�่อถือของการใหบร�การในป 2563/64 เฉลี่ย
อยูที่ 99.9% เทียบกับ 99.8% ในป 2562/63 ตัวช�้วัดตอมาคือ ความนาเช�่อถือของรถไฟฟา วัดจากระยะทางกอนที่จะเกิด
การขัดของ โดยเปาหมายที่ตั�งไวคือไมนอยกวา 35,000 ตูกิโลเมตรตอการขัดของ 1 ครั�ง โดยในป 2563/64 อยูที่ 156,089
ตูกิโลเมตรตอการขัดของ 1 ครั�ง ซ�่งสูงกวาเปาหมายที่ตั�งไว ตัวช�้วัดสุดทายคือ ความนาเช�่อถือของตัวโดยสาร วัดไดจาก
จำนวนเที่ยวการเดินทางกอนพบการผิดพลาด รวมถึงการขัดของของอุปกรณและจากการใชบัตรโดยสารผิดว�ธ� โดยเปาหมาย
ที่ตั�งไวนั�นจะตองไมนอยกวา 15,000 ครั�งตอการขัดของ 1 ครั�ง โดยความนาเช�่อถือของตัวโดยสาร สำหรับป 2563/64
อยูที่ 194,678 ครั�งตอการขัดของ 1 ครั�ง ซ�่งสูงกวาปกอนที่ 172,319 ครั�งตอการขัดของ 1 ครั�ง ถือวาทำไดดีกวาเปาหมาย
ที่คาดการณไว (ตารางที่ 2)
ารางที

ปร สิท ิ า

นการดาเนินงานเปรี บเที บกับเปาหมา

ตัวช�้วัดประสิทธ�ภาพ

เปาหมาย

ความนาเช�่อถือของการใหบร�การ
วัดจากความตรงตอเวลาในการเดินทาง
ของผูโดยสาร
ความนาเช�่อถือของรถไฟฟา
ความนาเช�่อถือของตัวโดยสาร

ไมนอยกวา 99.5% ตอความลาชาตั�งแต 5 นาทีข�้นไป

โ รงการร

าส น อ

ไมนอยกวา 35,000 ตูกิโลเมตรตอการขัดของ
ไมนอยกวา 15,000 ครั�งตอการขัดของ

2562 63

2563 64

99.8%

99.9%

94,268
172,319

156,089
194,678

า สา สีเ ี

โครงการรถไฟฟาสวนตอขยายจากระบบรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลัก ระยะทาง 12.75 กิโลเมตร เร�่มเปดใหบร�การในป 2552
ประกอบไปดวยสวนตอขยาย 2 เสนทางคือ สวนตอขยายสายสีลม (สะพานตากสิน - บางหวา ระยะทาง 7.45 กิโลเมตร 6 สถานี)
และสวนตอขยายสายสุขมุ ว�ท (ออนนุช - แบร�ง่ ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 5 สถานี) ตอมาในป 2555 บีทเี อสซ�ไดลงนามในสัญญา
กับเคทีในการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงสวนตอขยายดังกลาวเปนเวลา 30 ป (2555-2585) ทั�งนี้ สัญญาการใหบร�การ
เดินรถและซอมบำรุงนี้ จะครอบคลุมถึงงานรับจางเดินรถและซอมบำรุงระบบโครงการรถไฟฟาสีเข�ยวสายหลัก ระยะทาง
23.5 กิโลเมตร ภายหลังครบกำหนดอายุสัญญาสัมปทานในเดือนธันวาคม 2572
โ รงการร

าส น อ

า สา สีเ ี

เดือนมีนาคม 2560 บีทเี อสซ�ไดลงนามในสัญญาการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงโครงการรถไฟฟาสวนตอขยาย ครอบคลุม
ระยะเวลา 25 ป (2560-2585) ระยะทางรวม 32.0 กิโลเมตร ประกอบดวย 2 เสนทาง ไดแก สวนตอขยายสายสีเข�ยวใต
(แบร�่ง - เคหะฯ ระยะทาง 13.0 กิโลเมตร) และสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือ (หมอช�ต - คูคต ระยะทาง 19.0 กิโลเมตร)
โดยสวนตอขยายสายสีเข�ยวใตไดเปดใหบร�การอยางเต็มรูปแบบครบทัง� 9 สถานีเปนทีเ่ ร�ยบรอยแลว เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
สำหรับสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือไดเปดใหบร�การครบทั�ง 16 สถานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
โ รงการร

าสา สีทอง ร

ที

เมื่อวันที่ 31 กรก าคม 2561 บีทีเอสซ�และเคที ไดเขาลงนามในสัญญาการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงโครงการรถไฟฟา
สายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุร� - คลองสาน, ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร) เปนระยะเวลา 30 ป โดยโครงการดังกลาวมีจดุ เช�อ่ มตอ
กับโครงการรถไฟฟาสีเข�ยวที่สถานีกรุงธนบุร� และเช�่อมกับอาคารอเนกประสงคไอคอนสยาม ทั�งนี้ รถไฟฟาสายสีทอง ไดเปด
ใหบร�การเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมียอดผูใชบร�การนับตั�งแตวันแรกที่เปดใหบร�การจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2563/64
ทั�งสิ้นจำนวน 367,000 เที่ยวคน
โ รงการร

าสา สีชม

ล สา สีเหลอง

เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 บร�ษทั นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล จำกัด และบร�ษทั อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล จำกัด ซ�ง่ เปน
บร�ษทั ยอยของบร�ษทั ฯ ไดเขาลงนามในสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (แคราย-มีนบุร� ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร
และสายสี เ หลื อ ง (ลาดพร า ว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิ โ ลเมตร) กั บ รฟม. ระยะทางรวม 64.9 กิ โ ลเมตร 53 สถานี
ทั�ง 2 บร�ษัทยอยนี้กอตั�งข�้นมาจากกลุมกิจการรวมคาบีเอสอาร (BSR JV consortium) ซ�่งเปนบร�ษัทรวมทุนระหวางบร�ษัทฯ

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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และ บร�ษัท ซ�โน-ไทย เอ็นจ�เนียร�่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC) และบร�ษัท ผลิตไฟฟาราชบุร�โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดสวนการรวมทุน 75%, 15% และ 10% ตามลำดับ ทั�งนี้ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและ
สายสีเหลืองเปนโครงการสัมปทานในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ป ทีร่ ฐั บาลใหการสนับสนุนคางานกอสราง จำนวน
47,000 ลานบาท จากมูลคาโครงการรวมทั�งหมดกวา 96,000 ลานบาท โดยรัฐบาลจะแบงชำระเง�นสนับสนุนเปนงวด
งวดละเทาๆ กัน ตลอดระยะเวลา 10 ปนบั ตัง� แตวนั ทีเ่ ร�ม่ เปดใหบร�การ โดยทัง� สองบร�ษทั ดังกลาวไดรบั หนังสือแจงใหเร�ม่ งาน
(Notice-to-Proceed) สำหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลืองจากการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยแลว
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซ�่งนับเปนวันแรกของการกอสราง ณ เดือน เมษายน 2564 การกอสรางของทั�งสองโครงการ
ดำเนินการแลวเสร็จไปแลว 75% ทั�งนี้ คาดวาจะเร�่มเปดใหบร�การหนึ่งในสองเสนทางนี้เปนบางสวนภายในป 2564
สวนตอขยายสายสีเข�ยว 2
สายสีเขย เหนือ
หมอ ต คคต
19.0 กม.

รปที
โ รง า โ รงการร

า า

บีทีเอส

สายสีชมพู

แคราย มีนบร
34.5 กม.

สีเข�ยวสายหลัก

สายสีเหลือง

หมอ ต ออนน
17.0 กม.
สนามกี าแหง าติ สะ านตากสิน
6.5 กม.

ลาด รา สํา รง
30.4 กม.

สวนตอขยายสายสีเข�ยว 1
ออนน

สวนตอขยายสายสีเข�ยว 1
สะ านตากสิน บางห า
7.45 กม.

สายสีทอง ระยะที่ 1
กรง นบร คลองสาน
1.8 กม.

โ รงการร
โ รงการร

าสา หม
าสา สีสม (

ทีเปนเปาหมา
ันออก ล

องบีทีเอส

แบร่ง
5.3 กม.

สวนตอขยายสายสีเข�ยว 2

สายสีเขย ต
แบร่ง เคหะ
13.0 กม.

ัน ก)

การประมูลกอสรางงานโยธาในโครงการรถไฟฟาสายสีสม แบงออกเปน งตะวันออกและตะวันตก โดยเสนทางดังกลาวมีทั�ง
สถานียกระดับและสถานีใตดิน ปจจุบัน โครงการรถไฟฟาสายสีสม งตะวันออกไดมีการลงนามในสัญญางานกอสรางกับ
ผูรับจางกอสรางงานโยธารวมทั�งหมด 6 สัญญา โดยผูรับจางกอสรางงานโยธาดังกลาว ไดแก กิจการรวมคา CKST
(บร�ษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) รวมกับ STEC), บร�ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจำกัด (มหาชน) และบร�ษัท ยูนิค
เอ็นจ�เนียร�ง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน) ทัง� นี้ โครงการรถไฟฟาสายสีสม ตะวันออกไดเร�ม่ กอสรางไปแลวในเดือนมิถนุ ายน
2560 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2566 ทั�งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตร�มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟา
สายสีสม (จากบางขุนนนท ถึงมีนบุร� ระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร 28 สถานี) มูลคาโครงการรวม 143 พันลานบาท มีรปู แบบ
สัญญา PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ป
โ รงการร

าส น อ

า สา สีเ ี

ัน ก

โครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเข�ยวตะวันตก (บางหวา - ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร ซ�่งขณะนี้อยูในขั�นตอนการรอ
อนุมัติรายงานการว�เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยเปนเสนทางที่เรามีโอกาสสูงที่จะไดเขาไปบร�หารจัดการเดินรถ
เนื่องจากเสนทางนี้เปนสวนตอขยายโดยตรงกับโครงขายรถไฟฟาสายสีเข�ยวปจจุบัน ทั�งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
“หนึง่ หนวยงานกำกับดูแล หนึง่ ผูบ ร�หารเดินรถ” ของรัฐบาลทีม่ งุ หวังใหเกิดผลประโยชนทด่ี ที ส่ี ดุ แกประชาชน บร�ษทั ฯ จะเจรจากับ
กทม. ภายใตเนือ้ หาสัญญาการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุง ทัง� นี้ คาดวารัฐบาลจะรับผิดชอบในการลงทุนสวนของงานโยธาและ
งานระบบและเคร�อ่ งกล (E&M) อยางไรก็ดี เราอาจจะพิจารณาในการชวยจัดหาเง�นทุน โดยอาจจะรับติดตัง� งาน E&M ให กทม.
โ รงการร

ารางเบา

โครงการรถไฟฟารางเบา หร�อ LRT (บางนา - สุวรรณภูม)ิ ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มีจดุ เช�อ่ มตอกับรถไฟฟาบีทเี อสสวนตอขยาย
สายสุขุมว�ทที่สถานีบางนา โครงการนี้เปนโครงการในความรับผิดชอบของ กทม. ทั�งนี้คาดวาทาง กทม. จะเปนผูรับผิดชอบ
กอสรางงานโยธาและงานระบบเคร�่องกล (E&M) โดยเรายังเสนอตอ กทม. ใหใชพื้นที่บร�เวณธนาซ�ตี้ ของบร�ษัทฯ ในการสราง
ศูนยซอมบำรุงและโรงเก็บรถไฟฟา (Depot) สำหรับ LRT โดยไมคิดคาใชจาย ดังนั�น เราจ�งเช�่อมั่นวาเรามีศักยภาพในระดับ
แนวหนาทีจ่ ะไดรบั คัดเลือกใหเปนผูช นะการประมูล และหากเราชนะการประมูลเราจะรับประโยชนจากการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
และที่ดินบร�เวณ ธนาซ�ตี้ จะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับบร�ษัทฯ และยังเปนการเอื้อประโยชนใหกับอสังหาร�มทรัพยเช�งพาณิชย
อยางธนาซ�ตี้ กอลฟ แอนด สปอรต คลับของเราอีกดวย

2 3 MOVE

โ รงการร
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าสา สีเทา (ร

ที )

โครงการรถไฟฟาโมโนเรลสายสีเทาแบงออกเปน 2 ระยะ เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงเสนทางและตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินงาน โดยระยะที่1 (ชวงวัชรพล - ทองหลอ ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร) เช�่อมตอกับโครงการ
รถไฟฟาสายสีเข�ยวสายหลัก ที่สถานีทองหลอ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ที่สถานีวัดพระศร�มหาธาตุ และโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง ทีส่ ถานีฉลองรัช ทัง� นี้ โครงการดังกลาวอยูภ ายใตการกับกำดูแลของ กทม. โดยทีผ่ า นมา กทม. จะเปนผูร บั ผิดชอบ
ในสวนของงานโยธา และงาน E&M เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการรถไฟฟาสายใหมจ�งคาดวาจะมีการจัดประมูลสำหรับ
การใหบร�การเดินรถและซอมบำรุง เราเช�อ่ มัน่ วาเรามีศกั ยภาพทีแ่ ข็งแกรงพอทีจ่ ะชนะการประมูลดังกลาวจากการทีเ่ ราไดลงนาม
ในสัญญารถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลืองไปกอนหนานี้
ุรกิจทีนอกเหนอจากร บบ นสงม ลชนทางราง (

)

ร บบร โด สารด น ิเ ษ

โครงการรถโดยสารดวนพิเศษ หร�อ BRT บร�หารโดยบีทเี อสซ� เปนโครงการแรกเร�ม่ ของทางกรุงเทพฯ ทีจ่ ะเช�อ่ มตอระบบขนสง
มวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เขาดวยกัน เพื่อใหบร�การระบบขนสงมวลชนเปนแบบบูรณาการทั�งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก
โดยบีทเี อสซ�เปนผูร บั สัมปทานจากกทม. ทัง� นี้ ระบบเดินรถของ BRT จะมีความเร็วสูงกวารถโดยสารประจำทางทัว่ ไปเพราะจะว�ง่
บนชองทางพิเศษทีแ่ ยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทางรวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ชองนนทร� - ตลาดพลู) โดยมีสถานี
เช�อ่ มตอกับรถไฟฟาบีทเี อสทีส่ ถานีชอ งนนทร� ทัง� นี้ ในป 2563/64 ทีผ่ า นมา BRT มียอดผูโ ดยสารรวมทัง� สิน้ 2.9 ลานเทีย่ วคน
สนามบินนานาชา ิอ เ า

สนามบินนานาชาติอูตะเภาตั�งอยูที่ อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เปนหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทัง� นี้ กลุม กิจการรวมคาบีบเี อส (ประกอบดวย BA สัดสวน 45%, บร�ษทั ฯ
สัดสวน 35% และ STEC สัดสวน 20%) ไดยน่ื ขอเสนอเขารวมลงทุนในโครงการดังกลาวกับกองทัพเร�อเมือ่ วันที่ 21 มีนาคม
2562 โครงการดังกลาวเปนโครงการภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Pu lic Pri ate Partnership PPP)
ในรูปแบบ Net Cost ระยะเวลา 50 ป รวมการลงทุนในอาคารผูโ ดยสารใหมหลังที่ 3 ศูนยธรุ กิจการคา เขตประกอบการคาเสร�
(Cargo Village หร�อ ree Trade one) และศูนยธุรกิจขนสงสินคาและโลจ�สติกส (Cargo Comple ) ทั�งนี้ เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2563 กลุมกิจการรวมคาบีบีเอสไดลงนามในสัญญารวมลงทุนกับ สกพอ. เปนที่เร�ยบรอยแลว โดย ณ ขณะที่เข�ยน
รายงานอยูนี้ กลุมกิจการรวมคาดังกลาวอยูในชวงจัดทำแผนแมบทโครงการเพื่อสงมอบแกกองทัพเร�อและ สกพอ. ในชวง
กลางป 2564
โ รงการทางหล ง ิเ ษร ห างเมอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุมกิจการรวมคาบีจ�เอสอาร (ประกอบดวย บร�ษัทฯ สัดสวน 40%, UL สัดสวน 40%,
STEC สัดสวน 10% และ RATCH สัดสวน 10%) ไดเปนผูชนะประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 2 เสนทาง คือ
(i) สายบางปะอิน นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 196 กม. และ (ii) สายบางใหญ กาญจนบุร� ระยะทางประมาณ 96 กม.
ซ�่งทั�งสองเสนทางเปนหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเปนเรงดวน โดยไดรับการบรรจุในแผนมาตรการเรงรัดการลงทุน
Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเรงรัดโครงการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP ast Trac )
ของกระทรวงการคลัง โดยทัง� สองโครงการดังกลาวจะเปนในรูปแบบของ PPP ross Cost ซ�ง่ เอกชนจะเปนผูล งทุนกอสราง
งานระบบและจัดเก็บรายไดทั�งหมดสงมอบใหแกภาครัฐ โดยภาคเอกชนจะไดรับคาจางตอบแทนในการดำเนินงานและ
บำรุงรักษา ทั�งนี้ โครงการดังกลาวคาดวาจะสามารถลงนามในสัญญาไดภายในป 2564

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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การ ิเ รา หอุ สาหกรรม ล การ

ง ัน

า ร ม ุรกิจร บบ นสงม ลชน

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอดในระยะเวลา 40 ปที่ผานมา ดังเห็นไดจากการมุงมั่น
ในการเปลี่ยนจากการเปนประเทศที่มีรายไดระดับต่ำ ไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดระดับปานกลางถึงระดับสูง1 ประกอบกับ
จำนวนประชากรที่หนาแนนในกรุงเทพฯ ลวนแตเปนปจจัยที่ทำใหมีการจราจรติดขัดและยังคงทว�ความรุนแรงมากข�้นเร�่อยๆ
อางอิงจากรายงานประเมินสภาพจราจรของเมืองใหญทั่วโลก ประจำป 2563 ของ TOMTOM2 ระบุวา กรุงเทพฯ ถูกจัดอยู
ในอันดับที่ 10 ของเมืองทีม่ กี ารจราจรติดขัดทีส่ ดุ ในบรรดาเมืองใหญ 416 เมือง จาก 57 ประเทศใน 6 ทว�ปทัว่ โลก โดยปจจัยหนึง่
ที่ทำใหปญหาการจราจรบนทองถนนยังคงเปนปญหาเร�้อรังคือ การเพิ่มข�้นอยางตอเนื่องของปร�มาณรถยนต ซ�่งสวนทางกับ
ความสามารถในการรองรับยานพาหนะบนทองถนนที่มีอยูอยางจำกัด จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวาจำนวนยานพาหนะสวนบุคคล
ที่จดทะเบียนใหมของประเทศไทย3 เติบโตข�้นอยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมาจนถึงป 2562 ยกเวนป 2563 ซ�่งถือเปน
กรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ซ�่งสงผลตอความเช�่อมั่นและกำลังซ�้อของผูบร�โภค ดังจะ
เห็นไดจากยอดจำหนายรถยนตใหม4 ในป 2563 ที่ลดลง 21.4% จากปกอน เปน 792,146 คัน (1,007,552 คันในป 2562)
ปจจัยดังกลาวสงผลใหจำนวนยานพาหนะสวนบุคคลที่จดทะเบียนใหมในป 2563 ลดลง 13.7% หร�อ 397,000 คัน เปน
2,504,000 คัน
1

ธนาคารโลก 2 รายงานประเมินสภาพจราจรเมืองใหญทว่ั โลกของ TOMTOM 3 กลุม สถิตกิ ารขนสง กองแผนงาน กรมการขนสงทางบก 4 สถิตกิ ารผลิต การจำหนายและการสงออก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2,951

2,935
รปที
าน าหน ส นบุ
ั้ง ป

ลทีจดท เบี น หม

2,901

2,740
2,504

(หนวย พันคัน)

แหลงที่มา กองแผนงาน กลุมสถิติขนสง กรมขนสงทางบก

255

อยางไรก็ดี นับตั�งแตมีการเปดใหบร�การระบบ
รถไฟฟาบีทีเอสในเดือนธันวาคม 2542 ถือเปน
การเพิ่มชองทางการคมนาคมที่ทำใหผูโดยสาร
เปลี่ยนจากการโดยสารยานพาหนะบนทองถนน
มาใชระบบขนสงทางรางมากข�้น ดังเห็นไดจาก
สวนแบงการเดินทางดวยระบบรถไฟฟาในกรุงเทพฯ
(ซ�่งวัดจากจำนวนเที่ยวของการเดินทางตอวัน
ของแตละประเภทการเดินทาง) ที่มีการเติบโต
อยางตอเนื่อง และคาดวาจะเพิ่มข�้นจาก 13%
ในป 2560 เปน 33% ในป 2585 (รูปที่ 3) โดย
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.) คาดการณวาสวนแบงการเดินทางดวย
ระบบรถไฟฟาจะมีจำนวนเพิม่ ข�น้ มาทดแทนสัดสวน
การเดินทางดวยรถโดยสารประจำทางในปตอ ๆ ไป
จากเคร�อขายรถไฟฟาในกรุงเทพฯ ทีม่ กี ารขยายตัว
เพิ่มข�้น
แหลงที่มา สนข.

2560

2561

2562

รปที
ส น บงทางการ ลาด องร บบร
น ้นทีกรุงเท มหาน ร
( าดการ ป
)
1%
1%
6%

1%
1%

2563

า

1%
1%
1%

1%
1%
1%

1%
1%

1%
1%

68%

66%

64%

65%

65%

30%

31%

33%

33%

33%

2565E

25 0E

25 5E

2580E

2585E

79%

13%

2560
ระบบร ไ า

ร ดยสาร

ร ต

เรอ ดยสาร

ร ไ านเมือง

2 3 MOVE

รัฐบาลมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการสงเสร�มนโยบาย ประเทศไทย 4.0 วัตถุประสงคหลักของ
แผนงานนีไ้ มเพียงแตจะชวยยกระดับเศรษฐกิจไปสู เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม หร�อ ประเทศที่มีรายไดสูง
ผานอุตสาหกรรมทีม่ นี วัตกรรมและความกาวหนา แตยงั ชวย
ในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในประเทศเพือ่ ลดขอจำกัดตางๆ
อาทิ สภาพการจราจรที่ติดขัด ทั�งนี้ การพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐานดังกลาวจะนำมาซ�ง่ ประสิทธ�ภาพและคุณภาพช�วต� ทีด่ ขี น้�
ของประชาชน ในป 2561 กระทรวงคมนาคมไดออกแผน
ปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน รวมทั�งสิ้น 44
โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ 2,021 พันลานบาท (หร�อ
ประมาณ 63 พันลานเหร�ยญสหรัฐ) (รูปที่ 4)

39

รปที
นป ิบั ิการดาน มนา ม นสงร

เรงด น ป

12% 1%

44 โครงการ

26% 2,021 พันลานบาท
61%

ร ไ ค ามเร สงและระบบขนสงทางรางอื่น

ร ไ รางค

ทางด นและ ครงการทางหล ง เิ ษระห า งเมือง

อื่น

แหลงที่มา กระทรวงคมนาคม

การพัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาเปนสิง่ ทีร่ ฐั บาลใหความสำคัญอยางตอเนือ่ ง ดังเห็นไดจากการที่ สนข. ไดกำหนดแผนแมบท
ระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล (M-MAP) ระยะเวลา 20 ป เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาโครงขาย
ระบบรถไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร� สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
ในชวงระยะเวลา 20 ป (นับตั�งแตป 2553-2572) โดยแผนแมบทนี้ไดกำหนดโครงการรถไฟฟา 12 สาย ครอบคลุม 515.2
กิโลเมตร 312 สถานี (รูปที่ 5 และตารางที่ 3) อยางไรดี ตามแผนเรงรัดของมติคณะรัฐมนตร� กำหนดใหมีนโยบายเรง
การดำเนินการกอสรางโครงการระบบรถไฟฟา 10 สายหลักจากทัง� หมด 12 โครงการ หร�อระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทัง� หมด
515.2 กิโลเมตร ดังเห็นไดจากรูปที่ 6 ทีแ่ สดงความคืบหนาในแตละขัน� ตอนการดำเนินงานของโครงการเรงดวน 10 สายหลัก
รปที
โ รง า ร บบร
า าม น มบท
ร บบ นสงม ลชนทางราง นเ กรุงเท มหาน ร
ล ปริม
ล(
)(
กิโลเม ร)
มหา ทยาลัย รรม าสตร นยรังสิต มหา ัย
ิรรา
าลายา, ตลิ่ง ัน หั หมาก
ดอนเมือง สนามบินส รร ภมิ
ลําลกกา บางป
ย เส ตลิ่ง ัน
บาง ่อ หั ลํา ง ทา ระ ท ม ล สาย 4
บาง ห  ราษ รบร ะ
ตลิ่ง ัน มีนบร
แคราย มีนบร
ลาด รา สํา รง
ั ร ล สะ าน ระราม 9
ดินแดง สาทร

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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โ รงการร

า

สา

า

นโ บา

า รั

โครงการ

ชวง

ระยะทาง (กม.)

สีแดงเขม
สีเข�ยวเขม
สีน�ำเง�น
สีแดงออน
แอรพอรต เรล ลิงก
สีมวง
สีสม
สีชมพู
สีเหลือง
สีเทา
สีเข�ยวออน
สีฟา
รวม

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต - มหาชัย
ลำลูกกา - บางปู
บางซ�่อ-หัวลำโพง - ทาพระ - พุทธมณฑล สาย 4
ศิร�ราช - ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก
ดอนเมือง - สนามบินสุวรรณภูมิ
บางใหญ - ราษ รบูรณะ
ตลิ่งชัน - มีนบุร�
แคราย - มีนบุร�
ลาดพราว - สำโรง
วัชรพล - สะพานพระราม 9
ยศเส - ตลิ่งชัน
ดินแดง - สาทร

80.5
67.1
55.0
58.5
50.3
42.8
39.6
34.5
30.4
26.0
21.0
9.5
515.2

โครงการรถไฟฟาตามตามแผนเรงรัดของมติคณะรัฐมนตร�
แหลงที่มา สนข. และ รฟม.

13%
รปที
าม บหนา น ล ั้น อน
การดาเนินงาน องโ รงการ
เรงด น
สา หลัก

4%
34%

23%

โครงขายรถไฟฟา
464 กิโลเมตร

เปดดําเนินการแล
อยระห างกอสราง
เตรยมเสนอ ครม.
อยระห างประก ดราคา
ครม. อนมัติแล

26%
แหลงที่มา สนข. และบร�ษัทฯ

ปจจุบัน ระบบรถไฟฟาที่เปดใหบร�การในเขตกรุงเทพมหานครและปร�มณฑลครอบคลุมระยะทางรวม 169.6 กิโลเมตร โดยมี
ผูใหบร�การทั�งหมด 3 ราย ไดแก บีทีเอสซ�, บร�ษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) จากระยะทางในการใหบร�การรวม 169.6 กิโลเมตร แบงเปนการดำเนินงานโดยบีทเี อสซ� ระยะทางรวม
70.1 กิโลเมตร ในรถไฟฟาสายสีเข�ยวหลักและสวนตอขยาย 1 และ 2 รวมถึงรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1 ในขณะที่ BEM
ใหบร�การรถไฟฟาสายสีนำ� เง�นและสายสีมว ง ระยะทางรวม 71.0 กิโลเมตร และ รฟท. ใหบร�การแอรพอรต เรล ลิงก ระยะทาง
28.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ รฟท. ยังจะเปดทดลองใหบร�การรถไฟฟาสายสีแดงเขม (บางซ�อ่ รังสิต ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร,
8 สถานี) และรถไฟฟาสายสีแดงออน (บางซ�่อ ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร, 4 สถานี) ในเดือนกรก าคม 2564
เปนระยะเวลา 3 เดือน กอนจะเปดใหบร�การอยางเปนทางการในเดือนพฤศจ�กายน 2564 อีกดวย
สำหรับสวนแบงทางการตลาดของจำนวนเที่ยวการเดินทาง จากขอมูลจำนวนเที่ยวการเดินทางเฉลี่ยตอวันทำการในป 2563
โดยผูใ หบร�การทัง� หมด 3 รายดังทีก่ ลาวไปแลวขางตน ในรูปที่ 7 จะเห็นไดวา รถไฟฟาบีทเี อส เปนผูน ำสวนแบงทางการตลาด
ที่ 57% ในขณะที่ BEM มีสว นแบงทางการตลาดเปนลำดับทีส่ องที่ 37% และแอรพอรต เรล ลิงก มีสว นแบงทางการตลาด 6%

2 3 MOVE
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6%
รปที
เปรี บเที บส น บงทางการ ลาด
องจาน นเที การเดินทางเ ลี
อ ันทาการ นป
(มกรา ม ัน า ม)

T

เที่ยวการเดินทาง
37% เฉลี่ยตอวันทำการ
57%
จำนวน
832,441 เที่ยว

l 4 ,830 เที่ยว

EM l 308,800 เที่ยว
T l 45,811 เที่ยว
ไมรวมรถไฟฟาสายสีมวง

ารางที

ร บบร

าทีเปด หบริการ นปจจุบัน นเ

กรุงเท มหาน ร ล ปริม

ล

รถไฟฟา
สายหลัก

สวนตอขยาย
สายสีเข�ยว 1

สวนตอขยาย
สายสีเข�ยว 2

สายสีทอง
ระยะที่ 1

สายสีน้ำเง�น

เสนทาง

สายสีเข�ยวเขม
หมอช�ต - ออนนุช
สายสีเข�ยวออน
สนามกี าแหงชาติ สะพานตากสิน

สายสีเข�ยวเขม
ออนนุช - แบร�ง่
สายสีเข�ยวออน
สะพานตากสิน บางหวา

สายสีเข�ยวใต
แบร�ง่ - เคหะฯ
สายสีเข�ยวเหนือ
หมอ - คูคต

กรุงธนบุร� คลองสาน

สายสีนำ้ เง�นเดิม เตาปูน หัวลำโพง - บางซ�อ่ คลองบางไผ
สายสีนำ้ เง�น
สวนตอขยาย
หัวลำโพง - หลักสอง,
บางซ�อ่ - ทาพระ

พญาไท สุวรรณภูมิ

ระยะทาง (กม.)
จำนวนสถานี
หนวยงาน
เจาของโครงการ
ดำเนินการโดย
ประเภทสั า

23.5
24
กทม.

12.75
11
กทม.

32.0
25
กทม.

1.8
3
กทม.

48.0
38
รฟม.

23.0
16
รฟม.

28.5
8
รฟท.

บีทเี อสซ�
สัญญาสัปทาน
(PPP Net Cost)

บีทเี อสซ�
สัญญา O&M

บีทเี อสซ�
สัญญา O&M

บีทเี อสซ�
สัญญา O&M

BEM
สัญญาสัปทาน
(PPP Net Cost)

ระยะเวลา
ในสั า

30 ป
(2542-2572)
13 ป O&M
(2572-2585)

30 ป
(2555-2585)

25 ป
(2560-2585)

30 ป
(2563-2593)

33 ป
(2560-2593)

BEM
รฟท.
สัญญาสัปทาน
Pu lic Sector
(PPP ross Cost) Comparator
(PSC)
30 ป
1 ป
(2556-2586)
(ตอสัญญาปตอ ป)

เปรี บเที บ ั นาการร บบร

สายสีมวง

แอรพอรต
เรลลิงก

า องกรุงเท มหาน ร ล ปร เท กลเ ี ง

ณ เดือน ธันวาคม 2563 กรุงเทพฯ และปร�มณฑล (ประกอบดวย 5 จังหวัด ไดแก นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร� สมุทรปราการ
และ สมุทรสาคร) มีจำนวนประชากรรวมกันกวา 10.9 ลานคน ในขณะทีป่ ระชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ มีจำนวน 14.0
ลานคน ประชากรในฮองกง มีจำนวน 7.5 ลานคน และประชากรในประเทศสิงคโปร มีจำนวน 5.9 ลานคน ทั�งนี้ อัตราการ
ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องรถไฟฟาในกรุงเทพฯ มีจำนวนเพิม่ ข�น้ จากปกอ น เปน 15.6 กิโลเมตรตอประชากรลานคน จากการขยายตัว
ของโครงขายระบบรถไฟฟา ซ�่งเปนผลมาจาก (i) การเปดใหบร�การโครงการสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือครบทั�ง 16 สถานี
ระยะทางรวม 19 กิโลเมตร และ (ii) การเปดใหบร�การโครงการรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1 (1.8 กิโลเมตร, 3 สถานี)
ในแงของอัตราการครอบคลุมพืน้ ทีข่ องรถไฟฟาในประเทศไทยยังมีสดั สวนนอยเมือ่ เปร�ยบเทียบกับประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเดียวกัน
โดยอัตราการครอบคลุมพืน้ ทีข่ องรถไฟฟาในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ อยูท ่ี 41.6 กิโลเมตรตอประชากรลานคน สิงคโปรอยูท ่ี
39.3 กิโลเมตรตอประชากรลานคน และฮองกงอยูที่ 35.9 กิโลเมตรตอประชากรลานคน นอกจากนี้ ในป 2563 สวนแบง
ทางการตลาดในแงของจำนวนเที่ยวโดยสารของระบบรถไฟฟาในกรุงโตเกียวมีสัดสวน 48% สิงคโปร 46% ฮองกง 45%
ในขณะทีก่ รุงเทพฯ มีเพียง 13%5 เทานัน� จากขอมูลเช�งเปร�ยบเทียบทีก่ ลาวมาขางตน นับเปนขอมูลปจจัยหลักทีแ่ สดงใหเห็นวา
กรุงเทพฯ ตองการการพัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาอยางเรงดวนเมื่อเทียบกับประเทศใกลเคียง (ตารางที่ 5) เพื่อรองรับ
สภาพการจราจรที่แออัดในปจจุบัน รวมถึงชวยลดปญหามลพิษในกทม.

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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ั

นาการร บบร

า น มิ า

นป

ประชากร
(ลานคน)

ฮองกง
โตเกียว
สิงคโปร
กรุงเทพมหานคร และปร�มณฑล

ความยาวระบบรถไฟฟา
อัตรา
(กิโลเมตร)
การครอบคลุมพื้นที่

7.5
14.0
5.9
10.9

269.5
582.5
231.8
169.6

สวนแบงทางการตลาด
ของระบบรถไฟฟา

35.9
41.6
39.3
15.6

45%
48%
46%
13%5

แหลงที่มา กระทรวงมหาดไทย, สนข., To yo Metropolitan o ernment, To yo Metro, Hong Kong s Census and Statistics Department, Hong Kong MTR Corporation,
Singapore Land Transport Authority และ SMRT Corporation Limited
หมายเหตุ
อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึง สัดสวนความยาวระบบรถไฟฟาตอจํานวนประชากร (ลานคน)
5
ขอมูลลาสุดจาก สนข. ในป 2561 และคาดการณสวนแบงทางการตลาดของระบบรถไฟฟาในกรุงเทพฯ ป 2580 อยูที่ประมาณ 33%

ารางที

ส ิ ิ โด สารร บบร

รถไฟฟาบีทีเอส (สายหลัก)
(ลานเที่ยวคน)
อัตราการเติบโต (%)
รถไฟฟา MRT6
(ลานเที่ยวคน)
อัตราการเติบโต (%)

า นกรุงเท มหาน ร

255 58

2558 5

255 60

2560 61

2561 62

2562 63

2563 64

218.7

232.5

238.0

241.2

241.0

236.9

124.9

1.9%

6.3%

2.4%

1.3%

(0.1)%

(1.7)%

(47.3)%

92.4

95.0

100.1

108.0

113.7

123.3

95.1

6.9%

2.8%

5.4%

7.8%

5.3%

8.4%

(22.9)%

แหลงที่มา BTSC และ BEM

รปที

จาน น โด สารเ ลี รา

ัน องร

า

สา สีเ ี

หลัก ล ร

า

(หนวย เที่ยวคน/ วัน)

599,250

652,156

637,087

660,790

660,355

647,367
408,340

253,255

274,302

260,325

295,792

ร ไ าบีทีเอส สีเขย สายหลัก

ป 2557 58

ป 2558 59

ป 2559 60

ป 2560 61

311,447

336,849

ร ไ า

สายสีนํ้าเงน

ป 2561 62

ป 2562 63

260,471

ป 2563 64

แหลงที่มา BTSC และ BEM
6
ขอมูลเดือน มกราคมถึงธันวาคม ไมรวมผูโดยสารในรถไฟฟาสายสีมวง

กลุมลก าเปาหมา

ดวยจุดเดนของรถไฟฟาบีทเี อส ไมวา จะเปนความรวดเร็ว ตรงตอเวลา สะอาด มีความปลอดภัยสูง อัตราคาโดยสารทีเ่ หมาะสม
รวมถึงเสนทางที่ผานจุดสำคัญในยานศูนยกลางของธุรกิจการคา จ�งทำใหเปนที่ยอมรับวารถไฟฟาบีทีเอสเปนผูนำในระบบ
การเดินทางที่มีคุณภาพและเปนสวนหนึ่งในช�ว�ตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ไมวาจะเดินทางไปทำงาน เร�ยนหนังสือ ติดตอ
ธุรกิจ ประชุม สัมมนาตาง ๆ รวมถึงเพื่อการทองเที่ยว จับจายซ�้อของ รับประทานอาหารและพักผอน ตามหางสรรพสินคา
โรงแรมชัน� นำ หร�อสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญ ซ�ง่ อยูต ามแนวเสนทางรถไฟฟาบีทเี อส ดังนัน� รถไฟฟาบีทเี อสจ�งสามารถตอบโจทย
การเดินทางใหแกลูกคาทุกกลุม
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โปรโมชัน

ปจจุบนั ธุรกิจ MOVE อยูใ นระหวางการทำงานรวมกับทีมว�เคราะหขอ มูลภายใตธรุ กิจ MIX เพือ่ พัฒนาโปรโมชัน่ ราคาคาโดยสาร
ใหมคี วามยืดหยุน (dynamic pricing) มากยิง่ ข�น้ ทัง� นี้ ขอมูลจากแหลงตางๆ ไมจำกัดเพียงจากการคมนาคมขนสง แตยงั มาจาก
ลูกคาของว�จไ� อ รวมถึงพันธมิตรของกลุม บร�ษทั จะถูกรวบรวมและว�เคราะหเพือ่ ทำความเขาใจพฤติกรรมของผูโ ดยสารรถไฟฟา
บีทีเอสมากยิ่งข�้น ทีมงาน MOVE และ MIX รวมมือกันในการคิดคนโปรโมชั่นตัวโดยสารที่นาสนใจเพื่อดึงดูดกลุมเปาหมาย
ผูโ ดยสารรถไฟฟาบีทเี อสทีก่ วางข�น้ ตัวอยางของโปรโมชัน่ ใหมอาจเปน dynamic pricing ในชวงเวลาเรงดวนและนอกชวงเวลา
เรงดวน, โปรโมชั่นคาโดยสารที่ปรับใหเขากับไลฟสไตลของผูโดยสารมากยิ่งข�้น รวมถึงโปรโมชั่นคาโดยสารชวงสุดสัปดาห
อนึ่ง เราคาดวาการปรับใชโปรโมชั่นคาโดยสารแบบใหมตางๆ เหลานี้จะชวยเพิ่มจำนวนผูโดยสารและรายไดจากคาโดยสาร
อีกทั�งยังจะชวยใหเราสามารถจัดการปร�มาณผูโดยสารในชวงเวลาเรงดวนไดดีข�้น นอกจานี้ เรายังคาดวา dynamic pricing
จะชวยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่อาจเกิดข�้นภายในธุรกิจ MATCH ของเราไดอีกดวย
การจัดหา ลิ
งานโ

ั

หรอบริการ

า

ผูรับเหมางานโยธาตองตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเปนผูที่มีความชำนาญตามขอกำหนดของเจาของแตละโครงการ
อยางเครงครัด โดยขอกำหนดเหลานัน� รวมถึงการมีประวัตกิ ารดำเนินงานทีเ่ พียงพอตอการรับเหมาในแตละโครงการเพือ่ สงมอบ
โครงการไดทนั เวลาในราคาทีย่ ตุ ธิ รรมและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ บีทเี อส กรุป ยังไดจดั ทำจร�ยธรรมทางธุรกิจสำหรับคูค า
ข�้นเพื่อเปนหลักปฏิบัติสำหรับคูคาของกลุมบร�ษัท ครอบคลุมดานสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั�งยังได
บูรณาการโปรแกรมการประกันความยั่งยืนของคูคา (Supply Chain Sustaina ility Assurance Programme) เพื่อสราง
มูลคาระยะยาวรวมกันกับคูคาอีกดวย
งานโยธาในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน บีทีเอสซ� นัน� แบงออกเปน 3 สวนทีส่ ำคัญ
ส นโ รงสรางเสา (

)

ทั�งโครงการวางบนฐานราก ( oundation) ทั�งในรูปแบบเสาเข็มเจาะ (Bored pier) และเสาเข็มแบเร็ต (Barrette Pile) ซ�่งมี
การเจาะลงไปในชัน� ใตดนิ ประมาณ 60 เมตร สวนโครงเสานัน� เปนโครงสรางคอนกร�ตเสร�มเหล็ก (Reinforcement Concrete)
การตรวจสอบการทรุดตัวของโครงสรางจะทำโดยการสำรวจเก็บขอมูลเพือ่ เปร�ยบเทียบ โดยเสาแตละตนมีการทำ Benchmar
ระดับไวเพื่อดำเนินการสำรวจโดยกลองระดับตามขอกำหนดของผูออกแบบ การตรวจสอบจะมีข�้นทุก 5 ป และการตรวจสอบ
รอยราวตางๆ ที่เกิดข�้นที่โครงสรางเสาจะมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน
ส นโ รงสรางส

านทาง ิง (

)

สวนโครงสรางสะพานทางว�ง่ มีทง�ั หมด 2 แบบ ไดแก ระบบ Precast Segment Bo irder และระบบ Cast in Place สำหรับ
ระบบ Precast Segment Bo irder นั�น โครงสรางสะพานแบบนี้เปนการใชช�้นสวนคอนกร�ตสำเร็จหลอจากโรงงานแลว
ขนยายมาติดตัง� ทีห่ นางาน โดยการเร�ยงตอกัน แลวยึดเขาหากันดวย E ternal Tendon และมีชน้� สวน Pier Segment วางบนหัวเสา
(Pier Column) ทั�ง 2 ง เปนตัวรับแรงที่ถายมาจาก Anchorages (สมอยึด) ในสวนของระบบ Cast in Place โครงสราง
สะพานจะเปนโครงสรางที่ตองหลอคอนกร�ตหนางานเปนชวงๆ และมีการยึดโครงสรางหลอในที่ดวยระบบ Internal Tendon
โครงสรางลักษณะนี้จะพบไดในสวนโครงสรางที่มีความยาวของชวงเสาที่มากกวา 30 เมตร และในโครงการสายสีลม
สวนตอขยายสะพานตากสิน-บางหวา
ทั�งนี้ โครงสรางสะพานทางว�่งดังกลาว มีการตรวจสอบภายในโครงสรางสะพานทางว�่ง (inside Viaduct) ทุกๆ 5 ป โดยมี
รายการตรวจสอบ ไดแก จุดรองรับสะพานทางว�่ง (Bearing pad/ Pot Bearing), สมอยึด (Anchorage), Tendon และ
รอยแตกรอยของคอนกร�ต Segment Bo irder

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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ส นโ รงสรางส านีหลัก

ประกอบดวยโครงสราง 2 แบบ ไดแก โครงสรางคานหลัก Cross Beam และโครงสรางคานยอย I- irder โดยโครงสราง
คานหลัก Cross Beam วางที่ตำแหนงเสา (Pier Column) Cross Beam นี้เปนโครงสรางคอนกร�ตสำเร็จรูปประกอบกัน
ยึดดวยเขาหากันดวยระบบ Internal Tendon ติดตั�งที่หนางาน และระบบหลอในที่ ในขณะที่โครงสรางคานยอย I- irder
วางทีต่ ำแหนงของคานหลัก (Cross Beam) เพือ่ ทำหนาทีร่ องรับการวางพืน้ ทัง� ชัน� จำหนายตัวและชัน� ชานชาลา และ I- irder นี้
สวนใหญนั�นจะหลอที่โรงงานเมื่อแลวเสร็จ จ�งขนยายมาติดที่หนางาน โดยการตรวจสอบโครงสรางสถานี จะมีการตรวจสอบ
การแตกราวของโครงสรางทุก 6 เดือน
ทาง ิงร

า ล รางจา กร ส

า นร บบ

ทางว�ง่ (Trac ) ในระบบรถไฟฟาบีทเี อสเปนแบบไมมหี นิ โรยทาง (Non- allast trac ) โดยมีขนาดทางกวาง 1.435 ม. (Standard
gauge) เปนทางว�ง่ แบบทางคู (Dou le trac ) รางทีใ่ ชเปนรางประเภท 60 E1 (UIC60) มีขนาดและรูปรางเปนไปตามมาตรฐาน
EN13674-1 มีนำ� หนักประมาณ 60 กก./ม. รางจายกระแสไฟฟา (Conductor rail) ในระบบรถไฟฟาบีทเี อสเปนแบบรางทีส่ าม
(3rd Rail) ติดตั�งอยูดานขางโดยมีระยะหางจากจุดกึ่งกลางทางว�่ง 1.4 ม. ตลอดความยาวเสนทางทั�งสองทิศทาง เปนราง
อลูมิเนียมซ�่งมีหนาสัมผัสเปนสแตนเลสความหนา 6 มม. มีน�ำหนักประมาณ 17 กก./ม. ทั�งนี้ บีทีเอสซ� มีทั�งการบำรุงรักษา
เช�งปองกันและแกไขสำหรับรางและรางตัวนำข�้นอยูกับงาน
งานร บบ
บ นร

า(

บ นร

าสา สีเ ี

)

ในเร�่มแรก บีทีเอสซ�มีขบวนรถไฟฟาทั�งสิ้น 35 ขบวน โดยขบวนรถไฟฟาทั�งหมดผลิตโดยกลุมบร�ษัทซ�เมนส ซ�่งออกแบบ
ใหใชงานกับสภาวะของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ โดยขบวนรถไฟฟา 1 ขบวน ประกอบดวยตูโดยสารจำนวน 3 ตู แตละขบวน
สามารถรับผูโดยสารไดสูงสุด 1,106 คน แบงเปนผูโดยสารนั่ง 126 คน และผูโดยสารยืน 980 คน ชานชาลาสถานีรถไฟฟา
บีทเี อสสามารถรองรับขบวนรถไฟฟาทีม่ ตี โู ดยสารถึง 6 ตูต อ ขบวน ขบวนรถไฟฟาใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับในการขับเคลือ่ น
โดยจะรับกระแสไฟฟาตรงจากรางที่สาม (Third Rail) และสามารถขับเคลื่อนดวยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง
รถไฟฟามีความเร็วเฉลี่ยในการใหบร�การรวมเวลาจอดรับ-สงผูโดยสารอยูที่ประมาณ 35 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตูโดยสารทุกตู
ติดตัง� ทีน่ ง่ั จำนวน 42 ทีน่ ง่ั ตามแนวยาวของขบวนรถไฟฟาและเคร�อ่ งปรับอากาศ 2 เคร�อ่ ง ตูโ ดยสารเช�อ่ มตอกันดวยทางเดิน
ภายในขบวนรถ เพื่อใหผูโดยสารสามารถเดินระหวางขบวนรถไฟฟาได ลอของขบวนรถจะมีการติดตั�งแหวนเหล็ก (Damping
ring) เพื่อชวยลดระดับเสียงลง
เพื่อรองรับจำนวนผูโดยสารที่เพิ่มข�้นของโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพสายหลัก และสวนตอขยาย (สายสีลมและ
สายสุขุมว�ท) บีทีเอสซ�ไดเพิ่มขบวนรถไฟฟา เปน 52 ขบวน ขบวนละ 4 ตู โดยรถไฟฟา 1 ขบวน จะสามารถรับผูโดยสาร
ไดสูงสุด 1,490 คน แบงเปนผูโดยสารนั่ง 168 คน และผูโดยสารยืน 1,322 คน รายละเอียดของการเพิ่มจำนวนรถไฟฟา
มีดังนี้ (i) เพิ่มขบวนรถไฟฟาจากซ�อารอารซ� จำนวน 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ในเดือนกุมภาพันธ 2554 (ii) เพิ่มตูโดยสาร
จากกลุม บร�ษทั ซ�เมนส จำนวน 35 ตู ทำใหรถไฟฟา 35 ขบวนเดิม ขบวนละ 3 ตู เปลีย่ นเปนขบวนละ 4 ตู ในเดือนพฤษภาคม
2556 และ (iii) เพิ่มขบวนรถไฟฟาจากซ�อารอารซ� จำนวน 5 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ในเดือนธันวาคม 2556
นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 บีทีเอสซ�ไดลงนามในสัญญาจัดซ�้อรถไฟฟาเพิ่มเติมอีก จำนวน 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู
รวมทั�งอุปกรณที่เกี่ยวของจากกลุมบร�ษัทซ�เมนส และซ�อารอารซ� คิดเปนจำนวนเง�นทั�งสิ้นประมาณ 270 ลานยูโร (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อรองรับจำนวนผูโดยสารที่เพิ่มข�้นของโครงการรถไฟฟาขางตน และโครงการรถไฟฟาสวนตอขยาย
สายสีเข�ยวเหนือและสายสีเข�ยวใต ทำใหในปจจุบันบีทีเอสซ�มีรถไฟฟาที่ใหบร�การทั�งหมดจำนวน 98 ขบวน โดยในจำนวน
รถไฟฟา 46 ขบวน แบงเปนขบวนรถไฟฟาจากกลุมบร�ษัทซ�เมนส จำนวน 22 ขบวน และขบวนรถไฟฟาจากซ�อารอารซ�
จำนวน 24 ขบวน
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าสา สีทอง

ในเดือน ธันวาคม 2563 บีทีเอสซ� ไดทำการเปดใหบร�การรถไฟฟาสายสีทอง โดยเช�่อมตอกับสถานีกรุงธนบุร�ของสายสีลม
โดยใชขบวนรถไฟฟา 3 ขบวน ขบวนรถทั�งหมดผลิตโดยบร�ษัทพีบีทีเอส (Pu hen Bom ardier Transportation System
PBTS) ใน 1 ขบวนประกอบดวย 2 ตูโ ดยสาร แตละขบวนสามารถรับผูโ ดยสารไดสงู สุด 352 คน แบงเปนผูโ ดยสารนัง่ 38 คน
และผูโดยสารยืน 314 คน ขบวนรถไฟฟาใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับในการขับเคลื่อน โดยจะรับกระแสไฟฟาตรงจากราง
จายไฟฟา และรับระบบกราวดจากรางจายกราวด ( round Rail) ทีอ่ ยูต รงกลางระหวางทางว�ง่ (Running Path) และสามารถ
ขับเคลื่อนดวยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง รถไฟฟามีความเร็วเฉลี่ยในการใหบร�การรวมเวลาจอดรับ-สงผูโดยสาร
อยูที่ประมาณ 21 กิโลเมตรตอชั่วโมง ตูโดยสารทุกตูติดตั�งที่นั่งจำนวน 4 ชุด ตามแนวยาวของขบวนรถไฟฟาและเคร�่องปรับ
อากาศ 2 เคร�่อง ตูโดยสารไมสามารถเช�่อมตอหากันได ลอของขบวนรถไฟฟาจะเปนชนิดลอยาง โดยจะมี 8 ลอตอ 1 ขบวน
และในชุดลอจะติดตั�งอุปกรณปองกันยางแบน (Run lat) อยูภายในเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสารขณะใชบร�การ
ทั�งนี้ รถไฟฟาทุกขบวนของสายสีทองจะควบคุมดวยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไรคนขับ (Unattended Train Operation
UTO) หร�อ ระบบควบคุมดวยพนักงานขับรถ (Manual ATP mode MATP) โดยมีระบบควบคุมการเดินรถแบบอัตโนมัติ
(Vehicle Automatic Train Operation VATO) คอยควบคุมการเดินรถ ภายใตระบบนี้ จะไมใชพนักงานขับรถ
ร บบอา ั ิสั

า

(

)

ระบบอาณัติสัญญาณไดถูกออกแบบเพื่อใหระบบรถไฟฟามีความปลอดภัย และมีประสิทธ�ภาพในการดำเนินงาน ระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณจะอาศัยเคร�อขาย Internet Protocol - Based Net or และสงสัญญาณควบคุมผานระบบการสือ่ สารไรสาย
( i i) ไปยังรถไฟฟา และแลกเปลีย่ นขอมูลกันทัง� 2 ทิศทาง โดยขอมูลจะถูกเช�อ่ มตอและสงไปยังศูนยควบคุมหลัก นอกจากนี้
ระบบอาณัติสัญญาณมีคุณสมบัติปองกันเหตุขัดของ ( ail-safe) และระบบสำรองฉับพลัน (Hot Stand y) โดยหากเกิดเหตุ
ขัดของ รถไฟฟาจะยังคงสามารถปฏิบัติงานตอไปไดในทิศทางหร�อเสนทางใดเสนทางหนึ่งไดอยางปลอดภัยดวยความเร็ว
ระดับปกติ
ทั�งนี้ จากเหตุการณระบบอาณัติสัญญาณขัดของเมื่อป 2561 ซ�่งสงผลใหระบบการเดินรถมีปญหาทั�งระบบนั�นมีสาเหตุมาจาก
การขัดของของอาณัติสัญญาณซ�่งเกิดข�้นจากเน็ตเว�รกสว�ตช (Net or S itch) ทำงานไมปกติ จ�งกอใหเกิดการไหลเว�ยน
ของขอมูลในเคร�อขายการสื่อสาร (Net or Data Loop) และทำใหระบบเกิดปญหา จากเหตุการณดังกลาว บีทีเอสซ�
ไดทำการปรับปรุงระบบเคร�อขายเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข�้น โดยการจำกัดขอบเขตไวเปนบร�เวณ ( ire all one) ซ�่งจะทำให
การใหบร�การเดินรถในบร�เวณอื่นยังสามารถดำเนินการไดตามปกติ หากระบบเน็ตเว�รกมีปญหาในบร�เวณใดบร�เวณหนึ่ง
นอกจากนี้ บีทีเอสซ� ยังไดดำเนินการเปลี่ยนระบบการรับสงคลื่นสัญญาณว�ทยุจาก Motorola เปน Mo a Radio ซ�่งเปนการ
รับสงขอมูลระหวางอุปกรณไรสายที่มีตัวควบคุมการโรมมิ่ง เพื่อชวยใหการโรมมิ่งระหวาง Intelligent Access Point (IAP)
มีความรวดเร็วมากข�้น อีกทั�งยังมีชองความถี่ใหเลือกใชไดมากข�้นและสามารถปรับ Band idth ของชองสัญญาณใหแคบลง
เพือ่ ลดการแทรกของสัญญาณจากอุปกรณภายนอกทีใ่ ชความถีใ่ นยานเดียวกัน และยังมีการติดตัง� ตัวกรองความถี่ (Bandpass
ilter) เพื่อชวยปองกันสัญญาณรบกวนจากความถี่ในยานใกลเคียง และทำใหการรับสงขอมูล มีความถูกตองและรวดเร็ว
มากที่สุด

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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งาน อมบำรุง

กลุมบร�ษัทซ�เมนส เปนผูใหบร�การงานซอมบำรุงตางๆ แกบีทีเอสซ� ภายใตสัญญาซอมบำรุงกับกลุมบร�ษัท ซ�เมนส ลงวันที่
15 กันยายน 2557 โดยเปนสัญญาซอมบำรุงระยะยาว 15 ป มีระยะเวลาเร�ม่ ตัง� แตวนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 4 ธันวาคม 2572
(สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน)
ขอบเขตการบร�การภายใตสัญญาดังกลาวรวมถึง งานซอมบำรุงระบบไฟฟาและเคร�่องกล (ยกเวนระบบว�ทยุ TETRA ระบบ
อาณัติสัญญาณ ระบบการจัดเก็บเง�นอัตโนมัติ ลิฟต และบันไดเลื่อน) งานซอมบำรุงรถไฟฟา 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ซ�่งซ�้อ
จากกลุมบร�ษัทซ�เมนส และงานซอมบำรุงใหญ (O erhaul) และการเปลี่ยนอุปกรณตางๆ ตามแผนการที่วางไว (Planned
O erhauls and Asset Replacements) ทัง� นี้ ขอบเขตและกำหนดการซอมบำรุงจะถูกกำหนดไวลว งหนาตามสัญญาซอมบำรุง
และจะมีการวางแผนจัดเตร�ยมจำนวนขบวนรถไฟฟาใหเพียงพอกับการใหบร�การผูโดยสารปกติ นอกจากนี้ บีทีเอสซ�มีกำหนด
การซอมบำรุงใหญ (O erhaul) ทุก 7-8 ป โดยจะทยอยทำการซอมแซมรถไฟฟาเพื่อไมใหกระทบตอการใหบร�การ ทั�งนี้
การซอมบำรุงใหญแตละรอบจะใชเวลาประมาณ 2 ป โดยบีทีเอสซ�ไดจัดทำการซอมบำรุงใหญครั�งแรกเมื่อตนป 2549
ซ�ง่ แลวเสร็จในปลายป 2551 และในป 2557 ไดดำเนินการซอมบำรุงใหญครัง� ทีส่ อง โดยการซอมบำรุงใหญกบั อุปกรณหลักนัน�
ไดดำเนินการเสร็จเร�ยบรอยแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2559 สวนงานซอมบำรุงใหญกับอุปกรณอื่นๆ จำเปนตองทำตอเนื่อง
แตจะไมมีผลกระทบกับการใหบร�การแตอยางใด
ทั�งนี้ ขอบเขตการใหบร�การภายใตสัญญาซอมบำรุงระยะยาวดังกลาว จะไมครอบคลุมถึงรถไฟฟาจำนวน 17 ขบวนที่สั่งซ�้อ
จากซ�อารอารซ� ซ�ง่ พนักงานของบีทเี อสซ�จะทำหนาทีเ่ ปนผูใ หบร�การดูแลรักษาและซอมบำรุงรถไฟฟาทีส่ ง่ั ซ�อ้ เพิม่ เติมดังกลาวเอง
โดยตามสัญญาซ�้อรถไฟฟา ซ�อารอารซ�จะตองทำการ กอบรมใหแกพนักงานของบีทีเอสซ�สำหรับการจัดการและดูแลรักษา
ระบบตางๆ ของรถไฟฟาใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนกอนรับมอบรถไฟฟางวดแรก และการ กอบรมสำหรับการจัดการและ
ซอมบำรุงใหญ (O erhaul) ภายในระยะเวลา 18 เดือน ภายหลังการรับมอบรถไฟฟางวดแรกแลว
ปจจุบันซ�อารอารซ�ได กอบรมการซอมบำรุงใหแกพนักงานของบีทีเอสเสร็จเร�ยบรอยแลว และการซอมบำรุงรถไฟฟาจำนวน
17 ขบวน พนักงานของบีทีเอสซ�สามารถดำเนินการเองไดทั�งหมด รวมทั�งการซอมบำรุงใหญ (O erhaul) ซ�่งรถไฟฟาชุดแรก
12 ขบวนไดดำเนินการซอมบำรุงใหญแลวเสร็จในปลายป 2562 โดยทางบีทีเอสซ�ไดจางผูชำนาญการซอมบำรุงใหญจาก
บร�ษัทซ�เมนสเขามาชวยควบคุมและ กอบรมการซอมบำรุงใหญครั�งนี้ดวย อยางไรก็ดี ขอบเขตการใหบร�การภายใตสัญญา
ซอมบำรุงระยะยาวดังกลาว จะไมครอบคลุมถึงรถไฟฟาจำนวน 3 ขบวนของสายสีทอง ทีส่ ง่ั ซ�อ้ จากบร�ษทั พีบที เี อส ซ�ง่ พนักงาน
ของบีทเี อสซ�จะทำหนาทีเ่ ปนผูใ หบร�การดูแลรักษาและซอมบำรุงรถไฟฟาทีส่ ง่ั ซ�อ้ เพิม่ เติมดังกลาวเอง
นอกจากนี้ พนักงานของบีทเี อสซ�จะเปนผูด แู ลรักษาและซอมบำรุงระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณเอง โดยผานการ กอบรมจากกลุม บร�ษทั
บอมบารเดียร
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ร บบบั รโด สาร ล ปร เ ท องบั รโด สาร

ระบบจัดเก็บคาโดยสารอัตโนมัติของรถไฟฟาบีทีเอสอยูภายใตการควบคุมของระบบคอมพิวเตอรศูนยกลางประกอบดวย
อุปกรณประตูอตั โนมัติ ซ�ง่ สามารถรองรับบัตรโดยสารไดทง�ั บัตรแถบแมเหล็ก และบัตรสมารทการดแบบไรสมั ผัส (Contactless
Smartcard) ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นถึงประเภทของบัตรโดยสารรถไฟฟาบีทีเอสสายหลัก
ารางที

ปร เ ท องบั รโด สารร

าบีทีเอสสา หลัก

ประเภทบัตร

ป 2563 64 สัดสวนรายได ( )

บัตรประเภทเที่ยวเดียว (Single Journey Card) คาโดยสารแตกตางกันตามจำนวนสถานี
โดยคาโดยสารอยูร ะหวาง 16-44 บาท
บัตรประเภทเติมเง�น
บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Pass) สำหรับบุคคลทัว่ ไป บัตรมีการกำหนดจำนวนเทีย่ ว
ทีส่ ามารถใชไดโดยไมจำกัดระยะทาง อายุการใชงาน 30 วัน
บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Pass) สำหรับนักเร�ยน นักศึกษา บัตรมีการกำหนด
จำนวนเทีย่ วทีส่ ามารถใชไดโดยไมจำกัดระยะทาง อายุการใชงาน 30 วัน
บัตรประเภท 1 วัน (One Day Pass) เปนบัตรโดยสารไมจำกัดเที่ยวการเดินทางใน 1 วัน
บัตรแรบบิทสำหรับผูสูงอายุ (Senior Smart Pass) สำหรับผูโดยสารสัญชาติไทยอายุตั�งแต
60 ปบร�บรู ณขน้� ไป

ตัง� แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 บีทเี อสซ�ไดเปดใชบร�การบัตร
แรบบิทของบีเอสเอส โดยบัตรดังกลาวเปนบัตรสมารทการด
ซ�ง่ ผูถ อื บัตรสามารถใชชำระคาโดยสารของระบบขนสงมวลชน
รูปแบบตาง ๆ ไดแก รถไฟฟาบีทีเอส รถโดยสารดวนพิเศษ
BRT รถโดยสารสมารทบัส เร�อโดยสารบางเสนทาง และ
ในอนาคตจะสามารถใชกับเคร�อขายระบบขนสงมวลชนอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังสามารถใชชำระคาสินคาและบร�การในรานคา
พันธมิตรในเคร�อขายของบัตรแรบบิท นอกจากนี้ ในเดือน
เมษายน 2559 ยังไดมกี ารเปดตัว e- allet เพือ่ เปนชองทาง
ในการชำระเง�นทั�งแบบออฟไลนและออนไลนอยาง Ra it
LinePay (RLP) เพือ่ ชวยผลักดันสังคมไทยไปสูส งั คมไรเง�นสด
(cashless society) ทั�งนี้ ผูโดยสารในระบบรถไฟฟาบีทีเอส
ยังสามารถผูกบัตรแรบบิทกับ RLP และเช�่อมชองทางการ
จายเง�นทัง� สองรูปแบบใหกลายเปนกระเปาสตางคใบเดียวกัน
(single e- allet) เพือ่ ซ�อ้ ตัวรถไฟฟาบีทเี อสและชำระคาสินคา
และบร�การขนาดเล็ก (micro-transaction) ในรานคาปลีก
ตางๆ
ทั�งนี้ กลุมบร�ษัทสงเสร�มใหผูโดยสารใชบร�การบัตรแรบบิท
โดยการจัดทำโปรแกรม “แรบบิท ร�วอรดส (Ra it Re ards)”
ซ�่งผูถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกเปนของรางวัล
ผานเว็บไซตแรบบิท ร�วอรดส ที่ https //re ards.ra it.co.th/
หร�อผานแอปพลิเคชัน แรบบิท ร�วอรดส บนโทรศัพทเคลือ่ นที่
หร�อสามารถแลกเปนเง�นอิเล็กทรอนิกสเพื่อเติมเง�นในบัตร
แรบบิท หร�อบัตรกำนัลเง�นสด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บัตรแรบบิทและโปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิท ร�วอรดส ดูได
ในหัวขอ 2.4 ธุรกิจ

32%
29%
33%
3%
1%
2%

นอกจากนี้ในเดือนมกราคม 2561 บีทีเอสซ�ไดมีการพัฒนา
เคร�อ่ งจำหนายตัวอัตโนมัตใิ หสามารถรองรับการชำระคาโดยสาร
บัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียว ผาน R-Code ได ทั�งนี้
เพือ่ เพิม่ ชองทางใหกบั ผูโ ดยสารในการชำระเง�นแบบออนไลนได
โดยสามารถจายผาน E- allet เชน Ra it LinePay และ
แอปพลิเคชันของธนาคารตางๆ ทำใหผูโดยสารไมจำเปน
ต อ งพกเง� น สดในการเดิ น ทางด ว ยรถไฟฟ า บี ท ี เ อส ทั � ง นี ้
ได ม ี ก ารร ว มมื อ กั บ ทาง AIS จั ด ทำซ� ม พิ เ ศษที ่ ใ ช ร  ว มกั บ
โทรศัพทมือถือที่รองรับ N C Technology ทำใหมือถือ
สามารถใชแทนบัตรโดยสารรถไฟฟาไดโดยเติมเง�นผาน mPay
Application และยังมีการรวมมือกับทางธนาคารกรุงเทพ
จัดทำบัตรเครดิต-แรบบิท และบัตรเดบิท-แรบบิท ใหใชเปน
บัตรโดยสารรถไฟฟาได

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
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2.4

MIX

ธุรกิจ
เปนแพลตฟอรมดานการตลาดที่เตมดวยไปชุดขอมูลที่เปนประโยชน และสามารถน ไปตอยอดทางธุรกิจได
โดยแพลตฟอรมนีเ้ กิดขึน
้ จากการผสมผสานระหวาง
( 2 ) โ ลูชน
่ั สของวีจไี อ ง
่ึ เปนบริษท
ั ยอยของบริษท
ั
และ
ึ่งด เนินงานโดยบริษัท การท งานรวมกันระหวางกลุมบริษัทนี้ นับเปนการน ทรัพยากรที่เรามี
มาใชใหเกิดประโยชน และประสิทธิ าพสูงสุด

นับตั�งแตที่ ว�จ�ไอ ไดทำการเปลี่ยนกลยุทธจากการเปนเพียงผูใหเชาพื้นที่สื่อโ ษณา สูผูใหบร�การ Offline-to-Online (O2O)
โซลูชั่นส ปจจุบัน ว�จ�ไอ มีอีโคซ�สเต็ม (ecosystem) ที่สมบูรณแบบ ประกอบดวย ธุรกิจสื่อโ ษณา ธุรกิจบร�การชำระเง�นและ
ธุรกิจโลจ�สติกส แพลตฟอรมเหลานี้ชวยให ว�จ�ไอ สามารถเขาถึงผูบร�โภคกลุมตางๆ ไดอยางหลากหลาย และกวางขวาง
รวมทั�งเขาใจความตองการผูบร�โภคไดเปนอยางดี จากการเขาถึงขอมูลดังกลาว ประกอบกับขอมูลดานการเดินทางจากธุรกิจ
MOVE และขอมูลที่ไดรับจากการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผานธุรกิจ MATCH เกิดเปนขอมูลขนาดใหญ หร�อ Big Data
ทีม่ คี วามเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และสามารถนำมาสรางประโยชนได ดวยเหตุน้ี บร�ษทั ฯ จ�งไดสรางทีมนักว�ทยาศาสตรขอ มูล
(Data Scientist) เพื่อนำขอมูลเหลานี้มาว�เคราะหตามกระบวนการว�ทยาศาสตรเพื่อหาขอสรุปจากขอมูลที่มี เกิดเปนพื้นที่
ซ�้อขายขอมูล (Data mar etplace) แลวสามารถนำขอมูลที่ผานการว�เคราะหเหลานั�นมาตอยอดทางธุรกิจ ดวยเคร�่องมือ
ดานการตลาดและโซลูชั่นสอันชาญฉลาดนี้จะชวยสรางมูลคาเพิ่มแกลูกคา กลุมบร�ษัท รวมทั�งพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
อยางไมมีที่สิ้นสุด

MIX
การ เคราะหขอมล ทีมนัก ทยา าสตรขอมล
ดาตามารเกตเ ลส
มารเกตติ้ง ล ่นั ส กลยท ทางการตลาด
การสื่อสาร

ขอมูลที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
และสามารถใชงานไดใน

ความหลากหลายของแหลงขอมูล
การคมนาคมขนสง
แ ลต อรมของ จไอ
ัน มิตรทาง รกิจ

ประโยชนที่ไดรับ
ประสิท ภา

รายได

กําไร อัตรากําไร

MOVE

การเขา งลกคา
อกาสทาง รกิจ

MIX

MATCH

2 4 MIX
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อมลทางการเงินทีสำ ั

7%1%

(ลานบาท)

รายไดธุรกิจ
MIX

ตามประเภท

41%

51%

รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานขัน้ ตน
กําไรจากรายการทีเ่ กิดข�น้ เปนประจํา
กอนคาเสือ่ มราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบีย้ และภาษี

ป 2563 64 ป 2562 63 เปลี่ยนแปลง ( )
(55%)
5,866
2,614
(65%)
2,756
1,105
(70%)
3,110
707

42.3%
อัตรากําไรจากการดําเนินงานขัน้ ตน (%)
27.1%
อัตรากําไรจากรายการทีเ่ กิดข�น้ เปนประจํา
กอนคาเสือ่ มราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบีย้ และภาษี (%)
รายไดจากสื่อโ ษณาในระบบรถไฟฟา
รายไดจากสื่อโ ษณาในอาคารสํานักงานและอื่น ๆ

53.0%
40.2%

รายไดจากสื่อโ ษณากลางแจง
รายไดจากธุรกิจบร�การดานดิจ�ทัล

ผลการดำเนินงานป 2562/63 รวมรายไดของกลุม MACO สำหรับระยะเวลาตัง� แตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563
ประกอบดวยรายไดทม่ี าจาก Ra it roup, Trans.Ad roup ภายใต MACO, V I Digital La , Ra it Re ards และบางกอก เพยเมนต โซลูชนั ส (BPS)

ั

นาการสำ ั

นป

ว�จ�ไอ ยังคงสามารถสรางผลการดำเนินงานที่โดดเดนดวยกำไรสุทธ�อยูที่ 980 ลานบาท ทามกลางผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ซ�ง่ พิสจู นใหเห็นถึงความแข็งแกรงของกลยุทธทห่ี ลากหลายในการดำเนินธุรกิจของว�จไ� อ
ที่ไดรวมแพลตฟอรมธุรกิจสื่อโ ษณา ธุรกิจบร�การชำระเง�น และธุรกิจโลจ�สติกสเขาไวดวยกัน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเขา
จดทะเบียนในตลท. ภายใตช�่อยอ KEX นับตั�งแตการเขาลงทุนใน KEX ในเดือนกรก าคม 2561 ว�จ�ไอและ KEX
ไดรวมกันเปดตัวผลิตภัณฑรวมกันอยางตอเนื่อง ไดแก การใหบร�การสงสินคาตัวอยางและการใหบร�การโ ษณาผาน
Parcel Stic er มากกวา 1.6 ลานช�น้ การใหบร�การโ ษณาบนรถขนสงพัสดุของ KEX จำนวนกวา 700 คันและการเปดตัว
รานใหบร�การจัดสงพัสดุ (Parcel Shop) บน 4 สถานีรถไฟฟาบีทีเอส
จำนวนผูใชบัตรแรบบิทเพิ่มข�้น 9.0% จาก 13.0 ลานใบในป 2562/63 เปน 14.2 ลานใบในป 2563/64 เปนผลมาจาก
การขยายจุดใหบร�การบัตรแรบบิทไปยังชองทางการเดินทางในรูปแบบตางๆ
จำนวนผูใชบร�การ แรบบิท ไลน เพย (RLP) มีจำนวนทั�งสิ้น 8.2 ลานราย เพิ่มข�้น 11.8% o จาก 7.3 ลานราย จาก
การขยายจุดใหบร�การครอบคลุมไปยังแพลตฟอรมตางๆ เชน แพลตฟอรมทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง อาหาร และตลาดอี-คอมเมิรซ
ลิ

ั

ล บริการ

บริษัท ีจี อ จำกัด (มหาชน)

ว�จ�ไอ เปนผูนำธุรกิจที่ใหบร�การอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ในประเทศไทยดวยการผสมผสานโลกออฟไลนและออนไลน
ไวดวยกัน โดยมีธุรกิจหลักแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
ธุรกิจสื่อโ ษณา, ธุรกิจบร�การชำระเง�นและธุรกิจโลจ�สติกส
ภายใตธรุ กิจสือ่ โ ษณานัน� ว�จไ� อ ไดรบั สัมปทานในการบร�หาร
จั ด การสื ่ อ โ ษณาบนสถานี แ ละในขบวนรถไฟฟ า บี ท ี เ อส
นอกจากนี้ ว�จ�ไอ ยังไดขยายการเขาถึงลูกคาผานการใช
สือ่ โ ษณานอกบาน อาทิ การจัดการพืน้ ทีส่ อ่ื โ ษณาในอาคาร
สำนักงาน ปายสื่อโ ษณากลางแจง สื่อโ ษณาในสนามบิน
และธุรกิจสาธ�ตสินคา ภายใตธรุ กิจบร�การชำระเง�น แรบบิท กรุป
(รวมแรบบิท ไลน เพย) เปนผูนำในการใหบร�การชำระเง�น
ในรูปแบบ micro-payment โดยมีความสามารถในการเขาถึง
ฐานขอมูลกวา 50 ลานคน ในสวนของธุรกิจโลจ�สติกสนั�น
ว�จ�ไอ ไดเขาซ�้อหุน Kerry E press Thailand ซ�่งเปนผูนำ
ในการใหบร�การจัดสงพัสดุทั่วประเทศไทยในสัดสวน 18%

ุรกิจสอโ ษ า

ธุ ร กิ จ สื ่ อ โ ษณาแบ ง ออกเป น 2 กลุ  ม ธุ ร กิ จ หลั ก ได แ ก
สื่อโ ษณานอกบาน และบร�การดานการตลาดออนไลนและ
ดิจท� ลั โดยธุรกิจสือ่ โ ษณานอกบานประกอบดวย 1) สือ่ โ ษณา
ในระบบขนสงมวลชน 2) สื่อโ ษณาในอาคาร 3) สื่อโ ษณา
ประเภทบิลบอรดและสตร�ทเฟอรนเิ จอร (สือ่ โ ษณากลางแจง)
4) สื่อโ ษณาในสนามบิน และ 5) การสาธ�ตสินคา (การแจก
ตัวอยางผลิตภัณฑ) ในพื้นที่หางสรรพสินคา และบนสถานี
รถไฟฟาบีทีเอส (การสาธ�ตสินคา) สำหรับธุรกิจบร�การดาน
การตลาดออนไลนและดิจ�ทัลถูกจัดอยูภายใตหนวยธุรกิจ
ที่มีช�่อวา “V I Digital La ” ผูใหบร�การออนไลนเอเจนซ�่
แบบครบวงจร
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สอโ ษ า นร บบ นสงม ลชน

ว�จไ� อไดรบั สิทธ�ในการบร�หารพืน้ ทีโ่ ษณาบนโครงขายรถไฟฟาบีทเี อสสายหลักและสวนตอขยาย (รวมเร�ยกวาโครงขายรถไฟฟา
บีทีเอส) มีเสนทางผานศูนยกลางทางการคา ที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานในใจกลางกรุงเทพฯ ปจจุบันโครงขายรถไฟฟา
บีทีเอสครอบคลุม 31 สถานี (รวมสวนตอขยาย 7 สถานี) ระยะทาง 31.0 กิโลเมตร มีจำนวนรถทั�งสิ้น 98 ขบวน (392 ตู)
โดยสื่อโ ษณาในระบบขนสงมวลชนบนเคร�อขายของรถไฟฟาบีทีเอสนับวาเปนสื่อนอกบานที่มีประสิทธ�ภาพมากที่สุด
ในการเขาถึงผูชม
สอโ ษ า นอา าร

กลุมสื่อโ ษณาในอาคารภายใตการบร�หารจัดการของว�จ�ไอ ครอบคลุม 2 พื้นที่หลัก ไดแก สื่อโ ษณาในอาคารสำนักงาน
และสื่อโ ษณาในอาคารที่พักอาศัย โดยสื่อโ ษณาในอาคารสำนักงานนั�น ไดแก จอดิจ�ทัลที่ติดตั�งในลิฟต และบร�เวณอื่นๆ
ภายในอาคารสำนักงาน เชน บร�เวณล็อบบี้ เชนเดียวกับสื่อโ ษณาในอาคารที่พักอาศัยซ�่งมีลักษณะสื่อเปนจอดิจ�ทัล ทั�งนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ว�จ�ไอมีเคร�อขายอาคารสำนักงานที่ใหญที่สุด ภายใตการจัดการรวมทั�งสิ้น 186 อาคารในเขต
กรุงเทพฯ รวมถึงจอภาพภายในลิฟตจำนวน 1,411 จอซ�่งควบคุมจากสำนักงานใหญของว�จ�ไอ
สอโ ษ ากลาง จง

สื่อโ ษณากลางแจงผานการบร�หารงานของ MACO ถือเปนอีกหนึ่งหนวยธุรกิจสำคัญที่บร�ษัทฯ ใหความสนใจ ทั�งนี้จาก
การทำสัญญาบร�หารจัดการสื่อโ ษณาระหวาง MACO และ PlanB ทำให PlanB เขามาเปนผูบร�หารจัดการขายสื่อโ ษณา
ในประเทศทัง� หมดของ MACO ในขณะที่ MACO จะมีฐานะเปนเจาของสือ่ โ ษณาภายในประเทศเทานัน� ภายหลังจากการจัดการ
โครงสรางดังกลาว MACO จะมุงเนนในการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซ�ยนอยางเต็มตัว โดยที่
ผานมา MACO ไดมีการวางรากฐานอยางแข็งแกรง เพื่อการเติบโตในประเทศมาเลเซ�ยและอินโดนีเซ�ย รวมไปถึงการเร�่ม
รุกเขาไปยังตลาดในประเทศเว�ยดนามเปนที่เร�ยบรอยแลว
สอโ ษ า นสนามบิน

ว�จไ� อ ไดขยายฐานธุรกิจไปยังสือ่ โ ษณาในสนามบินผานการลงทุนครัง� แรก 20.0% ใน Aero Media เมือ่ ป 2558 หลังจากนัน�
ว�จ�ไอ ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนข�้นเปน 30.0% Aero Media เปนผูใหบร�การสื่อโ ษณาในสนามบินทั่วประเทศไทย รวมทั�ง
สนามบินหลักอยางสนามบินสุวรรณภูมแิ ละสนามบินดอนเมือง โดย Aero Media ไดรบั สิทธ�ในการบร�หารสือ่ โ ษณาหลากหลาย
ประเภทในรูปแบบที่แตกตางกัน ซ�่งประกอบดวย จอ LED สะพานเทียบเคร�่องบินหร�องวงชาง สื่อโ ษณาบนรถเข็นกระเปา
และสื่อโ ษณาบนเคร�่องบิน
การสา ิ สิน า

ว�จ�ไอไดขยายธุรกิจเขาไปยังธุรกิจการสาธ�ตสินคา ซ�่งมักคุนเคยกันในนาม ธุรกิจการแจกสินคาทดลอง (Product Sampling)
ผานการเขาลงทุน 40.0% ในบร�ษัท Demo Po er ซ�่งเปนผูใหบร�การการสาธ�ตสินคาและผลิตภัณฑที่ใหญที่สุดในเอเช�ยและ
มีประสบการณในการดำเนินธุรกิจมายาวนานกวา 20 ป ในประเทศไทย โดยเคร�อขายการสาธ�ตสินคาของ Demo Po er
มีอยูกวา 1,000 แหงทั่วประเทศ และถือเปนผูเลนรายใหญที่สุดในประเทศไทย
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บริการดานการ ลาดออน ลน ล ดิจิทัล

ปจจุบันในโลกของการโ ษณาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดังเชนความตองการของนักโ ษณาที่ตองการโซลูชั่นส
ทีต่ อบสนองวัตถุประสงคของการตลาด นัน่ คือ การรับรูใ นสินคา (A areness) การสรางความสัมพันธระหวางสินคากับผูบ ร�โภค
(Engagement) และกระตุนใหผูบร�โภคซ�้อสินคาหร�อสมัครใชบร�การของแบรนดนั�น (Con ersion) ซ�่งว�จ�ไอตระหนักถึงเทรนด
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปดังกลาว ดังนัน� เราจ�งไดกอ ตัง� หนวยธุรกิจใหมภายใตชอ่� V I Digital La ซ�ง่ เปนผูใ หบร�การออนไลนเอเจนซ�่
โดยผลิตภัณฑหลัก คือ แพลตฟอรมทีร่ วบรวมฐานขอมูลของลูกคา (CDP) เชน ขอมูลดานการใชจา ยทีร่ วบรวมจากแพลตฟอรม
สือ่ โ ษณา ธุรกิจบร�การชำระเง�น และธุรกิจโลจ�สติกส ทัง� นีบ้ ร�การของ V I Digital La ไดรบั ผลตอบรับทีด่ จี ากแบรนดชน�ั นำ
ทั�งในประเทศไทยและแบรนดระดับโลก
ุรกิจบริการชำร เงิน

ธุรกิจบร�การชำระเง�นของว�จไ� ออยูใ นการดำเนินงานภายใต บร�ษทั บางกอก
สมารทการด ซ�สเทม จำกัด (BSS) และบร�ษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส จำกัด
หร�อเร�ยกรวมกันวา “กลุมแรบบิท” ซ�่งเปนผูใหบร�การ Digital Lifestyle
โซลูชน่ั ส ประกอบดวย 2 ธุรกิจหลัก ไดแก 1) ธุรกิจชำระเง�น และ 2) ธุรกิจ
บร�การ โดยธุรกิจชำระเง�นมีทั�งการใหบร�การชำระเง�นทั�งออฟไลนและ
ออนไลน อาทิ การชำระเง�นบนระบบขนสงมวลชนและรานคาตางๆ เร�ยกวา
“บัตรแรบบิท” และ e- allet สำหรับชำระเง�นผานรานคาทั�งออนไลนและ
ออฟไลน เร�ยกวา แรบบิท ไลน เพย (RLP) สำหรับธุรกิจบร�การประกอบดวย
บร�การกูย มื เง�นในลักษณะสินเช�อ่ สวนบุคคลภายใตชอ่� Ra it AEON loan
และธุรกิจนายหนาประกันออนไลนและเว็บไซตเปร�ยบเทียบภายใตช�่อ
“Ra it inance” และธุ ร กิ จ บร� ก ารสิ น เช� ่ อ ผ า นแพลตฟอร ม ดิ จ � ท ั ล
ภายใตช�่อ “Ra it Cash”
ุรกิจโลจิส ิกส

ในเดือนสิงหาคม 2561 ว�จ�ไอขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโลจ�สติกส ผานการเขาลงทุน 23.0% ใน KEX บร�ษัทชั�นนำอันดับ 1
ที่ดำเนินธุรกิจโลจ�สติกสครบวงจร และใหบร�การรับสงพัสดุไปยังสถานที่ตางๆ ไดมากที่สุดถึง 2.0 ลานช�้นตอวัน KEX เปน
หนึง่ ในสมาช�กของเคร�อบร�ษทั Kerry Logistics Net or Limited ทีม่ เี คร�อขายธุรกิจอยูท ว่ั โลก โดยการลงทุนในครัง� นีน้ บั เปน
กาวสำคัญในการสราง O2O อีโคซ�สเต็มไดอยางสมบูรณแบบ ณ เดือนธันวาคม 2563 KEX มีเคร�อขายบร�การของศูนยกระจาย
สินคากวา 1,230 จุด และจุดใหบร�การมากกวา 15,991 จุดทัว่ ประเทศทีค่ รอบคลุมชองทางการใหบร�การทีห่ ลากหลาย สงผลให
KEX เปนผูน ำดานความรวดเร็ว ความนาเช�อ่ ถือ และสงมอบความสะดวกสบายในการใหบร�การขนสงแกผบู ร�โภค ไมวา จะเปน
ลูกคารายบุคคลไปจนถึงผูคาปลีกทางออนไลนบนโซเช�ยลมีเดีย โดยพัสดุจะถูกจัดสงไปถึงจุดหมายและตรงเวลา ทั�งนี้ KEX
เปนผูร�เร�่มในการใหบร�การชำระเง�นปลายทาง ที่ผูบร�โภคสามารถเลือกชองทางการชำระเง�นไดทั�งแบบเง�นสด และทาง RLP

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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รบบิท รี อรดส

แรบบิท ร�วอรดส เปนหนึง่ ในโปรแกรมสะสมคะแนนทีใ่ หญทส่ี ดุ ในประเทศไทยดวยฐานผูใ ชบร�การรถไฟฟาบีทเี อส บัตรแรบบิท
และ Ra it LinePay โปรแกรมดังกลาวจะชวยใหสมาช�กแรบบิท ร�วอรดส สามารถ “เปลีย่ นทุกๆ วันใหเปนรางวัล” โดยจัดให
มีการแลกเปลี่ยนมูลคาระหวางผูโดยสารรถไฟฟาบีทีเอสกับธุรกิจของกลุมบร�ษัทและพันธมิตร ผานการแลกคะแนนสะสมและ
ของรางวัลจากการดำเนินพฤติกรรมที่เปนประโยชน เชน การใชบร�การรถไฟฟาบีทีเอสและบร�การหลักอื่นๆ
ปจจุบันแรบบิท ร�วอรดส มีจำนวนสมาช�ก 5.8 ลานราย ทั�งนี้ สมาช�กแรบบิท ร�วอรดส ที่ลงทะเบียนแลวจะไดรับคะแนนสะสม
ทั�งจากการใชบัตรแรบบิทในการเดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอสและการใชบัตรแรบบิท หร�อ Ra it LinePay ชำระคาสินคาและ
บร�การตางๆ จากรานคาพันธมิตรและรานคา e-commerce คะแนนสะสมนี้สามารถนำไปแลกเปนการเติมเง�นเพื่อใช
ในการเดินทางดวยรถไฟฟาบีทเี อส หร�อ บัตรกำนัลเง�นสดเพือ่ ใชจา ยกับรานคาและบร�การตางๆ หร�อ แลกของรางวัลผานแรบบิท
ร�วอรดส เว็บไซต หร�อ โมบายล แอปพลิเคชันได
แรบบิท ร�วอรดส มีความตัง� ใจจะขยายฐานสมาช�กและรานคาพันธมิตรเพือ่ ใหสมาช�กมีชอ งทางสะสมคะแนนเพิม่ ข�น้ นอกจากนี้
แรบบิท ร�วอรดส สามารถนำขอมูลการใชจายของสมาช�กมาศึกษาเพื่อพัฒนาบร�การตอไป
บางกอก เ

เมน โ ลชันส

บร�ษัท บางกอก เพยเมนต โซลูชันส จำกัด (บีพีเอส) จัดตั�งข�้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยการรวมทุนของ ว�กซ กรุป
(VIX roup) และกลุมบีทีเอส โดย VIX เปนผูนำเทคโนโลยีในดานระบบขนสงมวลชนชั�นนำของโลก และเปนผูเช�่ยวชาญ
ในการทำระบบบร�หารจัดการรายไดกลาง (Central Clearing House) และระบบการจัดเก็บ รายได (Automatic are
Collection - A C) การเขารวมทุนกับกลุม VIX ดังกลาวเปนการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบซอฟตแวร ทัง� เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับ
ระบบขนสงมวลชนของประเทศและระบบการชำระเง�น
การ ิเ รา หอุ สาหกรรม ล การ

ง ัน
อุ สาหกรรมสอโ ษ า

ในป 2563 ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ( DP)
หดตัวอยูที่ 6.6% เมื่อเทียบกับปกอนหนาที่ ซ�่งนับวาเปนปที่เศรษฐกิจถดถอย
อยางรุนแรงทีส่ ดุ นับตัง� แตวก� ฤตเศรษฐกิจไทยในป 2541 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงการบังคับใชมาตรการ
ล็อคดาวนตางๆ ของภาครัฐ ที่สงผลกระทบเช�งลบอยางมากตอภาคการสงออก
และการทองเที่ยวของประเทศไทย การเผช�ญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดังกลาว
สงผลใหมูลคาการใชจายสื่อโ ษณา1 ในป 2563 ลดลง 15.6% จากปกอนหนา
มาอยูที่ 104,407 ลานบาท บาท โดยสื่อโ ษณาดั�งเดิม (หนังสือพิมพ นิตยสาร
และว�ทยุ) สือ่ โ ษณานอกบาน และสือ่ โทรทัศนลดลง 28.6%, 19.5% และ 12.8%
มาอยูที่ 7,435 ลานบาท 11,715 ลานบาท และ 61,330 ลานบาท ตามลำดับ
ในขณะที่สื่อดิจ�ทัล มีการเติบโตเพิ่มข�้นเล็กนอยที่ 0.3% เมื่อเทียบกับปกอนหนา
มาอยูที่ 19,610 ลานบาท
ในชวงกอนเกิดว�กฤตการณดงั กลาว อุตสาหกรรมสือ่ โ ษณาในประเทศไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางเห็นไดชดั โดยสือ่ โ ษณา
แบบดั�งเดิม เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร และว�ทยุ มียอดการใชสื่อลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่สื่อโ ษณานอกบาน
และสือ่ ออนไลน/ สือ่ ดิจท� ลั ไดกลายเปนตัวเลือกทีส่ ำคัญสำหรับนักโ ษณา การขยายตัวของสือ่ โ ษณานอกบานและสือ่ ออนไลน/
ดิจ�ทัลในชวงที่ผานมาไดรับแรงสนับสนุนจากหลายปจจัย ที่เปนผลมาจากรูปแบบการใชช�ว�ตที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม ผูคน
ตามเมืองหลวงและหัวเมืองใหญทน่ี ยิ มใชเวลาอยูน อกบานกันมากข�น้ นอกจากนีก้ ารเพิม่ ข�น้ อยางรวดเร็วของผูใ ชงานอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทสมารทโฟน (อัตราการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยคิดเปน 69.5% เทียบกับจำนวนประชากรทัง� หมด ในขณะที่
ระยะเวลาการใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณสื่อสารตางๆ โดยเฉลี่ยอยูที่ 524 นาทีตอวัน2 เพิ่มจากเดิมในระยะเวลาเพียง
ไมกป่ี ท ม่ี กี ารใชงานดังกลาวโดยเฉลีย่ เพียง 300 นาทีตอ วัน) รวมไปถึงความนิยมในการใชสอ่ื ทัง� สองประเภททีไ่ ดรบั การยอมรับ
วาเปนเคร�่องมือการสื่อสารดานโ ษณาและการตลาดที่มีประสิทธ�ภาพ
ภายใตสื่อโ ษณานอกบาน การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือการมุงเนนผสมผสานและเช�่อมตอสื่อออฟไลนและออนไลนเขาไว
ดวยกันแทนการโ ษณาบนแพลตฟอรมสือ่ นอกบานเพียงอยางเดียว การใชสอ่ื รูปแบบใหมนไ้ี ดถกู พิสจู นใหเห็นแลววาสามารถ
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ชวยใหการโ ษณาเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธ�ภาพและเฉพาะเจาะจงกวาสื่อโ ษณาในรูปแบบเดิม ทำใหผูลงโ ษณา
สามารถสรางการรับรูในสินคา (a areness) สรางความสัมพันธระหวางสินคากับผูบร�โภค (engagement) และยังสามารถ
กระตุนใหผูบร�โภคซ�้อสินคาหร�อสมัครใชบร�การของแบรนดนั�นได (con ersion) ในยุคแหงการเปลี่ยนผานนี้ บร�ษัทที่สามารถ
ปรับตัวเองใหตอบสนองความตองการของตลาดและผูบร�โภคไดกอน จะอยูรอดและมีผลงานที่โดดเดนมากกวาผูเลนรายอื่น
ในธุรกิจเดียวกัน
ทั�งนี้ผลการสำรวจจากนีลเส็นในป 2561 เปดเผยวาสื่อโ ษณานอกบานเปนสื่อโ ษณาที่มีการเติบโตเร็วเปนอันดับสอง
ในอุตสาหกรรม ซ�ง่ สือ่ นอกบานถือเปนสือ่ มีอตั ราการใชงานรวมกับสือ่ ออนไลนมากทีส่ ดุ และยังใหประสิทธ�ภาพไดมากกวาการ
โ ษณาผานสือ่ ดิจท� ลั แบนเนอร เมือ่ เทียบกับสือ่ ออฟไลนประเภทอืน่ สงผลใหปจ จุบนั นักโ ษณาตางๆ หันมานำเสนอแคมเปญ
โดยใชสื่อโ ษณาที่ผสมผสานระหวางสื่อนอกบานและสื่อในโทรศัพทมือถือ แนวโนมดังกลาวจ�งถูกคาดการณวาจะเพิ่มมากข�้น
เร�่อยๆ เนื่องจากแคมเปญตางๆ เร�่มหันมาใชการสื่อสารกับลูกคาผานสื่อโ ษณาในหลากหลายชองทางมากยิ่งข�้น
นอกจากนี้เทคโนโลยีทางดานดิจ�ทัลยังนำไปสูการเติบโตของสื่อโ ษณานอกบานไดอยางชัดเจน โดยรายงานของ uture
Mar et Insights3 ไดคาดวาชวงป 2561 2571 สื่อโ ษณานอกบานแบบดิจ�ทัลทั่วโลกจะเติบโตเพิ่มข�้นอยางตอเนื่องกวา
11.0% ตอป ดวยศักยภาพในการเช�อ่ มโยงระหวางสือ่ โ ษณานอกบานและสือ่ โ ษณาทางออนไลน/ดิจท� ลั ทำใหสามารถนำเสนอ
สือ่ โ ษณาทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดหลากหลายมิติ รวมไปถึงการเลือกเปาหมายไดอยางแมนยำพรอมทัง� ใหผลลัพธการวัดผลทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพ
ที่มากข�้น ดวยเหตุนี้สื่อโ ษณาทั�งสองรูปแบบจะสามารถครองสวนแบงตลาดจากการใชจายดานโ ษณาจากรูปแบบอื่นๆ
โดยเฉพาะในสวนของสื่อโ ษณาแบบดั�งเดิมไดมากยิ่งข�้น
ผานชองทางดิจท� ลั ยังมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ข�น้ ของจำนวน
ผูใชอินเทอรเน็ตและจำนวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากข�้น
รวมทั�งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชวยใหการทำธุรกรรม
ตลาดอี-คอมเมิรซของประเทศไทยในป 2563 มีมูลคาทั�งสิ้น สะดวกมากยิ่งข�้น
294,0004 ลานบาท ซ�ง่ นับเปนการเติบโตทีส่ งู ข�น้ ถึง 80.0%
จากปกอนหนา โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณการแพร นอกจากนี ้ ก ารขยายตั ว ของตลาดอี - คอมเมิ ร  ซ ยั ง ได ร ั บ
ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่สงผลใหผูบร�โภคหันไปเลือกสั่งซ�้อ แรงหนุ น จากการเติ บ โตของธุ ร กิ จ โลจ� ส ติ ก ส ซ� ่ ง เป น
สินคาผานระบบออนไลนเพื่อหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มี แพลตฟอรมปลายทางที่เช�่อมระหวางรานคากับผูบร�โภค
ผูค นแออัด นอกจากนีย้ งั มีปจ จัยจากการทีร่ า นคาและแบรนด ปจจุบันความตองการใชบร�การที่เพิ่มข�้นจากทั�งรานคาและ
ตางๆ มีความตองการเขาสูตลาดอี-คอมเมิรซเพิ่มสูงข�้น ผูบร�โภคในแพลตฟอรมออนไลน ถือเปนการสรางโอกาสการ
เนือ่ งจากแนวโนมการเติบโตอยางตอเนือ่ งของตลาดดังกลาว เติบโตใหกับอุตสาหกรรมโลจ�สติกสอยางไมมีที่สิ้นสุด โดย
อันเปนผลจากอัตราการเขาถึงการใชงานอินเทอรเน็ตใน ตัวอยางที่ดีที่สุดสำหรับปราก การณนี้ คือการเพิ่มข�้นของ
ประเทศไทยที่มากถึง 69.5% รวมถึงปจจัยจากการเพิ่มข�้น จำนวนลูกคาของ KEX ซ�ง่ เปนบร�ษทั รวมของว�จไ� อ ทัง� นีเ้ มือ่ ป
ของระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ตบนเคร�่องมือสื่อสาร และ 2555 บร� ก ารของ KEX ยั ง จำกั ด อยู  เ พี ย งลู ก ค า ประเภท
ผูประกอบการสูผูประกอบการ หร�อ B2B แตในปจจุบันจาก
การขยายตัวของผูมีกำลังในการซ�้อที่มากข�้น
ความนิยมและการเติบโตเพิม่ ข�น้ ของมูลคาในตลาดอี-คอมเมิรซ
การขยายตัวของตลาดอี-คอมเมิรซ ถือเปนแรงผลักดันให สงผลใหกลุมลูกคาของ KEX มีการเปลี่ยนแปลงเปนลูกคา
รัฐบาลมีโครงการพัฒนาใหประเทศไทยเปนยุคดิจ�ทัล 4.0 แบบผูบร�โภคสูผูบร�โภค หร�อ C2C ในสัดสวนที่ 56.3% โดย
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการชำระเง�นแบบดิจ�ทัล โดย ในป 2563 KEX สามารถสงพัสดุไดสูงที่สุดที่ถึง 1.2 ลานช�้น
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางเคร�อขายอินเทอรเน็ต ตอวัน เพิ่มข�้นจาก 8,000 ช�้นตอวัน ในป 2555 หร�อเพิ่มข�้น
ความเร็วสูง ติดตั�งอุปกรณรับชำระเง�นทางอิเล็กทรอนิกส 150 เทา
ใหครอบคลุมทัว่ ประเทศ จำนวน 881,337 เคร�อ่ ง5 พรอมทัง�
เปดตัวบร�การชำระเง�นพรอมเพย (PromptPay) ซ�่งลูกคาที่ เนื ่ อ งจากตลาดอี - คอมเมิ ร  ซ ของประเทศไทยยั ง เติ บ โต
ลงทะเบียนสามารถโอนเง�นโดยใชเพียงหมายเลขโทรศัพทมอื ถือ ไมมากนักเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ดังนั�น ธุรกิจ
หร�อหมายเลขบัตรประชาชน การร�เร�่มโครงการของภาครัฐ โลจ�สติกสจ�งอยูในโอกาสที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวดังกลาว
ดังกลาวนำมาซ�ง่ โอกาสทีห่ ลากหลายสำหรับธุรกิจบร�การชำระเง�น รวมทัง� ชวยขับเคลือ่ นการเติบโตของอี-คอมเมิรซ ในประเทศไทย
แบบดิจ�ทัล ซ�่งเปนองคประกอบหลักของตลาดอี-คอมเมิรซ ตอไป สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว�จ�ไอ สามารถดูไดใน
โดยในป 2563 จำนวนครั�งในการทำธุรกรรมออนไลนเติบโต รายงานประจ ปของวจ อ
นีลเส็น คอมปะนี (ประเทสไทย) จำกัด (นีลเส็น) และสมาคมโ ษณาดิจท� ลั (ประเทศไทย (DAAT)
ข�น้ ถึง 318.1% จากป 2559 ข�น้ มาอยูท ่ี 13,400 ลานครัง� ในป บร�eษทั areเดอะsocial,
Hootsuite, มกราคม 2564
Mar et Insights คือ ผูใหบร�การปร�กษาขอมูลดานการตลาดที่มีเคร�อขายการใหบร�การมากกวา
2563 และจำนวนธุรกรรมออนไลนของผูใชงานตอคนตอป 150utureประเทศทั
่วโลก
ไพรซซา คือ ผูใหบร�การเคร�่องมือคนหาสินคาและเปร�ยบเทียบราคา (Shopping Search Engine) ที่มี
เพิม่ ข�น้ อยางกาวกระโดดจาก 49 ครัง� ในป 2559 เปน 133 ครัง�
เคร�อขายการใหบร�การมากกวา 6 ประเทศทั่วเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต
ในป 25635 โดยการขยายตัวอยางมีนยั สำคัญของการชำระเง�น ธนาคารแหงประเทศไทย
อุ สาหกรรมอี อมเมิร
(บริการชำร เงิน ล โลจิส ก
ิ ส)

1
2
3
4
5

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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2.5

MATCH

ธุรกิจ
เปนหนวยธุรกิจที่มุงเนนในการสรางโอกาสทางธุรกิจและแสวงหา
ใหม ๆ ผานการท งานรวมกันกับ
พันธมิตรทางธุรกิจตาง ๆ เพือ
่ เสริมสรางการเติบโตของกันและกัน ทัง
้ นี้ บริษท
ั ไดเปดใหพันธมิตรทีเ่ ราเชิญเขามาในเครือขาย
ของเราเขามาใชประโยชนจากแพลตฟอรม
และ
ทีเ่ รามี ง
่ึ จากการด เนินการดังกลาว จะสามารถมอบสิทธิประโยชน
ทีโ่ ดดเดนและแตกตางแกพันธมิตรทางธุรกิจ ไมวาจะเปนดวยเครือขายและจ นวนผูโดยสารในแตละวันของเรา การเขาถึงโฆษณา
ทั้งในวงกวางและตรงกับกลุ มเปาหมาย รวมทั้งขอมูลเชิงลึกตาง ๆ ึ่งจะสามารถกระตุ นการขยายตัวของจ นวนลูกคา
เครือขายและตลาดใหกับพันธมิตรของเราได โดยแพลตฟอรมที่เปดกวางนี้เปนสวนหนึ่งของแนวคิด
ึ่ง
พันธมิตรที่มี ักย าพตาง ๆ ของเรา สามารถเขารวมและแสวงหาผลประโยชนรวมกันได อนึ่ง ผลจากการท งานรวมกันนี้
จะสรางผลตอบแทนแกทั ้ ง สอง ายในรู ป แบบที ่ แ ตกตางกั น ไป อาทิ เ ชน การเขาถึ ง ลู ก คาที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น การพั นารู ป แบบ
การด เนินธุรกิจ สวนแบงรายได (
) การเพิ่มขึ้นของก ไรและเงินปนผล เปนตน

อ าง รกดี บริษัท มี น ิด นการ ส งหา ัน มิ รทาง ุรกิจที ดห ุ น
องหลักการ
อ อ ปนี้

โด ปก ิ ล เราจ

ิจาร าบน ้น าน

ขอกำหนดเบื้องตนสำหรับการพิจารณาเปนพันธมิตรทางธุรกิจ คือ สินคา
หร�อบร�การของพันธมิตรทางธุรกิจจะตองมีความสามารถในการแขงขันสูงอยูแลว
ามสามาร นการ

ง ัน

เราตองมั่นใจไดวาการเปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกันจะสามารถ
ชวยใหพนั ธมิตรทีเ่ รากำลังพิจารณาอยูน น�ั สรางผลกำไรไดอยางยัง่ ยืน (โดยการใชประโยชนจากการเขาถึงลูกคา
ทีม่ ากข�น้ ผานเคร�อขายของบร�ษทั ฯ รวมถึง ว�จไ� อ และพันธมิตรทางธุรกิจอืน่ ๆ ของเรา เชน เคอร�่ เอ็กซเพรส เปนตน)
และในขณะเดียวกัน บร�ษทั ฯ ก็จะไดรบั ประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ของพันธมิตรเชนกัน อาทิ การสรางรายได
แกว�จ�ไอและบร�ษัทอื่นๆ ในกลุม รวมถึงการไดมาซ�่งเคร�อขายลูกคาและขอมูลเช�งลึกที่มากข�้น
ปร โ ชนร มจากการทำงานร มกัน

หากมองในมุมเดียวกับนักลงทุน เราสนใจการลงทุนในบร�ษัทที่มีทีมผูบร�หาร
ที่มีความกระตือร�อรนและทะเยอทะยาน และบร�ษัทเหลานั�นจะตองมีราคาที่ดึงดูดการลงทุน
ามนาสน จ นการลงทุน

โดยปกติแลว สําหรับการเขารวมกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ บร�ษทั ฯ จะเขาถือหุน ในบร�ษทั เหลานัน� ไมตาํ่ กวา 5% แตไมเกิน 10%
ยกเวนในกรณีที่เปนพันธมิตรหลักในเช�งกลยุทธ (Core Strategic Partners) อาจจะมีการพิจารณาสัดสวนการถือหุน
แตกตางออกไป ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ไดกําหนดเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาการเปนพันธมิตรรวมกัน ดังนี้
ปรัช า ล น

ิดการร มเปน ัน มิ รทาง ุรกิจเ อเสริมสราง ลปร โ ชนร มกัน

พันธมิตร
ของเรามี

เราสามารถ
ชวย

พันธมิตร
สามารถ

ทั้งสอง าย
สามารถ

พันธมิตร
ของเรามี

พันธมิตร
ของเรามี

สินคา บร�การ
และแบรนดที่ดีอยูแลว

สรางกำไรเพิ่ม
สรางความแข็งแกรง
ใหงบดุล

สงเสร�มการขายสินคา
ของกลุมบร�ษัท และ
พันธมิตรอื่น ๆ

เก็บรวบรวม
ฐานขอมูลตาง ๆ
เพื่อการใชประโยชน
รวมกัน

ทีมผูบร�หาร
ที่กระตือร�อรน
และทะเยอทะยาน

มูลคาบร�ษัท
ที่ดึงดูดการลงทุน
(ราคาเขาลงทุน
ที่นาสนใจ)

(คา จาย ษ า)
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อมลทางการเงินทีสำ ั

3%

(ลานบาท)

20%

รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานขัน้ ตน
กําไรจากรายการทีเ่ กิดข�น้ เปนประจํา
กอนคาเสือ่ มราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบีย้ และภาษี

รายไดธุรกิจ
MATCH

ตามประเภท
77%

ป 2563 64 ป 2562 63 เปลี่ยนแปลง ( )
(54%)
1,995
923
N.A.
100
(97)
(64%)
1,661
604
5.0%
83.3%

(10.5%)
อัตรากําไรดําเนินงานขัน้ ตน (%)
อัตรากําไรทีเ่ กิดข�น้ จากรายการทีเ่ กิดข�น้ เปนประจํา 65.4%
กอนคาเสือ่ มราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบีย้ และภาษี (%)
รายไดจากธุรกิจอสังหาร�มทรัพย

รายไดจากธุรกิจอาหาร

รายไดจากธุรกิจกอสราง

ัน มิ รทาง ุรกิจ

ระยะเวลาหลายปที่ผานมา บีทีเอส กรุป ไดลงทุนและรวมมือกับบร�ษัทชั�นนำตางๆ
ในหลากหลายธุรกิจ ทั�งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และไมไดจดทะเบียน
เพือ่ สรรคสรางผลประโยชนทจ่ี ะไดรบั ทัง� สอง าย รวมทัง� แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ
บร�ษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจตางเสร�มสรางความแข็งแกรงใหแกกนั โดยมีเปาหมาย
ในการเติบโตอยางกาวกระโดดไปพรอมๆ กัน ดวยเราเช�่อวา แพลตฟอรม MOVE
และ MIX ที่อยูภายใตกรรมสิทธ�์ของเรา รวมทั�งขอมูลเช�งลึกที่ไดรับจากพันธมิตร
ของเราในอุตสาหกรรมตางๆ จะชวยปลดล็อกมูลคาทีซ่ อ นอยู และนำมาซ�ง่ การทำงาน
รวมกันมากข�้นเพื่อยกระดับและเสร�มสรางการเติบโตในอนาคต
อยางไรก็ ต าม ภายใต ธ ุ ร กิ จ MATCH ยั ง ประกอบไปด วยการมี พ อร ต ฟอลิโ อ
อสังหาร�มทรัพยที่หลากหลายของบร�ษัทฯ และที่ดินอีกหลายผืน รวมถึงการลงทุน
ใน ยู ซ�ตี้ และบร�ษัทอื่นๆ ในกลุมบร�ษัท ที่ประกอบธุรกิจกอสรางและธุรกิจอาหาร

ุรกิจอสังหาริมทรั
รปที

มล า ามบั ชี องอสังหาริมทรั

33%
มูลคาตามบั ช�

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

50% 2 . พันลานบาท

16%
2%

ทีบีทีเอส กรุป ล บริษัทร ม อ รอง

ยู ซ�ตี้ l 13.8 พันลานบาท
เงนลงทน นบรษัทร ม

ปรับตามสัดส นการ ือหนย ตี้ 37.87%

อสังหาร�มทรัพยเช�งพาณิชย l .0 พันลานบาท
นา ตี้กอล แอนด สปอรต คลับ
ที่ดิน l 4.4 พันลานบาท
อสังหาร�มทรัพยเช�งที่อยูอาศัย l 0.5 พันลานบาท
บาน ทา เ าสและคอน ดมิเนียม

บริ ัท บีทีเอส กรุป โ ลดิ้งส จำกัด (ม าชน)
รายงานประจำป 2563/64
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ทีดิน

จากการประกอบธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการโครงสรางพื้นฐาน บร�ษัทฯ มักจะทำการศึกษาและเขาถึงขอมูลเช�งลึก
เกี่ยวกับมูลคาที่ดินและแนวโนมตางๆ ในอนาคต ในอดีตที่ผานมา บร�ษัทฯ ไดใชประโยชนจากขอมูลนี้โดยการเขาซ�้อที่ดิน
ทั�งเพื่อนำมาพัฒนาโดยกลุมบร�ษัท และเพื่อขายในอนาคต ซ�่งทั�งหมดลวนแสดงใหเห็นแลววาสามารถสรางผลตอบแทน
ที่ดีเยี่ยมใหกับเรา โดยปกติแลว ชวงระยะเวลาการลงทุนในที่ดิน ทั�งการซ�้อ/ขาย และพัฒนาจะใชเวลานาน สอดคลอง
กับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานตางๆ ทั�งนี้ บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย มีที่ดินที่กระจายตัวอยูทั�งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ โดยมีมูลคาตามบัญช� ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทากับ 4.4 พันลานบาท หร�อคิดเปน
สัดสวน 16% ของมูลคาตามบัญช�รวม ซ�่งมีพื้นที่รวมทั�งสิ้น 610,487.2 ตารางเมตร
ารางที

รา ล เอี ดทีดิน องบริษัท

บง ามที ั้ง

ที่ดิน

พื้นที่รวม (ไร)

พื้นที่รวม (ตารางเมตร)

กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
เช�ยงใหมและเช�ยงราย
ภูเก็ต
จังหวัดอื่นๆ
รวม

88-0-171.1
135-11-289.2
21-3-60
37-2-8.5
95-0-93
3 6 16 621.8

141,484.4
221,556.8
35,040
60,034
152,372
610,48 .2

บริษัท

มูลคาตามบั ช�

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ลานบาท)

4,011.8
378.6
14.2
33.8
7.6
4,446.0

ิ ี้ จำกัด (มหาชน)

ยู ซ�ตี้ เปนบร�ษัทรวมของบร�ษัทฯ (Bloom erg tic er U TB สัดสวนการถือหุน 37.87%) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ยู ซ�ตี้ เปนบร�ษัทดานการลงทุนและพัฒนาอสังหาร�มทรัพยทั่วโลก ภายใตโครงสรางการเปนเจาของที่หลากหลาย ครอบคลุม
หลายพื้นที่ทั�งในและนอกประเทศ รวมถึงยังมีสินทรัพยที่สรางรายไดประจำ ไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม อาคารสำนักงาน
ธุรกิจบร�การอื่นๆ และธุรกิจพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพื่อขาย โดย ยู ซ�ตี้ จะเปนผูดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจอสังหาร�มทรัพย
ของบร�ษัทฯ แตเพียงผูเดียว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาร�มทรัพยดูไดในรายงานประจ ปของ ย �ตี
นโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาร�มทรัพยระหวางบร�ษัทฯ และ ยู ซ�ตี้
https://www.btsgroup.co.th/storage/about/ourbusiness/bts-prevention-conflicts-interest-between-the-company-th.pdf
นา ิ ี้ กอล

ล สปอร

ลับ

ธนาซ�ตี้ กอลฟ และ สปอรตคลับสรางข�้นเมื่อป 2536 ตั�งอยู
บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 14 ธนาซ�ตี้ กอลฟ และ
สปอรตคลับเปนสปอรตคลับแบบครบวงจร ครบครันไปดวย
สิ ่ ง อำนวยความสะดวกเพื่อ ตอบสนองความต อ งการที่
หลากหลายของลูกคา ไมวา จะเปนสนามไดรฟกอลฟ Putting
reen และสนาม ก Short ame นอกจากนี ้ ยั ง มี
สปอรตคลับที่สามารถรองรับการเลนกี าไดหลากหลายชนิด
รวมถึงคลับเฮาสที่หรูหรา ทำใหธนาซ�ตี้เปนสถานที่ชั�นนำ
อีกแหงหนึง่ ในกรุงเทพทีใ่ ชจดั งานแขงขันกี า การจัดแขงขัน
กอลฟ และสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมนอกบร�ษัท (Outing)

2 5 MATCH
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ุรกิจอาหาร

บร�ษัทฯ ใหความสนใจในการเขาลงทุนในธุรกิจรานอาหาร โดยรวมมือกับเชฟที่มีช�่อเสียง รวมไปถึงเชฟระดับมิชลินสตาร
(หร�อเทียบเทา) ในการเปดรานอาหารในประเทศไทย ตลอดระเวลาที่ผานมา เราไดเขาลงทุนในรานอาหารตางๆ อาทิ เชน
ราน J AIME y Jean-Michel Lorain ซ�ง่ ตัง� อยูท โ่ี รงแรมยู สาทร ราน Blunos ซ�ง่ ตัง� อยูท โ่ี รงแรมอีสติน แกรนด สาทร และ
หองอาหารเชฟแมน (ChefMan) ซ�ง่ เปนหองอาหารจ�นระดับพร�เมียมทีด่ ำเนินการผานบร�ษทั แมน ฟูด โฮลดิง้ ส จำกัด ปจจุบนั
หองอาหารเชฟแมนมีสาขาทัง� หมด 4 สาขา แบงเปนสาขาทีร่ บั ประทานอาหารในราน (Dine-in) จำนวน 3 สาขา และหองอาหาร
Char Siu Man จำนวน 1 สาขา
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดจัดตั�งบร�ษัท เทอรเทิล ทเวนตี้ทร� จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบร�หารจัดการรานอาหารและ
รวมลงทุนกับเชฟที่มีช�่อเสียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เราไดเปดใหบร�การรานอาหารและรวมลงทุนกับเชฟตางๆ จำนวน
4 ราน ไดแก Keller, BAAN TURTLE, aa และ HERE ภายหลังในเดือนเมษายน 2564 บร�ษัทฯ ไดลงทุนในรานอาหาร
เพิ่มเติมอีก 3 แหง รวมกับเชฟตน เชฟมิชลินสตาร 1 ดาว ไดแก บาน นุสรา และ เมรัย
ุรกิจกอสราง
เอชเอชที อนส รั ชัน

บร�ษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด (HHT) เปนบร�ษัทรวมทุนระหวางบร�ษัทฯ และ Li Kay Engineering ซ�่งเปนบร�ษัท
ดานโยธาและโครงสรางในฮองกง HHT ประกอบธุรกิจรับเหมาและบร�หารงานกอสราง โดยโครงการภายใตการบร�หารและ
กอสรางทีผ่ า นมารวมถึง โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ, โครงการ A stracts พหลโยธ�น พารค, การปรับปรุงธนาซ�ตี้
กอลฟ และ สปอรตคลับ โรงแรม ยู สาทร และโรงเร�ยนนานาชาติเวอรโซ ปจจุบัน HHT อยูในระหวางกอสรางโครงการ
เดอะยูนิคอรน ซ�่งเปนอาคารอเนกประสงคภายใตยู ซ�ตี้
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสรางกลุมบริษัทบีทีเอส

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

97.50%

MIX
21.95%

บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
29.66%
100%

75%
75%
100%
33.33%

บจ. บีทเี อส อินฟราสตรัคเจอร เซอร ว�สเซส
บจ. นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล
บจ. อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล
บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท
กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบขนสงมวลชนทางราง
บีทเี อสโกรท

27.50%
35%
40%
40%

บจ. เร�อดวนเจาพระยา
บจ. อูตะเภา อินเตอรเนชั่นแนล เอว�เอชั่น
บจ. บีจ�เอสอาร 6
บจ. บีจ�เอสอาร 81

การบริการดาน Ofﬂine-to-Online (O2O) โซลูชั่นส และดานขอมูล

ธุรกิจที่นอกเหนือจาก
ระบบขนสงมวลชนทางราง

ธุรกิจระบบขนสงมวลชนทางราง

MOVE

บมจ. ว�จ�ไอ
100%
100%
100%
50%
49%
40%
30%
30%
30%
14.58% 26.58%
25.01%
25%
25%
25%
25%
20%
90%

90%
100%

บจ. ว�จ�ไอ แอดเวอรไทซ�่ง มีเดีย
บจ. 888 มีเดีย
บจ. พอยท ออฟ ว�ว (พีโอว�) มีเดีย กรุป
บจ. บีว� มีเดีย แอดส
บจ. ว�จ�ไอ เอนี่มายด เทคโนโลยี
บจ. เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย)
บจ. แอโร มีเดีย กรุป
บจ. ว�-คลิ๊ก เทคโนโลยี
บจ. เอสแอลว� ร�เทล
บมจ. มาสเตอร แอด
บจ. แอดซ เจาพระยา
บจ. ดิ ไอคอน ว� จ� ไอ
บจ. ซูพร�โม มีเดีย
VGI MACO (Singapore) Private Limited
VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.
บจ. กรุปเว�รค
บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส
80%
บจ. แรบบิทเพย ซ�สเทม
33.33% บจ. แรบบิท-ไลน เพย
51%
บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
50.94% บจ. แรบบิท แคร
100%
บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุป
100%
บจ. แรบบิท อินชัวรันส โบรคเกอร
100%
บจ. เอเช�ยไดเร็ค อินชัวรันส โบรคเกอร
บจ. บางกอก สมารทการด ซ�สเทม

บจ. อารบี เซอรว�สเซส
75%
บจ. แรบบิท ร�วอรดส
60%
บจ. บางกอก เพยเมนต โซลูชันส
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2.6 โครงสร้างกลุ่มบริษัทบีทีเอส

อสังหาริมทรัพย

MATCH
37.87%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

95%
100%
100%
100%
100%

อาหาร

กอสราง
อื่นๆ

บมจ. ยู ซ�ตี้
บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
บจ. กิ่งแกว แอสเสทส
100%
บจ. ฟวเจอร โดเมน
100%
บจ. มาเจสติค พารค
บจ. ยงสุ
บจ. แคพร�คอรน ฮิลล
บจ. หมอช�ตแลนด
บจ. เทอรเทิล ทเวนตี้ทร�
บจ. เทอรเทิล 1
บจ. เทอรเทิล 2
บจ. เทอรเทิล 3
บจ. เทอรเทิล 4
บจ. เทอรเทิล 5

41.18%

บจ. แมน ฟูด โฮลดิ้งส

51%

บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

100%

บจ. ดีแนล

100%
100%
100%
100%
100%
25%

บจ. เทอรเทิล 6
บจ. เทอรเทิล 7
บจ. เทอรเทิล 8
บจ. เทอรเทิล 9
บจ. เทอรเทิล 10
บจ. เนทีฟ อีทส

ปรับปรุงลาสุด : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

3
โครงสรางองคกรและผูถือหุน

3.1 คณะกรรมการบริษัท
XX

3.3
3.1
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OUR
BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริ
ษัท

01

02

03

นายคีรี กาญจนพาสน
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบร�หาร
• ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ดร. อาณัติ อาภาภิรม
• กรรมการบร�หาร
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายสุรพงษ เลาหะอัญญา
• กรรมการบร�หาร
• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ MOVE

07

08

09

นายสุจินต หวั่งหลี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• รักษาการประธานกรรมการสรรหา

ศาสตราจารยพิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
• กรรมการอิสระ

และกำหนดคาตอบแทน

XX
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04

05

06

นายกวิน กาญจนพาสน
• กรรมการบร�หาร
• กรรมการผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ

นายรังสิน กฤตลักษณ
• กรรมการบร�หาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• ผูอำนวยการใหญสายปฏิบัติการ

นายคง ชิ เคือง
• กรรมการบร�หาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

10

11

12

ดร. การุญ จันทรางศุ
• กรรมการอิสระ

นางพิจิตรา มหาพล
• ประธานกรรมการอิสระ
• รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายไพศาล ธรสารสมบัติ
• กรรมการอิสระ

MATCH

คณะผู้บริหาร
XX3.2
XX
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BTS GROUP
BTS GROUP
HOLDINGS
HOLDINGS
PUBLIC
PUBLIC
COMPANY
COMPANY
LIMITED
LIMITED
ANNUAL
ANNUAL
REPORT
REPORT
2020/21
2020/21

OUR
MANAGEMENT
MANAGEMENT
3.4
3.4
3.2 OUR
คณะผู
้บริหาร

01 01

02 02

03 03

04 04

นายคีนายคี
รี กาญจนพาสน
รี กาญจนพาสน

ดร.อาณั
ดร.อาณั
ติ อาภาภิ
ติ อาภาภิ
รม รม

นายสุนายสุ
รพงษ
รพงษ
เลาหะอั
เลาหะอั
ญญาญญา

นายกวิ
นายกวิ
น กาญจนพาสน
น กาญจนพาสน

05 05

06 06

07 07

08 08

นายรันายรั
งสิน งกฤตลั
สิน กฤตลั
กษณกษณ

นายคง
นายคง
ชิ เคือชิงเคือง

นายสุนายสุ
รยุทธรยุทวี
ทธกุลทวี
วัฒ
กุลนวัฒน

นายดาเนี
นายดาเนี
ยล รอสส
ยล รอสส

09 09

10 10

11

11

12

นายแล็
นายแล็
พ ซนพเนลสั
ซน เนลสั
น เหลีนยเหลี
ง ยง

นายสยาม
นายสยาม
สีวราภรณ
สีวราภรณ
สกุล สกุล

นางดวงกมล
นางดวงกมล
ชัยชนะขจร
ชัยชนะขจร

•
•
•

•
•
•
•

•

ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หาร หาร
ประธานคณะกรรมการบร�
• ประธานคณะกรรมการบร�
หาร หาร
• กรรมการพั
• กรรมการพั
ฒนาเพืฒ่อนาเพื
ความยั
่อความยั
่งยืน ่งยืน
ประธานกรรมการพั
• ประธานกรรมการพั
ฒนาเพืฒ่อนาเพื
ความยั
่อความยั
่งยืน ่งยืน

•
•

กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หาร หาร
ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายธุรสกิายธุ
จ MOVE
รกิจ MOVE

กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หาร หาร
• กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หาร หาร
• ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายการเง�
สายการเง�
น น
กรรมการสรรหาและกำหนดค
• กรรมการสรรหาและกำหนดค
าตอบแทน
าตอบแทน• กรรมการสรรหาและกำหนดค
• กรรมการสรรหาและกำหนดค
าตอบแทน
าตอบแทน• กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หารความเสี
หารความเสี
่ยง ่ยง
กรรมการพั
• กรรมการพั
ฒนาเพืฒ่อนาเพื
ความยั
่อความยั
่งยืน ่งยืน
• รองกรรมการผู
• รองกรรมการผู
อำนวยการใหญ
อำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายปฏิสายปฏิ
บัติการบัติการ

ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายธุรสกิายธุ
จ MIX
รกิจ MIX

•

ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายงานกฎหมาย
สายงานกฎหมาย• ผูอำนวยการฝ
• ผูอำนวยการฝ
ายบัญาช�ยบัญช�

•
•
•

•
•
•
•

กรรมการบร�
• กรรมการบร�
หาร หาร
กรรมการผู
• กรรมการผู
อำนวยการใหญ
อำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายธุรสกิายธุ
จ MATCH
รกิจ MATCH

ผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญ
สายการลงทุ
สายการลงทุ
น น
หัวหน
• หัาฝ
วหน
ายนัาฝกาลงทุ
ยนักนลงทุ
สัมพันนสัธมพันธ
หัวหน
• หัาฝ
วหน
ายพัาฝฒานาเพื
ยพัฒ่อนาเพื
ความยั
่อความยั
่งยืน ่งยืน
กรรมการพั
• กรรมการพั
ฒนาเพืฒ่อนาเพื
ความยั
่อความยั
่งยืน ่งยืน

12

นางสาวชวดี
นางสาวชวดี
รุงเรือ
รุงเรือง
•

ผูอำนวยการฝ
• ผูอำนวยการฝ
ายการเง�
ายการเง�
น น
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุุนและหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 62,533,050,788 บาท เป็็นทุุนชำำ�ระแล้้ว 52,644,524,584 บาท ซึ่่�งเป็็น
หุ้้�นสามััญจดทะเบีียนจำำ�นวน 15,633,262,697 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท โดยแบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว
จำำ�นวน 13,161,131,146 หุ้้�น และหุ้้�นสามััญที่่�ยัังไม่่ได้้ออกจำำ�หน่่ายอีีกจำำ�นวน 2,472,131,551 หุ้้�น
อนึ่่�ง เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจากการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ BTS-WD สำำ�หรัับ
วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิงวดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 2,050,890 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท โดยภายหลััง
การจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนชำำ�ระแล้้วดัังกล่่าว บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 62,533,050,788 บาท และทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
52,652,728,144 บาท ซึ่่�งเป็็นหุ้้�นสามััญจดทะเบีียนจำำ�นวน 15,633,262,697 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4 บาท แบ่่งเป็็น
หุ้น้� สามััญที่่อ� อกจำำ�หน่า่ ยแล้้วจำ�ำ นวน 13,163,182,036 หุ้น้� และหุ้น้� สามััญที่่ยั� งั ไม่่ได้้ออกจำำ�หน่า่ ยอีีกจำำ�นวน 2,470,080,661 หุ้น้�
ทั้้�งนี้้� หุ้้�นสามััญที่่�ยัังไม่่ได้้ออกจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 2,470,080,661 หุ้้�น แบ่่งเป็็น
	หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 4,244,805 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ BTS-WC
	หุน้ ที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 10,311,000 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD
	หุน้ ที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 18,000,000 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ BTS-WE

	หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 1,100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป
(General Mandate)
	หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 1,337,524,846 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ
สำ � คั ญ แสดงสิทธิ BTS-W5 ซึ่งใบสำ � คั ญ แสดงสิทธิ
BTS-W5 ได้สิ้นสภาพลงแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2564 โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เหลือเหล่านี้ ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ภายหลังจากได้รบั มติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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3.3 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

BTS-WC

ชนิิด
วิิธีีการจััดสรร

BTS-WD

BTS-WE

ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและโอนเปลี่่�ยนมืือไม่่ได้้
ออกให้้แก่่พนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�ไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ทั้้�งนี้้� พนัักงานจะได้้รัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิจำำ�นวน 3 ฉบัับ พร้้อมกัันในวัันที่่�ออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิ โดยใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิแต่่ละฉบัับจะมีีสััดส่่วนเท่่ากัับ 1 ใน 3
ของจำำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�บุุคคลดัังกล่่าวได้้รัับจััดสรรทั้้�งหมด

จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ออก

16,000,000 หน่่วย

16,000,000 หน่่วย

18,000,000 หน่่วย

จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิคงเหลืือ

4,244,805 หน่่วย

10,311,000 หน่่วย

18,000,000 หน่่วย

จำำ�นวนหุ้้�นรองรัับที่่�ออก

16,000,000 หุ้้�น

16,000,000 หุ้้�น

18,000,000 หุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�นรองรัับคงเหลืือ

4,244,805 หุ้้�น

10,311,000 หุ้้�น

18,000,000 หุ้้�น

อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

30 พฤษภาคม 2559

26 กุุมภาพัันธ์์ 2561

20 กุุมภาพัันธ์์ 2563

วัันที่่�ครบกำำ�หนดใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

30 พฤษภาคม 2564

26 กุุมภาพัันธ์์ 2566

19 กุุมภาพัันธ์์ 2568

อััตราการใช้้สิิทธิิ
ราคาการใช้้สิิทธิิ (บาท)

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย มีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ได้้ 1 หุ้้�น
เว้้นแต่่กรณีีมีีการปรัับอััตราการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิ
10.19

8.53

12.81
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำ�นวน 33,050 ล้านบาท ได้แก่
หุ้นกู้

(1)
(2)

วันที่ออก

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

มูลค่า
(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)

BTSG22DA(1)

26 ธันวาคม 2560

26 ธันวาคม 2565

1,500

5

2.64

BTSG27DA(1)

26 ธันวาคม 2560

26 ธันวาคม 2570

2,000

10

3.65

BTSG29DA(1)

26 ธันวาคม 2560

26 ธันวาคม 2572

2,000

12

3.78

BTSG239A

7 กันยายน 2561

7 กันยายน 2566

1,290

5

3.25

BTSG289A

7 กันยายน 2561

7 กันยายน 2571

4,660

10

4.03

BTSG215A(2)

24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2564

1,000

2

2.51

BTSG225A(2)

24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2565

1,300

3

2.63

BTSG245A(2)

24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2567

3,000

5

3.15

BTSG265A(2)

24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2569

2,700

7

3.57

BTSG295A(2)

24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2572

5,000

10

3.86

BTSG22NA(2)

6 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2565

500

2

2.10

BTSG23NA(2)

6 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2566

4,000

3

2.44

BTSG25NA(2)

6 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2568

1,500

5

2.86

BTSG27NA(2)

6 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2570

2,000

7

3.11

BTSG30NA(2)

6 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2573

600

10

3.41

ไม่่มีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ทั้้�งนี้้� หุ้น้� กู้้�ทั้้ง� หมดเป็็นหุ้น้� กู้้�ชนิิดระบุุชื่อ่� ผู้้�ถืือ ไม่่ด้อ้ ยสิิทธิิ ไม่่มีีประกััน ไม่่มีีสิิทธิิในการไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนด และได้้รับั การจััดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือ A / แนวโน้้ม Negative โดยบริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด (TRIS) (ณ วัันที่่� 29 กัันยายน 2563)
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการออกตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�น สกุุลเงิินบาท ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�รัับเงิิน อายุุไม่่เกิิน 270 วััน เสนอขายต่่อผู้้�ลงทุุน
สถาบััน โดยมีีมููลค่่าที่่�เสนอขายรวมทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 20,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่่�ง (เมื่่�อมีีการไถ่่ถอนตั๋๋�วแลกเงิิน
ระยะสั้้�นแล้้ว บริิษััทฯ สามารถนํํามููลค่่าที่่�ไถ่่ถอนแล้้วดัังกล่่าวกลัับมาเสนอขายได้้อีีก) ยอดหนี้้�คงค้้างของตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�น
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 จำำ�นวน 13,990 ล้้านบาท
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3.3 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายชื่่อ� ผู้้�ถืือหุ้น้� สููงสุุด 10 รายแรกของบริิษัทั ฯ ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนหุ้น้� เมื่่อ� วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 (จำำ�นวน ผู้้�ถืือหุ้น้� รวมทั้้�งสิ้้น�
121,218 ราย) เป็็นดัังนี้้�
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1.

กลุ่่�มนายคีีรีี กาญจนพาสน์์

5,244,877,994

39.85

2.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

1,161,038,311

8.82

3.

สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

447,709,900

3.40

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

352,112,655

2.68

5.

บริิษััทหลัักทรััพย์์บััวหลวง จำำ�กััด (มหาชน)

204,244,200

1.55

6.

STATE STREET EUROPE LIMITED

168,178,229

1.28

7.

นายมิิน เธีียรวร

124,000,000

0.94

8.

กองทุุนเปิิดบััวหลวงหุ้้�นระยะยาว

114,674,900

0.87

9.

กองทุุนเปิิดเค 20 ซีีเล็็คท์์หุ้้�นระยะยาวปัันผล

85,947,900

0.65

กลุ่่�มพานิิชชีีวะ

74,776,135

0.57

10.

หมายเหตุุ:
(1) ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 บริิษััทฯ มีีหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วจำำ�นวน 13,161,131,146 หุ้้�น
(2) กลุ่่�มนายคีีรีี กาญจนพาสน์์ ประกอบด้้วย (1) นายคีีรีี กาญจนพาสน์์ ถืือหุ้้�นในชื่่�อตนเองจำำ�นวน 2,560,441,052 หุ้้�น และถืือหุ้้�นผ่่านคััสโตเดีียนชื่่�อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำำ�นวน 830,000,000 หุ้้�น
คััสโตเดีียนชื่่�อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำำ�นวน 350,000,000 หุ้้�น คััสโตเดีียนชื่่�อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จำำ�นวน 369,011,200 หุ้้�น และคััสโตเดีียนชื่่�อ THE HONGKONG
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำำ�นวน 100,000,000 หุ้้�น และ (2) นายกวิิน กาญจนพาสน์์ ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 602,934,595 หุ้้�น (3) นางสาวซููซาน กาญจนพาสน์์
ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 32,000,055 หุ้้�น (4) บริิษััท เค ทูู เจ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 400,440,000 หุ้้�น และ (5) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 51,092 หุ้้�น
(3) กลุ่่�มพานิิชชีีวะ ประกอบด้้วย (1) นายสมบััติิ พานิิชชีีวะ ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 74,592,992 หุ้้�น (2) นางสุุวััจนีี พานิิชชีีวะ ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 100,000 หุ้้�น (3) นางศิิริิวรรณ พานิิชชีีวะ ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 83,143 หุ้้�น
(4) บริิษััท ธนายง ฟู๊๊�ด แอนด์์ เบเวอเรจ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ จำำ�นวน 35,754,032 หุ้้�น (ร้้อยละ 0.27) แทนเจ้้าหนี้้�ตามแผนฟื้้�นฟููกิิจการของบริิษััทฯ ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างรอโอนชำำ�ระให้้แก่่เจ้้าหนี้้�
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3.4

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ

บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้ตามงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ โดยคำำ�นึึงถึึงแผนการดำำ�เนิินงานในอนาคต ความต้้องการใช้้เงิินลงทุุน ผลการดำำ�เนิินงาน สภาพคล่่อง
กระแสเงิินสดหมุุนเวีียน สถานะการเงิินของบริิษัทั ฯ และ ข้้อบัังคัับหรืือเงื่่อ� นไขที่่เ� กี่่ย� วกัับการจ่่ายเงิินปัันผลที่่กำ� ำ�หนดโดยสััญญา
เงิินกู้้�ยืืม หุ้้�นกู้้� สััญญาซึ่่�งก่่อให้้เกิิดภาระหนี้้�สิินของบริิษััทฯ หรืือข้้อตกลงหรืือสััญญาอื่่�นๆ ที่่�บริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิตาม
โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะจ่่ายเงิินปัันผลในระดัับที่่�ใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มบริิษััทในดััชนีี SET 50
ในปีี 2563/64 นี้้� บริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล จำำ�นวน 0.15 บาทต่่อหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และมีีการเสนอ
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลงวดสุุดท้้าย จำำ�นวน 0.16 บาทต่่อหุ้้�น ทั้้�งนี้้� อััตราเงิินปัันผลตอบแทนสำำ�หรัับ
เงิินปัันผลประจำำ�ปีีคิิดเป็็นร้้อยละ 3.33

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ
(%)

2563/64

2562/63

2561/62

561.3% 121.9% 139.1%
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

2563/64

2562/63

2561/62

กำ�ไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

727.1 ล้านบาท

5,179.3 ล้านบาท

3,704.7 ล้านบาท

กำ�ไรต่อหุ้น(1)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

0.055 บาท

0.410 บาท

0.313 บาท

เงินปันผลต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล
- เงินปันผลพิเศษ
- เงินปันผลงวดสุดท้าย

0.15 บาท
0.16(2) บาท

0.18 บาท
0.15 บาท
0.15 บาท

0.17 บาท
0.25 บาท

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

4,081.0 ล้านบาท

6,314.9 ล้านบาท

5,152.4 ล้านบาท

561.3%

121.9%

139.1%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)
(1)
(2)

กำ�ไรต่อหุ้นคำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หารด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2563/64 ครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
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3.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
บีีทีีเอสซีี

บริิษััทย่่อยอื่่�น

บีีทีีเอสซีีมีนี โยบายจะจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ
50 ของกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งไม่่รวมรายการพิิเศษ
เช่่น กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน และค่่าเสื่่�อมราคา
ซึ่่�งในการจ่่ายเงิินปัันผล บีีทีีเอสซีีจะพิิจารณา (1) เงิินสำำ�รอง
ตามกฎหมาย (2) ข้้ อ จำำ�กัั ด ในการก่่ อ หนี้้� ข องบีีทีีเอสซีี
ตามที่่�ได้้ตกลงไว้้กัับเจ้้าหนี้้� และ (3) ค่่าใช้้จ่่ายและเงิินลงทุุน
ที่่�ต้้องการสำำ�หรัับปีีถััดไปโดยพิิจารณาร่่วมกัับประมาณการ
กระแสเงิินสด

บริิษััทย่่อยอื่่�นมีีนโยบายในการจ่่ายเงิินปัันผลโดยพิิจารณา
จากศัักยภาพการเติิบโตของผลการดำำ�เนิินงาน แผนการลงทุุน
การขยายงาน ข้้อกำำ�หนดตามสััญญาเงิินกู้้�หรืือหุ้้�นกู้้�ของบริิษัทั ฯ
และบริิ ษัั ทย่่ อ ย รวมถึึงความจำำ� เป็็ น และความเหมาะสม
ในอนาคต โดยมีี น โยบายจะจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
ร้้ อ ยละ 50 ของกำำ� ไรสุุ ท ธิิ หลัั ง หัั ก ภาษีีและสำำ�ร องเงิิ น
ตามกฎหมาย หากไม่่มีเี หตุุจำ�ำ เป็็นอื่่น� ใดและการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�น
ไม่่มีผี ลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษัทย่
ั อ่ ยดัังกล่่าว

วีีจีีไอ

วีีจีไี อมีนี โยบายจะจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่น้อ้ ย
กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ของงบการเงิินเฉพาะกิิจการและหลัังหัักสำำ�รองตามกฎหมาย
ทั้้� ง นี้้� อัั ต ราการจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลดัั ง กล่่ า วอาจเปลี่่� ย นแปลง
ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ผลการดำำ� เนิินการ ฐานะการเงิิ น สภาพคล่่ อ ง
แผนการลงทุุ น ความจำำ� เป็็ น ในการใช้้ เ งิิ น ทุุ น หมุุ น เวีี ย น
ในการดำำ� เนิินงานและการขยายธุุ รกิิ จ และปัั จ จัั ย อื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานของวีีจีีไอ ตามที่่�คณะกรรมการ
ของวีีจีีไอ และ/หรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�นของวีีจีีไอเห็็นสมควร
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3.5

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำ�นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีคดี
หรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด สามารถพิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 52.6 ในรายงานฉบับนี้
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4
ภาพรวมธุรกิจ
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4.1

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

ภาพรวม

การวิ รา รา า

า

ุ

ก

ุ

มพ ธ

ก รพ

ในปีีงบปีระมาณ 2563/64 ตลาดทุุนทุ่�วโลกได้ร่บผลกระทุบ
เปี็นอย่่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุ่ม� จ่ ำานวน
ผ้้ติดเชื้้�อราย่ใหม่เพิ�มข้�นอย่่างต่อเน่�องโดย่เฉพาะอย่่างย่ิ�ง
ในสหร่ฐอเมริกาและทุวีปียุ่โรปีถึึงแม้จะม่การพ่ฒนาว่คซีีน
โควิด-19 แล้วก็ตาม นอกจากน่� สงครามการค้าระหว่างสหร่ฐฯ
และจีนย่่งสร้างแรงกดด่นต่อตลาดทุุนทุ่�วโลกอย่่างต่อเน่�อง
สำาหร่บด่ชื้น่ตลาดหล่กทุร่พย่์แห่งปีระเทุศไทุย่ (SET Index) น่น�
ก็ ไ ด้ ร่ บ ผลกระทุบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
เชื้่นเด่ย่วก่นก่บตลาดทุุนอ่�นๆ ทุ่�วโลก โดย่ม่จำานวนผ้้ติดเชื้้�อ
เพิ� ม ข้� น อย่่ า งต่ อ เน่� อ ง ส่ ง ผลต่ อ การลดลงของกิ จ กรรม
ทุางเศรษฐกิจในปีระเทุศ ด่งจะเห็นได้จากการหดต่วของ
ผลิตภั่ณฑ์์มวลรวมภัาย่ในปีระเทุศ (GDP) ของไทุย่ทุ่�ลดลง
6.1% 1 ในปีี 2563 โดย่ม่ ปีั จ จ่ ย่ หล่ ก มาจากการส่ ง ออก
ทุ่ล� ดลงจากสภัาวะทุางเศรษฐกิจโลกทุ่ชื้� ะลอต่ว การขาดแคลน
ต้ค้ อนเทุนเนอร์ รวมถึึงค่าเงินบาทุทุ่แ� ข็งค่าข้น� ส่งผลต่อความ
สามารถึในการแข่งข่นด้านราคาของผ้้ส่งออก นอกจากน่�
การลงทุุนและการบริโภัคของภัาคเอกชื้นย่่งลดลงอย่่างต่อเน่อ� ง
ปีระกอบก่บอุตสาหกรรมการทุ่องเทุ่�ย่วทุ่�ย่่งซีบเซีา แม้จะม่
มาตรการกระตุ้นการทุ่องเทุ่�ย่วของภัาคร่ฐ เชื้่น โครงการ
เราเทุ่� ย่ วด้ ว ย่ก่ น ก็ ต าม ปีั จ จ่ ย่ ต่ า งๆ เหล่ า น่� ล้ ว นส่ ง ผล
ให้การเติบโตทุางเศรษฐกิจในปีีน่�ชื้ะลอต่วลงอย่่างหล่กเล่�ย่ง
ไม่ได้ นอกจากน่� สถึานการณ์ความไม่แน่นอนทุางการเม่อง
และการปีระทุ้วงต่างๆ ย่่งเปี็นอ่กหนึง� ปีัจจ่ย่ทุ่ส� ร้างความก่งวล
แก่ตลาดหุ้นไทุย่ในชื้่วงปีีงบปีระมาณ 2563/64 อ่กด้วย่

ในชื้่วงไตรมาส 1 (เด่อนเมษาย่นถึึงเด่อนมิถึุนาย่น 2563)
ตลาดทุุนทุ่ว� โลกฟื้้น� ต่วอย่่างรวดเร็วหล่งจากซีบเซีาเปี็นอย่่างมาก
ในไตรมาสก่ อ นอ่ น เปี็ น ผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 โดย่ SET Index เริ�มต้นไตรมาสด้วย่ระด่บ
ตำ�าสุดของไตรมาสทุ่� 1,105.51 จุด ในขณะทุ่�ราคาหล่กทุร่พย่์
BTS เริ�มต้นไตรมาสทุ่� 8.90 บาทุ ก่อนจะแตะระด่บตำ�าสุด
ของปีีทุ่� 8.80 บาทุ ในว่นทุ่� 3 เมษาย่น 2563 อย่่างไรก็ด่
ในส่ปีดาห์ถึด่ มาราคาหล่กทุร่พย่์ BTS ฟื้้น� ต่วกล่บมาทุ่� 10.10
บาทุ ในว่นทุ่� 9 เมษาย่น 2563 ก่อนจะค่อย่ๆ ปีร่บต่วเพิ�มข้�น
ตลอดทุ่� ง เด่ อ นพฤษภัาคม 2563 จนแตะระด่ บ ส้ ง สุ ด
ของปีีทุ่� 12.10 บาทุ ในว่นทุ่� 28 พฤษภัาคม 2563 ทุ่�งน่�
ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS ม่การปีร่บต่วเพิ�มข้�นมากกว่า SET
Index (ซี้ง� ปีร่บต่วกล่บส้จ่ ดุ ส้งสุดของไตรมาสทุ่� 1,438.66 จุด
ในว่ น ทุ่� 8 มิ ถึุ น าย่น 2563 โดย่ม่ ปีั จ จ่ ย่ สน่ บ สนุ น หล่ ก
จากนโย่บาย่การคล่ ง ของร่ ฐ บาล และมุ ม มองเชื้ิ ง บวก
ต่อความค่บหน้าในการพ่ฒนาว่คซีีนโควิด-19) ซี้�งเปี็นผล
มาจากการจ่าย่เงินปีันผลพิเศษ จำานวน 1,973.2 ล้านบาทุ
หร้ อ 0.15 บาทุต่ อ หุ้ น เพ่� อ เปี็ น การด้ แ ลผ้้ ถึ่ อ หุ้ น ภัาย่ใต้
สถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หล่งจากน่�น
จนสิ�นไตรมาส ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS เคล่�อนไหวเล็กน้อย่
ในกรอบแคบในชื้่วง 11.30 บาทุ ถึึง 12.00 บาทุ

ในชื้่วงไตรมาส 2 (เด่อนกรกฎาคมถึึงเด่อนก่นย่าย่น 2563)
น่กลงทุุนในตลาดทุุนม่ความระม่ดระว่งในการลงทุุนมากย่ิง� ข้น�
อ่นเน่�องมาจากผลกระทุบทุางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS ปีร่บต่วเพิม� ข้น� 6.0% จากปีีกอ่ น ปีิดทุ่� ทุ่� ย่่ ง คงทุวี ค วามรุ น แรง กอปีรก่ บ การระบาดระลอกสอง
9.65 บาทุ ณ ว่นทุ่� 31 ม่นาคม 2564 (จาก 9.10 บาทุ ซี้�งม่อ่ตราการติดเชื้้�อและการเส่ย่ชื้ีวิตเพิ�มข้�นอย่่างต่อเน่�อง
ณ ว่นทุ่� 31 ม่นาคม 2563) อย่่างไรก็ด่ ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS โดย่เฉพาะอย่่ า งย่ิ� ง ในสหร่ ฐ ฯ และสหราชื้อาณาจ่ ก ร
ม่การปีร่บต่วลดลงเม่อ� เทุ่ย่บก่บ SET Index ทุ่ปี� ร่บต่วเพิม� ข้น� ปีั จ จ่ ย่ ต่ า งๆ ด่ ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ต ลาดหุ้ น ไทุย่และราคา
อย่่างม่นย่่ สำาค่ญจาก 1,125.86 จุด ในปีีกอ่ น เปี็น 1,587.21 จุด หล่กทุร่พย่์ BTS ปีร่บต่วลดลงตลอดทุ่�งไตรมาส ทุ่�งน่� ในชื้่วง
(เพิ�มข้�น 41.0% จากปีีก่อน) อ่กทุ่�งด่ชื้น่หล่กทุร่พย่์ในหมวด สองส่ปีดาห์แรกน่น� ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS เคล่อ� นไหวเล็กน้อย่
ขนส่งและโลจิสติกส์ (SETTRANS) ย่่งปีร่บต่วเพิม� ข้น� 31.5% ระหว่าง 11.00 บาทุ ถึึง 11.60 บาทุ หล่งจากน่�นในว่นทุ่� 14
จากปีีก่อน ทุ่�งน่� ณ ว่นทุ่� 31 ม่นาคม 2564 บริษ่ทุฯ ม่ม้ลค่า กรกฎาคม 2563 ราคาหล่กทุร่พย่์ปีร่บต่วลดลงทุะลุกรอบ
หล่ ก ทุร่ พ ย่์ ต ามราคาตลาดอย่้่ ทุ่� 127.0 พ่ น ล้ า นบาทุ ด้านล่างไปีแตะทุ่ร� ะด่บ 10.10 บาทุ ถึึง 10.90 บาทุ จนถึึงชื้่วง
ก่อนส่ปีดาห์สุดทุ้าย่ของไตรมาส นอกจากน่� SET Index
(4.1 พ่นล้านดอลลาร์สหร่ฐ) เพิ�มข้�น 6.1% จากปีีก่อน

1

สำาน่กงานเศรษฐกิจและส่งคมแห�งชื้าติ (สภัาพ่ฒน์); https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/07%20Press%20Eng%20Q2-2020.pdf
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ย่่งปีร่บต่วลงตามความก่งวลเก่ย่� วก่บการฟื้้น� ต่วของเศรษฐกิจ
โลกทุ่� ชื้้ า กว่ า ทุ่� ค าดการณ์ ไ ว้ รวมถึึ ง ความไม่ แ น่ น อนของ
สถึานการณ์ ทุ างการเม่ อ งภัาย่ในปีระเทุศ ต่ อ มาในว่ น ทุ่�
24 ก่นย่าย่น 2563 ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS ปีร่บต่วลดลง
อ่กคร่�งก่อนจะสิ�นสุดไตรมาสทุ่� 2 ทุ่�ระด่บตำ�าสุดในไตรมาสทุ่�
9.50 บาทุ
ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS ย่่งคงปีร่บต่วลดลงอย่่างต่อเน่�อง
ในไตรมาส 3 (เด่อนตุลาคมถึึงเด่อนธ่นวาคม 2563) โดย่ม่
การซี้�อขาย่อย่้่ในชื้่วง 8.85 บาทุ ถึึง 9.80 บาทุ ตลอด
หกส่ปีดาห์แรก อย่่างไรก็ตาม ราคาหล่กทุร่พย่์ฟื้้�นต่วกล่บมา
ทุ่� 10.30 บาทุ ในว่นทุ่� 11 ตุลาคม 2563 ก่อนจะผ่นผวน
อย่้่ในกรอบแคบระหว่าง 10.10 ถึึง 10.70 บาทุ โดย่ปีร่บต่ว
ลดลงกว่าทุ่ง� SET Index และ SETTRANS จนถึึงกลางเด่อน
ธ่นวาคม 2563 ทุ่�งน่� SET Index ม่การเคล่�อนไหวในเชื้ิงบวก
จนแตะระด่บส้งสุดของไตรมาสทุ่� 1,486.31 จุด ในว่นทุ่�
25 ธ่นวาคม 2563 ซี้�งสอดคล้องก่บการเคล่�อนไหวของด่ชื้น่
ทุ่�วโลก อ่นเปี็นผลมาจากปีัจจ่ย่เชื้ิงบวกหลาย่ปีระการ อาทุิ
ผลการเล่อกต่�งปีระธานาธิบด่สหร่ฐฯ, แนวโน้มการฟื้้�นต่ว
ของเศรษฐกิจทุ่เ� ร็วกว่าคาด รวมถึึงความเชื้้อ� ม่น� ต่อการพ่ฒนา
ว่คซีีนโควิด-19 ทุ่�เพิ�มข้�นจากทุ่�ง Pfizer และ BioNtech
แต่อย่่างไรก็ด่ ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS กล่บปีร่บต่วลดลง
สวนทุางก่ บ มุ ม มองของตลาดโลกโดย่ปีิ ด ทุ่� 9.30 บาทุ
ณ ว่นสุดทุ้าย่ของไตรมาส เน่�องจากจำานวนผ้้โดย่สารทุ่�ลดลง
(ซี้�งสอดคล้องก่บนโย่บาย่การเว้นระย่ะห่างทุางส่งคม และ
นโย่บาย่การทุำางานจากทุ่บ� า้ น) โดย่น่กลงทุุนอาจให้ความสำาค่ญ
ก่บปีระเด็นเหล่าน่�มากกว่าผลปีระกอบการของบริษ่ทุฯ
การวิ รา รา า

ก รพ

(บาทุ)

(ล้านบาทุ)

14.0
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9.65
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13.0
12.0
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10.0
9.0
8.0
7.0

BTS Turnover (RHS)

BTS TB

31 ม่.ค. 64

28 ก.พ. 64

31 ม.ค. 64

31 ธ.ค. 63

30 พ.ย่. 63

31 ต.ค. 63

30 ก.ย่. 63

31 ส.ค. 63

31 ก.ค. 63

30 มิ.ย่. 63

31 พ.ค. 63

31 ม่.ค. 63

5.0

30 เม.ย่. 63

6.0

SET Index (rebased)

แหล่งทุ่�มา: www.setsmart.com
หมาย่เหตุ: SET Index และ SETTRANS Index ถึ้กปีร่บ (rebased) ให้เปีร่ย่บเทุ่ย่บก่บราคาหล่กทุร่พย่์
BTS ได้

แม้จะม่การระบาดระลอกใหม่ในปีระเทุศต่ง� แต่ชื้ว่ งปีลาย่เด่อน
ธ่ น วาคม 2563 แต่ SET Index ย่่ ง คงปีร่ บ ต่ ว ส้ ง ข้� น
ในชื้่วงไตรมาส 4 (เด่อนมกราคมถึึงเด่อนม่นาคม 2564)
โดย่แตะระด่บส้งสุดของปีีทุ�่ 1,589.53 จุด ในว่นทุ่� 30 ม่นาคม
2564 สาเหตุหล่กมาจากการได้ร่บว่คซีีนโควิด-19 ชืุ้ดแรก
จาก Sinovac และ AstraZeneca ทุ่ไ� ด้จด่ ส่งมาย่่งปีระเทุศไทุย่
เม่� อ ว่ น ทุ่� 24 กุ ม ภัาพ่ น ธ์ 2564 โดย่สามว่ น ถึ่ ด มาได้ ม่
การฉ่ ด ว่ ค ซีี น ในปีระเทุศไทุย่เปี็ น คร่� ง แรกให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ทุ่� ม่
ความเส่�ย่งในการติดเชื้้�อส้ง อาทุิ บุคลากรทุางการแพทุย่์
และผ้้ปีฏิบ่ติงานทุ่�เก่�ย่วข้อง, ผ้้ม่อายุ่มากกว่า 60 ปีี รวมถึึง
ผ้้ปี่วย่ทุ่�ม่โรคเร้�อร่ง ทุ่�งน่� SET Index และ SETTRANS
ปีร่บต่วเพิ�มข้�นมากกว่าการปีร่บต่วของราคาหล่กทุร่พย่์ BTS
ตลอดทุ่�งไตรมาส โดย่ราคาหล่กทุร่พย่์ BTS เริ�มต้นไตรมาส
สุดทุ้าย่ทุ่� 9.30 บาทุ ก่อนไต่ข้�นแตะระด่บส้งสุดของไตรมาส
ทุ่� 10.10 บาทุ ในว่นทุ่� 8 มกราคม 2564 หล่งจากน่�น
ราคาหล่ ก ทุร่ พ ย่์ BTS ม่ ก ารซี้� อ ขาย่อย่้่ ใ นกรอบแคบ
ระหว่าง 9.25 บาทุ ถึึง 9.85 บาทุ ก่อนจะปีิดทุ่� 9.65 บาทุ
ณ ว่นสิ�นปีีงบปีระมาณ
ร

ก

ร

ก

SET Index ปีร่บต่วเพิ�มข้�น 41.0% จากปีีก่อน โดย่ได้ร่บ
แรงหนุนจากกิจกรรมการซี้อ� จากน่กลงทุุนราย่ย่่อย่ในปีระเทุศ
และ Proprietary traders โดย่ม่ย่อดการซี้อ� หล่กทุร่พย่์สุทุธิ
ม้ลค่า 189.7 พ่นล้านบาทุ ในทุางตรงก่นข้าม ในรอบ 12 เด่อน
น่ ก ลงทุุ น ต่ า งชื้าติ แ ละน่ ก ลงทุุ น สถึาบ่ น ในปีระเทุศย่่ ง คง
ลดส่ดส่วนการถึ่อครองหล่กทุร่พย่์ โดย่ม่ม้ลค่าการขาย่หล่ก
ทุร่พย่์สุทุธิ จำานวน 180.3 พ่นล้านบาทุ และ 9.5 พ่นล้านบาทุ
ตามลำ า ด่ บ อย่่ า งไรก็ ด่ ในปีี ทุ่� ผ่ า นมา ตลาดทุุ น ทุ่� ว โลก
ม่ ก ารปีร่ บ ต่ ว เพิ� ม ข้� น เน่� อ งจากฐานทุ่� ต�ำ า ในปีี ก่ อ นจากการ
แพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ซี้� ง ส่ ง ผลอย่่ า งม่ น่ ย่ สำ า ค่ ญ
ต่อสภัาพเศรษฐกิจทุ่�วโลก ทุ่�งน่� SET Index ปีร่บต่วเพิ�มข้�น
น้อย่กว่าเม่�อเทุ่ย่บก่บการปีร่บต่วเพิ�มข้�นของด่ชื้น่ในปีระเทุศ
ใกล้เค่ย่ง อาทุิ ด่ชื้น่เวีย่ดนาม (VNI) (+79.8%) ด่ชื้น่เกาหล่
(KOSPI) (+74.5%) และด่ชื้น่ญ่�ปีุ่น (NKI 225) (+54.2%)
แต่ปีร่บต่วเพิ�มข้�นมากกว่า ด่ชื้น่อินโดน่เซีีย่ (JCI) (+31.9%)
ด่ชื้น่สิงคโปีร์ (STI) (+27.6%) ด่ชื้น่เซีี�ย่งไฮ้ (SHCOMP)
(+25.1%) และด่ชื้น่ฮ่องกง (HSI) (+20.2%)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64
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แหล่งทุ่�มา: www.setsmart.com, www.hsi.com.hk, indexes.nikkei.co.jp, www.straitstimes.com/
stindex และ Bloomberg
หมาย่เหตุ: ด่ชื้น่ตลาดหล่กทุร่พย่์ของปีระเทุศใกล้เค่ย่งถึ้กปีร่บ (rebased) ให้เปีร่ย่บเทุ่ย่บก่บ
SET Index ได้

า

ก รพ

ก รพ

า

ภมิภา

ในปีี 2563/64 ปีริมาณการซี้�อขาย่ของหล่กทุร่พย่์ BTS โดย่เฉล่�ย่ ลดลง 12.5% จากปีี 2562/63 เปี็น 44.6 ล้านหุ้น และ
ม่ม้ลค่าการซี้�อขาย่เฉล่�ย่ต่อว่น 457.3 ล้านบาทุ หร้อ 14.7 ล้านดอลลาร์สหร่ฐฯ (ลดลง 27.0% จากปีี 2562/63)
ข้้อมููลหลักทรััพย์์

2563/64

2562/63

2561/62

2560/61

2559/60

รัาคาหลักทรััพย์์ (บาท)
ราคา ณ ว่นสิ�นสุดงวดบ่ญชื้ี
ราคาส้งสุดของปีีบญ
่ ชื้ี
ราคาตำ�าสุดของปีีบ่ญชื้ี
ม้ลค่าการซี้�อขาย่เฉล่�ย่ต่อว่น (ล้านบาทุ)
ปีริมาณการซี้�อขาย่เฉล่�ย่ต่อว่น (ล้านหุ้น)
จำานวนหุ้น ณ ว่นสิ�นปีีบ่ญชื้ี (ล้านหุ้น)
ม้ลค่าตลาด ณ ว่นสิ�นปีีบ่ญชื้ี (ล้านบาทุ)

9.65
12.10
8.80
457.3
44.6
13,161.1
127,004.9

9.10
14.20
7.90
626.7
51.0
13,154.3
119,704.1

11.00
11.00
8.20
292.3
30.6
11,845.4
130,299.1

8.35
8.85
7.85
182.6
21.8
11,940.4
99,702.3

8.45
9.80
8.00
230.4
26.0
11,935.0
100,850.4

6.0%
31.5%
41.0%
20.2%
54.2%
27.6%
31.9%
79.8%

(17.3)%
(27.5)%
(31.3)%
(18.8)%
(10.8)%
(22.8)%
(29.7)%
(32.4)%

31.7%
2.8%
(7.7)%
(3.5)%
(1.2)%
(6.3)%
3.7%
(16.5)%

(1.2)%
35.2%
12.8%
24.8%
13.5%
8.0%
10.4%
62.6%

(5.6)%
2.1%
11.9%
16.1%
12.8%
11.8%
15.0%
28.7%

การัเคล่�อนไหวข้องหลักทรััพย์์และดััชนีต่่างๆ (%)
BTS TB
SET Transportation Index
SET Index
ด่ชื้น่ฮ่�งเส็ง (ฮ่องกง)
ด่ชื้น่นิเคอิ 225 (ญ่�ปีุ่น)
ด่ชื้น่สเตรทุไทุม์ (สิงคโปีร์)
ด่ชื้น่จาการ์ตา คอมโพสิทุ (อินโดน่เซีีย่)
ด่ชื้น่เวีย่ดนาม (เวีย่ดนาม)
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4.1 ภาพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์

การ า

มา ิก

า

การัเข้้าเป็็นสมูาชิกในดััชนี SET50: เม่�อว่นทุ่� 14 ธ่นวาคม
2553 ตลทุ. ได้ปีระกาศให้หล่กทุร่พย่์ BTS ได้ร่บค่ดเล่อกเข้า
คำานวณในด่ชื้น่ SET50 เปี็นคร่ง� แรก ซี้ง� ด่ชื้น่ดง่ กล่าวเปี็นด่ชื้น่
ทุ่ปี� ระกอบด้วย่บริษทุ่ ทุ่ใ� หญ่ทุส่� ดุ ในปีระเทุศไทุย่ 50 อ่นด่บแรก
ในเชื้ิงม้ลค่าหล่กทุร่พย่์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation)
และเข้ า ตามเง้� อ นไขเก่� ย่ วก่ บ สภัาพคล่ อ งและส่ ด ส่ ว นการ
กระจาย่การถึ่ อ หุ้ น ของผ้้ ถึ่ อ หุ้ น ราย่ย่่ อ ย่ (Free Float)
โดย่เกณฑ์์สภัาพคล่องกำาหนดให้มล้ ค่าการซี้อ� ขาย่บนกระดาน
หล่ ก ของแต่ ล ะบริ ษ่ ทุ จะต้ อ งส้ ง กว่ า 50% ของม้ ล ค่ า
การซี้�อขาย่เฉล่�ย่ของหล่กทุร่พย่์ปีระเภัทุหุ้นสาม่ญทุ่�งตลาด
ในเด่ อนเด่ย่ วก่น ในขณะทุ่� ส่ดส่ว น Free Float จะต้ อง
ไม่ตำ�ากว่า 20% ของหุ้นทุ่�งหมดทุ่�จำาหน่าย่แล้ว
ทุ่�งน่� ตลทุ. จะค่ดเล่อกหล่กทุร่พย่์ในด่ชื้น่ SET50 สองคร่�ง
ต่อปีี ในเด่อนมิถึุนาย่นและธ่นวาคม (สำาหร่บการร่บค่ดเล่อก
เข้ า เปี็ น สมาชื้ิ ก ด่ ชื้ น่ ใ นเด่ อ นกรกฎาคมและมกราคม
ตามลำาด่บ) การทุ่�หล่กทุร่พย่์ BTS ได้รบ่ ค่ดเล่อกเข้าคำานวณ
ในด่ชื้น่ SET50 ทุำาให้บริษ่ทุฯ ม่ฐานจำานวนผ้้ถึ่อหุ้นกว้างข้�น
ต่ ว อย่่ า งทุ่� เ ห็ น ได้ ชื้่ ด ค่ อ หล่ ก ทุร่ พ ย่์ BTS เข้ า ข่ า ย่ตาม
หล่กเกณฑ์์การลงทุุนของกองทุุนรวม ตราสารทุุนทุ่�สามารถึ
ลงทุุ น ในหล่ ก ทุร่ พ ย่์ ทุ่� อ ย่้่ ใ นด่ ชื้ น่ SET50 เทุ่ า น่� น การทุ่�
หล่กทุร่พย่์ BTS ได้ร่บค่ดเล่อกให้อย่้่ในด่ชื้น่ SET50 ทุำาให้
กองทุุนเหล่าน่ส� ามารถึลงทุุนในบริษทุ่ ฯ ได้ นอกจากน่� ย่่งเห็น
ได้ จ ากการทุ่� ส ภัาพคล่ อ งของหล่ ก ทุร่ พ ย่์ BTS เพิ� ม ข้� น
อย่่างมากเร้�อย่มาต่�งแต่ต้นเด่อนมกราคม 2554
การัเข้้ า เป็็ น สมูาชิ ก ข้อง MSCI Thailand Mid Cap
(MXTHMC): หล่กทุร่พย่์ BTS ได้ร่บค่ดเล่อกเข้าคำานวณ
ในด่ชื้น่ MSCI Thailand Mid Cap (MXTHMC) คร่�งแรกใน
เด่อนพฤศจิกาย่น 2556 โดย่หล่กทุร่พย่์ทุ่�จะผ่านการค่ดเล่อก
เข้าเปี็นสมาชื้ิกในด่ชื้น่ MSCI จะต้องผ่านเกณฑ์์คุณสมบ่ติตาม
MSCI Global Investable Market Indices (MSCI GIMI)
ก่ อ น ซี้� ง จะพิ จ ารณาจากขนาดตามอุ ต สาหกรรม (SizeSegment) (พิจารณาตามม้ลค่าหล่กทุร่พย่์ตามราคาตลาด
เต็มจำานวน) ม้ลค่าหล่กทุร่พย่์ตามราคาตลาดทุ่ม� ก่ ารปีร่บปีรุง
โดย่ถึ่วงนำ�าหน่กค่าส่ดส่วนการกระจาย่การถึ่อหุ้นของผ้้ถึ่อหุ้น
ราย่ย่่อย่ (Free Float Adjusted Market Capitalisation)
และสภัาพคล่องหล่กทุร่พย่์ตามหล่กเกณฑ์์ ณ เวลาทุ่�ม่การ
พิจารณา ทุ่�งน่� ขนาดตามอุตสาหกรรม (Size-Segment)
ทุ่�เหมาะสมทุ่�จะผ่านการค่ดเล่อกเข้าเปี็นสมาชื้ิกในด่ชื้น่น่�น
จะถึ้กต่ดสินจาก Investable Market Index (IMI) สำาหร่บ
หล่กทุร่พย่์ทุจ่� ะผ่านการค่ดเล่อกเปี็นสมาชื้ิกในด่ชื้น่ MSCI Mid
Cap ค่อ หล่กทุร่พย่์ Mid Cap ทุ่�ม่ม้ลค่าหล่กทุร่พย่์ตาม
ราคาตลาด (Market Capitalisation) ทุ่�ตำ�ากว่าบริษ่ทุทุ่�อย่้่ใน
MSCI Standard Indices ซี้ง� จะต้องม่ Free Float ปีระมาณ
15% จากม้ลค่าหล่กทุร่พย่์ตามราคาตลาดทุ่�ม่การปีร่บปีรุง
โดย่ถึ่วงนำ�าหน่กค่า Free Float แล้ว ทุ่�งน่� จะม่การพิจารณา
ทุบทุวนและค่ ด เล่ อ กหล่ ก ทุร่ พ ย่์ ใ นด่ ชื้ น่ MSCI GIMI

ทุุ ก ไตรมาส โดย่จะปีระกาศผลในกลางเด่ อ นกุ ม ภัาพ่ น ธ์
พฤษภัาคม สิงหาคม และพฤศจิกาย่น
แหล่งข้อม้ล: ตลทุ. และ MSCI

การัเข้้าเป็็นสมูาชิกข้อง FTSE4Good Emerging Markets
Index: หล่กทุร่พย่์ BTS ได้ร่บค่ดเล่อกเข้าเปี็นสมาชื้ิกในด่ชื้น่
FTSE4Good Index Series และ FTSE4Good Emerging
Markets Index Series เปี็นคร่�งแรกในเด่อนธ่นวาคม 2559
โดย่บริษ่ทุ FTSE Russell จำาก่ด ซี้�งเปี็นบริษ่ทุผ้้เชื้ี�ย่วชื้าญ
ด้านการพ่ฒนาด่ชื้น่ลงทุุนชื้่�นนำาระด่บโลกได้จ่ดทุำาด่ชื้น่ชืุ้ด
the FTSE4Good Index Series ข้� น มาเพ่� อ เปี็ นด่ชื้น่ชื้ี�
ว่ดผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม ส่งคม และธรรมาภัิบาล
(environment, social and governance: ESG) ของบริษ่ทุ
และเพ่� อ ให้ น่ ก ลงทุุ น ใชื้้ เ ปี็ น ข้ อ ม้ ล ปีระกอบการต่ ด สิ น ใจ
ในการลงทุุน ทุ่�งน่� ด่ชื้น่ FTSE4Good Emerging Index
เปี็นด่ชื้น่ทุ่�ขย่าย่ออกมาจากชืุ้ดด่ชื้น่ FTSE4Good Index
Series เปีิ ด ต่ ว ในเด่ อ นธ่ น วาคม 2559 เพ่� อ เปี็ น ด่ ชื้ น่
ว่ดผลการดำาเนินงานด้าน ESG ให้ก่บบริษ่ทุทุ่�ดำาเนินธุรกิจ
ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทุ่ง� น่� จะม่การพิจารณา
ทุบทุวนและค่ ด เล่ อ กหล่ ก ทุร่ พ ย่์ ใ นด่ ชื้ น่ FTSE4Good
(โดย่จะพิ จ ารณาจากข้ อ ม้ ล ทุ่� เ ปีิ ด เผย่ทุ่� ว ไปีแก่ ส าธารณะ
สองคร่�งต่อปีีในเด่อนมิถึุนาย่นและเด่อนธ่นวาคม)
แหล่งข้อม้ล: FTSE Russell

การัเข้้าเป็็นสมูาชิกข้อง Dow Jones Sustainability Index
Emerging Markets: หล่กทุร่พย่์ BTS ได้รบ่ ค่ดเล่อกเข้าเปี็น
สมาชื้ิกในด่ชื้น่ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
ในกลุม่ ด่ชื้น่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เปี็นคร่ง� แรก
ในเด่อนก่นย่าย่น 2561 โดย่ด่ชื้น่ DJSI ม่เกณฑ์์การปีระเมิน
ทุ่ง� ในระด่บโลก ระด่บภั้มภัิ าคและระด่บปีระเทุศ ซี้ง� บริษทุ่ ต่างๆ
ทุ่ไ� ด้รบ่ เชื้ิญจะได้รบ่ การปีระเมินคะแนนรวมของผลการดำาเนินงาน
ในด้านต่างๆ ทุ่�เก่�ย่วก่บความย่่�งย่่น และม่การปีระกาศผล
ในเด่อนก่นย่าย่นของทุุกปีี และจะม่เพ่ย่งบริษ่ทุทุ่�ได้คะแนน
ในอ่นด่บต้นหร้อด่ทุส่� ดุ ในอุตสาหกรรมน่น� ๆ เทุ่าน่น� ทุ่จ� ะได้รบ่
ค่ดเล่อกให้เข้าเปี็นสมาชื้ิกในด่ชื้น่ด่งกล่าว โดย่คะแนนรวม
ของผลการดำาเนินงานด้านความย่่�งย่่น ม่การคำานวณมาจาก
หลาย่หล่ ก เกณฑ์์ อาทุิ ความสามารถึในการร่ บ ม่ อ ก่ บ
ความทุ้าทุาย่ต่างๆ ทุิศทุาง โอกาสและความเส่�ย่งจากสภัาพ
เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อมและส่งคม
แหล่งข้อม้ล: S&P Global

การัเข้้ า เป็็ น สมูาชิ ก ข้องรัาย์ช่� อ ห้้ น ย์ั� ง ย์่ น (Thailand
Sustainability Investment): หล่กทุร่พย่์ BTS ได้ร่บ
ค่ดเล่อกเข้าอย่้่ในราย่ชื้้�อหุ้นย่่�งย่่น (Thailand Sustainability
Investment หร้อ THSI) เปี็นคร่�งแรกในเด่อนตุลาคม 2562
โดย่ม่ ตลทุ. เปี็นผ้ค้ ด่ เล่อกบริษทุ่ จดทุะเบ่ย่นทุ่ม� ผ่ ลการดำาเนินงาน
โดดเด่นด้าน ESG
แหล่งข้อม้ล: ตลทุ.
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การจ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

วาม า

ว ม

ผู้ออกต่รัาสารัหนี้/ ต่รัาสารัหนี้
บ่ทุเ่ อส กรุ�ปี
บ่ทุเ่ อสซีี
หุ้นก้้ของบ่ทุ่เอสซีี:
22,000 ล้านบาทุ หุ้นก้้ปีระเภัทุไม่ด้อย่สิทุธิ ไม่ม่ปีระก่น
หุ้นก้้ของบ่ทุ่เอส กรุ�ปี:
7,000 ล้านบาทุ หุ้นก้้ปีระเภัทุไม่ด้อย่สิทุธิ ไม่ม่ปีระก่น
หุ้นก้้ของบ่ทุ่เอส กรุ�ปี:
9,500 ล้านบาทุ หุ้นก้้ปีระเภัทุไม่ด้อย่สิทุธิ ไม่ม่ปีระก่น
หุ้นก้้เพ่�ออนุร่กษ์ส�งิ แวดล้อม (Green Bond) ของบ่ทุ่เอส กรุ�ปี:
13,000 ล้านบาทุ หุ้นก้้ปีระเภัทุไม่ด้อย่สิทุธิ ไม่ม่ปีระก่น
หุ้นก้้เพ่�ออนุร่กษ์ส�งิ แวดล้อม (Green Bond) ของบ่ทุ่เอส กรุ�ปี:
8,600 ล้านบาทุ หุ้นก้้ปีระเภัทุไม่ด้อย่สิทุธิ ไม่ม่ปีระก่น

บ่ ทุ่ เ อส กรุ� ปี และบ่ ทุ่ เ อสซีี ได้ ร่ บ การจ่ ด อ่ น ด่ บ เครดิ ต
ขององค์กรทุ่�ระด่บ “A” จากบริษ่ทุ ทุริสเรทุติ�ง จำาก่ด (TRIS)
แนวโน้ ม negative โดย่ปีระเมิ น ว่ า ม่ ค วามเปี็ น ไปีได้ ส้ ง
ทุ่� ภั าระหน่� ข องบริ ษ่ ทุ ฯ จะเพิ� ม ข้� น อย่่ า งมากจากโอกาส
ในการลงทุุนในส่ญญาส่มปีทุานใหม่ของบ่ทุ่เอสซีี ซี้�งเปี็น
บริษ่ทุย่่อย่ของบริษ่ทุฯ หากได้รบ่ อนุม่ติจากคณะร่ฐมนตรี
เม่�อว่นทุ่� 7 ตุลาคม 2559 บ่ทุ่เอสซีี ออกขาย่หุ้นก้้ปีระเภัทุ
ไม่ด้อย่สิทุธิ ไม่ม่ปีระก่น จำานวนไม่เกิน 22,000 ล้านบาทุ
รวม 4 ชืุ้ด ครบกำาหนดไถึ่ถึอนในปีี 2562, 2564, 2566
และ 2569 ตามลำาด่บ โดย่ม่อ่ตราดอกเบ่�ย่เฉล่�ย่ 3.31%
เพ่� อ ใชื้้ ใ นการซี้� อ รถึไฟื้ฟื้้ า ใหม่ แ ละติ ด ต่� ง ระบบการเดิ น รถึ
(ไฟื้ฟื้้าและเคร้�องกล) สำาหร่บโครงการรถึไฟื้ฟื้้าส่วนต่อขย่าย่
สาย่ส่เขีย่วเหน่อและใต้
ต่อมาในว่นทุ่� 26 ธ่นวาคม 2560 บริษ่ทุฯ ออกขาย่หุ้นก้้
ปีระเภัทุไม่ดอ้ ย่สิทุธิ ไม่มปี่ ระก่น จำานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาทุ
รวม 4 ชืุ้ด ครบกำาหนดไถึ่ถึอนในปีี 2563, 2565, 2570
และ 2572 ตามลำาด่บ โดย่ม่อ่ตราดอกเบ่�ย่เฉล่�ย่ 3.17%
เพ่�อใชื้้ชื้ำาระหน่�เดิม และ/หร้อ เพ่�อใชื้้ในการลงทุุน และ/หร้อ
เพ่�อใชื้้เปี็นเงินทุุนหมุนเวีย่นในการดำาเนินกิจการของบริษ่ทุฯ
จากน่�นในว่นทุ่� 7 ก่นย่าย่น 2561 บริษ่ทุฯ ออกขาย่หุ้นก้้
ปีระเภัทุ ไม่ดอ้ ย่สิทุธิ ไม่มปี่ ระก่น จำานวนไม่เกิน 9,500 ล้านบาทุ
รวม 3 ชืุ้ด ครบกำาหนดไถึ่ถึอนในปีี 2563, 2566 และ 2571
ตามลำาด่บ โดย่ม่อ่ตราดอกเบ่�ย่เฉล่�ย่ 3.38% เพ่�อใชื้้ชื้ำาระ
หน่�เดิม และ/หร้อ เพ่�อใชื้้ในการลงทุุน และ/หร้อ เพ่�อใชื้้
เปี็นเงินทุุนหมุนเวีย่นในการดำาเนินกิจการของบริษ่ทุฯ

อันดัับเครัดัิต่ / แนวโน้มู โดัย์ TRIS
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative

และเม่�อว่นทุ่� 24 พฤษภัาคม 2562 บริษ่ทุฯ ออกขาย่หุ้นก้้
เพ่�ออนุร่กษ์สิ�งแวดล้อม (Green Bond) ปีระเภัทุไม่ด้อย่สิทุธิ
ไม่ม่ปีระก่น จำานวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาทุ ให้แก่นก่ ลงทุุน
สถึาบ่นและผ้้ลงทุุนราย่ใหญ่ ทุ่�งน่� หุ้นก้้ด่งกล่าวเปี็น Green
Bond ชืุ้ ด แรกในปีระเทุศไทุย่ทุ่� อ อกและเสนอขาย่ภัาย่ใต้
หล่ ก เกณฑ์์ ข องสำา น่ ก งานคณะกรรมการกำา ก่ บ หล่ ก ทุร่ พ ย่์
และตลาดหล่กทุร่พย่์ อ่กทุ่�งย่่งผ่านมาตรฐานเก่�ย่วก่บ Green
Bond ของ International Capital Market Association’s
(ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards อ่กด้วย่
โดย่ Green Bond น่�แบ่งออกเปี็น 5 ชืุ้ด ครบกำาหนดไถึ่ถึอน
ในปีี 2564, 2565, 2567, 2569 และ 2572 ตามลำาด่บ
โดย่ม่อต่ ราดอกเบ่ย่� เฉล่ย่� 3.41% เพ่อ� ใชื้้ชื้ำาระหน่เ� ดิมจากการ
ลงทุุ น ในโครงการรถึไฟื้ฟื้้ า สาย่ส่ ชื้ มพ้ (แคราย่-ม่ น บุ รี ;
ระย่ะทุาง 34.5 กม. 30 สถึาน่) และสาย่ส่เหล่อง (ลาดพร้าว
-สำาโรง; ระย่ะทุาง 30.4 กม. 23 สถึาน่) ซี้�งเปี็นโครงการ
ทุ่�ม่คุณสมบ่ติสอดคล้องก่บการอนุรก่ ษ์สิ�งแวดล้อม
ต่อมาเม่อ� ว่นทุ่� 6 พฤศจิกาย่น 2563 บริษทุ่ ฯ ออกขาย่ Green
Bond ชืุ้ดทุ่� 2 จำานวนไม่เกิน 8,600 ล้านบาทุ โดย่ Green
Bond น่�แบ่งออกเปี็น 5 ชืุ้ด ครบกำาหนดไถึ่ถึอนในปีี 2565,
2566, 2568, 2570 และ 2573 ตามลำาด่บ โดย่ม่อต่ ราดอกเบ่ย่�
เฉล่�ย่ 2.72% เพ่�อใชื้้ชื้ำาระหน่�เดิมจากการลงทุุนในโครงการ
รถึไฟื้ฟื้้าสาย่ส่ชื้มพ้และสาย่ส่เหล่องด่งทุ่�กล่าวไปีแล้วข้างต้น
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4.1 ภาพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์

ก

ุ

มพ ธ

บริษทุ่ ฯ ให้ความสำาค่ญก่บฝ่่าย่น่กลงทุุนส่มพ่นธ์เปี็นอย่่างมาก
โดย่หน้าทุ่�ของฝ่่าย่น่กลงทุุนส่มพ่นธ์ค่อการสร้างและคงไว้
ซี้�งการส่�อสารทุ่�ถึ้กต้อง ครบถึ้วน และทุ่นต่อเวลาก่บผ้้ถึอ่ หุ้น
และผ้้ทุ่�สนใจจะลงทุุนในบริษ่ทุฯ โดย่ม่การส่�อสารในร้ปีแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเปี็นคำาอธิบาย่และการวิเคราะห์ผลการดำาเนิน
งาน (MD&A) วารสารน่กลงทุุนส่มพ่นธ์ (IR Newsletter)
ราย่ไตรมาส รวมทุ่ง� เอกสารนำาเสนอของบริษทุ่ ฯ (Presentation)
โดย่ได้ม่การนำาเสนอผ่านทุางเว็บไซีต์ของตลาดหล่กทุร่พย่์
เว็บไซีต์ของบริษทุ่ ฯ รวมทุ่ง� การส่งทุางอ่เมล โดย่ฝ่่าย่น่กลงทุุน
ส่มพ่นธ์ราย่งานผลการดำาเนินงานตรงแก่ผ้อำานวย่การใหญ่
สาย่การลงทุุน และปีฏิบต่ งิ านร่วมก่บทุุกส่วนงานในกลุม่ บริษทุ่
รวมถึึงฝ่่าย่การเงินและคณะผ้้บริหารในแต่ละหน่วย่ธุรกิจ
นอกจากน่� ฝ่่าย่น่กลงทุุนส่มพ่นธ์ย่ง่ ม่แผนการดำาเนินงานระย่ะ
1 ปีี และ 3 ปีี โดย่ม่การจ่ดเตรีย่มและนำาเสนอข้อม้ลให้แก่
คณะกรรมการบริหารหร้อคณะกรรมการบริษ่ทุอย่่างต่อเน่�อง
และย่่ ง ม่ ก ารจ่ ด ทุำา ด่ ชื้ น่ ชื้ี� ว่ ด ผลการดำา เนิ น งานของฝ่่ า ย่
น่กลงทุุนส่มพ่นธ์เพ่อ� ให้วต่ ถึุปีระสงค์ในการดำาเนินงานเปี็นไปี
ในแนวทุางเด่ย่วก่บจุดมุ่งหมาย่ของบริษ่ทุฯ โดย่ด่ชื้น่ชื้ี�ว่ด
ผลการดำา เนิ น งานจะเก่� ย่ วเน่� อ งก่ บ พ่ ฒ นาการทุ่� เ ห็ น ได้
อย่่างชื้่ดเจน เชื้่น จำานวนคร่�งของการปีระชืุ้ม จำานวนคร่�งของ
กิจกรรม Roadshow ทุ่�เข้าร่วม และปีริมาณคนเข้าออก
ารา

รุ กิจกรรม

า

ก

ุ

และเย่่�ย่มชื้ม (Website traffic) และคุณภัาพและการทุ่น
ต่ อ เวลาในการให้ บ ริ ก ารแก่ น่ ก ลงทุุ น และผ้้ ถึ่ อ หุ้ น โดย่
บริษ่ทุฯ จะพิจารณาจากเวลาในการส่งข้อม้ลและตอบคำาถึาม
แก่น่ก ลงทุุ น และผ้้ ถึ่อหุ้น รวมถึึ งจากการรวบรวมผลจาก
แบบสอบถึามต่างๆ
บริษ่ทุฯ ให้ความสำาค่ญก่บการติดต่อส่�อสารและจ่ดกิจกรรม
ให้ ก่ บ ผ้้ ถึ่ อ หุ้ น และผ้้ ทุ่� ส นใจจะลงทุุ น ในบริ ษ่ ทุ ฯ รวมทุ่� ง
น่ ก วิ เ คราะห์ จ ากบริ ษ่ ทุ หล่ ก ทุร่ พ ย่์ ต่ า งๆ อย่่ า งต่ อ เน่� อ ง
โดย่ในปีี 2563/64 บริษ่ทุฯ ได้พบบริษ่ทุจ่ดการกองทุุน (buyside) ทุ่� ง ในปีระเทุศและต่ า งปีระเทุศทุ่� ง หมด 325 คร่� ง
โดย่แบ่งเปี็นการพบบริษทุ่ จ่ดการกองทุุนในปีระเทุศ 217 คร่ง�
(เทุ่ย่บก่บ 140 คร่�ง ในปีี 2562/63) และบริษ่ทุจ่ดการกองทุุน
ต่างปีระเทุศทุ่�งหมด 108 คร่�ง (เทุ่ย่บก่บ 62 คร่�ง ในปีี
2562/63) และบริษทุ่ ฯ จ่ดการปีระชืุ้มเฉพาะแก่บริษทุ่ หล่กทุร่พย่
และบริษ่ทุจ่ดการกองทุุน (one-on-one meeting) ทุ่�งหมด
29 คร่�ง (เทุ่ย่บก่บ 70 คร่�ง ในปีี 2562/63) โดย่ม่ผ้บริหาร
ระด่บส้งเข้าร่วมปีระชืุ้มทุุกคร่�ง คิดเปี็น 100% (เทุ่ย่บก่บ
100% ในปีี 2562/63) นอกจากน่� บริษ่ทุฯ ย่่งม่การให้ข้อม้ล
แก่น่กลงทุุนในงาน Conferences/ Non-deal roadshows
ทุ่�งหมด 11 คร่�ง (เทุ่ย่บก่บ 7 คร่�งในปีี 2562/63)

มพ ธ ม

กิจกรัรัมูข้องฝ่าย์นักลงท้นสัมูพันธ์

2563/64 (ครัั้ง)

2562/63 (ครัั้ง)

325

202

จำานวนคร่�งทุ่�พบบริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ทุ่�งในและต่างปีระเทุศ

10

16

จำานวนคร่�งของการปีระชืุ้มแก่บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์และบริษ่ทุจ่ดการ
กองทุุน (one-on-one meeting)
จำานวนคร่�งทุ่�เข้าร่วมงาน roadshows/ conferences
จำานวนคร่�งการจ่ดงานปีระชืุ้มชื้ี�แจงผลปีระกอบการปีระจำาไตรมาส
แก่น่กวิเคราะห์ และกิจกรรม SET Opportunity Day

29

70

11
6

7
7

จำานวนคร่�งทุ่�พบบริษ่ทุจ่ดการกองทุุนทุ่�งในและต่างปีระเทุศ
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บริษทุ่ ฯ ได้จด่ งานปีระชืุ้ม ชื้ีแ� จงผลปีระกอบการปีระจำาไตรมาส
แก่นก่ วิเคราะห์อย่่างต่อเน่อ� ง โดย่ได้จด่ ข้น� ภัาย่ใน 3 ว่นทุำาการ
หล่งจากปีระกาศงบการเงิน ซี้ง� ข้อม้ลเอกสารและวิดโ่ อบ่นทุึก
การปีระชืุ้ม (Webcast) ของการปีระชืุ้มชื้ี�แจงผลปีระกอบการ
ปีระจำาไตรมาส สามารถึด้ได้ผ่านทุางเว็บไซีต์ของบริษ่ทุฯ
และเว็บไซีต์ของตลาดหล่กทุร่พย่์ภัาย่ใน 24 ชื้่�วโมง หล่งจาก
การปีระชืุ้ม สำาหร่บปีี 2564/65 บริษ่ทุฯ คาดว่าจะม่การเพิ�ม
การติ ด ต่ อ ส่� อ สารและกิ จ กรรมในทุุ ก ๆ ด้ า นมากข้� น เชื้่ น
บริษทุ่ ฯ ย่่งคงม่ความต่ง� ใจจะร่วมกิจกรรม SET Opportunity
Day อย่่างน้อย่ 2 คร่�ง และจ่ดให้ม่การเข้าเย่่�ย่มชื้มกิจการ
อย่่างต่อเน่�อง
ในปีี 2563/64 น่� บริษ่ทุฯ จ่ดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่น่กลงทุุน
และน่ ก วิ เ คราะห์ ไม่ ว่ า จะเปี็ น การจ่ ด งานปีระชืุ้ ม ชื้ี� แ จง
ผลปีระกอบการปีระจำา ไตรมาสแก่ น่ ก วิ เ คราะห์ ทุ�่ ง หมด
4 คร่� ง (เทุ่ ย่ บก่ บ 4 คร่� ง ในปีี 2562/63) และบริ ษ่ ทุ ฯ
ย่่ ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม SET Opportunity Day ทุ่� จ่ ด ข้� น
โดย่ตลาดหล่กทุร่พย่์แห่งปีระเทุศไทุย่ จำานวน 2 คร่ง� (เทุ่ย่บก่บ
2 คร่�งในปีี 2562/63) เพ่�อเข้าถึึงน่กลงทุุนราย่ย่่อย่มากข้�น
เว็บไซีต์ของบริษทุ่ ฯ น่บเปี็นอ่กชื้่องทุางหนึง� ในการส่อ� สารหล่ก
ก่บน่กลงทุุน โดย่เว็บไซีต์ถึ่อเปี็นแหล่งข้อม้ลทุ่�สำาค่ญและ
ถึ้กออกแบบโดย่ใชื้้หล่กการกำาก่บด้แลกิจการทุ่�ด่เปี็นหล่ก
เน่อ� หาในเว็บไซีต์ปีระกอบด้วย่ราคาหล่กทุร่พย่์ลา่ สุด สิง� ต่พมิ พ์
ให้ดาวน์โหลด ปีระกอบด้วย่ราย่งานปีระจำาปีี แบบแสดง
ราย่การข้อม้ลปีระจำาปีี (แบบ 56-1) งบการเงิน MD&A
Presentations ปีฏิทุินหล่กทุร่พย่์ IR Newsletter และวิด่โอ
Webcast จากการปีระชืุ้มน่กวิเคราะห์ เปี็นต้น นอกจากน่�
บริษ่ทุฯ ย่่งได้เปีิดเผย่ข้อม้ลจำานวนผ้้โดย่สารรถึไฟื้ฟื้้าบ่ทุ่เอส
บนเว็บไซีต์ และจ่ดให้มบ่ ริการส่งอ่เมลอ่ตโนม่ตเิ ม่อ� ม่ขา่ วสาร
หร้อการเพิ�มเติมข้อม้ลในเว็บไซีต์แก่ผ้ทุ่�ลงทุะเบ่ย่นแสดง
ความจำานงไว้ โดย่ในปีี 2563/64 ม่จำานวนผ้้เข้ามาเย่่�ย่มชื้ม
เว็บไซีต์ราย่ใหม่ จำานวน 167,047 ราย่ ลดลง 8.6% จากปีี
ก่อน นอกเหน่อจากเว็บไซีต์ทุ่�เปี็นชื้่องทุางหล่กในการส่�อสาร
บริษ่ทุฯ ย่่งได้เปีิดต่ว Line Official ในชื้้อ� บ่ญชื้ี @btsgroup_ir
เพ่อ� เปี็นอ่กหนึง� ชื้่องทุาง ในการแจ้งข่าวสารและอ่พเดทุข้อม้ล
ทุ่�สำาค่ญของบริษ่ทุฯ ให้แก่ผ้ถึ่อหุ้น น่กลงทุุน น่กวิเคราะห์
และผ้้ทุ่�สนใจในบริษ่ทุฯ ให้ได้ร่บทุราบข้อม้ลอย่่างเทุ่าเทุ่ย่ม
และทุ่นต่อสถึานการณ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

เน่�องจากน่กลงทุุนส่มพ่นธ์ม่หน้าทุ่�หล่กในการติดต่อส่�อสาร
และปีระชื้าส่มพ่นธ์กบ่ ฝ่่าย่ต่างๆ ซี้ง� รวมถึึงการเปีิดเผย่ข้อม้ล
เก่�ย่วก่บกิจการและผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษ่ทุให้แก่
ผ้้ถึ่อหุ้น น่กลงทุุนทุ่�งราย่บุคคลและสถึาบ่น น่กวิเคราะห์
ผ้ส้ อ่� ข่าว ตลอดจนปีระชื้าชื้นทุ่ว� ไปี อย่่างถึ้กต้อง ครบถึ้วน และ
ทุ่น ต่ อเวลา รวมถึึ งการสร้ างความเชื้้�อม่� น และเสริ มสร้าง
ภัาพล่กษณ์ทุ่�ด่ให้แก่องค์กร ด่งน่�น คณะกรรมการบริษ่ทุ
จ้ ง ได้ จ่ ด ให้ ม่ จ รรย่าบรรณของน่ ก ลงทุุ น ส่ ม พ่ น ธ์ ข้� น
เพ่� อ เปี็ น แนวทุางในการปีฏิ บ่ ติ ง านและชื้่ ว ย่ส่ ง เสริ ม ให้
การดำาเนินงานของน่กลงทุุนส่มพ่นธ์ของกลุ่มบริษ่ทุต่�งอย่้่บน
หล่ ก จริ ย่ ธรรมและเปี็ น ไปีตามหล่ ก การกำา ก่ บ ด้ แ ลกิ จ การ
ทุ่� ด่ โดย่เน้ น ให้ ม่ ก ารเปีิ ด เผย่ข้ อ ม้ ล และการปีฏิ บ่ ติ ต าม
กฎหมาย่และกฎเกณฑ์์ทุ่�เก่�ย่วข้องอย่่างเคร่งคร่ดและย่ึดถึ่อ
ผลปีระโย่ชื้น์ของผ้้ถึ่อหุ้นและผ้้ม่ส่วนได้เส่ย่ทุุกฝ่่าย่เปี็นสำาค่ญ
ณ ว่นทุ่� 6 มิถึนุ าย่น 2564 ม่นก่ วิเคราะห์จากบริษทุ่ หล่กทุร่พย่์
จ่ดทุำาบทุวิเคราะห์บริษ่ทุฯ จำานวนทุ่�งหมด 19 บริษ่ทุ (ลดลง
เม่อ� เทุ่ย่บก่บ 20 บริษทุ่ ในปีี 2562/63) โดย่เปี็นการเก็บข้อม้ล
ในชื้่ ว งเด่ อ นเมษาย่น 2563 ถึึ ง เด่ อ นพฤษภัาคม 2564
ในจำานวน 19 บริษ่ทุ ได้แก่ บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ ย่้บ่เอส จำาก่ด
และบริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ กรุงศรี จำาก่ด (มหาชื้น) บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์
ธนชื้าต จำาก่ด (มหาชื้น) บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ ทุิสโก้ จำาก่ด
บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ บ่วหลวง จำาก่ด (มหาชื้น) บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์
ซีีจีเอส-ซีีไอเอ็มบ่ (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์
เครดิต สวิส (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ ด่บ่เอส
วิคเคอร์ส (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ ไอ วี โกลบอล
จำาก่ด (มหาชื้น) บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ เจพ่ มอร์แกน (ปีระเทุศไทุย่)
จำาก่ด บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ เอเซีีย่ พล่ส จำาก่ด บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์
เคจีไอ (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด (มหาชื้น) บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ เคทุ่
ซีีมโิ ก้ จำาก่ด บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ เมย่์แบงก์ กิมเอ็ง (ปีระเทุศไทุย่)
จำาก่ด (มหาชื้น) บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ ฟื้ิลลิปี (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด
(มหาชื้น) บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ ฟื้ิแนนเซีีย่ ไซีร่ส จำาก่ด (มหาชื้น)
บริ ษ่ ทุ หล่ ก ทุร่ พ ย่์ ไทุย่พาณิ ชื้ ย่์ จำา ก่ ด บริ ษ่ ทุ หล่ ก ทุร่ พ ย่์
ย่้โอบ่ เคย่์เฮ่ย่น (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด และบริษ่ทุหล่กทุร่พย่์
เคทุ่บ่เอสทุ่ จำาก่ด (มหาชื้น)

79

4.1 ภาพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
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ถึ่อ/ เปี็นกลาง

ุ

ปีี 2563/64
ขาย่/ ตำ�ากว่าทุ่�คาดการณ์

ณ ว่ น ทุ่� 6 มิ ถึุ น าย่น 2564 ราคาเปี้ า หมาย่เฉล่� ย่ จาก
น่กวิเคราะห์อย่้่ทุ่� 12.03 บาทุต่อหุ้น โดย่คำานวณมาจาก
บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ 13 แห่ง ได้แก่ บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์เครดิต สวิส
(ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ กรุงศรี จำาก่ด (มหาชื้น)
บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ ซีีจีเอส-ซีีไอเอ็มบ่ (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด
บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ บ่วหลวง จำาก่ด (มหาชื้น) บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์
เจพ่ มอร์ แ กน (ปีระเทุศไทุย่) จำา ก่ ด บริ ษ่ ทุ หล่ ก ทุร่ พ ย่์
เอเซีีย่ พล่ส จำาก่ด บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ทุิสโก้ จำาก่ด บริษ่ทุ
หล่กทุร่พย่์ เคทุ่บ่เอสทุ่ จำาก่ด (มหาชื้น) บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์
ไทุย่พาณิ ชื้ ย่์ จำา ก่ ด บริ ษ่ ทุ หล่ ก ทุร่ พ ย่์ ย่้ บ่ เ อส จำา ก่ ด
บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ เมย่์แบงก์ กิมเอ็ง (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด
(มหาชื้น) บริษทุ่ หล่กทุร่พย่์ ย่้โอบ่ เคย่์เฮ่ย่น (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด
และบริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ เคทุ่ ซีีมิโก้ จำาก่ด ทุ่�งน่� ในจำานวน
13 บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ ม่บริษ่ทุหล่กทุร่พย่์ให้ความเห็นต่อต่ว
บริษ่ทุฯ ว่าควรซี้�อ/ หร้อด่กว่าทุ่�คาดการณ์จำานวน 11 บริษ่ทุ
และควรถึ่อ/ หร้อเปี็นกลางจำานวน 2 บริษ่ทุ

มพ ธ

ทุ่ง� น่� ผ้ถึ้ อ่ หุน้ และผ้ทุ้ ส�่ นใจจะลงทุุนในบริษทุ่ ฯ ม่ขอ้ สงส่ย่ และต้องการสอบถึามข้อม้ลใดๆ สามารถึติดต่อมาย่่งฝ่่าย่น่กลงทุุนส่มพ่นธ์
หัวหน้าฝ่าย์นักลงท้นสัมูพันธ์

ดาเน่ย่ล รอสส์ (ผ้้อำานวย่การใหญ่สาย่การลงทุุน/ ห่วหน้าฝ่่าย่น่กลงทุุนส่มพ่นธ์)

เจ้าหน้าที�ฝ่าย์นักลงท้นสัมูพันธ์

สิณ่ฏฐา เก่�ย่วข้อง
ศาตพร วงศ์ไพบ้ลย่์
พรปีระเสริฐ คำาวิงวร

เบอรั์โทรัศัพท์

+66 (0) 2273 8637,
+66 (0) 2273 8623,
+66 (0) 2273 8611-14 #1539, 1528

อีเมูล์

ir@btsgroup.co.th

Website

http://www.btsgroup.co.th

ช่�อย์่อหลักทรััพย์์

BTS

นาย์ทะเบีย์นหลักทรััพย์์

บริษ่ทุ ศ้นย่์ร่บฝ่ากหล่กทุร่พย่์ (ปีระเทุศไทุย่) จำาก่ด
93 ถึนนร่ชื้ดาภัิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทุพฯ 10400
โทุรศ่พทุ์: +66 (0) 2009 9000
โทุรสาร: +66 (0) 2009 9991
SET Contact Center: +66 (0) 2009 9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

8,850 9,000
(THB mn)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้านความยัง
่ ยืน

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน) (บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป หรุ๊ือ
บีรุ๊ิษัทีั ฯ) ม๊ง� มัน� ในก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นธุ๊รุ๊ก้จำบีนพื้้น� ฐ�นของคว�มยั่ัง� ยั่้น
และคว�มรุ๊ับีผิ้ดิ้ชอบีต่�อสังคม โดิ้ยั่ไดิ้้มีก�รุ๊กำ�หนดิ้วิสัยั่ทีัศน์
รุ๊วมทีั� ง พื้ั น ธุก้ จำ และกลยั่๊ ที ธุ์ ข องบีรุ๊ิ ษัั ที ฯ ทีี� ใ ช้ แ นวที�ง
ก�รุ๊พื้ัฒน�อยั่��งยั่ั�งยั่้น (Sustainable Approach) ในก�รุ๊
ดิ้ำ� เน้ น ธุ๊ รุ๊ ก้ จำ ซึ่่� ง บีรุ๊ิ ษัั ที ฯ ต่รุ๊ะหนั ก ในคว�มรุ๊ั บี ผิ้ ดิ้ ชอบี
ต่� อ ส้� ง แวดิ้ล้ อ ม สั ง คม รุ๊วมถึึ ง ดิ้้ � นธุรุ๊รุ๊ม�ภิ้ บี �ลและ
ดิ้้�นเศรุ๊ษัฐก้จำ โดิ้ยั่บีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้เปิดิ้เผิยั่ถึึงจำ๊ดิ้ม๊�งหม�ยั่ของ
บีรุ๊ษัิ ทีั ฯ ไว้ในรุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ัง� ยั่้น รุ๊�ยั่ง�นปรุ๊ะจำำ�ปี และเว็บีไซึ่ต่์
ของบีรุ๊ิษััทีฯ ซึ่่�งปีน�ีนับีเป็นปีที�ี 8 ทีี�บีรุ๊ิษััทีฯ เปิดิ้เผิยั่ข้อมูล
ดิ้้�นคว�มยั่ัง� ยั่้นผิ��นรุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ัง� ยั่้น ทีัง� นี� รุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ัง� ยั่้น
ปรุ๊ะจำำ�ปี 2563/64 ครุ๊อบีคล๊มถึึงผิลก�รุ๊ดิ้�ำ เน้นง�น ของบีรุ๊ษัิ ทีั ฯ
บีรุ๊ิ ษัั ที ยั่� อ ยั่ และบีรุ๊ิ ษัั ที รุ๊� ว ม (กล๊� ม บีรุ๊ิ ษัั ที บีี ทีี เ อส) รุ๊วมถึึ ง
ก�รุ๊รุ๊�ยั่ง�นถึึงก�รุ๊ต่อบีสนองต่�อปรุ๊ะเดิ้็นต่��งๆ ทีี�เกี�ยั่วข้อง
กั บี ธุรุ๊รุ๊ม�ภิ้ บี �ลและเศรุ๊ษัฐก้ จำ สั ง คม และส้� ง แวดิ้ล้ อ ม
โดิ้ยั่ให้คว�มสำ�คัญจำ�กม๊มมองทีี�ไดิ้้รุ๊ับีจำ�กพื้นักง�น (ผิู้มีสว� น
ไดิ้้เสียั่ภิ�ยั่ใน) รุ๊วมถึึงผิูม้ สี ว� นไดิ้้เสียั่ภิ�ยั่นอก ซึ่่ง� แสดิ้งให้เห็น
ถึึ ง คว�มโปรุ๊� ง ใสและคว�มรุ๊ั บี ผิ้ ดิ้ ชอบีต่� อ ก�รุ๊ดิ้ำ� เน้ น ง�น
ซึ่่�งเป็นส�วนหนึ�งของคว�มม๊�งมั�นต่�อก�รุ๊พื้ัฒน�ทีี�ยั่ั�งยั่้น

บีรุ๊ษัิ ทีั ฯ ไดิ้้จำดิ้ั ทีำ�รุ๊�ยั่ง�นต่�มม�ต่รุ๊ฐ�นก�รุ๊รุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ัง� ยั่้น
ของ GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่่�งบีรุ๊ิบีทีในรุ๊�ยั่ง�น
ปรุ๊ะกอบีดิ้้วยั่ เน้�อห�ส�รุ๊ะ คว�มสมบีูรุ๊ณ์์ของข้อมูล และก�รุ๊
มีสว� นรุ๊�วมของผิูม้ สี ว� นไดิ้้เสียั่เกียั่� วเน้อ� งกับีคว�มยั่ัง� ยั่้น บีรุ๊ิษัทีั ฯ
จำัดิ้ทีำ�รุ๊�ยั่ง�นฉบีับีนีโ� ดิ้ยั่พื้้จำ�รุ๊ณ์�จำ�กม๊มมองและคว�มค้ดิ้เห็น
ทีั� ง ภิ�ยั่นอกและภิ�ยั่ในองค์ ก รุ๊เพื้้� อ รุ๊ะบี๊ หั ว ข้ อ คว�มยั่ั� ง ยั่้ น
ทีีส� �ำ คัญต่�มหลักก�รุ๊ โดิ้ยั่กำ�หนดิ้เน้อ� ห�รุ๊�ยั่ง�นต่�มม�ต่รุ๊ฐ�น
GRI ต่ลอดิ้จำนหลักก�รุ๊กำ�หนดิ้ค๊ณ์ภิ�พื้รุ๊�ยั่ง�น ซึ่่�งปรุ๊ะกอบี
ดิ้้วยั่คว�มถึูกต่้อง คว�มสมดิ้๊ล คว�มชัดิ้เจำน คว�มส�ม�รุ๊ถึ
ในก�รุ๊เปรุ๊ียั่บีเทีียั่บี คว�มน��เชื�อถึ้อ และคว�มต่รุ๊งต่�มเวล�
ดิ้้วยั่กรุ๊ะบีวนก�รุ๊ต่�อไปนี� เรุ๊�จำัดิ้ทีำ�ก�รุ๊ปรุ๊ะเม้นและวิเครุ๊�ะห์
ปรุ๊ะเดิ้็นทีีเ� ป็นส�รุ๊ะสำ�คัญ (Materiality) ต่�อองค์กรุ๊ผิ��นม๊มมอง
ของผิูม้ สี ว� นไดิ้้เสียั่ ทีัง� ภิ�ยั่ในซึ่่ง� เป็นพื้นักง�นของบีรุ๊ิษัทีั ฯ และ
ผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่จำ�กภิ�ยั่นอก ข้อมูลทีี�เปิดิ้เผิยั่ในรุ๊�ยั่ง�นนี�
นอกจำ�กจำะจำัดิ้ทีำ�ข่�นต่�มม�ต่รุ๊ฐ�นก�รุ๊รุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ั�งยั่้น
ของ GRI (ม�ต่รุ๊ฐ�น GRI) แล้วยั่ังสอดิ้คล้องกับี ‘Core
Option’ รุ๊วมถึึงกรุ๊อบีก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊คว�มยั่ั�งยั่้นในรุ๊ะดิ้ับีส�กล
อ�ที้ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ CDP’s
Climate Change Disclosure Programme
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ในปี 2563/64 บีรุ๊ิษััทีฯ มีก�รุ๊กำ�หนดิ้และปรุ๊ะก�ศนโยั่บี�ยั่
ดิ้้�นคว�มยั่ั�งยั่้นใหม� ไดิ้้แก� (1) นโยั่บี�ยั่ดิ้้�นคว�มยั่ั�งยั่้น
เพื้้� อ ให้ ส อดิ้รุ๊ั บี กั บี วิ สั ยั่ ทีั ศ น์ พื้ั น ธุก้ จำ และกลยั่๊ ที ธุ์ ใ หม�
ของบีรุ๊ิ ษัั ที ฯ รุ๊วมถึึ ง เพื้้� อ กำ� หนดิ้กรุ๊อบีก�รุ๊ดิ้ำ� เน้ น ธุ๊ รุ๊ ก้ จำ
ให้ครุ๊อบีคล๊มถึึงม้ต่ดิ้้ �้ นคว�มรุ๊ับีผิ้ดิ้ชอบีต่�อส้ง� แวดิ้ล้อม สังคม
รุ๊วมถึึงดิ้้�นธุรุ๊รุ๊ม�ภิ้บี�ลและดิ้้�นเศรุ๊ษัฐก้จำ รุ๊วมถึึงมีก�รุ๊
กำ� หนดิ้ (2) นโยั่บี�ยั่ดิ้้ � นก�รุ๊บีรุ๊ิ ห �รุ๊จำั ดิ้ ก�รุ๊ส้� ง แวดิ้ล้ อ ม
เพื้้อ� กำ�หนดิ้ที้ศที�งก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ดิ้�้ นส้ง� แวดิ้ล้อมของบีรุ๊ิษัทีั ฯ
ให้สอดิ้คล้องกับีม�ต่รุ๊ฐ�นก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊และดิ้้�นก�รุ๊เปิดิ้เผิยั่
ข้อมูลดิ้้�นส้ง� แวดิ้ล้อมในรุ๊ะดิ้ับีส�กล และในปีทีผิ�ี �� นม� บีรุ๊ิษัทีั ฯ
ยั่ังมี (3) ก�รุ๊ทีบีทีวนนโยั่บี�ยั่ดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชน โดิ้ยั่บีรุ๊ิษััทีฯ

ไดิ้้มีก�รุ๊ปรุ๊ับีปรุ๊๊งเรุ๊ื�องผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ทีี�เกี�ยั่วข้องและปรุ๊ะเดิ้็น
เพื้้�มเต่้มดิ้้�นส้ทีธุิ รุ๊วมถึึงมีก�รุ๊ปรุ๊ะเม้นผิลกรุ๊ะทีบีดิ้้�นส้ทีธุิ
มน๊ษัยั่ชน ก�รุ๊กำ�หนดิ้แนวที�งป้องกันและบีรุ๊รุ๊เที�ผิลกรุ๊ะทีบี
ดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชน และก�รุ๊ต่้ดิ้ต่�มและรุ๊�ยั่ง�นก�รุ๊ปรุ๊ะเม้น
ผิลกรุ๊ะทีบีดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชน
รุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้เพื้้ม� เต่้มเกียั่� วกับีก�รุ๊เปลียั่� นแปลงและก�รุ๊รุ๊�ยั่ง�น
ต่�มปรุ๊ะเดิ้็นส�รุ๊ะสำ�คัญดิ้้�นคว�มยั่ัง� ยั่้นของบีรุ๊ิษัทีั ฯ ส�ม�รุ๊ถึ
ดิู้ไดิ้้ในรุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ั�งยั่้นปรุ๊ะจำำ�ปี 2563/64 ของบีรุ๊ิษััทีฯ
หััวข้้อ 1.4 เกี่่�ยวกี่ับรายงานฉบับน่�และกี่ารประเมิินประเด็็น
ที่่�สำำาคััญ
รายละเอียดเพิ่ิม
่ เติิมเกีย
่ วกับ
นโยบายด้านความยัง
่ ยืน
สามารถดูได้ใน

การวิเคราะห์ผูู้้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

กล๊�มบีรุ๊ิษััทีบีีทีีเอสไดิ้้ให้คว�มสำ�คัญต่�อก�รุ๊สรุ๊้�งสมดิ้๊ลก�รุ๊รุ๊ักษั�ผิลปรุ๊ะโยั่ชน์ ก�รุ๊เข้�ถึึง ก�รุ๊สรุ๊้�งก�รุ๊มีส�วนรุ๊�วมก�รุ๊เค�รุ๊พื้
ซึ่่�งส้ทีธุิ รุ๊วมถึึงก�รุ๊ทีำ�คว�มเข้�ใจำปรุ๊ะเดิ้็นก�รุ๊ค�ดิ้หวังของผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่เหล��นั�น ต่ลอดิ้จำนก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นง�นเพื้้�อต่อบีสนอง
ปรุ๊ะเดิ้็นก�รุ๊ค�ดิ้หวังของผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ดิ้้วยั่คว�มยั่๊ต่้ธุรุ๊รุ๊มและคว�มโปรุ๊�งใส โดิ้ยั่บีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้มีก�รุ๊กำ�หนดิ้ รุ๊ะบี๊ และวิเครุ๊�ะห์
ผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ออกเป็น 7 ปรุ๊ะเภิที ซึ่่�งครุ๊อบีคล๊มทีั�งในรุู๊ปแบีบีบี๊คคลและรุู๊ปแบีบีก�รุ๊จำัดิ้ต่ั�งอ้�นๆ กล๊�มบีรุ๊ิษััทีบีีทีีเอสจำัดิ้ให้มี
ช�องที�งต่��งๆ เพื้้�อให้ผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่มีส�วนรุ๊�วมในก�รุ๊ต่รุ๊วจำสอบีข้อมูลในแต่�ละหัวข้อ และเสรุ๊ิมสรุ๊้�งคว�มเข้�ใจำให้แก�ทีก๊ ฝ่่�ยั่
ให้ม�กยั่้ง� ข่น� จำ�กนัน� กล๊ม� บีรุ๊ษัิ ทีั บีีทีเี อส จำ่งส�ม�รุ๊ถึนำ�ข้อเสนอแนะม�ปรุ๊ับีใช้ในก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นง�นต่�อไป นอกจำ�กนี� บีรุ๊ิษััทีฯ
ไดิ้้นำ�ม�ต่รุ๊ฐ�น AA 1000 Stakeholders Engagement Standard (AA1000SES) ม�ใช้ เพื้้�อสรุ๊้�งก�รุ๊มีส�วนรุ๊�วมของผิู้มี
ส�วนไดิ้้เสียั่ผิ��นหน�วยั่ง�นทีี�เกี�ยั่วข้องรุ๊วมถึึงมีก�รุ๊ออกแบีบีกรุ๊ะบีวนก�รุ๊เพื้้�อรุ๊ะบี๊คว�มต่้องก�รุ๊และข้อกังวลผิ��นก้จำกรุ๊รุ๊ม
ในรุู๊ปแบีบีต่��งๆ
รุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้เพื้้�มเต่้มเกี�ยั่วกับีก�รุ๊มีส�วนรุ๊�วมของผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ ส�ม�รุ๊ถึดิู้ไดิ้้ในรุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ั�งยั่้นปรุ๊ะจำำ�ปี 2563/64
ของบีรุ๊ิษััทีฯ หััวข้้อ 2.4 กี่ารมิ่สำ่วนร่วมิข้องผู้้้มิ่สำ่วนได็้เสำ่ย
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

การจััดการผู้ลกระทบติ่อผูู้้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั
ห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั (Value Chain)
ทุนทางการเงิน
ส น อง

อหุน จ น น 6 3 ล�นบ�ท
สินทรั ย์ร ม จ น น 2 2 62 ล�นบ�ท
หุนกเ ออนุรักษ์สิง ดลอม มล �ร ม 2 6 ล�นบ�ท

ทุนการผู้ลิติ
โ รง �ยร
�ปจจุบัน ร มระยะท�ง
กม รอบ ลุม 3 จังห ัด
โ รง �ย นสงท�งอน (
ท�งหล ง ิเ ษระห �งเมอง

ปริม� ก�ร ชน้ ทั้งหมด 2
ลกบ� ก์เม ร
ปริม� ก�ร ช
�ทั้งหมด 4 562 เมกะ ั ์ ชม

สน�มบินน�น�ช� ิอ ะเ �)

ระบบ �น อมลทีช�

ทุน

ล�ด (

ทรัพิ่ยากรธุรรมชาติิ

ทีดิน

)

�มหล�กหล�ยท�งชี � ละระบบนิเ รอบ ้นทีป ิบั ิง�น องบริษัท
ก�รลงทุนด�นสิง ดลอม จ น น 5 3 ล�นบ�ท

ัยน เ า
โดยส�รม�กก �

น อ ัน (กอนโ

ิด

)

้นทีโ ษ �ที รอบ ลุม
บั ร รบบิท นระบบ จ น นม�กก � 4 2 ล�น บ ละ ชบริก�ร รบบิท ลน์เ ย์

จ น นม�กก � 2 ล�นร�ย
สง ัสดุม�กก � 2 ล�นชิ้น อ ัน
หก�รสนับสนุนเชิงกลยุท ์ส หรับ รบบิท รี อร์ดส บ�งกอก เ ย์เมน ์ โ ลชันส์

MOVE

ละบริษัทอน

ก�ร ั น� ละ หบริก�ร
เ รอ �ยระบบ มน� ม
หล�ยรป บบ

ล ลิ นทางบวก

NEXT 10 YEARS

CONQUER
MIX

ก�ร หบริก�รสอโ ษ �
ก�รช ระเงิน
ละโลจิส ิกส์

MATCH

ัน มิ รเชิงกลยุท ์
โดยก�ร ชเ รอ �ย
ละเ รอ �ย
องเร�

ทุน

ัยน เ า

นักง�นร ม จ น น 5
น โดยมีก�ร กอบรม นทุกระดับ ององ ์กร
� ชจ�ย นักง�น 2 2 5 ล�นบ�ท

นโยบ�ย กรอบง�น ละกระบ นก�ร �ย นทีเ ม ง
�น อมลก�รด เนินง�น

ก�ร หบริก�ร กชุมชนด ยโ ลชันส์
ทียังยน ละมีเอกลักษ ์เ �ะ ั

เ อสงเสริม ละยกระดับ ุ

� ชี ิ

องประช�ชน

ัน กิ

กรรมโย �โ รงสร�ง ้น �น

ติ้นทุนทางสังคมและความสัมพิ่ันธุ์
ก�รสนับสนุนเ อก�ร ั น�สัง ม ละชุมชน จ น น 6
ก�รมีส นร มอย�งสม เสมอกับ มีส น ดเสีย
กิจกรรม
กับชุมชนทอง ิน
�มสัม ัน ์ นก�รท ง�นกับ �อย�ง กลชิด

ล ลอย ด ละก�รก จัด องเสีย
ก�รปลอยก๊� เรอนกระจกจ�กก�ร ช ลังง�นสิ้นเปลอง

วิสัยทั น

ทรัพิ่ยากรมนุษย์และองค์ความรู้

�มเชีย ช� ด�น ิ

ล ลิ ที่ ม่ ง ร สงค

ล�นบ�ท

เร�มุงมัน นก�ร ั น�ระบบโ รงสร�ง ้น �น
ที รอบ ลุม ละ ล อร์มทีหล�กหล�ย
ร มทั้งสร�งสรร ์ก�ร หบริก�รทีมี ุ
� อชุมชน
องเร�ด ย น ท�งทียังยน
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ทุนทางการเงิน
ร�ย ดร ม จ น น 42 3 ล�นบ�ท
ก รสุท ิ (หลังหักส น อง อหุนส นนอย) จ น น 4 5 6 ล�นบ�ท
ล อบ ทน ห

อหุน

ทรัพิ่ยากรมนุษย์และองค์ความรู้
ก�รป ิบั ิ �มม� ร �นก�รป ิบั ิง�น
ก�รยอมรับ นดัชนี �มยังยนระดับทอง ิน ละระดับส�กล
ก�ร �ง น ละก�รจัดก�ร บบบร �ก�ร
นักง�นทีมีทักษะ ละ �มร
ส �
ดลอมก�รท ง�นทีปลอด ัย
ก�รเ ิบโ นอ�ชี นักง�น

�ม ก ัน อง นักง�นทีมี ออง ์กร ที

ลลั
ทุนการผู้ลิติ

ทรัพิ่ยากรธุรรมชาติิ

ลดก�รปลอยมล ิษ องเสีย ก�ร ช ลังง�น
ริ้นท์ องบริษัท

�

นทุนทีประหยัด ดจ�กก�รลงทุนด�นสิง ดลอม
บ�ท

ติ้นทุนทางสังคมและความสัมพิ่ันธุ์
�ม ง อ จ อง โดยส�รที 2 4

ก�รมีส นร มเชิงรุก ละร มมอกับ

� ละชุมชน

ก�รสร�งโ รงสร�ง ้น �นทีเท�เทียมกัน
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

การจััดการด้านความยั่งยืนในมิติิสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวป้ฏิิบัติิด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563/64 บีรุ๊ิษััทีฯ มีคว�มค้บีหน้�ในก�รุ๊กำ�หนดิ้และปรุ๊ะก�ศนโยั่บี�ยั่ก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ส้�งแวดิ้ล้อมทีี�มีผิลบีังคับีใช้กับี
บีรุ๊ิษััทียั่�อยั่และบีรุ๊ิษััทีรุ๊�วมของบีรุ๊ิษััทีฯ จำ�กนโยั่บี�ยั่ก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ส้�งแวดิ้ล้อมไดิ้้มีก�รุ๊กำ�หนดิ้แนวที�งในก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นธุ๊รุ๊ก้จำ
ของกล๊ม� บีรุ๊ษัิ ทีั บีีทีเี อสให้มกี �รุ๊คำ�นึงถึึงแนวปฏิ้บีต่ั ที้ เ�ี กียั่� วกับีส้ง� แวดิ้ล้อมในดิ้้�นต่��งๆ ซึ่่ง� สอดิ้คล้องกับีจำ๊ดิ้ม๊ง� หม�ยั่และกลยั่๊ทีธุ์
ขององค์กรุ๊ต่�อก�รุ๊พื้ัฒน�อยั่��งยั่ั�งยั่้น รุ๊วมทีั�งเป็นกรุ๊อบีในก�รุ๊กำ�หนดิ้แนวที�งในก�รุ๊พื้ัฒน�โครุ๊งก�รุ๊โครุ๊งสรุ๊้�งพื้้�นฐ�นใหม�ๆ
เพื้้�อส�งเสรุ๊ิมและยั่กรุ๊ะดิ้ับีค๊ณ์ภิ�พื้ชีวิต่ของปรุ๊ะช�ชน เป็นไปต่�มวิสัยั่ทีัศน์และภิ�รุ๊ก้จำของบีรุ๊ิษััทีฯ ซึ่่�งนโยั่บี�ยั่ก�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊
ดิ้้�นส้ง� แวดิ้ล้อมนัน� ครุ๊อบีคล๊มถึึงก�รุ๊ปฏิ้บีต่ั ง้ �นของพื้นักง�น คูค� �้ และผิูรุ๊้ บีั เหม� รุ๊วมทีัง� ผิูม้ สี ว� นไดิ้้เสียั่ทีีเ� กียั่� วข้อง โดิ้ยั่นโยั่บี�ยั่
ก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ส้�งแวดิ้ล้อม ครุ๊อบีคล๊มปรุ๊ะเดิ้็นดิ้ังต่�อไปนี�
ก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก้จำกรุ๊รุ๊มที�งธุ๊รุ๊ก้จำทีี�มีคว�มยั่ั�งยั่้น รุ๊วมทีั�งเป็นม้ต่รุ๊ต่�อส้�งแวดิ้ล้อม ทีั�งในแง�ของผิล้ต่ภิัณ์ฑ์์และบีรุ๊ิก�รุ๊
ก�รุ๊ปฏิ้บีต่ั ต่้ �มกฎหม�ยั่ดิ้้�นส้ง� แวดิ้ล้อม ข้อกำ�หนดิ้ รุ๊วมทีัง� เงือ� นไขทีีเ� กียั่� วข้องกับีก�รุ๊ดิ้�ำ เน้นก้จำกรุ๊รุ๊มที�งธุ๊รุ๊กจำ้ และก�รุ๊บีรุ๊กิ �รุ๊
ก�รุ๊ดิ้�ำ เน้นก้จำกรุ๊รุ๊มที�งธุ๊รุ๊กจำ้ บีนแนวที�งทีีล� ดิ้ผิลกรุ๊ะทีบีทีัง� ที�งต่รุ๊งและที�งอ้อมต่�อส้ง� แวดิ้ล้อมผิ��นวงจำรุ๊ธุรุ๊๊ กจำ้ ของกล๊ม� บีรุ๊ษัิ ทีั
ม๊ง� มัน� ในก�รุ๊ใช้ทีรุ๊พื้ั ยั่�กรุ๊อยั่��งมีปรุ๊ะส้ทีธุิภิ�พื้ ลดิ้ขยั่ะและของเสียั่ ก�รุ๊ปล�อยั่มลภิ�วะ รุ๊วมถึึงก�รุ๊ลดิ้ก�รุ๊ปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊อื นกรุ๊ะจำก
ทีั�งที�งต่รุ๊งและที�งอ้อม ซึ่่�งรุ๊วมทีั�งก�รุ๊ปล�อยั่นำ��ที้�ง
มีก�รุ๊นำ�ข้อพื้้จำ�รุ๊ณ์�ดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อมเข้�ม�ใช้เพื้้�อก�รุ๊พื้้จำ�รุ๊ณ์�คัดิ้เล้อกผิู้ส�งมอบีส้นค้�และบีรุ๊ิก�รุ๊จำ�กภิ�ยั่นอก รุ๊วมทีั�ง
ก�รุ๊พื้้จำ�รุ๊ณ์�เพื้้�อคัดิ้เล้อกพื้ันธุม้ต่รุ๊ที�งธุ๊รุ๊ก้จำ
มีก�รุ๊กำ�หนดิ้คว�มค�ดิ้หวังดิ้้�นก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อมทีั�งองค์กรุ๊ รุ๊วมทีั�งทีำ�ให้ม�ันใจำว��ผิลก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ดิ้ีข�่น
อยั่��งต่�อเน้�อง
มีก�รุ๊ส�งเสรุ๊ิมคว�มต่รุ๊ะหนักรุู๊้ดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อมแก�พื้นักง�นของกล๊�มบีรุ๊ิษััที ผิ��นก�รุ๊จำัดิ้อบีรุ๊ม ก�รุ๊แบี�งปันคว�มรุู๊้ และ
ก�รุ๊พื้ัฒน�โครุ๊งก�รุ๊แนวที�งปฏิ้บีัต่น้ วัต่กรุ๊รุ๊มดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อม

รายละเอียดเพิ่ิม
่ เติิมเกีย
่ วกับนโยบาย
การจััดการด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถดูได้ใน

4.2 กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน
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ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บีรุ๊ิษััทีฯ มีก�รุ๊เก็บีข้อมูล ต่รุ๊วจำวัดิ้ รุ๊�ยั่ง�นผิลก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊
ดิ้้�นส้ง� แวดิ้ล้อมอยั่��งต่�อเน้อ� ง รุ๊วมทีัง� มีก�รุ๊ยั่น้ ยั่ันคว�มถึูกต่้อง
ของข้อมูลโดิ้ยั่บี๊คคลทีี�ส�ม ต่�มแนวที�ง Measurable,
Reportable and Verifiable (MRV) โดิ้ยั่ก�รุ๊เก็บีข้อมูลและ
ก�รุ๊ต่รุ๊วจำวัดิ้เป็นไปต่�ม the Greenhouse Gas Protocol:
a Corporate Accounting and Reporting Standard
ครุ๊อบีคล๊มถึึงต่ัวชี�วัดิ้ดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อมต่��งๆ รุ๊วมถึึงมีก�รุ๊
กำ�หนดิ้เป้�หม�ยั่เชิงปรุ๊ิม�ณ์ซึ่่�งเป็นไปต่�มข้อมูลเชิงปรุ๊ิม�ณ์
ของปีฐ�นทีี�กำ�หนดิ้ไว้ ดิ้ังนี�
ก�รุ๊ปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกที�งต่รุ๊ง
(Direct GHG emission: scope 1)
ก�รุ๊ปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกที�งอ้อม
(Direct GHG emission: scope 2)
ก�รุ๊ปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกที�งอ้อม อ้�นๆ
(Direct GHG emission: scope 3)
ก�รุ๊ใช้พื้ลังง�นขององค์กรุ๊ (Energy Consumption)
ก�รุ๊ใช้นำ�� (Water Consumption)
ก�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ขยั่ะและของเสียั่ (Waste Management)
ข้อมูลปรุ๊ะส้ทีธุิภิ�พื้ดิ้้�นก�รุ๊ใช้พื้ลังง�น (Fuel Effciency)
ทีั�งนี� เพื้้�อให้สอดิ้คล้องกับีก�รุ๊กำ�หนดิ้และปรุ๊ะก�ศนโยั่บี�ยั่
ก�รุ๊บีรุ๊หิ �รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ส้ง� แวดิ้ล้อมในปีทีผิ�ี �� นม� บีรุ๊ษัิ ทีั ฯ ไดิ้้จำดิ้ั ให้
มีก�รุ๊ยั่น้ ยั่ันคว�มถึูกต่้องของข้อมูลโดิ้ยั่บี๊คคลทีีส� �มในส�วนของ
รุ๊ะบีบีจำัดิ้ก�รุ๊ดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อมของบีรุ๊ิษััที (Environmental
Management System) ซึ่่ง� เป็นไปต่�มม�ต่รุ๊ฐ�น ISO14001:
2015 ของบีรุ๊ษัิ ทีั รุ๊ะบีบีขนส�งมวลชนกรุ๊ง๊ เทีพื้ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)
นอกจำ�กนี� ในปี 2563/64 บีรุ๊ิษััทีฯ ยั่ังมีก�รุ๊ว�งกลยั่๊ทีธุ์และ
เป้�หม�ยั่ใหม�ในส�วนของธุ๊รุ๊ก้จำ MOVE โดิ้ยั่เรุ๊�ม๊�งมั�นในก�รุ๊
ให้บีรุ๊ิก�รุ๊ก�รุ๊เดิ้้นที�งรุู๊ปแบีบี door-to-door solutions
เพื้้�ออำ�นวยั่คว�มสะดิ้วกและคว�มปลอดิ้ภิัยั่แก�ผิู้ใช้บีรุ๊ิก�รุ๊
โดิ้ยั่มี จำ๊ ดิ้ ปรุ๊ะสงค์ เ พื้้� อ พื้ั ฒ น�สภิ�พื้คว�มเป็ น อยัู่� ข องผิู้ ค น
รุ๊วมถึึงสนับีสน๊นเป้�หม�ยั่ก�รุ๊พื้ัฒน�ทีี�ยั่ั�งยั่้นโดิ้ยั่ (UNSDG)

ข้อ 13 ว��ดิ้้วยั่ก�รุ๊รุ๊ับีม้อกับีก�รุ๊เปลียั่� นแปลงสภิ�พื้ภิูมอ้ �ก�ศ
จำะเห็ น ไดิ้้ ว� � ธุ๊ รุ๊ ก้ จำ ก�รุ๊ขนส� ง มวลชนที�งรุ๊�งของเรุ๊�มี ก �รุ๊
ปล�อยั่ก��ชค�รุ๊์บีอนไดิ้ออกไซึ่ดิ้์นอ้ ยั่เม้อ� เทีียั่บีกับีก�รุ๊คมน�คม
ขนส� ง ในรุู๊ ป แบีบีอ้� น ๆ เพื้รุ๊�ะรุ๊ถึไฟฟ้ � ของเรุ๊�พื้ึ� ง พื้�ไฟฟ้ �
เป็ น แหล� ง พื้ลั ง ง�นหลั ก ดิ้ั ง นั� น เรุ๊�จำ่ ง ให้ ค ว�มสำ� คั ญ กั บี
ก�รุ๊ใช้พื้ลังง�นให้มีปรุ๊ะส้ทีธุิภิ�พื้สูงส๊ดิ้ เพื้้�อลดิ้ผิลกรุ๊ะทีบี
ต่� อ ส้� ง แวดิ้ล้ อ มและช� ว ยั่บีรุ๊รุ๊เที�สภิ�วะอ�ก�ศส� ว นรุ๊วม
ให้อยัู่ใ� นสภิ�พื้ดิ้ี อนึง� แม้ว�� ก�รุ๊ปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊อื นกรุ๊ะจำกจำะม�กข่น�
เม้� อ เรุ๊�มี ก �รุ๊ขยั่�ยั่เครุ๊ื อ ข� � ยั่ก�รุ๊ขนส� ง มวลชนที�งรุ๊�ง
แต่�ในภิ�พื้รุ๊วมเรุ๊�มองว��ก�รุ๊ขนส�งมวลชนที�งรุ๊�งเป็นหนึ�ง
ในรุู๊ปแบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�มีปรุ๊ะส้ทีธุิภิ�พื้ เป็นม้ต่รุ๊ต่�อส้�งแวดิ้ล้อม
เพื้รุ๊�ะปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกต่ำ��
บีรุ๊ิ ษัั ที ฯ มี ค ว�มม๊� ง มั� น ในก�รุ๊พื้ั ฒ น�และขั บี เคล้� อ นธุ๊ รุ๊ ก้ จำ
ดิ้้วยั่แนวที�งทีียั่� ง�ั ยั่้น เรุ๊�ต่รุ๊ะหนักถึึงผิลกรุ๊ะทีบีต่�อส้ง� แวดิ้ล้อม
จำ�กก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นธุ๊รุ๊ก้จำ ปีน�ีเรุ๊�จำ่งเรุ๊�งผิลักดิ้ันกลยั่๊ทีธุ์ดิ้้�นก�รุ๊
รุ๊ับีม้อกับีก�รุ๊เปลียั่� นแปลงของสภิ�พื้ภิูมอ้ �ก�ศให้ออกม�อยั่��ง
เป็นรุู๊ปธุรุ๊รุ๊มม�กทีี�ส๊ดิ้ โดิ้ยั่บีรุ๊ิษัทีั ฯ มีก�รุ๊กำ�หนดิ้และปรุ๊ะก�ศ
กลยั่๊ทีธุ์ดิ้้�นก�รุ๊รุ๊ับีม้อกับีก�รุ๊เปลี�ยั่นแปลงสภิ�พื้ภิูม้อ�ก�ศ
(Climate Strategy) เพื้้� อ ลดิ้ผิลกรุ๊ะทีบีทีี� อ �จำจำะเก้ ดิ้ ข่� น
ในอน�คต่ในกรุ๊ณ์ทีี บี�ี รุ๊ษัิ ทีั ฯ ไม�ส�ม�รุ๊ถึรุ๊บีั ม้อกับีก�รุ๊เปลียั่� นแปลง
สภิ�พื้ภิูม้อ�ก�ศไดิ้้ และในขณ์ะเดิ้ียั่วกัน ก�รุ๊ว�งกลยั่๊ทีธุ์
รุ๊ะยั่ะยั่�วในก�รุ๊รุ๊ับีม้อกับีก�รุ๊เปลี�ยั่นแปลงสภิ�พื้ภิูม้อ�ก�ศนั�น
เป็ น ไปเพื้้� อ ให้ บี รุ๊ิ ษัั ที ฯ มี ส� ว นรุ๊� ว มในก�รุ๊กำ� หนดิ้แนวที�ง
เชิงยั่๊ทีธุศ�สต่รุ๊ใ์ นก�รุ๊ปรุ๊บีั ปรุ๊ง๊ ปรุ๊บีั เปลียั่� นและพื้ัฒน�ก�รุ๊ดิ้�ำ เน้น
ก้จำกรุ๊รุ๊มที�งธุ๊รุ๊ก้จำเพื้้�อบีรุ๊รุ๊ล๊เป้�หม�ยั่รุ๊ะยั่ะสั�นถึึงรุ๊ะยั่ะยั่�ว
ทีี�จำะเป็นก�รุ๊ลดิ้คว�มเสี�ยั่งและเพื้้�มโอก�สทีั�งที�งดิ้้�นก�ยั่ภิ�พื้
(Physical Risks and Opportunities) และในเชิงกฎหม�ยั่
และรุ๊ะเบีียั่บีข้อบีังคับี (Transition Risks and Opportunities)
ทีี�อ�จำส�งผิลต่�อองค์กรุ๊ในอน�คต่ รุ๊วมถึึงในขณ์ะนี� บีรุ๊ิษััทีฯ
กำ�ลังดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ว�งรุ๊�กฐ�นและจำัดิ้ก�รุ๊โครุ๊งสรุ๊�้ งก�รุ๊ดิ้�ำ เน้นก�รุ๊
ในที�งปฏิ้บีัต่้อยั่��งต่�อเน้�อง และไดิ้้เรุ๊ิ�มมีก�รุ๊พื้้จำ�รุ๊ณ์�ก�รุ๊
ว�งแนวที�งและเป้�หม�ยั่ในก�รุ๊ลดิ้ก�รุ๊ปล�อยั่ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำก
ไว้ ใ นกลยั่๊ ที ธุ์ รุ๊ ะรุ๊ะยั่�วดิ้้ � นก�รุ๊รุ๊ั บี ม้ อ กั บี ก�รุ๊เปลี� ยั่ นแปลง
ของสภิ�พื้ภิูม้อ�ก�ศของบีรุ๊ิษััทีฯ (ซึ่่�งรุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้เพื้้�มเต่้ม
จำะเปิดิ้เผิยั่ให้ทีรุ๊�บีในรุ๊�ยั่ง�นฉบีับีถึัดิ้ไป)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

ปี 2563/64 นี�บีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊หล�ยั่อยั่��งในดิ้้�นส้�งแวดิ้ล้อม อ�ที้ เข้�รุ๊�วมโครุ๊งก�รุ๊ลดิ้ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกภิ�คสมัครุ๊ใจำ
ต่�มม�ต่รุ๊ฐ�นของปรุ๊ะเทีศไทียั่ (Thailand Voluntary Emission Reduction Programme: T-VER) ซึ่่�งพื้ัฒน�ข่�นโดิ้ยั่
องค์ก�รุ๊บีรุ๊ิห�รุ๊ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำก (องค์กรุ๊มห�ชน) หรุ๊ือ อบีก. โดิ้ยั่บีรุ๊ิษััทีฯ ทีำ�ก้จำกรุ๊รุ๊มชดิ้เชยั่ค�รุ๊์บีอนเป็นศูนยั่์ (Carbon
Neutralisation) ดิ้้วยั่ก�รุ๊สนับีสน๊นค�รุ๊บี์ อนเครุ๊ดิ้ต่้ จำ�กโครุ๊งก�รุ๊ผิล้ต่พื้ลังง�นชีวมวลของบีรุ๊ษัิ ทีั ม้ต่รุ๊ผิล ไบีโอ-เพื้�เวอรุ๊์ (ดิ้��นช้�ง)
จำำ�กัดิ้ ซึ่่�งถึ้อเป็นคว�มรุ๊�วมม้อรุ๊�วมกันเพื้้�อผิลักดิ้ันไปสู�สังคมเศรุ๊ษัฐก้จำค�รุ๊์บีอนต่ำ�� (Low Carbon Economy) ซึ่่�งจำ�กก้จำกรุ๊รุ๊ม
ดิ้ังกล��วนี� ทีำ�ให้บีรุ๊ิษัทีั ฯ ไดิ้้ก�้ วข่น� ม�เป็นบริิษัทั ในกลุ่่ม� ขนส่�งทางริางแห่�งแริกแลุ่ะแห่�งเดีียวในปริะเทศไทยทีไ� ดี้ริบั การิริับริอง
โดีย อบก. ให่้เป็นบริิษััทที�มีการิปลุ่�อยคาริ์บอนไดีออกไซดี์ส่่ทธิิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company)

นอกจำ�กก้จำกรุ๊รุ๊มชดิ้เชยั่ค�รุ๊์บีอนเป็นศูนยั่์แล้ว บีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้มีก�รุ๊รุ๊ิเรุ๊ิ�มและให้คว�มรุ๊�วมม้อกับีอบีก. เพื้้�อรุ๊�วมพื้ัฒน�รุ๊ะเบีียั่บี
วิธุีก�รุ๊ลดิ้ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกภิ�คสมัครุ๊ใจำ (T-VER Methodology) ในก�รุ๊พื้ัฒน�รุ๊��งรุ๊ะเบีียั่บีวิธุีเรุ๊ื�อง “ก�รุ๊เปลี�ยั่นรุู๊ปแบีบี
ก�รุ๊เดิ้้นที�งโดิ้ยั่ใช้รุ๊ถึไฟฟ้�ขนส�งมวลชน (Mass Rapid Transit: MRT)” โดิ้ยั่ในเบี้อ� งต่้น เป็นก�รุ๊ต่ัง� สมมต่้ฐ�นว�� น��จำะส�ม�รุ๊ถึ
นับีปรุ๊ิม�ณ์ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกทีี�ลดิ้ไดิ้้จำ�กก�รุ๊ก�รุ๊เปลี�ยั่นแปลง Load Factor จำ�กกรุ๊ณ์ีฐ�นสำ�หรุ๊ับีก�รุ๊เดิ้้นที�งดิ้้วยั่รุ๊ถึแที�กซึ่ี�
และ/หรุ๊ือ รุ๊ถึปรุ๊ะจำำ�ที�งม�เป็นรุู๊ปแบีบีก�รุ๊เดิ้้นที�งขนส�ง มวลชนส�ธุ�รุ๊ณ์ะ โดิ้ยั่ขณ์ะนี� อยัู่�ในขั�นต่อนก�รุ๊พื้ัฒน�รุ๊ะเบีียั่บีวิธุี
อยั่��งต่�อเน้�อง ห�กรุ๊ะเบีียั่บีวิธุี “ก�รุ๊เปลี�ยั่นรุู๊ปแบีบีก�รุ๊เดิ้้นที�งโดิ้ยั่ใช้รุ๊ถึไฟฟ้�ขนส�งมวลชน (Mass Rapid Transit: MRT)”
มีก�รุ๊ปรุ๊ะก�ศใช้ในอน�คต่ ผิู้พื้ัฒน�โครุ๊งก�รุ๊ส�ม�รุ๊ถึเล้อกรุ๊ะเบีียั่บีวิธุีก�รุ๊ลดิ้ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกให้สอดิ้คล้องกับีก้จำกรุ๊รุ๊ม
ก�รุ๊ลดิ้ก��ซึ่เรุ๊ือนกรุ๊ะจำกของโครุ๊งก�รุ๊ขนส�งมวลชนที�งรุ๊�งต่��งๆ ของบีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้
รุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้เพื้้ม� เต่้มเกียั่� วกับีก�รุ๊จำดิ้ั ก�รุ๊ดิ้�้ นคว�มยั่ัง� ยั่้นในม้ต่ส้ ง้� แวดิ้ล้อม ส�ม�รุ๊ถึดิู้ไดิ้้ในรุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ัง� ยั่้นปรุ๊ะจำำ�ปี 2563/64
ของบีรุ๊ิษััทีฯ หััวข้้อ 3. กี่ล่่มิบริษััที่บ่ที่่เอสำเพื่่�อคัวามิรับผู้ิด็ชอบต่่อสำิ�งแวด็ล้อมิ
การจััดการความยั่งยืนในมิติิสังคม
นโยบายและแนวป้ฏิิบัติิด้านสังคม

ในปี 2563/64 บีรุ๊ิษััทีฯ มีก�รุ๊ปรุ๊ับีปรุ๊๊งแก้ไขนโยั่บี�ยั่ดิ้้�น
ส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชน โดิ้ยั่ไดิ้้รุ๊ับีก�รุ๊ทีบีทีวน พื้้จำ�รุ๊ณ์�และอน๊มัต่้
โดิ้ยั่คณ์ะกรุ๊รุ๊มก�รุ๊พื้ัฒน�เพื้้�อคว�มยั่ั�งยั่้นและคณ์ะกรุ๊รุ๊มก�รุ๊
บีรุ๊ิษััที มีผิลบีังคับีใช้กับีกล๊�มบีรุ๊ิษััทีฯ โดิ้ยั่นโยั่บี�ยั่ดิ้้�นส้ทีธุิ
มน๊ษัยั่ชน ไดิ้้ก�ำ หนดิ้แนวที�งในก�รุ๊ปฏิ้บีต่ั แ้ ละก�รุ๊ดิ้�ำ เน้นธุ๊รุ๊กจำ้
ของบีรุ๊ิษััที รุ๊วมทีั�งผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ทีี�เกี�ยั่วข้องทีี�มีก�รุ๊กล��วถึึง
เพื้้� อ ครุ๊อบีคล๊ ม ในนโยั่บี�ยั่ ทีั� ง นี� ในก�รุ๊จำั ดิ้ ทีำ� นโยั่บี�ยั่
ดิ้ังกล��วนัน� ไดิ้้จำดิ้ั ทีำ�ข่น� ต่�มกรุ๊อบีแนวที�งดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชน
รุ๊ะหว��งปรุ๊ะเทีศ อ�ที้ the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights รุ๊วมทีั�งกรุ๊อบีรุ๊ะเบีียั่บี
และกฎหม�ยั่ดิ้้ � นส้ ที ธุิ ข องแต่� ล ะกล๊� ม ทีี� เ กี� ยั่ วข้ อ ง เช� น
the Convention on the Rights of the Child รุ๊วมทีั�ง
the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities และ the ILO Declaration on Fundamental

Principles and Rights at Work โดิ้ยั่ไดิ้้กำ�หนดิ้แนวที�ง
ในก�รุ๊เค�รุ๊พื้ ลดิ้คว�มเสี�ยั่ง รุ๊วมทีั�งก�รุ๊เยั่ียั่วยั่�ในกรุ๊ณ์ี
ทีี� มี ก �รุ๊ละเม้ ดิ้ ซึ่่� ง เป็ น ข้ อ บี� ง ชี� ที�ี ไ ดิ้้ รุ๊ั บี จำ�กก�รุ๊ดิ้ำ� เน้ น ก�รุ๊
ต่รุ๊วจำสอบีดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนอยั่��งรุ๊อบีดิ้้�น (Human Rights
Due Diligence) โดิ้ยั่บีรุ๊ิ ษัั ที ฯ มี ก �รุ๊เปิ ดิ้ เผิยั่ผิลทีี� ไ ดิ้้
จำ�กก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ต่รุ๊วจำสอบีดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนอยั่��งรุ๊อบีดิ้้�น
ที๊ ก ๆ ส�มปี บี นเว็ บี ไซึ่ต่์ ข องบีรุ๊ิ ษัั ที ฯ นอกจำ�กนี� บีรุ๊ิ ษัั ที ฯ
มีก�รุ๊ก�ำ หนดิ้นโยั่บี�ยั่ดิ้้�นสังคมทีีแ� สดิ้งให้เห็นถึึงคว�มต่รุ๊ะหนัก
ของบีรุ๊ิษััทีฯ ในม้ต่้ดิ้้�นสังคมต่�อก�รุ๊พื้ัฒน�เพื้้�อคว�มยั่ั�งยั่้น
เช�น นโยั่บี�ยั่ดิ้้�นก�รุ๊มีส�วนรุ๊�วมกับีผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ นโยั่บี�ยั่
ค๊ณ์ภิ�พื้ คว�มปลอดิ้ภิัยั่ ก�รุ๊รุ๊ักษั�คว�มปลอดิ้ภิัยั่และส้�ง
แวดิ้ล้อม รุ๊วมทีั�งคว�มม๊�งมั�นในก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ทีี�เกี�ยั่วข้อง
กับีก�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ทีรุ๊ัพื้ยั่�กรุ๊มน๊ษัยั่์ โดิ้ยั่ส�ม�รุ๊ถึดิู้รุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้
เพื้้�มเต่้มไดิ้้บีนเว็บีไซึ่ต่์ของบีรุ๊ิษััทีฯ
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4.2 กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่ิม
่ เติิมเกีย
่ วกับนโยบาย
ด้านสิทธุิมนุษยชน สามารถดูได้ใน

รายละเอียดเพิ่ิม
่ เติิมเกีย
่ วกับ
นโยบายอื่น ๆ ในมิติด
ิ ้านสังคม
สามารถดูได้ใน

ผู้ลการดำาเนินงานด้านสังคม

ก�รุ๊ดิู้แลและรุ๊ับีผิ้ดิ้ชอบีต่�อลูกค้� พื้นักง�น ช๊มชน ต่ลอดิ้จำนผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ เพื้้�อม๊�งไปสู�ก�รุ๊ยั่กรุ๊ะดิ้ับีค๊ณ์ภิ�พื้ชีวิต่ของผิู้คน
ถึ้อเป็นองค์ปรุ๊ะกอบีพื้้�นฐ�นหลักของวัฒนธุรุ๊รุ๊มก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นง�นของบีรุ๊ิษััทีฯ ต่ลอดิ้ม� และบีรุ๊ิษััทีฯ ยั่ังคงมีคว�มม๊�งมั�น
อยั่��งต่�อเน้�องในดิ้้�นคว�มรุ๊ับีผิ้ดิ้ชอบีต่�อสังคม ผิ��นก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ต่��งๆ รุ๊วมถึึงกำ�หนดิ้ต่ัวชี�วัดิ้และก�รุ๊เปิดิ้เผิยั่ข้อมูลดิ้้�น
โดิ้ยั่ก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นง�นหลักในปี 2563/64 มีดิ้ังนี�
ก�รุ๊จำัดิ้ให้มีก�รุ๊ทีบีทีวนนโยั่บี�ยั่ส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนปรุ๊ะจำำ�ปี รุ๊วมทีั�งก�รุ๊ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ก�รุ๊ต่รุ๊วจำสอบีดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนอยั่��งรุ๊อบีดิ้้�น
(Human Rights Due Diligence) ต่�มหลักก�รุ๊ชี�แนะว��ดิ้้วยั่ธุ๊รุ๊ก้จำกับีส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนขององค์ก�รุ๊สหปรุ๊ะช�ช�ต่้โดิ้ยั่พื้้จำ�รุ๊ณ์�
ปรุ๊ะเดิ้็นดิ้้�นส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนจำ�กกฎรุ๊ะเบีียั่บีในรุ๊ะดิ้ับีส�กล อ�ที้ ปฏิ้ญญ�ส�กลว��ดิ้้วยั่ส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชน (Universal Declaration of
Human Rights) กต่้ก�รุ๊ะหว��งปรุ๊ะเทีศว��ดิ้้วยั่ส้ทีธุิพื้ลเม้องและส้ทีธุิที�งก�รุ๊เม้อง (International Covenant on Civil and
Political Rights: ICCPR) และกต่้ก�รุ๊ะหว��งปรุ๊ะเทีศว��ดิ้้วยั่ส้ทีธุิที�งเศรุ๊ษัฐก้จำ สังคม และวัฒนธุรุ๊รุ๊ม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) รุ๊วมทีั�งมีก�รุ๊กำ�หนดิ้ม�ต่รุ๊ก�รุ๊ทีี�เกี�ยั่วข้องเพื้้�อลดิ้คว�มเสี�ยั่ง
และเยั่ียั่วยั่� กรุ๊ณ์ีทีี�มีก�รุ๊ละเม้ดิ้ส้ทีธุิมน๊ษัยั่ชนเก้ดิ้ข่�น
และเน้�องดิ้้วยั่สถึ�นก�รุ๊ณ์์ก�รุ๊แพื้รุ๊�รุ๊ะบี�ดิ้ของโควิดิ้-19 อยั่��งต่�อเน้�องส�งผิลกรุ๊ะทีบีแก�ผิู้มีส�วนไดิ้้เสียั่ในที๊กภิ�คส�วน บีรุ๊ิษััทีฯ
จำ่งขอเป็นส�วนหนึ�งในก�รุ๊ช�วยั่เหล้อสังคมและผิู้ทีี�ไดิ้้รุ๊ับีผิลกรุ๊ะทีบี โดิ้ยั่บีรุ๊ิษััทีฯ ดิ้ำ�เน้นก�รุ๊ม�ต่รุ๊ก�รุ๊หล�กหล�ยั่เพื้้�อช�วยั่เหล้อ
ทีั�งแก�พื้นักง�น ลูกค้� รุ๊วมทีั�งช๊มชน สังคมในวงกว้�ง โดิ้ยั่ต่ลอดิ้ปีทีี�ผิ��นม� บีรุ๊ิษัทีั ฯ ไดิ้้ซึ่ื�อปรุ๊ะกันชีวิต่ให้แก�แพื้ทียั่์และบี๊คล�กรุ๊
ที�งก�รุ๊แพื้ทียั่์กว�� 1.4 ล้�นรุ๊�ยั่ ปรุ๊ะกอบีกับีก�รุ๊ดิ้แู ลครุ๊อบีคล๊มไปถึึงคว�มต่้องก�รุ๊ของช๊มชน ผิ��นก�รุ๊บีรุ๊จำิ �คกล�อง “บีรุ๊รุ๊เที�ที๊กข์
ส�งคว�มส๊ข” ทีี�เต่็มไปดิ้้วยั่ส้�งของจำำ�เป็นกว�� 40,000 กล�องแก�ปรุ๊ะช�ชนทีี�ไดิ้้รุ๊ับีผิลกรุ๊ะทีบีจำ�กวิกฤต่้โควิดิ้-19 อีกทีั�งยั่ังมีก�รุ๊
บีรุ๊ิ จำ �คเงิ น ให้ กั บี ครุ๊อบีครุ๊ั ว ของผิู้ เ สี ยั่ ชี วิ ต่ จำ�กก�รุ๊เป็ น อ�ส�สมั ค รุ๊ส�ธุ�รุ๊ณ์ส๊ ข ในก�รุ๊ต่� อ สู้ กั บี ก�รุ๊แพื้รุ๊� รุ๊ ะบี�ดิ้ของ
โควิดิ้-19 นอกจำ�กนี� ต่ั�งแต่�ช�วงแรุ๊กเรุ๊ิ�มของก�รุ๊รุ๊ะบี�ดิ้ของโควิดิ้-19 จำนถึึงปัจำจำ๊บีัน บีรุ๊ิษััทีฯ ยั่ังคงคำ�นึงถึึงสวัสดิ้้ภิ�พื้และ
คว�มปลอดิ้ภิัยั่ของลูกค้�ผิูม้ �ใช้บีรุ๊ิก�รุ๊รุ๊ะบีบีขนส�งที�งรุ๊�งของเรุ๊�เป็นหลัก เรุ๊�มีก�รุ๊เพื้้ม� คว�มถึีใ� นก�รุ๊ทีำ�คว�มสะอ�ดิ้ในรุ๊ถึไฟฟ้�
และในสถึ�นี มีก�รุ๊จำัดิ้เจำลแอลกอฮอล์ไว้ทีี�ปรุ๊ะตู่ที�งเข้�และที�งออกของสถึ�นี รุ๊วมถึึงทีำ�ง�นอยั่��งใกล้ชิดิ้กับีหน�วยั่ง�นภิ�ครุ๊ัฐ
เพื้้�อต่ั�งข้อกำ�หนดิ้ในก�รุ๊สวมหน้�ก�กต่ลอดิ้ก�รุ๊เดิ้้นที�งในรุ๊ะบีบีรุ๊ถึไฟฟ้�ของเรุ๊�

รุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้เพื้้�มเต่้มเกี�ยั่วกับีก�รุ๊จำัดิ้ก�รุ๊ดิ้้�นคว�มยั่ั�งยั่้นในม้ต่้สังคม ส�ม�รุ๊ถึดิู้ไดิ้้ในรุ๊�ยั่ง�นคว�มยั่ั�งยั่้นปรุ๊ะจำำ�ปี 2563/64
ของบีรุ๊ิษััทีฯ หััวข้้อ 5. กี่ล่่มิบริษััที่บ่ที่เ่ อสำเพื่่�อสำร้างสำังคัมิที่่�ด็่ข้้�น
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หุ้นกู้เพิ่ื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้ี 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564)

กล๊� ม บีรุ๊ิ ษัั ที บีี ทีี เ อสมี วิ สั ยั่ ทีั ศ น์ แ ละมี ค ว�มม๊� ง มั� น ในก�รุ๊พื้ั ฒ น�และดิ้ำ� เน้ น ก้ จำ ก�รุ๊ของบีรุ๊ิ ษัั ที ฯเพื้้� อ คว�มยั่ั� ง ยั่้ น ของสั ง คม
และส้�งแวดิ้ล้อม บีรุ๊ิษััทีฯ จำ่งไดิ้้จำัดิ้ทีำ�กรุ๊อบีห๊้นกู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม (Green Bond Framework) โดิ้ยั่มีวัต่ถึ๊ปรุ๊ะสงค์
เพื้้� อ นำ� เงิ น ทีี� ไ ดิ้้ จำ �กก�รุ๊รุ๊ะดิ้มที๊ น จำ�กก�รุ๊ออกห๊้น กู้ ไ ปใช้ เ พื้้� อ ลงที๊ น หรุ๊ื อ ชำ� รุ๊ะค้ น หนี�ค งค้ � ง ในโครุ๊งก�รุ๊และก�รุ๊ลงที๊ น
ทีี�เกี�ยั่วเน้�องกับีรุ๊ะบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�สะอ�ดิ้ (Clean Transport)
กรอบหุ้นกู้เพิ่ื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรุ๊อบีห๊้นกู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อมของบีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้รุ๊ับีคว�มค้ดิ้เห็น (Second Party Opinion) จำ�ก Sustainalytics ซึ่่�งเป็น
องค์กรุ๊วิจำัยั่อ้สรุ๊ะชั�นนำ� ดิ้้�น ESG และ Corporate Governance โดิ้ยั่ไดิ้้ให้คว�มเห็นว��กรุ๊อบีห๊้นกู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส�ง้ แวดิ้ล้อมนี�
มีคว�มน��เชื�อถึ้อ มีคว�มสำ�คัญต่�อก�รุ๊อน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม และเป็นไปต่�มม�ต่รุ๊ฐ�น International Capital Market
Association Green Bond Principles (ICMA GBP) และ ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS)
รายละเอียดของหุ้นกู้เพิ่ื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้ออกและเสนอข�ยั่ห๊น้ กูเ้ พื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อมทีั�งหมดิ้ 2 ครุ๊ั�ง จำำ�นวนเงินรุ๊วมทีั�งส้�น 21,600 ล้�นบี�ที โดิ้ยั่ออก
ห๊น้ กู้ครุ๊ั�งแรุ๊กในเดิ้้อนพื้ฤษัภิ�คม 2562 จำำ�นวน 13,000 ล้�นบี�ที และครุ๊ั�งทีี�สองในเดิ้้อนพื้ฤศจำิก�ยั่น 2563 จำำ�นวน 8,600
ล้�นบี�ที โดิ้ยั่ Climate Bonds Initiative ไดิ้้รุ๊ับีรุ๊องห๊น้ กู้ของบีรุ๊ิษััทีว��เป็นไปต่�ม Climate Bond Standard ซึ่่�งเป็นองค์กรุ๊
รุ๊ะหว��งปรุ๊ะเทีศและไม�แสวงห�กำ�ไรุ๊ทีี�ช�วยั่ขับีเคล้�อนเงินที๊นขน�ดิ้ใหญ�ในก�รุ๊แก้ปัญห�ก�รุ๊เปลี�ยั่นแปลงสภิ�พื้ภิูม้อ�ก�ศ
ทีั�งนี�ห๊้นกู้ของบีรุ๊ิษััทีทีี�ออกในเดิ้้อนพื้ฤษัภิ�คม 2562 ถึ้อเป็นห๊้นกู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส�้งแวดิ้ล้อมช๊ดิ้แรุ๊กในปรุ๊ะเทีศไทียั่ทีี�ออกภิ�ยั่ใต่้
เกณ์ฑ์์ก�รุ๊เสนอข�ยั่ห๊้นกู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส�้งแวดิ้ล้อมของสำ�นักง�นคณ์ะกรุ๊รุ๊มก�รุ๊กำ�กับีหลักทีรุ๊ัพื้ยั่์และต่ล�ดิ้หลักทีรุ๊ัพื้ยั่์ และเป็น
ห๊น้ กู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อมช๊ดิ้แรุ๊กในปรุ๊ะเทีศไทียั่ทีี�ออกและเสนอข�ยั่แก�นักลงที๊นสถึ�บีันและผิู้ลงที๊นรุ๊�ยั่ใหญ�
บีรุ๊ิษััทีฯ ไดิ้้ออกและเสนอข�ยั่ห๊้นกูเ้ พื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อมรุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้ดิ้ังนี�
วันออก
ติราสาร

วันครบ
กำาหนดอายุ

สัญลักษณ์
ติราสารหนี้

ISIN

ผูู้้ออกติราสาร

สกุลเงิน

อัติราดอกเบี้ย
(ติ่อป้ี)

จัำานวน
(ล้านบาท)

24/05/2562
24/05/2562
24/05/2562
24/05/2562
24/05/2562
รวม

24/05/2564
24/05/2565
24/05/2567
24/05/2569
24/05/2572

BTSG215A
BTSG225A
BTSG245A
BTSG265A
BTSG295A

TH0221031501
TH0221032509
TH0221034505
TH0221036500
TH0221039504

BTSG
BTSG
BTSG
BTSG
BTSG

THB
THB
THB
THB
THB

2.51%
2.63%
3.15%
3.57%
3.86%

1,000
1,300
3,000
2,700
5,000
13,000

วันออก
ติราสาร

วันครบ
กำาหนดอายุ

สัญลักษณ์
ติราสารหนี้

ISIN

ผูู้้ออกติราสาร

สกุลเงิน

อัติราดอกเบี้ย
(ติ่อป้ี)

จัำานวน
(ล้านบาท)

06/11/2563
06/11/2563
06/11/2563
06/11/2563
06/11/2563
รวม

06/11/2565
06/11/2566
06/11/2568
06/11/2570
06/11/2573

BTSG22NA
BTSG23NA
BTSG25NA
BTSG27NA
BTSG30NA

TH0221032B04
TH0221033B03
TH0221035B01
TH0221037B09
TH022103AB03

BTSG
BTSG
BTSG
BTSG
BTSG

THB
THB
THB
THB
THB

2.10%
2.44%
2.86%
3.11%
3.41%

500
4,000
1,500
2,000
600
8,600
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4.2 กลุ่มบริษัทบีทีเอสกับความยั่งยืน

โครงการที่ลงทุนจัากการระดมทุนของหุ้นกู้เพิ่ื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บีรุ๊ิษัทีั ฯ ออกห๊น้ กูเ้ พื้้อ� อน๊รุ๊กั ษั์สง�้ แวดิ้ล้อม เพื้้อ� นำ�เงินทีีไ� ดิ้้จำ�กก�รุ๊รุ๊ะดิ้มที๊นไปใช้สำ�หรุ๊ับีลงที๊นหรุ๊ือชำ�รุ๊ะค้นหนีค� งค้�งในโครุ๊งก�รุ๊
และก�รุ๊ลงที๊นทีี�เกี�ยั่วเน้�องกับีรุ๊ะบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�สะอ�ดิ้ โดิ้ยั่มีรุ๊�ยั่ละเอียั่ดิ้ดิ้ังต่�รุ๊�งดิ้้�นล��ง
ชื่อโครงการ

ป้ระเภท

รุ๊ะบีบีขนส�งมวลชน รุ๊ะบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�สะอ�ดิ้
ส�ยั่สีชมพืู้
รุ๊ะบีบีขนส�งมวลชน รุ๊ะบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�สะอ�ดิ้
ส�ยั่สีเหล้อง
รวมทั้งสิ้น

จัำานวนเงินลงทุน
(ล้านบาท)

จัำานวนเงินลงทุน
ติั้งแติ่เริ่มโครงการ
ถึงมีนาคม 2564
(ล้านบาท)

จัำานวนเงินลงทุน
จัากหุ้นกู้เพิ่ื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน/
ชำาระคืนหนี้คงค้าง
จัากการลงทุน

49,400

34,170

8,850

46,700

34,670

9,000

ชำ�รุ๊ะค้นหนี�คงค้�ง
100%
ชำ�รุ๊ะค้นหนี�คงค้�ง
100%

96,100

68,840

17,850

ก�รุ๊จำัดิ้สรุ๊รุ๊เงินลงที๊นจำ�กห๊้นกู้เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม
ป้ีที่ออกหุ้นกู้
สัญลักษณ์
เพิ่ื่ออนุรักษ์
ติราสารหนี้
สิ่งแวดล้อม

2562

2563

รวมทั้งสิ้น

BTSG215A
BTSG225A
BTSG245A
BTSG265A
BTSG295A
BTSG22NA
BTSG23NA
BTSG25NA
BTSG27NA
BTSG30NA

จัำานวนเงิน
ที่ถูกจััดสรร
ในแติ่ละโครงการ
(ล้านบาท)

ช่วงระยะเวลา
จัำานวนเงิน
จัำานวนเงิน จัำานวนเงิน การลงทุน
จัำานวนเงิน
จัำานวนเงิน
มูลค่า
ที่ยังไม่ได้รับ
ที่ยง
ั ไม่ได้รับ ที่ใช้เพิ่ื่อ
ย้อนหลัง
ที่จััดสรรแล้ว
ที่จัด
ั สรรแล้ว
(ล้านบาท)
การจััดสรร (
การจััดสรร ชำาระคืนหนี้ (Look-back
(บาท)
(%)
บาท)
(%)
คงค้าง (%) period for
refinance)
สายสีชมพิู่ สายสีเหลือง

1,000
1,300
3,000
2,700
5,000
500
4,000
1,500
2,000
600

6,500

6,500

13,000

-

100%

0%

2,350

2,500

4,850

3,750

56.40%

43.60%

21,600

8,850

9,000

17,850

3,750

100%

0.8 years

56.40% 1.8 years
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รายละเอียดโครงการ
ชื�อโครุ๊งก�รุ๊

รุ๊ะบีบีขนส�งมวลชนส�ยั่สีชมพืู้

เส้นที�ง

แครุ๊�ยั่ – มีนบี๊รุ๊ี

จำำ�นวนเงินลงที๊นทีั�งโครุ๊งก�รุ๊

49,400 ล้�นบี�ที

จำำ�นวนเงินลงที๊นจำ�กต่รุ๊�ส�รุ๊หนี�เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม 8,850 ล้�นบี�ที
ปรุ๊ะเภิทีก�รุ๊อน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม

รุ๊ะบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�สะอ�ดิ้ (Clean Transport)

ลักษัณ์ะโครุ๊งก�รุ๊

รุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีชมพืู้เป็นรุ๊ะบีบีรุ๊ถึไฟฟ้�รุ๊�งเดิ้ี�ยั่ว มีรุ๊ะยั่ะที�งรุ๊วม 34.5 ก้โลเมต่รุ๊ มีสถึ�นี
จำำ�นวน 30 สถึ�นี โดิ้ยั่สถึ�นีเรุ๊ิ�มต่้นต่ั�งอยัู่�รุ๊ะหว��งศูนยั่์รุ๊�ชก�รุ๊นนทีบี๊รุ๊ีและแยั่กแครุ๊�ยั่
บีนถึนนรุ๊ัต่น�ธุิเบีศรุ๊์ ซึ่่�งผิู้โดิ้ยั่ส�รุ๊ส�ม�รุ๊ถึเชื�อมต่�อกับีรุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีม�วงไดิ้้ทีี�สถึ�นีน�ี
นอกจำ�กนี� ยั่ังมีจำดิ้๊ เชือ� มต่�อกับีรุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีแดิ้งเข้มทีีส� ถึ�นีหลักสี� เชือ� มต่�อกับีส�ยั่สีชมพืู้
และส�ยั่สีเขียั่วเข้มทีีส� ถึ�นีวดิ้ั พื้รุ๊ะศรุ๊มี ห�ธุ�ต่๊ และสถึ�นีสดิ้๊ ที้�ยั่อยัู่ที� แ�ี ยั่กรุ๊�มคำ�แหง-รุ๊ม� เกล้�
ซึ่่�งสถึ�นีน�ผิี โู้ ดิ้ยั่ส�รุ๊ส�ม�รุ๊ถึเชื�อมต่�อกับีรุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีส้มไดิ้้

ชื�อโครุ๊งก�รุ๊

รุ๊ะบีบีขนส�งมวลชนส�ยั่สีเหล้อง

เส้นที�ง

ล�ดิ้พื้รุ๊้�ว – สำ�โรุ๊ง

จำำ�นวนเงินลงที๊นทีั�งโครุ๊งก�รุ๊

46,700 ล้�นบี�ที

จำำ�นวนเงินลงที๊นจำ�กต่รุ๊�ส�รุ๊หนี�เพื้้�ออน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม 9,000 ล้�นบี�ที
ปรุ๊ะเภิทีก�รุ๊อน๊รุ๊ักษั์ส้�งแวดิ้ล้อม

รุ๊ะบีบีก�รุ๊ขนส�งทีี�สะอ�ดิ้ (Clean Transport)

ลักษัณ์ะโครุ๊งก�รุ๊

รุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีเหล้องเป็นรุ๊ะบีบีรุ๊ถึไฟฟ้�รุ๊�งเดิ้ี�ยั่ว มีรุ๊ะยั่ะที�งรุ๊วม 30.4 ก้โลเมต่รุ๊ มีสถึ�นี
จำำ�นวน 23 สถึ�นี โดิ้ยั่สถึ�นีเรุ๊ิ�มต่้นต่ั�งอยัู่�ที�ีแยั่กรุ๊ัชดิ้�-ล�ดิ้พื้รุ๊้�ว (รุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีนำ��เงิน
รุ๊ะยั่ะแรุ๊ก) ผิู้ โ ดิ้ยั่ส�รุ๊ส�ม�รุ๊ถึเชื� อ มต่� อ กั บี รุ๊ถึไฟฟ้ � ส�ยั่สี เ ที�ไดิ้้ ที�ี แ ยั่กเจำรุ๊ิ ญ รุ๊�ษัฎรุ๊์
เชื�อมต่�อกับีรุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีส้มทีี�แยั่กลำ�ส�ลี และเชื�อมต่�อกับีที��อ�ก�ศยั่�นส๊วรุ๊รุ๊ณ์ภิูม้
ผิ��นแยั่กพื้ัฒน�ก�รุ๊ แยั่กศรุ๊ีนช๊ แยั่กศรุ๊ีอ๊ดิ้มส๊ข แยั่กศรุ๊ีเอี�ยั่ม จำนกรุ๊ะทีั�งถึึงแยั่กศรุ๊ีเทีพื้�
และส�ม�รุ๊ถึเชื�อมต่�อกับีรุ๊ถึไฟฟ้�ส�ยั่สีเขียั่วทีี�สถึ�นีสำ�โรุ๊ง ส้�นส๊ดิ้ทีี�ถึนนปูเ่ จำ้�สม้งพื้รุ๊�ยั่
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บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงความสำำาคัญของการิบริิหาริความเสำ่�ยง
องค์กริ (Enterprise Risk Management) ในัการิบริิหาริ
จัั ด การิความเสำ่� ย งตามหลัั ก การิกำา กั บ ดู แ ลักิ จั การิท่� ด่
โดยบริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่าการิบริิหาริความเสำ่ย� งเป็็นัหนัึง� ในักลัยุทธ์์หลััก
ท่�จัะชื่่วยให้กลัุ่มบริิษััทบริริลัุเป็้าหมายทางธ์ุริกิจัท่�กำาหนัดไว้
แลัะเติ บ โตอย่ า งยั� ง ยื นั อ่ ก ทั� ง การิดำาเนัิ นั ธ์ุ ริ กิ จั ในัป็ั จั จัุ บั นั
ป็ริะสำบกับการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังของสำภาพแวดลั้อมทางธ์ุริกิจัแลัะ
ป็ั จั จัั ย เสำ่� ย งใหม่ ๆ ท่� ม่ แ นัวโนั้ ม ทวี ค วามริุ นั แริงมากข้� นั
การิบริิหาริความเสำ่ย� งท่ม� ป็่ ริะสำิทธ์ิภาพจัะชื่่วยเพิม� ความสำามาริถึ
ขององค์กริในัการิริับมือกับการิเป็ลั่�ยนัแป็ลัง แลัะลัดโอกาสำ
ของความเสำ่�ยงหริ่อผลักริะทบท่�อาจัเกิดข้�นัจัากความเสำ่�ยง
ดังกลั่าวต่อธ์ุริกิจัของบริิษััทฯ แลัะกลัุ่มบริิษััทโดยริวม
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง

คณะกริริมการิบริิษััทได้อนัุมัตินัโยบายแลัะกริอบการิบริิหาริ
ความเสำ่�ยงองค์กริของกลัุ่มบริิษััท โดยม่วัตถึุป็ริะสำงค์เพื�อ
กำาหนัดกริอบการิบริิหาริความเสำ่ย� งองค์กริ (ERM Framework)
สำำาหริับกลัุ่มบริิษััทท่�ชื่ัดเจันั เหมาะสำม แลัะเพ่ยงพอ ริวมทั�ง
มอบหมายบทบาทหนั้าท่�แลัะความริับผิดชื่อบ (Roles and
Responsibilities) แลัะกำาหนัดภาริะความริับผิดชื่อบในัการิ
ป็ฏิิบั ติ ห นั้ า ท่� (Accountability) ของผู้ท่�เ ก่�ย วข้ อ งเพื� อ ให้
สำามาริถึบริิหาริจััดการิความเสำ่ย� งองค์กริได้อย่างม่ป็ริะสำิทธ์ิภาพ
นัโยบายแลัะกริอบการิบริิหาริความเสำ่ย� งองค์กริของกลัุม่ บริิษัทั
มุ่งเนั้นัการิบริิหาริจััดการิความเสำ่�ยงท่�เข้มแข็ง ม่กริะบวนัการิ
บริิ ห าริความเสำ่� ย งอย่ า งเป็็ นั ริะบบ ตามมาตริฐานัของ
Committee of the Sponsoring Organisations of the
Treadway Commission (COSO) เพือ� ให้กริริมการิ ผูบ้ ริิหาริ
แลัะพนัักงานัทุกริะดับขององค์กริ คริอบคลัุมทุกหนั่วยธ์ุริกิจั
ในักลัุ่ ม บริิ ษัั ท สำามาริถึบริิ ห าริจัั ด การิความเสำ่� ย งได้ ม่
ป็ริะสำิทธ์ิภาพ โดยคำานัึงถึึงริะดับความเสำ่�ยงท่�ยอมริับได้ (Risk
Appetite) แลัะชื่่วงความเสำ่�ยงท่�ยอมริับได้ (Risk Tolerance)
ในัการิพิจัาริณาความเสำ่�ยงต่างๆ ท่�เก่�ยวข้องเพื�อใชื่้ป็ริะกอบ
การิตัดสำินัใจัทางธ์ุริกิจั
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร

โคริงสำริ้างการิบริิหาริความเสำ่�ยงองค์กริของบริิษััทฯ กำาหนัด
บทบาทหนั้าท่แ� ลัะความริับผิดชื่อบ (Roles and Responsibilities)
แลัะภาริะความริับผิดชื่อบในัการิป็ฏิิบตั หิ นั้าท่� (Accountability)
ของผู้ท่�เก่�ยวข้องในักริะบวนัการิบริิหาริความเสำ่�ยง ริวมถึึง
กำาหนัดผู้ม่อำานัาจัในัการิตัดสำินัใจัในัการิบริิหาริความเสำ่�ยง
องค์กริของกลัุม่ บริิษัทั โคริงสำริ้างการิจััดการิข้อมูลัความเสำ่ย� ง
แลัะการิริายงานัความเสำ่�ยง

• คณะกริริมการิบริิษััทม่ความริับผิดชื่อบในัการิกำากับดูแลั
นัโยบายของกลัุม่ บริิษัทั แลัะแต่งตัง� กริริมการิท่ม� ค่ ณ
ุ สำมบัติ
เหมาะสำมเพือ� ดำาริงตำาแหนั่งคณะกริริมการิบริิหาริความเสำ่ย� ง
• คณะกริริมการิบริิหาริความเสำ่�ยงม่ความริับผิดชื่อบในัการิ
สำอบทานันัโยบายการิบริิหาริความเสำ่ย� งของกลัุม่ บริิษัทั แลัะ
กำากับดูแลัความม่ป็ริะสำิทธ์ิผลัของการิบริิหาริความเสำ่�ยง
ของกลัุ่มบริิษััท คริอบคลัุมการิดำาเนัินังานัหลัักของบริิษััทฯ
ทุ ก ด้ า นั พริ้ อ มทั� ง ม่ ก าริติ ด ตามความคื บ หนั้ า ของแผนั
จััดการิความเสำ่ย� ง (Mitigation Plan) แลัะตัวชื่ีว� ดั ความเสำ่ย� ง
ท่�สำำาคัญ (Key Risk Indicators) ซึ่้�งเป็็นัเคริ่�องมือในัการิ
เตือนัภัยลั่วงหนั้าเพื�อกำาหนัดมาตริการิจััดการิความเสำ่�ยง
เพิ�มเติมได้ทันัเหตุการิณ์
• คณะทำา งานัด้ า นัการิบริิ ห าริความเสำ่� ย ง (Group Risk
Management Working Team) ม่ความริับผิดชื่อบในัการิ
สำอบทานัภาพความเสำ่ย� ง (Risk Profile) ของกลัุม่ บริิษัทั เพือ�
ให้ม�นัั ใจัว่าข้อมูลัความเสำ่�ยงได้ป็ริับป็ริุงให้เป็็นัป็ัจัจัุบันั แลัะ
แก้ไขป็ริับป็ริุงให้เหมาะสำม หากเกิดการิเป็ลั่ย� นัแป็ลังท่สำ� าำ คัญ
หริ่อม่ความเสำ่�ยงท่�สำาำ คัญเกิดข้�นัริะหว่างป็ี ริวมทั�งติดตาม
ความคื บ หนั้ า ของการิแผนัจัั ด การิความเสำ่� ย ง (Risk
Mitigation Plan) ในัริะดับกลัุ่มบริิษััท แลัะนัำาเสำนัอริายงานั
การิบริิหาริความเสำ่�ยงของกลัุ่มบริิษััทต่อคณะกริริมการิ
บริิหาริความเสำ่�ยง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริิษััทฯ มุ่งเนั้นัการิสำริ้างวัฒนัธ์ริริมความเสำ่�ยงท่�เข้มแข็ง
ในัทุกริะดับขององค์กริ โดยเริิ�มจัากคณะกริริมการิบริิษััทแลัะ
ผูบ้ ริิหาริทุกริะดับ เป็็นัผูนั้ ำาแลัะสำ่งเสำริิมให้มก่ ริะบวนัการิบริิหาริ
ความเสำ่ย� งอย่างม่ป็ริะสำิทธ์ิภาพ ม่การิสำริ้างความริูค้ วามเข้าใจั
แลัะให้การิสำนัับสำนัุนัผ่านัการิฝึึกอบริมแลัะกิจักริริมต่าง ๆ เพือ�
สำ่งเสำริิมให้บุคลัากริสำามาริถึนัำาการิบริิหาริความเสำ่�ยงมาใชื่้
ในัการิดำาเนัินังานัจันัเป็็นัวัฒนัธ์ริริมองค์กริ แลัะม่การิแต่งตั�ง
ผู้ป็ริะสำานังานัด้านัการิบริิหาริความเสำ่�ยงจัากแต่ลัะหนั่วยงานั
เพื�อทำาหนั้าท่�ป็ริะสำานังานัแลัะริายงานัเก่�ยวกับการิบริิหาริ
ความเสำ่ย� งริะหว่างหนั่วยงานัเจั้าของความเสำ่ย� งกับหนั่วยงานั
บริิหาริความเสำ่�ยง
การิบริิหาริความเสำ่�ยงในัแนัวทางดังกลั่าวเป็็นัการิสำ่งเสำริิม
วัฒนัธ์ริริมความเสำ่�ยงในัทุกริะดับขององค์กริ พริ้อมทั�งเป็็นั
ชื่่องทาง ในัการิริายงานัความเสำ่�ยงไป็ยังริะดับกลัุ่มบริิษััท ซึ่้�ง
จัะทำาให้การิบริิหาริจััดการิความเสำ่�ยงเป็็นัไป็อย่างเป็็นัริะบบ
แลัะม่ป็ริะสำิทธ์ิภาพ
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บริิษััทฯ ชื่ี�แจังป็ัจัจััยความเสำ่�ยงต่าง ๆ ของธ์ุริกิจัหลัักของ
กลัุม่ บริิษัทั โดยวิเคริาะห์ตามป็ริะเภทของความเสำ่ย� งซึ่้ง� แบ่งเป็็นั
ความเสำ่� ย งด้ า นักลัยุ ท ธ์์ ความเสำ่� ย งด้ า นัการิป็ฏิิ บั ติ ก าริ
ความเสำ่� ย งด้ า นัการิเงิ นั ความเสำ่� ย งด้ า นัการิป็ฏิิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ริะเบ่ยบ แลัะข้อบังคับ ริวมถึึงป็ริะเมินัป็ริะเด็นั
ด้านัสำิ�งแวดลั้อม สำังคมแลัะชืุ่มชื่นั แลัะการิกำากับดูแลักิจัการิ
(ESG) ทั� ง นั่� ป็ั จั จัั ย ความเสำ่� ย งดั ง กลั่ า วเป็็ นั เพ่ ย งป็ั จั จัั ย
ความเสำ่ย� งสำำาคัญบางป็ริะการิท่บ� ริิษัทั ฯ พิจัาริณาว่าม่นัยั สำำาคัญ
ท่�อาจัสำ่งผลักริะทบต่อบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย่อย ตลัอดจันัสำิทธ์ิ
แลัะการิลังทุนัของผู้ถึือหลัักทริัพย์ของบริิษััทฯ อย่างไริก็ด่
อาจัม่ป็ัจัจััยความเสำ่�ยงอื�นัท่�บริิษััทฯ มิอาจัคาดหมายในัขณะนั่�
หริ่อท่�บริิษััทฯ พิจัาริณาว่าไม่ม่นััยสำำาคัญในัป็ัจัจัุบันั ซึ่้�งอาจั
สำ่งผลักริะทบต่อบริิษััทฯ แลัะบริิษััทย่อยในัอนัาคตได้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ผลัการิดำาเนัินังานัของกลัุ่มบริิษััท ข้�นัอยู่กับอุป็สำงค์ภายในั
ป็ริะเทศเป็็นัหลััก ซึ่้�งอาจัได้ริับผลักริะทบจัากการิป็ริับตัวของ
เศริษัฐกิจัในัป็ริะเทศ เชื่่นั การิชื่ะลัอตัวของอัตริาการิเติบโต
ของผลัิตภัณฑ์์มวลัริวมภายในัป็ริะเทศ (GDP) อัตริาเงินัเฟ้้อ
ท่�อยู่ในัริะดับสำูง แลัะความสำามาริถึในัการิใชื่้จั่ายของผูบ้ ริิโภค
ป็ริับตัวลัดลัง เป็็นัต้นั
ภาวะเศริษัฐกิจัดังกลั่าว อาจัสำ่งผลักริะทบต่อการิกำาหนัดอัตริา
ค่าโดยสำาริ แลัะแนัวโนั้มของจัำานัวนัผู้โดยสำาริ ในัธ์ุริกิจัริะบบ
ขนัสำ่งมวลัชื่นั นัอกจัากนั่� ยังสำ่งผลักริะทบต่องบป็ริะมาณ
ทางการิตลัาด แลัะการิใชื่้งบป็ริะมาณสำื�อโฆษัณาให้ชื่ะลัอตัวลัง
กลัุ่มบริิษััทเชื่่�อว่า ถึึงแม้เศริษัฐกิจัจัะชื่ะลัอตัว แต่การิกำาหนัด
ริาคาการิให้บริิการิท่�เหมาะสำม ป็ริะกอบกับคุณภาพการิให้
บริิการิท่�ด่ จัะชื่่วยริักษัาอัตริาการิเติบโตของกลัุ่มบริิษััทได้
ดังจัะเห็นัได้จัากผลัการิดำาเนัินังานัในัอด่ตของการิให้บริิการิ
ริะบบริถึไฟ้ฟ้้ า บ่ ท่ เ อสำท่� เ ติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกริ่ ง ท่ า มกลัาง
ความท้าทายต่าง ๆ
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ

กลัยุทธ์์การิดำาเนัินัธ์ุริกิจัของกลัุม่ บริิษัทั ไม่วา่ จัะเป็็นัการิเข้าริ่วม
ป็ริะมูลัโคริงการิริถึไฟ้ฟ้้า แลัะโคริงการิโคริงสำริ้างพืนั� ฐานัต่าง ๆ
การิริ่ ว มลังทุ นั แลัะการิเชื่่� อ มต่ อ กั บ โคริงการิริะบบขนัสำ่ ง
มวลัชื่นัใหม่ การิขยายเคริ่อข่ายสำือ� โฆษัณา ริวมถึึงการิผสำมผสำานั
สำื� อ โฆษัณาออฟ้ไลันั์ แ ลัะออนัไลันั์ แลัะการิลังทุ นั ในัธ์ุ ริ กิ จั
อสำังหาริิมทริัพย์ เป็็นัต้นั อาจัต้องเผชื่ิญกับความไม่แนั่นัอนั
แลัะข้นั� อยูก่ บั ป็ัจัจััยท่สำ� าำ คัญต่าง ๆ เชื่่นั ความผันัผวนัของภาวะ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

เศริษัฐกิจั ป็ัจัจััยทางการิเมือง การิแข่งขันัในัตลัาด การิ
เป็ลั่�ยนัแป็ลังของกฎหมาย แลัะนัโยบายของภาคริัฐ ซึ่้�งอาจั
ทำาให้กลัุ่มบริิษััทไม่สำามาริถึบริริลัุเป็้าหมายการิดำาเนัินัธ์ุริกิจั
ตามท่� กำา หนัดไว้ เหตุ ดั ง กลั่ า วอาจัสำ่ ง ผลักริะทบต่ อ ธ์ุ ริ กิ จั
ผลัการิดำาเนัินังานั แลัะโอกาสำทางธ์ุริกิจัของกลัุ่มบริิษััท
สำำาหริับธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั ป็ัจัจััยความสำำาเริ็จัของกลัยุทธ์์
การิดำาเนัินัธ์ุริกิจัข้นั� อยูก่ บั การิตัดสำินัใจัแลัะการิดำาเนัินัการิของ
ภาคริั ฐ เก่� ย วกั บ แผนัการิขยายตั ว ของริะบบขนัสำ่ ง มวลัชื่นั
ของป็ริะเทศ ความสำามาริถึของกลัุ่มบริิษััทในัการิสำริริหาแลัะ
ป็ริะเมินัผู้ริ่วมลังทุนัทางธ์ุริกิจั การิลังทุนัท่�เป็็นัไป็ได้ การิ
สำนัับสำนัุนัทางการิเงินั การิได้ริับสำัมป็ทานั แลัะการิควบคุม
ทางการิเงินัแลัะการิดำาเนัินังานั ริวมถึึงป็ัจัจััยอืนั� ท่อ� ยูนั่ อกเหนัือ
การิควบคุมของกลัุ่มบริิษััท อาทิเชื่่นั ป็ัจัจััยทางการิเมือง
ซึ่้�งบริิษััทฯ ไม่สำามาริถึริับริองได้ว่าภาคริัฐจัะดำาเนัินัการิตาม
แผนัการิขยายริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัของกริุงเทพฯ แลัะป็ริิมณฑ์ลั
ท่� ม่ อ ยู่ ใ นัป็ั จั จัุ บั นั หริ่ อ กลัุ่ ม บริิ ษัั ท จัะเป็็ นั ผู้ ไ ด้ ริั บ สำั ม ป็ทานั
โคริงการิริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัตามกลัยุทธ์์การิดำาเนัินัธ์ุริกิจั
ดังกลั่าว
ในัการินั่� กลัุ่มบริิษััทม่การิกำาหนัดแลัะทบทวนักลัยุทธ์์การิ
ดำา เนัิ นั ธ์ุ ริ กิ จั ของกลัุ่ ม บริิ ษัั ท อย่ า งสำมำ�า เสำมอ โดยติ ด ตาม
สำถึานัการิณ์ทางการิเมืองแลัะการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังด้านันัโยบาย
ของภาคริัฐอย่างใกลั้ชื่ิด เพื�อป็ริับเป็ลั่�ยนักลัยุทธ์การิดำาเนัินั
ธ์ุริกิจัให้เหมาะสำม
ความเสี่ยงด้านรายได้

การิดำาเนัินัธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัของบ่ท่เอสำซึ่ี ม่ข้อจัำากัด
ในัการิป็ริับอัตริาค่าโดยสำาริของริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นั
กริุงเทพสำายหลััก โดยการิป็ริับอัตริาค่าโดยสำาริท่�เริียกเก็บได้
(Effective Fare) แลัะเพดานัอัตริาค่าโดยสำาริสำูงสำุดท่อ� าจัเริียก
เก็บได้ (Authorised Fare) นัั�นั จัะข้�นัอยู่กับเง่�อนัไขต่าง ๆ ท่�
ริะบุ ไ ว้ ใ นัสำั ญ ญาสำั ม ป็ทานั แลัะอาจัข้� นัอยู่ กั บ นัโยบายของ
ริัฐบาลัในัขณะนัั�นั ๆ ซึ่้�งหากบ่ท่เอสำซึ่ีไม่ได้ริับอนัุญาตให้ป็ริับ
อัตริาค่าโดยสำาริ ริัฐบาลัอาจัจััดหามาตริการิชื่ดเชื่ยบางป็ริะการิ
เพื� อ บริริเทาความเสำ่ ย หายให้ แ ก่ บ่ ท่ เ อสำซึ่ี อย่ า งไริก็ ด่
บริิษััทฯ ไม่อาจัริับริองได้ว่าริัฐบาลัจัะจััดหาหริ่อจััดให้ม่การิ
ชื่ดเชื่ยดังกลั่าว ทั�งนั่� ข้อกำาหนัดเก่�ยวกับการิชื่ดเชื่ยนั่�เขียนัไว้
ค่อนัข้างกว้าง ยังไม่มก่ าริทดสำอบ แลัะยังไม่มข่ อ้ กำาหนัดเฉพาะ
สำำา หริั บ การิชื่ดเชื่ยดั ง กลั่ า วในัสำั ญ ญาต่ า ง ๆ นัอกจัากนั่�
บ่ท่เอสำซึ่ีหริ่อกองทุนั BTSGIF อาจัเลัือกท่�จัะไม่ป็ริับอัตริาค่า
โดยสำาริเนัื�องจัากเหตุผลัทางการิเมือง สำังคม การิแข่งขันัในั
อุตสำาหกริริมริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั แลัะเหตุผลัอื�นั ๆ ซึ่้�งอาจั
ริวมถึึงความพึงพอใจัของผู้โดยสำาริ แลัะแนัวโนั้มของจัำานัวนั
ผูโ้ ดยสำาริ ซึ่้ง� เหตุดงั กลั่าวอาจัสำ่งผลักริะทบในัทางลับต่อริายได้
จัากค่าโดยสำาริ
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ทั�งนั่� แนัวโนั้มของจัำานัวนัผู้โดยสำาริข้�นัอยู่กับป็ัจัจััยหลัาย
ป็ริะการิ ซึ่้ง� สำ่วนัใหญ่อยูนั่ อกเหนัือการิควบคุมของบริิษัทั ฯ เชื่่นั
ความต้องการิของผูโ้ ดยสำาริ การิแข่งขันัในัอุตสำาหกริริมริะบบ
ขนัสำ่งมวลัชื่นั สำภาพการิจัริาจัริ สำภาพเศริษัฐกิจัโดยริวม ริาคา
นัำา� มันั การิพัฒนัาอสำังหาริิมทริัพย์บริิเวณสำถึานั่ริถึไฟ้ฟ้้าบ่ทเ่ อสำ
การิชืุ่มนัุมป็ริะท้วงทางการิเมือง แลัะความเสำ่�ยงด้านัการิ
ก่อการิริ้าย นัอกจัากนั่� แนัวโนั้มของจัำานัวนัผู้โดยสำาริยังอาจั
ได้ ริั บ ผลักริะทบจัากการิพึ� ง พาริะบบการิสำ่ ง ต่ อ ผู้ โ ดยสำาริ
(Feeder System) แลัะสำถึานั่เชื่่อ� มต่อ (Interchange Station)
ท่จั� ำากัด ซึ่้ง� หากการิพัฒนัาโคริงข่ายริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัเป็็นัไป็
อย่างลั่าชื่้า หริ่อริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัริูป็แบบอื�นัเกิดการิขัดข้อง
หริ่อหยุดชื่ะงัก อาจัจัะสำ่งผลักริะทบในัทางลับต่อริะบบการิ
สำ่งต่อผู้โดยสำาริ (Feeder System) แลัะแนัวโนั้มของจัำานัวนั
ผู้โดยสำาริ
ดังนัั�นั หากริายได้จัากค่าโดยสำาริหริ่อป็ริิมาณผู้โดยสำาริของ
ริะบบริถึไฟ้ฟ้้ า ขนัสำ่ ง มวลัชื่นักริุ ง เทพสำายหลัั ก ลัดลังหริ่ อ
ไม่เพิ�มข้�นัแลั้ว อาจัสำ่งผลักริะทบต่อผลัการิดำาเนัินังานัแลัะ
กริะแสำเงินัสำดริับของบริิษัทั ฯ ในัฐานัะผูถึ้ อื หนั่วยลังทุนัริายใหญ่
ในัสำัดสำ่วนัริ้อยลัะ 33.33 ซึ่้�งได้ริับกริะแสำเงินัสำดจัาก BTSGIF
ในัริูป็แบบของเงินัป็ันัผลัแลัะเงินัคืนัทุนั โดยนัับตั�งแต่ริะบบ
ริถึไฟ้ฟ้้าบ่ท่เอสำเป็ิดให้บริิการิมานัั�นั ริายได้ค่าโดยสำาริจัาก
ริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพสำายหลัักม่การิเติบโตอย่าง
ต่อเนัื�อง ยกเว้นัตั�งแต่เดือนัม่นัาคม 2563 จันัถึึงป็ัจัจัุบันั
ท่�ได้ริับผลักริะทบจัากการิแพริ่ริะบาดของโริค COVID-19
อย่างไริก็ตาม บริิษััทฯ คาดว่าจัำานัวนัผู้โดยสำาริจัะค่อย ๆ
ฟ้้�นัตัวด่ข้�นัหลัังจัากสำถึานัการิณ์กลัับมาเป็็นัป็กติ
ความเสี่ยงด้านตลาด

กลัุ่มบริิษััทดำาเนัินังานัในัธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั สำื�อโฆษัณา
อสำั ง หาริิ ม ทริั พ ย์ แลัะธ์ุ ริ กิ จั บริิ ก าริอื� นั ๆ ซึ่้� ง ม่ ก ลัุ่ ม ลัู ก ค้ า
ท่�หลัากหลัาย โดยแต่ลัะธ์ุริกิจัม่ลัักษัณะการิป็ริะกอบธ์ุริกิจั
ท่�แตกต่างกันั จั้งทำาให้ได้ริับผลักริะทบจัากป็ัจัจััยความเสำ่�ยง
ด้านัตลัาดแตกต่างกันัไป็ ดังนัั�นั การิเป็ลั่�ยนัแป็ลังของป็ัจัจััย
ด้านัตลัาดต่าง ๆ เชื่่นั สำภาวะอุป็สำงค์แลัะอุป็ทานั ริะดับการิ
แข่งขันั ผลักริะทบจัากนัโยบายภาคริัฐ อาจัทำาให้กลัุ่มบริิษััท
ไม่สำามาริถึสำริ้างผลัป็ริะกอบการิได้ตริงตามเป็้าหมายท่�ต�ังไว้
ในับางชื่่วงเวลัา
กลัุ่มบริิษััทได้จััดให้ม่ริะบบการิบริิหาริความเสำ่�ยงท่�เหมาะสำม
กับแต่ลัะหนั่วยธ์ุริกิจัเพื�อวางแนัวป็ฏิิบัติในัการิบริิหาริความ
เสำ่� ย งต่ า ง ๆ ท่� อ าจัเกิ ด ข้� นั อ่ ก ทั� ง ยั ง คงมุ่ ง มั�นั ท่� จั ะพั ฒ นัา
ธ์ุ ริกิ จัหลััก เพื� อให้เ กิดผลัป็ริะโยชื่นั์ทางธ์ุ ริกิ จั ท่� เ กื�อ กู ลั กั นั
เพื�อเสำริิมสำริ้างความแข็งแกริ่งของกลัุ่มบริิษััท

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

บริิษััทฯ แสำวงหาโอกาสำในัการิลังทุนั หริ่อการิเข้าซึ่่�อกิจัการิ
ท่�นั่าสำนัใจัอย่างต่อเนัื�อง ทั�งในัธ์ุริกิจัท่�บริิษััทฯ ดำาเนัินัการิเอง
แลัะลังทุนัผ่านักลัุม่ บริิษัทั เพือ� ขยายธ์ุริกิจัของกลัุม่ บริิษัทั อย่าง
ยั�งยืนั อย่างไริก็ด่ การิลังทุนัดังกลั่าวอาจัทำาให้บริิษััทฯ ต้อง
เผชื่ิญกับความเสำ่�ยงด้านัการิลังทุนั ทั�งจัากอัตริาผลัตอบแทนั
จัากการิลังทุนัท่ไ� ม่เป็็นัไป็ตามคาดการิณ์ การิดำาเนัินัโคริงการิ
ลั่าชื่้ากว่ากำาหนัด แลัะเงินัลังทุนัในัโคริงการิสำูงกว่างบป็ริะมาณ
ท่�ตั�งไว้
จัากความเสำ่�ยงด้านัการิลังทุนัดังกลั่าว แลัะความไม่แนั่นัอนั
ของป็ัจัจััยต่าง ๆ ในัการิดำาเนัินัธ์ุริกิจั ผู้ถึือหุ้นัอาจัเผชื่ิญกับ
ความเสำ่�ยงด้านัสำัดสำ่วนัผลักำาไริท่�ลัดลัง ในักริณ่ท่�บริิษััทฯ ม่
การิเพิ�มทุนั ริวมทั�งอาจัเผชื่ิญกับความเสำ่�ยงด้านัผลัตอบแทนั
จัากการิลังทุนัในัธ์ุริกิจัใหม่ ซึ่้�งอาจัทำาให้อัตริาผลัตอบแทนั
จัากการิลังทุนัของกลัุ่มบริิษััทโดยริวมไม่บริริลัุตามเป็้าหมาย
ท่ก� ำาหนัดไว้ แลัะอาจัสำ่งผลักริะทบต่อการิเติบโตของกลัุม่ บริิษัทั
ในัริะยะยาว
บริิษััทฯ บริิหาริจััดการิความเสำ่�ยงนั่� เพื�อให้ม�นัั ใจัว่าการิลังทุนั
ดังกลั่าวม่ผลัป็ริะโยชื่นั์เกื�อหนัุนัต่อธ์ุริกิจัของกลัุ่มบริิษััท แลัะ
สำามาริถึสำริ้างมูลัค่าริวมให้กลัุม่ บริิษัทั ตามแผนักลัยุทธ์์ทว�่ างไว้
ทั�งนั่� ในัการิพิจัาริณาการิลังทุนัจัะม่คณะกริริมการิ ผู้บริิหาริ
แลัะผู้เชื่ี�ยวชื่าญท่�เก่�ยวข้อง ริ่วมพิจัาริณาผลัตอบแทนัการิ
ลังทุนัอย่างริอบคอบ แลัะป็ริะเมินัความเสำ่�ยงของโคริงการิ
ริวมทั� ง ม่ ก าริติ ด ตามผลัการิดำา เนัิ นั งานั แลัะเฝึ้ า ริะวั ง
การิเป็ลั่�ยนัแป็ลังของป็ัจัจััยต่างๆ ท่�อาจัทำาให้ผลัตอบแทนั
จัากการิลังทุนัไม่เป็็นัไป็ตามเป็้าหมายอย่างสำมำ�าเสำมอ
ความเสี่ยงด้านการปัฏิิบัติการ
ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำาเนินงาน

ต้นัทุนัการิดำาเนัินังานัหลัักของธ์ุริกิจัในักลัุม่ บริิษัทั คือ ค่าใชื่้จัา่ ย
ด้านัพนัักงานั ค่าไฟ้ฟ้้าแลัะค่าซึ่่อมบำาริุง ซึ่้ง� อาจัม่ความผันัผวนั
แลัะอาจัทำาให้อัตริากำาไริจัากการิดำาเนัินังานัของกลัุ่มบริิษััท
ลัดลัง
กลัุม่ บริิษัทั ม่การิติดตามดูแลัต้นัทุนัการิดำาเนัินังานัอย่างต่อเนัือ� ง
ทั�งนั่� ในัการิดำาเนัินังานัริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพ
สำายหลัักแลัะสำ่วนัต่อขยาย ต้นัทุนัการิดำาเนัินังานัดังกลั่าว
อาจัป็ริั บ ตั ว เพิ� ม ข้� นั เนัื� อ งจัากป็ั จั จัั ย ต่ า ง ๆ ซึ่้� ง ริวมถึึ ง การิ
ป็ฏิิ บั ติ ห นั้ า ท่� ต ามสำั ญ ญาในัการิซึ่่ อ มบำา ริุ ง ทริั พ ย์ สำิ นั หริ่ อ
โคริงสำริ้างเพื�อให้เป็็นัไป็ตามมาตริฐานั การิป็ริับเพิ�มข้�นัของ
ค่าตอบแทนั สำวัสำดิการิ แลัะผลัป็ริะโยชื่นั์ของพนัักงานั หริ่อ
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การิเป็ลั่�ยนัแป็ลังนัโยบายทางการิเงินัหริ่อนัโยบายอื�นัใดของ
ริัฐบาลัท่อ� าจัสำ่งผลักริะทบต่อการิดำาเนัินังานัหริ่อความต้องการิ
ด้านัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั อย่างไริก็ตาม ในัสำัญญาสำัมป็ทานัหริ่อ
สำัญญาการิให้บริิการิเดินัริถึแลัะซึ่่อมบำาริุงริะยะยาว (แลั้วแต่
กริณ่ ) ได้ กำา หนัดให้ บ่ ท่ เ อสำซึ่ี สำ ามาริถึเสำนัอขอป็ริั บ อั ต ริา
ค่าโดยสำาริ หริ่อค่าจั้างจัากการิให้บริิการิเดินัริถึแลัะซึ่่อมบำาริุงได้
ตามการิป็ริับตัวเพิม� ข้นั� ของดัชื่นั่ริาคาผูบ้ ริิโภค หริ่อป็ัจัจััยอืนั� ๆ
ตามเง่อ� นัไขท่ริ� ะบุไว้ในัสำัญญา ทัง� นั่� ในัอด่ตท่ผ� า่ นัมา ยังไม่เคย
ม่เหตุการิณ์ทเ่� ป็็นัสำาเหตุให้ตนั้ ทุนัการิดำาเนัินังานัของบ่ทเ่ อสำซึ่ี
เพิ�มข้�นัอย่างม่นััยสำำาคัญ
ความเสี่ ย งจากการหยุ ด ชะงั ก ของการดำา เนิ น
ธุรกิจ

การิดำา เนัิ นั ธ์ุ ริ กิ จั ของกลัุ่ ม บริิ ษัั ท ม่ ค วามเสำ่� ย งจัากป็ั จั จัั ย
ภายนัอกท่�อาจัเป็็นัอุป็สำริริคในัการิดำาเนัินังานัแลัะอาจัทำาให้
ธ์ุริกิจัหยุดชื่ะงักได้ เชื่่นั สำถึานัการิณ์ความไม่สำงบทางการิเมือง
การิก่อการิริ้าย ภัยธ์ริริมชื่าติตา่ งๆ ดังเชื่่นั เหตุการิณ์กอ่ การิริ้าย
ในัไตริมาสำ 1 ป็ี 2553/54 ทำาให้ริถึไฟ้ฟ้้าบ่ทเ่ อสำต้องหยุดการิ
ดำาเนัินังานัเป็็นัเวลัา 8 วันัเต็มแลัะลัดชื่ัว� โมงการิดำาเนัินังานัลัง
เป็็นัเวลัาหลัายวันั ซึ่้�งเป็็นัผลัให้กลัุ่มบริิษััทสำูญเสำ่ยริายได้
เป็็นัมูลัค่าป็ริะมาณ 180 ลั้านับาท ต่อมาในัชื่่วงไตริมาสำ 3
ป็ี 2554/55 ได้เกิดอุทกภัยคริั�งใหญ่ในักริุงเทพฯ สำ่งผลัให้
จัำานัวนัผู้โดยสำาริริถึไฟ้ฟ้้าลัดลังเลั็กนั้อยในัชื่่วงเวลัาดังกลั่าว
ในัชื่่วงคริ้�งป็ีแริกของป็ี 2557/58 บ่ท่เอสำซึ่ีได้ป็ริับลัดชื่่วงเวลัา
การิให้บริิการิลังในัชื่่วงการิป็ริะกาศเคอริ์ฟ้วิ อันัเป็็นัผลัมาจัาก
ความไม่สำงบทางการิเมืองในักริุงเทพฯ แลัะในัชื่่วงสำถึานัการิณ์
การิแพริ่ริะบาดของโริค COVID-19 นัโยบายต่าง ๆ ของภาคริัฐ
สำ่งผลัให้ม่การิป็ริับลัดชื่่วงเวลัาการิให้บริิการิลังเนัื�องจัาก
การิป็ริะกาศเคอริ์ฟ้ิวเพื�อควบคุมสำถึานัการิณ์การิแพริ่ริะบาด
ดังกลั่าว ทัง� นั่� หากม่เหตุการิณ์ใด ๆ ในัลัักษัณะเด่ยวกันัเกิดข้นั�
ในัอนัาคต การิดำา เนัิ นั ธ์ุ ริ กิ จั ของกลัุ่ ม บริิ ษัั ท ไม่ ว่ า จัะเป็็ นั
ริะบบริถึไฟ้ฟ้้าบ่ทเ่ อสำ หริ่อริะบบสำือ� โฆษัณาบนัริถึไฟ้ฟ้้าบ่ทเ่ อสำ
อาจัต้องหยุดชื่ะงักหริ่อให้บริิการิอย่างจัำากัด ซึ่้�งเหตุดังกลั่าว
อาจัสำ่งผลักริะทบต่อธ์ุริกิจั ผลัการิดำาเนัินังานั แลัะโอกาสำทาง
ธ์ุริกิจัของกลัุม่ บริิษัทั อย่างไริก็ตาม กลัุม่ บริิษัทั ได้จัดั ทำาป็ริะกันัภัย
ในักริณ่ ธ์ุ ริ กิ จั หยุ ด ชื่ะงั ก แลัะป็ริะกั นั ภั ย ความเสำ่ ย หายต่ อ
ทริัพย์สำินัจัากสำาเหตุต่างๆ ริวมถึึงการิก่อการิริ้าย การิชืุ่มนัุม
ทางการิเมือง แลัะภัยธ์ริริมชื่าติ เพื�อป็้องกันัความเสำ่ยหาย
ท่�อาจัเกิดข้�นัจัากเหตุการิณ์อันัไม่คาดคิด
ความเสี่ยงจากการพึ่่่งพึ่าผู้้้ให้บริการน้อยราย

กลัุม่ บริิษัทั อาจัต้องพึง� พาผูใ้ ห้บริิการิจัากภายนัอกองค์กริหริ่อ
จัากต่างป็ริะเทศในัการิดูแลัริักษัาแลัะซึ่่อมบำาริุงริะบบแลัะ
อุป็กริณ์ ตลัอดจันัการิฝึึกอบริมทักษัะความชื่ำานัาญท่ใ� ชื่้ในัการิ
ดำาเนัินังานัดังกลั่าว อาทิเชื่่นั ในัธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

บ่ทเ่ อสำซึ่ียงั คงต้องพึง� พาซึ่ีเมนัสำ์ในัการิดูแลัริักษัาแลัะซึ่่อมบำาริุง
ริถึไฟ้ฟ้้าจัำานัวนั 35 ขบวนั ขบวนัลัะ 4 ตู้ ซึ่้�งซึ่่�อจัากซึ่ีเมนัสำ์
แลัะริะบบไฟ้ฟ้้ า แลัะเคริ่� อ งกลัอื� นั ๆ โดยในัป็ี 2557/58
บ่ท่เอสำซึ่ี ได้ลังนัามในัสำัญญาซึ่่อมบำาริุงฉบับใหม่กับซึ่ีเมนัสำ์
ซึ่้ง� เป็็นัสำัญญาซึ่่อมบำาริุงริะยะยาว 15 ป็ี ม่ริะยะเวลัาเริิม� ตัง� แต่
วันัท่� 1 มกริาคม 2558 ถึึง 4 ธ์ันัวาคม 2572 (วันัสำินั� สำุดสำัญญา
สำัมป็ทานั)
ตามสำัญญาซึ่่อมบำาริุงฉบับใหม่นั�่ คูสำ่ ญ
ั ญาไม่สำามาริถึบอกเลัิก
สำัญญาได้ก่อนัคริบกำาหนัดอายุสำัญญา ดังนัั�นั หากซึ่ีเมนัสำ์
ไม่สำามาริถึบำาริุงริักษัาริถึไฟ้ฟ้้า ตลัอดจันัริะบบไฟ้ฟ้้าแลัะเคริ่อ� งกลั
ให้เป็็นัไป็ตามมาตริฐานัท่�กำาหนัดไว้ในัสำัญญาแลั้ว บ่ท่เอสำซึ่ีก็
ไม่สำามาริถึบอกเลัิกสำัญญาดังกลั่าวได้ ซึ่้�งเหตุดังกลั่าวอาจัสำ่ง
ผลักริะทบต่อการิให้บริิการิริะบบริถึไฟ้ฟ้้าบ่ทเ่ อสำ อย่างไริก็ตาม
บ่ท่เอสำซึ่ีสำามาริถึเริียกริ้องให้ซึ่ีเมนัสำ์ชื่ำาริะค่าเสำ่ยหายให้แก่
บ่ทเ่ อสำซึ่ีตาม Performance Index ได้ตลัอดอายุของสำัญญา
สำำาหริับริถึไฟ้ฟ้้าอ่กจัำานัวนั 17 ขบวนั ขบวนัลัะ 4 ตู้ ท่บ� ท่ เ่ อสำซึ่ี
ซึ่่� อ จัากซึ่ี อ าริ์ อ าริ์ ซึ่ี นั�ั นั บ่ ท่ เ อสำซึ่ี จั ะเป็็ นั ผู้ ดู แ ลัริั ก ษัาแลัะ
ซึ่่อมบำาริุงริถึไฟ้ฟ้้าดังกลั่าวเอง โดยตามสำัญญาซึ่่�อริถึไฟ้ฟ้้า
ซึ่ีอาริ์อาริ์ซึ่จัี ะต้องทำาการิฝึึกอบริมให้แก่พนัักงานัของบ่ทเ่ อสำซึ่ี
สำำาหริับการิจััดการิแลัะดูแลัริักษัาริะบบต่าง ๆ ของริถึไฟ้ฟ้้า
แลัะการิฝึึกอบริมสำำาหริับการิจััดการิแลัะงานัซึ่่อมบำาริุงใหญ่
(Overhaul)
ป็ัจัจัุบนัั บ่ทเ่ อสำซึ่ีได้ดาำ เนัินัการิบำาริุงริักษัาริะบบริถึไฟ้ฟ้้าบางสำ่วนั
ด้วยบุคลัากริของบ่ท่เอสำซึ่ีเอง เชื่่นั ริะบบจััดเก็บค่าโดยสำาริ
อั ต โนัมั ติ ริะบบวิ ท ยุ สำื� อ สำาริ แลัะริะบบอาณั ติ สำั ญ ญาณ
นัอกจัากนัั� นั บ่ ท่ เ อสำซึ่ี ยั ง ม่ นั โยบายในัการิเพิ� ม ศั ก ยภาพ
ของหนั่ ว ยงานัวิ ศ วกริริมแลัะหนั่ ว ยงานัซึ่่ อ มบำา ริุ ง ในัการิ
ซึ่่ อ มบำา ริุ ง เคริ่� อ งมื อ แลัะอุ ป็ กริณ์ ท่� เ ก่� ย วกั บ ริะบบริถึไฟ้ฟ้้ า
เพื�อเป็็นัการิลัดการิพึ�งพาบริิษััทผู้ผลัิตริถึไฟ้ฟ้้า
ความเสี่ยงด้านบุคลากร

การิดำาเนัินังานัของกลัุม่ บริิษัทั โดยเฉพาะอย่างยิง� ธ์ุริกิจัริะบบ
ขนัสำ่งมวลัชื่นั ต้องพึ�งพาบุคลัากริท่�ม่ป็ริะสำบการิณ์ ความริู้
ความชื่ำานัาญ หริ่อทักษัะเฉพาะทาง ซึ่้�งอาจัทำาให้การิสำริริหา
บุคลัากริท่เ� หมาะสำมเป็็นัเริ่อ� งท้าทาย แลัะม่คา่ ใชื่้จัา่ ยค่อนัข้างสำูง
นัอกจัากนั่� กลัุ่ ม บริิ ษัั ท อาจัต้ อ งเผชื่ิ ญ กั บ การิแข่ ง ขั นั กั บ
ผูป็้ ริะกอบการิริายอืนั� ในัการิแย่งชื่ิงบุคลัากริผูเ้ ชื่ีย� วชื่าญ ซึ่้ง� อาจั
ทำาให้กลัุม่ บริิษัทั ต้องพึง� พาผูใ้ ห้บริิการิจัากภายนัอกองค์กริหริ่อ
จัากต่ า งป็ริะเทศในัการิดำา เนัิ นั งานัดั ง กลั่ า ว ดั ง นัั� นั หาก
กลัุ่ ม บริิ ษัั ท ไม่ สำ ามาริถึจัั ด เตริี ย มแลัะพั ฒ นัาบุ ค ลัากริได้
เพ่ ย งพอแลัะทั นั เวลัา อาจัสำ่ ง ผลักริะทบต่ อ ป็ริะสำิ ท ธ์ิ ภ าพ
ในัการิดำาเนัินังานั แลัะการิบริริลัุเป็้าหมายในัริะยะยาว
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4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

นัอกจัากนั่� แม้ว่ากลัุ่มบริิษััทจัะไม่ม่การิจััดตั�งสำหภาพแริงงานั
แลัะไม่ เ คยป็ริะสำบป็ั ญ หาการิหยุ ด งานัของพนัั ก งานั แต่
กลัุ่ ม บริิ ษัั ท ไม่ สำ ามาริถึริั บ ริองได้ ว่ า ป็ั ญ หาความขั ด แย้ ง
ด้านับุคลัากริจัะไม่เกิดข้�นักับกลัุ่มบริิษััทในัอนัาคต
ด้วยเหตุนั�่ กลัุ่มบริิษััทจั้งให้ความสำำาคัญต่อการิบริิหาริแลัะ
พัฒนัาทริัพยากริบุคคลัอย่างต่อเนัื�อง โดยจััดให้ม่หลัักสำูตริ
การิฝึึกอบริมสำำาหริับบุคลัากริของกลัุ่มบริิษััท แลัะสำนัับสำนัุนั
ให้ผบู้ ริิหาริริะดับกลัางม่สำว่ นัริ่วมในัการิวางแผนับริิหาริจััดการิ
เพื�อเสำริิมสำริ้างศักยภาพ แลัะเพิ�มพูนัความริู้แลัะป็ริะสำบการิณ์
ของบุคลัากริ ตลัอดจันัให้ความสำำาคัญต่อค่าตอบแทนัสำวัสำดิการิ
แลัะผลัป็ริะโยชื่นั์ริะยะยาวของบุคลัากริ ทั�งในัริูป็ของตัวเงินั
แลัะริูป็แบบอื�นั ๆ ริวมถึึงการิจััดตั�งกองทุนัสำำาริองเลั่�ยงชื่ีพ
สำหกริณ์ อ อมทริั พ ย์ พ นัั ก งานั แลัะการิออกแลัะจัั ด สำริริ
ใบสำำาคัญสำิทธ์ิท่�จัะซึ่่�อหุ้นัของบริิษััทฯ (ESOP) ให้แก่พนัักงานั
ซึ่้�งจัะเป็็นัการิลัดความเสำ่�ยงด้านับุคลัากริในัการิดำาเนัินังานั
ของกลัุ่ ม บริิ ษัั ท ได้ นัอกจัากนั่� กลัุ่ ม บริิ ษัั ท ยั ง ได้ จัั ด ให้ ม่
แผนัสำื บ ทอดตำา แหนั่ ง (Succession Plan) เพื� อ เตริี ย ม
ความพริ้ อ มในัการิสำริ้ า งผู้ บ ริิ ห าริริุ่ นั ถึั ด ไป็เพื� อ ริั ก ษัาแลัะ
เสำริิมสำริ้างการิเติบโตขององค์กริในัริะยะยาว
ความเสี่ยงด้านช่่อเสียงองค์กร

แบรินัด์บท่ เ่ อสำก้าวข้นั� มาเป็็นัแบรินัด์ทสำ่� งั คมไทยริูจั้ กั กันัอย่าง
กว้างขวาง อ่กทั�งจัากผลัการิสำำาริวจัความพึงพอใจัของลัูกค้า
แสำดงให้เห็นัว่าสำาธ์าริณชื่นัม่การิริับริู้ในัเชื่ิงบวกต่อแบรินัด์
บ่ท่เอสำ โดยฝึ่ายลัูกค้าสำัมพันัธ์์ของกลัุ่มบริิษััทม่การิวิเคริาะห์
แลัะติ ด ตามผลัความพึ ง พอใจัของลัู ก ค้ า อย่ า งสำมำ�า เสำมอ
อย่างไริก็ด่ ธ์ุริกิจัของกลัุ่มบริิษััทยังม่ความเสำ่�ยงด้านัชื่่�อเสำ่ยง
องค์กริ โดยเฉพาะอย่างยิ�งธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั หาก
ความพึงพอใจัของผู้โดยสำาริริถึไฟ้ฟ้้าบ่ท่เอสำในัด้านัต่างๆ
ลัดลัง ซึ่้� ง จัะสำ่ ง ผลักริะทบต่ อ ภาพลัั ก ษัณ์ ความเชื่่� อ มั� นั
ต่อการิดำาเนัินัธ์ุริกิจั แลัะก่อให้เกิดอุป็สำริริคต่อการิดำาเนัินังานั
แลัะโอกาสำทางธ์ุริกิจัของกลัุ่มบริิษััทในัอนัาคต
กลัุ่มบริิษััทได้กำาหนัดทิศทางการิดำาเนัินัธ์ุริกิจัตามหลัักการิ
กำากับดูแลักิจัการิท่ด� ่ แลัะม่เจัตนัาริมณ์ทชื่่� ดั เจันัในัการิต่อต้านั
การิทุจัริิตคอริ์ริัป็ชื่ันั การิเคาริพสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นั แลัะการิริักษัา
สำิ�งแวดลั้อม โดยยึดมั�นัในัเป็้าหมาย หลัักการิ แลัะคุณค่าในั
การิดำาเนัินัธ์ุริกิจั บนัความซึ่่�อตริงแลัะริับผิดชื่อบเสำมอมา ทั�งนั่�
เพื�อสำริ้างความสำมดุลัแลัะมูลัค่าเพิ�มริ่วมกันัริะหว่างธ์ุริกิจั
สำังคม ชืุ่มชื่นั แลัะสำิ�งแวดลั้อม โดยคำานัึงถึึงป็ริะโยชื่นั์สำูงสำุด
ของผู้ม่สำ่วนัได้เสำ่ยทุกฝึ่าย

ความเสีย
่ งจากการแพึ่ร่ระบาดของโรค COVID-19

สำถึานัการิณ์การิแพริ่ริะบาดของโริค COVID-19 แลัะนัโยบาย
ต่าง ๆ ของภาคริัฐเพื�อควบคุมสำถึานัการิณ์การิแพริ่ริะบาดดัง
กลั่าว อาทิ การิขอความริ่วมมือป็ริะชื่าชื่นัในัการิจัำากัดการิเดินั
ทางแลัะลัดการิอยูริ่ ว่ มกันัในัพืนั� ท่แ� ออัด สำ่งผลักริะทบต่อความ
เชื่่�อมั�นั ของป็ริะชื่าชื่นัในัการิใชื่้บริิการิริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั การิ
เป็ลั่�ยนัแป็ลังพฤติกริริมของผู้บริิโภค แลัะการิชื่ะลัอตัวของ
ภาคการิท่องเท่ย� ว โดยในัป็ี 2563/64 จัำานัวนัเท่ย� วการิเดินัทาง
ในัริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพสำายหลัักลัดลังริ้อยลัะ
47 จัากป็ีก่อนั
กลัุม่ บริิษัทั ได้จัดั ตัง� คณะทำางานับริิหาริสำถึานัการิณ์การิแพริ่ริะบาด
ของ COVID-19 เพื�อบริิหาริจััดการิแลัะติดตามสำถึานัการิณ์
การิแพริ่ริะบาดอย่างใกลั้ชื่ิดแลัะม่ป็ริะสำิทธ์ิภาพ โดยได้จััดทำา
แผนัริับมือการิแพริ่ริะบาดซึ่้ง� กำาหนัดมาตริการิด้านัสำุขภาพแลัะ
ความป็ลัอดภัยของพนัักงานั คู่ค้า แลัะผู้โดยสำาริ เชื่่นั การิ
กำาหนัดมาตริการิริะยะห่างทางสำังคม (Social Distancing)
การิตริวจัวัดอุณหภูมิ การิจััดเตริียมแอลักอฮอลั์ลั้างมือ การิ
สำวมใสำ่หนั้ากากอนัามัย แลัะการิทำาความสำะอาดแลัะฉ่ดพ่นั
นัำา� ยาฆ่าเชื่่อ� โริคภายในัสำถึานั่ริถึไฟ้ฟ้้าแลัะขบวนัริถึไฟ้ฟ้้าเป็็นัต้นั
ทั� ง นั่� บริิ ษัั ท ฯ คาดว่ า สำถึานัการิณ์ ก าริแพริ่ ริ ะบาดของ
โริค COVID-19 จัะคลั่ค� ลัายลังภายหลัังภาคริัฐเริิม� ดำาเนัินัการิ
ฉ่ดวัคซึ่ีนัให้กบั ป็ริะชื่าชื่นั อย่างไริก็ด่ บริิษัทั ฯ ไม่อาจัคาดได้วา่
สำถึานัการิณ์ดงั กลั่าวจัะกลัับสำูภ่ าวะป็กติภายในัริะยะเวลัาอันัใกลั้
หริ่ อ อาจัม่ ก าริแพริ่ ริ ะบาดริะลัอกใหม่ ซึ่้� ง อาจัสำ่ ง ผลัให้
สำถึานัการิณ์ดงั กลั่าวยืดเยือ� ออกไป็ เหตุดงั กลั่าวอาจัสำ่งผลักริะทบ
ในัทางลับต่อธ์ุริกิจั ผลัการิดำาเนัินังานั แลัะโอกาสำทางธ์ุริกิจั
ของกลัุ่มบริิษััท ริายลัะเอ่ยดเพิ�มเติมสำามาริถึพิจัาริณาในั
หัวข้อ 4.4 การิวิเคริาะห์แลัะคำาอธ์ิบายของฝึ่ายจััดการิของ
ริายงานัฉบับนั่�
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านสภาพึ่คล่อง

การิบริิหาริสำภาพคลั่อง คือ ความสำามาริถึในัการิบริิหาริ
กริะแสำเงินัสำดของบริิษัทั ฯ เพือ� ชื่ำาริะค่าใชื่้จัา่ ยต่าง ๆ ค่าใชื่้จัา่ ย
ดอกเบ่ย� จั่าย ชื่ำาริะคืนัหนั่แ� ลัะเงินัลังทุนั ในัชื่่วงเวลัาใดเวลัาหนัึง�
ซึ่้� ง หากบริิ ษัั ท ฯ ม่ ค วามจัำา เป็็ นั ต้ อ งใชื่้ เ งิ นั ทุ นั หมุ นั เวี ย นั
หริ่อเงินัลังทุนัเพิม� ข้นั� หริ่อริายได้ของบริิษัทั ฯ ลัดลัง อาจัทำาให้
บริิษััทฯ ม่ความตึงตัวด้านัสำภาพคลั่อง แลัะอาจัม่ต้นัทุนั
ทางการิเงินัเพิ�มมากข้�นั นัอกจัากนั่� ริายได้หลัักสำ่วนัหนัึ�งของ
บริิษััทฯ มาจัากเงินัป็ันัผลัจัากบริิษััทย่อยแลัะบริิษััทในัเคริ่อ
ริวมถึึงกองทุนั BTSGIF ดังนัันั� หากบริิษัทั ย่อย บริิษัทั ในัเคริ่อ
หริ่อกองทุนั BTSGIF ม่ผลัการิดำาเนัินังานัไม่เป็็นัไป็ตาม
คาดการิณ์ อาจัสำ่ ง ผลักริะทบต่ อ สำภาพคลั่ อ งแลัะผลัการิ
ดำาเนัินังานั ของบริิษััทฯ ได้
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ณ วันัท่� 31 ม่นัาคม 2564 บริิษัทั ม่เงินัสำดจัำานัวนั 3.8 พันัลั้านับาท
แลัะม่สำนัิ ทริัพย์ทางการิเงินัหมุนัเวียนัอืนั� จัำานัวนั 2.9 พันัลั้านับาท
ริวมเป็็นั 6.7 พันัลั้านับาท แลัะม่วงเงินัสำินัเชื่่�อจัากธ์นัาคาริ
พาณิชื่ย์ต่าง ๆ ป็ริะมาณ 30.0 พันัลั้านับาท เมื�อเท่ยบกับ
ภาริะหนั่� ริ ะยะสำั� นั จัำา นัวนั 17.5 พั นั ลั้ า นับาท แลัะภาริะ
ในัการิชื่ำาริะหนั่ริ� ะยะยาวในัชื่่วง 12 เดือนัข้างหนั้าป็ริะมาณ 4.4
พันัลั้านับาท แลัะค่าใชื่้จัา่ ยดอกเบ่ย� 3.4 พันัลั้านั ริวมเป็็นั 25.3
พันัลั้านับาท บริิษัทั ฯ ม่ความเสำ่ย� งด้านัสำภาพคลั่องในัริะดับตำ�า
เนัื�องจัากบริิษััทฯ ม่เงินัสำด สำินัทริัพย์ทางการิเงินัหมุนัเวียนั
แลัะวงเงินัสำินัเชื่่�อเพื�อบริิหาริความต้องการิใชื่้เงินัในัชื่่วงเวลัา
18 เดือนัข้างหนั้าได้อย่างเพ่ยงพอ
ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสำ่�ยงด้านัเคริดิต คือ ความเสำ่�ยงท่�เกิดจัากการิท่�ลัูกหนั่�
หริ่ อ คู่ สำั ญ ญาไม่ สำ ามาริถึชื่ำา ริะหนั่� ห ริ่ อ ป็ฏิิ บั ติ ต ามเง่� อ นัไข
ท่�ตกลังไว้ได้ ณ วันัท่� 31 ม่นัาคม 2564 กลัุ่มบริิษััทม่ลัูกหนั่�
ภาคริั ฐ 73.8 พั นั ลั้ า นับาท แลัะม่ ลัู ก หนั่� จั ากการิค้ า แลัะ
ลัูกหนั่�อื�นั ๆ 0.96 พันัลั้านับาท โดยบริิษััทฯ เชื่่�อมั�นัว่าภาคริัฐ
จัะม่ ค วามสำามาริถึในัการิชื่ำา ริะหนั่� คื นั ได้ ทั� ง หมด สำำา หริั บ
ลัูกหนั่�การิค้าแลัะลัูกหนั่�อ�ืนั ๆ นัั�นั บริิษััทฯ ม่การิติดตาม
ลัูกหนั่ใ� ห้ชื่าำ ริะเงินัเป็็นัป็ริะจัำา นัอกจัากนัันั� ยังไม่มก่ าริกริะจัุกตัว
ของลัูกหนั่�เนัื�องจัากกลัุ่มบริิษััทม่ฐานัของลัูกค้าท่�หลัากหลัาย
แลัะม่จัำานัวนัมากริาย ดังนัั�นั บริิษััทฯ จั้งไม่คาดว่าจัะได้ริับ
ความเสำ่ยหายท่�ม่นััยสำำาคัญจัากการิให้สำินัเชื่่�อทางการิค้า
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี�ย

กลัุม่ บริิษัทั ม่หนั่สำ� นัิ ท่ม� ภ่ าริะดอกเบ่ย� จั่าย ได้แก่ หุนั้ กู้ เงินักูย้ มื
จัากธ์นัาคาริแลัะตั� ว แลักเงิ นั ซึ่้� ง ลั้ ว นัเชื่่� อ มโยงกั บ การิ
เป็ลั่�ยนัแป็ลังของอัตริาดอกเบ่�ย กลั่าวคือ หากอัตริาดอกเบ่�ย
เพิ�มสำูงข้�นั ภาริะดอกเบ่�ยจั่ายของบริิษััทฯ จัะเพิ�มสำูงข้�นัสำำาหริับ
เงินักู้ท่�ต้องชื่ำาริะอัตริาดอกเบ่�ยลัอยตัว นัอกจัากนั่� กลัุ่มบริิษััท
ม่ความเสำ่�ยงด้านัอัตริาดอกเบ่�ยในัสำ่วนัของการิลังทุนัเชื่่นักันั
โดยเฉพาะการิลังทุนัในัหุนั้ กูริ้ ะยะยาว โดยมูลัค่าของเงินัลังทุนั
จัะลัดลังเมือ� อัตริาดอกเบ่ย� ในัตลัาดป็ริับตัวสำูงข้นั� แลัะกลัุม่ บริิษัทั
อาจัสำูญเสำ่ยโอกาสำในัการิได้ริับริายได้จัากดอกเบ่�ยท่�สำูงข้�นั
หากกลัุ่ ม บริิ ษัั ท ได้ ลั งทุ นั ในัตริาสำาริหนั่� ริ ะยะยาวในัชื่่ ว งท่�
ดอกเบ่�ยตำ�ากว่าอัตริาดอกเบ่�ยในัตลัาด
กลัุม่ บริิษัทั บริิหาริความเสำ่ย� งด้านัอัตริาดอกเบ่ย� โดยการิบริิหาริ
สำัดสำ่วนัของเงินักู้อัตริาดอกเบ่�ยคงท่�แลัะเงินักู้อัตริาดอกเบ่�ย
ลัอยตัวให้เหมาะสำม ตลัอดจันัติดตามสำภาวะเศริษัฐกิจัโลักแลัะ
สำภาวะเศริษัฐกิจัภายในัป็ริะเทศแลัะแนัวโนั้มอัตริาดอกเบ่�ย
อย่างสำมำ�าเสำมอ เพื�อบริิหาริริะดับหนั่�สำินัแลัะการิลังทุนัอย่างม่
ป็ริะสำิทธ์ิภาพ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปัลี่ยน

กลัุม่ บริิษัทั ม่ริายได้หลัักเป็็นัสำกุลัเงินับาท แต่ธ์ริุ กริริมบางอย่าง
จัำาเป็็นัต้องดำาเนัินังานัในัสำกุลัเงินัตริาต่างป็ริะเทศ เชื่่นั การิ
จััดซึ่่อ� ขบวนัริถึไฟ้ฟ้้าแลัะอะไหลั่ แลัะค่าซึ่่อมบำาริุง ซึ่้ง� กลัุม่ บริิษัทั
ต้องสำั�งซึ่่�อหริ่อว่าจั้างจัากผู้ผลัิตต่างป็ริะเทศโดยตริง ทำาให้
กลัุม่ บริิษัทั ไม่สำามาริถึหลั่กเลั่ย� งความเสำ่ย� งด้านัอัตริาแลักเป็ลั่ย� นั
ได้ทั�งหมด
ณ วันัท่� 31 ม่นัาคม 2564 กลัุม่ บริิษัทั ม่ภาริะผูกพันัของริายจั่าย
ฝึ่ายทุนัในัสำ่วนัท่�เก่�ยวข้องกับการิดำาเนัินังานัเป็็นัสำกุลัเงินัตริา
ต่างป็ริะเทศ จัำานัวนั 5.8 ลั้านัยูโริ ซึ่้�งเป็็นัริายจั่ายในัการิจััด
ซึ่่�อขบวนัริถึไฟ้ฟ้้าแลัะอะไหลั่ โดยกลัุม่ บริิษััทได้ป็ิดความเสำ่�ยง
จัากอัตริาแลักเป็ลั่�ยนัดังกลั่าวแลั้วเกือบทั�งหมด โดยการิ
เข้ า ทำา สำั ญ ญาซึ่่� อ เงิ นั สำกุ ลั เงิ นั ตริาต่ า งป็ริะเทศลั่ ว งหนั้ า
(Forward) ไว้บางสำ่วนั นัอกจัากนั่� ยังม่ริายจั่ายจัากต้นัทุนั
ค่าซึ่่อมบำาริุง จัำานัวนั 4.9 ลั้านัยูโริ ต่อป็ี ซึ่้�งกลัุ่มบริิษััทได้เข้า
ทำาสำัญญาซึ่่อ� เงินัสำกุลัเงินัตริาต่างป็ริะเทศลั่วงหนั้า (Forward)
ไว้บางสำ่วนัเชื่่นักันั แลัะจัะถึูกป็ันัสำ่วนัเพื�อเริียกเก็บจัากกองทุนั
BTSGIF ตามข้อกำาหนัดแลัะเง่อ� นัไขในัสำัญญาซึ่่อ� แลัะโอนัสำิทธ์ิ
ริายได้ สำุ ท ธ์ิ อย่ า งไริก็ ด่ หากค่ า เงิ นั บาทอ่ อ นัตั ว ลังมาก
เมื�อเท่ยบกับสำกุลัเงินัตริาต่างป็ริะเทศในัอนัาคต อาจัทำาให้
ต้นัทุนัในัการิป็ริะกอบธ์ุริกิจัของบ่ท่เอสำซึ่ีเพิ�มข้�นัเลั็กนั้อย
ทั�งนั่� กลัุ่มบริิษััทจัะพิจัาริณาเข้าทำาสำัญญาเพื�อลัดความเสำ่�ยง
จัากอั ต ริาแลักเป็ลั่� ย นัต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสำม โดย
พิจัาริณาจัากขนัาดของผลักริะทบของความเสำ่�ยงจัากอัตริา
แลักเป็ลั่ย� นั แลัะค่าใชื่้จัา่ ยในัการิบริิหาริความเสำ่ย� ง นัอกจัากนั่�
กลัุ่มบริิษััทได้กริะจัายความเสำ่�ยงในัการิบริิหาริจััดการิเงินั
โดยการิลังทุนัในัต่างป็ริะเทศ ซึ่้�งนัอกจัากจัะเพิ�มผลัตอบแทนั
จัากการิลังทุนัแลั้ว ยังสำามาริถึสำริ้างริายได้เป็็นัสำกุลัเงินัตริา
ต่างป็ริะเทศเพือ� นัำามาชื่ำาริะค่าใชื่้จัา่ ยสำกุลัเงินัตริาต่างป็ริะเทศ
ดังกลั่าวได้อ่กด้วย
ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงิน

บริิษััทฯ ม่การิบริิหาริจััดการิเงินัโดยการิลังทุนัในัสำินัทริัพย์
ทางการิเงินัต่าง ๆ เพือ� เพิม� ริายได้ให้กบั กลัุม่ บริิษัทั ซึ่้ง� บริิษัทั ฯ
ม่นัโยบายบริิหาริจััดการิเงินัเหลั่านั่อ� ย่างริะมัดริะวัง อย่างไริก็ด่
ผลัการิบริิหาริจััดการิเงินัของกลัุม่ บริิษัทั ข้นั� กับป็ัจัจััยภายนัอก
หลัายป็ริะการิ เชื่่นั อัตริาดอกเบ่�ย อัตริาแลักเป็ลั่�ยนั แลัะ
ผลัตอบแทนัของสำินัทริัพย์ท่�ลังทุนั นัอกจัากนั่� ด้วยนัโยบาย
การิลังทุนัแบบริะยะยาวของบริิษัทั ฯ อาจัทำาให้ในัชื่่วงริะยะเวลัาใ
เวลัาหนัึ� ง เกิ ด กำา ไริหริ่ อ ขาดทุ นั ต่ า งจัากเป็้ า หมายท่� ว างไว้
ดังนัันั� บริิษัทั ฯ จั้งอาจัม่ความเสำ่ย� งจัากการิขาดทุนัของเงินัต้นั
แลัะไม่ ไ ด้ ริั บ ผลัตอบแทนัจัากการิบริิ ห าริจัั ด การิเงิ นั สำด
ของบริิษััทฯ ตามท่�คาดการิณ์ไว้ในับางชื่่วงได้
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ทั�งนั่� บริิษััทฯ ม่การิบริิหาริจััดการิโดยการิลังทุนัในัสำินัทริัพย์ สำำาหริับสำัญญาการิให้บริิการิเดินัริถึแลัะซึ่่อมบำาริุงริะยะยาวนัั�นั
ทางการิเงินัหลัายป็ริะเภท สำ่วนัใหญ่เป็็นัเงินัฝึากธ์นัาคาริแลัะ ม่ขอ้ สำัญญาเก่ย� วกับเหตุบอกเลัิกสำัญญาท่ค� ลั้ายคลัึงกับสำัญญา
สำถึาบันัการิเงินั ตั�วแลักเงินั ตริาสำาริหนั่�ริะยะสำั�นัแลัะริะยะยาว สำัมป็ทานั โดยกริุงเทพธ์นัาคมม่สำิทธ์ิบอกเลัิกสำัญญาการิให้
ทัง� ในัสำถึาบันัการิเงินัในัป็ริะเทศแลัะต่างป็ริะเทศ ตริาสำาริทุนั แลัะ บริิการิเดินัริถึแลัะซึ่่อมบำาริุงริะยะยาวได้ในักริณ่ท่�บ่ท่เอสำซึ่ี
ผ่านักองทุนัในัป็ริะเทศแลัะต่างป็ริะเทศ เพือ� กริะจัายความเสำ่ย� ง ลั้มลัะลัาย หริ่อไม่ป็ฏิิบตั หิ นั้าท่ต� ามสำัญญาการิให้บริิการิเดินัริถึ
ในัการิลังทุนั
แลัะซึ่่อมบำาริุงริะยะยาวในัสำ่วนัท่เ� ป็็นัสำาริะสำำาคัญแลัะไม่ทำาการิ
แก้ไขภายในัเวลัาอันัสำมควริ ซึ่้�งหากม่การิบอกเลัิกสำัญญา
ความเสี่ยงด้านการปัฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ดังกลั่าว บ่ ท่ เ อสำซึ่ี จั ะไม่ สำ ามาริถึดำา เนัิ นั การิริะบบริถึไฟ้ฟ้้ า
และข้อบังคับ
ขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพในัสำ่วนัต่อขยายสำายสำ่ลัมแลัะสำายสำุขมุ วิท
ทั�งนั่� หากม่ผู้ป็ริะกอบการิริายอื�นัมาดำาเนัินัการิริะบบริถึไฟ้ฟ้้า
ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาสัมปัทาน และ
ขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพในัสำ่วนัต่อขยายดังกลั่าว ผู้โดยสำาริ
สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่่อมบำารุงระยะยาว
อาจัป็ริะสำบกั บ ความไม่ สำ ะดวกในักริณ่ ท่� ผู้ โ ดยสำาริเริิ� ม ต้ นั
ริายได้ของธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัของบริิษััทฯ นัั�นัอิงกับ การิเดินัทางในัสำ่วนัต่อขยายแลัะสำิ�นัสำุดการิเดินัทางในัริะบบ
สำั ญ ญาสำั ม ป็ทานัแลัะริายได้ จั ากการิให้ บ ริิ ก าริเดิ นั ริถึแลัะ ริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพสำายหลััก หริ่อในัทางกลัับกันั
ซึ่่อมบำาริุงตามสำัญญาให้บริิการิเดินัริถึแลัะซึ่่อมบำาริุงริะยะยาว ความไม่ สำ ะดวกดั ง กลั่ า วอาจัสำ่ ง ผลัให้ จัำา นัวนัผู้ โ ดยสำาริ
30 ป็ีเป็็นัหลััก อย่างไริก็ตาม แม้ว่าบ่ท่เอสำซึ่ีจัะได้ขายริายได้ ของริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพสำายหลัักลัดลัง ซึ่้ง� อาจั
ค่าโดยสำาริสำุทธ์ิจัากการิดำาเนัินังานัตามสำัญญาสำัมป็ทานัให้แก่ สำ่ ง ผลักริะทบต่ อ ริายได้ ค่ า โดยสำาริแลัะผลัการิดำา เนัิ นั งานั
กองทุนั BTSGIF (ริวมถึึงการิโอนัผลัป็ริะโยชื่นั์แลัะความเสำ่ย� ง ของกองทุนั BTSGIF แลัะบริิษััทฯ นัอกจัากนั่� บ่ท่เอสำซึ่ี
ท่�เก่�ยวข้องภายใต้สำัญญาซึ่่�อแลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำุทธ์ิให้แก่ ยังอาจัต้องริับผิดต่อความเสำ่ยหายท่เ� กิดข้นั� จัากการิผิดสำัญญา
ผู้ถึือหนั่วยลังทุนั) บ่ท่เอสำซึ่ียังคงเป็็นัผู้ให้บริิการิเดินัริถึแลัะ หริ่อการิบอกเลัิกสำัญญาดังกลั่าวด้วย
ซึ่่อมบำาริุงริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพสำายหลัักอยู่ ความเสี่ ย งจากการส้ ญ เสี ย หุ้ น บี ที เ อสซ่ี กรณีี
ดังนัั�นั หากสำัญญาสำัมป็ทานัหริ่อสำัญญาการิให้บริิการิเดินัริถึ เกิ ด เหตุ ผู้ิ ด นั ด ผู้ิ ด สั ญ ญาตามสั ญ ญาซ่่� อ และ
แลัะซึ่่อมบำาริุงริะยะยาวถึูกยกเลัิก กริะแสำเงินัสำดในัอนัาคต โอนสิทธิรายได้สุทธิ
ของบริิษััทฯ จัะได้ริับผลักริะทบอย่างม่นััยสำำาคัญ เหตุดังกลั่าว
อาจัสำ่ ง ผลักริะทบในัทางลับต่ อ ธ์ุ ริ กิ จั ฐานัะการิเงิ นั ในัการิเข้าทำาธ์ุริกริริมการิขายแลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำทุ ธ์ิทจั�่ ะเกิดข้นั�
ผลัการิดำา เนัิ นั งานั แลัะโอกาสำทางธ์ุ ริ กิ จั ของบ่ ท่ เ อสำซึ่ี จัากการิดำาเนัินังานัริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพสำายหลััก
แลัะบริิษััทฯ
ให้แก่กองทุนั BTSGIF บริิษััทฯ ในัฐานัะผู้สำนัับสำนัุนั ได้เข้าทำา
สำัญญาสำนัับสำนัุนัแลัะคำ�าป็ริะกันัของผู้สำนัับสำนัุนั เพื�อคำ�าป็ริะกันั
ทั�งนั่� ตามสำัญญาสำัมป็ทานั กทม. หริ่อบ่ทเ่ อสำซึ่ี อาจับอกเลัิก การิป็ฏิิบัติตามภาริะผูกพันัของบ่ท่เอสำซึ่ีภายใต้สำัญญาซึ่่�อแลัะ
สำัญญาสำัมป็ทานัได้ เว้นัแต่เหตุการิณ์ดังกลั่าวจัะได้ริับการิ โอนัสำิทธ์ิริายได้สำทุ ธ์ิ ริวมถึึงหนั้าท่ข� องบ่ทเ่ อสำซึ่ีในัการิชื่ำาริะเงินั
เย่ยวยาหริ่อแก้ไขภายในัริะยะเวลัาท่ก� ำาหนัด โดย กทม. ม่สำทิ ธ์ิ ตามสำัญญาซึ่่�อแลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำุทธ์ิ ทั�งนั่� ภายใต้สำัญญา
บอกเลัิกสำัญญาสำัมป็ทานัได้ในักริณ่ท่�บ่ท่เอสำซึ่ีลั้มลัะลัาย หริ่อ สำนัับสำนัุนัแลัะคำ�าป็ริะกันัของผู้สำนัับสำนัุนั กองทุนั BTSGIF
จังใจัผิดสำัญญาสำัมป็ทานัในัสำาริะสำำาคัญอย่างต่อเนัื�อง โดย ไม่สำามาริถึบังคับให้บริิษััทฯ ชื่ำาริะหนั่�ตามภาริะคำ�าป็ริะกันัได้
บ่ท่เอสำซึ่ีจัะไม่สำามาริถึดำาเนัินัการิริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นั โดยวิธ์กี าริอืนั� ใดนัอกจัากการิบังคับเอาจัากหุนั้ บ่ทเ่ อสำซึ่ีซึ่ง้� ถึือ
กริุงเทพสำายหลัักได้ แลัะจัะต้องชื่ดใชื่้ค่าเสำ่ยหาย แลัะโอนั หริ่อจัะได้ถึือโดยบริิษััทฯ เท่านัั�นั โดยการิบังคับเอาจัากหุ้นั
กริริมสำิทธ์ิ�ในัอุป็กริณ์ อุป็กริณ์ควบคุม แลัะทริัพย์สำินัอื�นั ๆ ซึ่้�ง บ่ ท่ เ อสำซึ่ี ดั ง กลั่ า วจัะสำามาริถึทำา ได้ โ ดยการิบั ง คั บ จัำา นัำา หุ้ นั
ตัง� อยูบ่ นัท่ด� นัิ ท่ใ� ชื่้สำำาหริับริะบบริถึไฟ้ฟ้้าขนัสำ่งมวลัชื่นักริุงเทพ บ่ท่เอสำซึ่ีท�ังหมดโดยการิขายทอดตลัาดตามสำัญญาจัำานัำาหุ้นั
สำายหลัักให้แก่ กทม. นัอกจัากนั่� หากสำัญญาสำัมป็ทานัถึูกยกเลัิก หริ่อให้บริิษัทั ฯ โอนัหุนั้ บ่ทเ่ อสำซึ่ีทงั� หมดให้แก่กองทุนั BTSGIF
จัะถึือเป็็นัเหตุผิดนััดผิดสำัญญาตามสำัญญาซึ่่�อแลัะโอนัสำิทธ์ิ ตามสำัญญาจัะซึ่่�อจัะขายหุ้นั
ริายได้สำุทธ์ิ ซึ่้�งเป็็นัเหตุให้กองทุนั BTSGIF สำามาริถึบังคับ
ให้บริิษััทฯ ชื่ำาริะหนั่�ตามภาริะคำ�าป็ริะกันัโดยบังคับจัำานัำาหุ้นั อย่ า งไริก็ ต าม การิคำ�า ป็ริะกั นั ตามสำั ญ ญาสำนัั บ สำนัุ นั แลัะ
บ่ท่เอสำซึ่ีทั�งหมดตามสำัญญาจัำานัำาหุ้นั หริ่อให้บริิษััทฯ โอนัหุ้นั คำ�า ป็ริะกั นั ของผู้ สำ นัั บ สำนัุ นั ดั ง กลั่ า วจัำา กั ด อยู่ ท่� ก าริโอนัหุ้ นั
บ่ท่เอสำซึ่ีท�ังหมดให้แก่กองทุนั BTSGIF ตามสำัญญาจัะซึ่่�อ ทั�งหมดท่�บริิษััทฯ ถึืออยู่ในับ่ท่เอสำซึ่ี แต่ไม่ริวมถึึงทริัพย์สำินั
จัะขายหุ้นัได้ ริายลัะเอ่ยดเพิ�มเติมสำามาริถึพิจัาริณาในั หัวข้อ ของบ่ท่เอสำซึ่ีท่�กองทุนั BTSGIF ไม่ได้ซึ่่�อ ซึ่้�งจัะต้องโอนัคืนั
ความเสำ่�ยงจัากการิสำูญเสำ่ยหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ี กริณ่เกิดเหตุผิดนััด ให้ แ ก่ บ ริิ ษัั ท ฯ หริ่ อ บุ ค คลัท่� บ ริิ ษัั ท ฯ กำา หนัดตามเง่� อ นัไข
ผิดสำัญญาตามสำัญญาซึ่่�อแลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำุทธ์ิของริายงานั ในัสำัญญาซึ่่อ� แลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำทุ ธ์ิ แลัะสำัญญาสำนัับสำนัุนัแลัะ
ฉบับนั่�
คำ�าป็ริะกันัของผูสำ้ นัับสำนัุนั ซึ่้ง� เมือ� หากกองทุนั BTSGIF ใชื่้สำทิ ธ์ิ
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บังคับจัำานัำาหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ี หริ่อใชื่้สำิทธ์ิบังคับซึ่่�อหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ีแลั้ว
แม้ ภ าริะคำ�า ป็ริะกั นั ของบริิ ษัั ท ฯ จัะสำิ� นั สำุ ด ลัง แต่ บ ริิ ษัั ท ฯ
จัะสำูญเสำ่ยหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ีแลัะอำานัาจัควบคุมในับ่ท่เอสำซึ่ีไป็ แลัะ
จัะเกิดการิเป็ลั่ย� นัแป็ลังอำานัาจัควบคุมในับ่ทเ่ อสำซึ่ีจัากบริิษัทั ฯ
ไป็เป็็นักองทุนั BTSGIF หริ่อบุคคลัอื�นัท่�ได้มาซึ่้�งหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ี
จัากการิขายทอดตลัาดตามการิบังคับจัำานัำาหุ้นัตามสำัญญา
จัำา นัำา หุ้ นั หริ่ อ เป็็ นั บุ ค คลัท่� ก องทุ นั BTSGIF กำา หนัดให้
เป็็นัผู้ริับโอนัหริ่อซึ่่�อหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ีตามสำัญญาจัะซึ่่�อจัะขายหุ้นั
ซึ่้�งเหตุดังกลั่าวอาจัสำ่งผลักริะทบในัทางลับอย่างม่นััยสำำาคัญ
ต่อธ์ุริกิจั ฐานัะการิเงินั ผลัการิดำาเนัินังานั แลัะโอกาสำทางธ์ุริกิจั
ของบ่ท่เอสำซึ่ี แลัะบริิษััทฯ
อย่ า งไริก็ ด่ ในักริณ่ ท่� ม่ เ หตุ ผิ ด นัั ด ผิ ด สำั ญ ญาบางป็ริะการิ
ตามท่�กำาหนัดในัสำัญญาซึ่่�อแลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำุทธ์ิ บ่ท่เอสำซึ่ี
สำามาริถึเสำนัอแผนัการิแก้ ไ ขเย่ ย วยาเหตุ ผิ ด นัั ด ผิ ด สำั ญ ญา
ต่อกองทุนั BTSGIF ได้ แลัะหากกองทุนั BTSGIF เห็นัชื่อบด้วย
กั บ แผนัการิแก้ ไ ขเย่ ย วยาดั ง กลั่ า ว กองทุ นั BTSGIF
จัะไม่ ใ ชื่้ สำิ ท ธ์ิ เ ริี ย กริ้ อ งให้ บ่ ท่ เ อสำซึ่ี ชื่ำา ริะหนั่� ต ามสำั ญ ญาซึ่่� อ
แลัะโอนัสำิ ท ธ์ิ ริ ายได้ สำุ ท ธ์ิ หริ่ อ เริี ย กให้ บ ริิ ษัั ท ฯ ในัฐานัะ
ผู้ สำนัั บสำนัุ นั ป็ฏิิบัติ ต ามสำัญญาสำนัั บสำนัุ นัแลัะคำ�าป็ริะกั นัของ
ผู้ สำ นัั บ สำนัุ นั หริ่ อ ใชื่้ สำิ ท ธ์ิ อ�ื นั ใดของกองทุ นั BTSGIF
โดยในัริะหว่างริะยะเวลัาการิแก้ไขเย่ยวยา บริิษััทฯ จัะให้สำิทธ์ิ
แก่กองทุนั BTSGIF ในัการิใชื่้สำิทธ์ิออกเสำ่ยงในัหุ้นับ่ท่เอสำซึ่ี
แลัะหากม่การิจั่ายเงินัป็ันัผลัจัากบ่ท่เอสำซึ่ี บริิษััทฯ ตกลัง
จัะนัำาเงินัป็ันัผลัดังกลั่าวมาชื่ำาริะจัำานัวนัเงินัท่�ค้างจั่ายแลัะ
ถึึงกำาหนัดชื่ำาริะให้แก่กองทุนั BTSGIF ทั�งนั่� ตามเง่�อนัไข
ท่�กำาหนัดไว้ในัสำัญญาซึ่่�อแลัะโอนัสำิทธ์ิริายได้สำุทธ์ิ แลัะสำัญญา
สำนัับสำนัุนัแลัะคำ�าป็ริะกันัของผู้สำนัับสำนัุนั
ความเสี่ยงอ่่น ๆ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

กลัุ่มบริิษััทให้ความสำำาคัญกับการิบริิหาริจััดการิความเสำ่�ยง
ด้านัสำิ�งแวดลั้อม โดยธ์ุริกิจัการิขนัสำ่งทางริางของกลัุ่มบริิษััท
ม่ ค วามเป็็ นั มิ ต ริต่ อ สำิ� ง แวดลั้ อ ม โดยม่ ก าริป็ลั่ อ ยก๊ า ชื่
คาริ์ บ อนัไดออกไซึ่ด์ ตำ�า เมื� อ เป็ริี ย บเท่ ย บกั บ การิคมนัาคม
ขนัสำ่งในัริูป็แบบอื�นั ๆ เนัื�องจัากพึ�งพาพลัังงานัไฟ้ฟ้้าเป็็นั
แหลั่งพลัังงานัหลััก
อย่างไริก็ด่ ธ์ุริกิจัการิขนัสำ่งทางริางของกลัุ่มบริิษััทอาจัม่การิ
ป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนักริะจักเพิ�มมากข้�นัจัากการิขยายเคริ่อข่าย
การิขนัสำ่งทางริางอย่างต่อเนัื�อง โดยตามการิวิเคริาะห์ของ
กลัุ่มบริิษััทนัั�นั ด้วยอัตริาการิเติบโตของเคริ่อข่าย กลัุ่มบริิษััท
จัะป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนักริะจักเพิ�มข้�นัโดยเฉลั่�ยป็ริะมาณริ้อยลัะ 1
ต่อป็ี นัับจัากป็ี 2565 เป็็นัต้นัไป็ จัากการิเป็ิดให้บริิการิ
โคริงการิริถึไฟ้ฟ้้าสำายสำ่เหลัืองแลัะโคริงการิริถึไฟ้ฟ้้าสำายสำ่ชื่มพู
ริวมทั� ง การิเป็ิ ด ธ์ุ ริ กิ จั ใหม่ ๆ ของกลัุ่ ม บริิ ษัั ท ดั ง นัั� นั

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

บริิษััทฯ จั้งได้กำาหนัดนัโยบายแลัะแนัวทางการิลัดการิป็ลั่อย
ก๊ า ซึ่เริ่ อ นักริะจักไว้ ใ นักลัยุ ท ธ์์ ริ ะยะยาวด้ า นัการิริั บ มื อ
กับการิเป็ลั่ย� นัแป็ลังของสำภาพภูมอิ ากาศ (Climate Strategy)
ซึ่้� ง ริวมถึึ ง การิชื่ดเชื่ยคาริ์ บ อนัโดยการิเข้ า ริ่ ว มโคริงการิ
คาริ์บอนัเคริดิต การิป็ริับป็ริุงป็ริะสำิทธ์ิภาพการิดำาเนัินังานั
ของกลัุ่มบริิษััทโดยการิเพิ�มสำัดสำ่วนัการิใชื่้พลัังงานัหมุนัเวียนั
(แทนัการิใชื่้พลัังงานัจัากฟ้อสำซึ่ิลั) ริวมถึึงการิศึกษัาการิลังทุนั
ในัโคริงการิท่�ม่การิบริิหาริจััดการิด้านัสำิ�งแวดลั้อม ตลัอดจันั
ให้การิสำนัับสำนัุนัแลัะให้ความริ่วมมือกับภาคริัฐในัโคริงการิ
ลัดการิป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนักริะจักต่าง ๆ
ป็ัจัจัุบันั กลัุ่มบริิษััทม่การิดำาเนัินัธ์ุริกิจัสำอดคลั้องกับกฎหมาย
ด้านัสำิง� แวดลั้อมแลัะข้อกำาหนัดของมาตริฐานัด้านัสำิง� แวดลั้อม
ท่�เก่�ยวข้อง เชื่่นั การิควบคุมมลัพิษั การิวิเคริาะห์ผลักริะทบ
ด้ า นัสำิ� ง แวดลั้ อ ม (EIA) แลัะมาตริการิลัดผลักริะทบต่ อ
สำิ�งแวดลั้อม ตลัอดจันัม่การิกำาหนัดนัโยบายแลัะแนัวทาง
การิดำา เนัิ นั งานัเพื� อ ตอบสำนัองต่ อ การิเป็ลั่� ย นัแป็ลังของ
กฎหมายด้านัสำิ�งแวดลั้อมในัอนัาคต ริวมถึึงม่การิป็ริะเมินั
ความเสำ่�ยงแลัะโอกาสำต่าง ๆ ตามกริอบการิเป็ิดเผยข้อมูลั
ทางการิเงินัท่�เก่�ยวข้องกับสำภาพภูมิอากาศ (Task Force on
Climate-related Financial Disclosures) เพื�อกำาหนัด
แนัวทางขององค์ ก ริในัการิริั บ มื อ กั บ ความเสำ่� ย งจัากการิ
เป็ลั่�ยนัแป็ลังของสำภาพภูมิอากาศ ทั�งความเสำ่�ยงเชื่ิงกายภาพ
แลัะความเสำ่� ย งจัากผลักริะทบของการิออกกฎหมายแลัะ
กฎริะเบ่ ย บของภาคริั ฐ เพื� อ แก้ ไ ขป็ั ญ หาด้ า นัสำิ� ง แวดลั้ อ ม
ซึ่้�งสำามาริถึพิจัาริณาเพิ�มเติมในัริายงานัความยั�งยืนั ป็ริะจัำาป็ี
2563/64 ของบริิษัทั ฯ www.btsgroup.co.th/th/sustainability
อย่างไริก็ด่ หากกฎหมายแลัะกฎริะเบ่ยบของภาคริัฐเพือ� แก้ไข
ป็ั ญ หาด้ า นัสำิ� ง แวดลั้ อ มดั ง กลั่ า วม่ ค วามเข้ ม งวดมากข้� นั
กลัุม่ บริิษัทั อาจัต้องลังทุนัเพิม� เติมหริ่อม่การิป็ริับป็ริุงแนัวทาง
การิดำาเนัินังานั การิตัดสำินัใจัเพื�อลังทุนัในัธ์ุริกิจัคาริ์บอนัตำ�า
ริวมทั�งธ์ุริกิจัผลัิตพลัังงานัสำะอาด ริวมทั�งการิสำริ้างเคริ่อข่าย
ท่�สำนัับสำนัุนัการิริับมือกับการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังสำภาพภูมิอากาศ
การิดำาเนัินัการิดังกลั่าวอาจัสำ่งผลัให้ตนั้ ทุนัในัการิป็ริะกอบธ์ุริกิจั
ของกลัุ่มบริิษััทเพิ�มมากข้�นั
ความเสี่ยงในด้านสังคมและชุมชน

บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญกับป็ริะเด็นัด้านัสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นั โดยจััด
ให้ ม่ก าริดำา เนัิ นั การิตามแนัวทางการิตริวจัสำอบด้ า นัสำิ ท ธ์ิ
มนัุษัยชื่นัอย่างริอบด้านั (Human Rights Due Diligence)
ซึ่้�งป็ริะกอบด้วยการิป็ริะกาศนัโยบายว่าด้วยการิเคาริพสำิทธ์ิ
มนัุษัยชื่นัการิป็ริะเมินัผลักริะทบด้านัสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นั การิกำาหนัด
แนัวทางป็้องกันัแลัะบริริเทาผลักริะทบด้านัสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นั
แลัะการิติดตามแลัะริายงานัการิป็ริะเมินัผลักริะทบด้านัสำิทธ์ิ
มนัุษัยชื่นั

99

4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริิษัทั ฯ ม่การิกำาหนัดนัโยบายด้านัสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นัตามหลัักการิ
ชื่ี� แ นัะเริ่� อ งสำิ ท ธ์ิ ม นัุ ษั ยชื่นัสำำา หริั บ ธ์ุ ริ กิ จั ของสำหป็ริะชื่าชื่าติ
(United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights) ซึ่้�งนัโยบายดังกลั่าวได้กำาหนัดขอบเขตของ
ผู้ม่สำ่วนัได้เสำ่ยท่�เก่�ยวข้อง ริวมถึึงป็ริะเด็นัด้านัสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นั
ตามทะเบ่ยนัความเสำ่�ยงด้านัสำิทธ์ิมนัุษัยชื่นั (Human Rights
Risk Register) ทั�งนั่� จัากการิป็ริะเมินัความเสำ่�ยงด้านัสำิทธ์ิ
มนัุษัยชื่นัโดยริวม พบป็ริะเด็นัท่�เก่�ยวข้องกับพนัักงานั ชืุ่มชื่นั
แลัะห่วงโซึ่่อุป็ทานั ดังนั่� ความเสำ่�ยงท่�อาจัเกิดการิลัะเมิดสำิทธ์ิ
การิได้ริับความป็ลัอดภัยในัการิป็ฏิิบัติงานั แลัะการิได้ริับ
สำภาพการิจั้างงานัท่�เป็็นัธ์ริริมแลัะถึูกต้องตามกฎหมายของ
พนัักงานั ริวมถึึงสำิทธ์ิการิได้ริบั ความป็ลัอดภัยของลัูกค้าท่ไ� ด้ริบั
การิบริิการิของบริิษััท เป็็นัต้นั
บริิษััทฯ ได้เป็ิดเผยริายงานัการิป็ริะเมินัผลักริะทบด้านัสำิทธ์ิ
มนัุษัยชื่นั (Human Rights Due Diligence Report) ดังกลั่าว
ริวมถึึ ง มาตริการิต่ า งๆ สำำา หริั บ การิลัดผลักริะทบหริ่ อ
การิป็้ อ งกั นั ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลักริะทบ บนัเว็ บ ไซึ่ต์ ข องบริิ ษัั ท ฯ
https://www.btsgroup.co.th/th/sustainability/relevantpolicies
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข่�นในอนาคต (Emerging
Risk)
• ความเสีย
่ งจากการเปัลีย
่ นแปัลงของพึ่ฤติกรรมผู้้บ
้ ริโภค

บริิษััทฯ ม่กลัยุทธ์์ในัการิขยายแลัะพัฒนัาธ์ุริกิจัป็ัจัจัุบันัไป็สำู่
ธ์ุริกิจัอืนั� ๆ เพือ� ตอบสำนัองต่อการิเป็ลั่ย� นัแป็ลังของพฤติกริริม
แลัะความต้องการิของผูบ้ ริิโภค ซึ่้�งเห็นัได้จัาก (1) การิขยาย
ธ์ุริกิจัไป็ในัด้านัการิคมนัาคมขนัสำ่งอืนั� ๆ เชื่่นั โคริงการิพัฒนัา
สำนัามบินัอูต่ ะเภาแลัะเมืองการิบินัภาคตะวันัออก แลัะโคริงการิ
ทางหลัวงพิเศษัริะหว่างเมือง (2) การิพัฒนัาชื่่องทางการิชื่ำาริะ
เงินัออนัไลันั์ให้ม่ความสำะดวกแลัะม่ป็ริะสำิทธ์ิภาพแก่ผู้บริิโภค
ผ่านัแอป็พลัิเคชื่ันับนัโทริศัพท์เคลัือ� นัท่� เชื่่นั Rabbit LINEPay
แลัะ (3) การิป็ริับป็ริุงพัฒนัาหนั่วยธ์ุริกิจัโลัจัิสำติกสำ์ (Kerry
Express Thailand) ให้มป็่ ริะสำิทธ์ิภาพมากข้นั� เพือ� ตอบสำนัอง
ความต้องการิของธ์ุริกิจั e-commerce ท่�เติบโตข้�นั โดยการิ
กริะจัายความเสำ่ย� งเหลั่านั่จั� ะชื่่วยสำนัับสำนัุนัแลัะตอบสำนัองต่อการิ
เป็ลั่�ยนัแป็ลังของพฤติกริริมผู้บริิโภค แลัะเสำริิมสำริ้างความ
มั�นัคงในัการิเติบโตของริายได้ของบริิษััทฯ อย่างยั�งยืนั
ริายลัะเอ่ยดความเสำ่�ยงจัากการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังของพฤติกริริม
ผู้บริิโภค สำามาริถึพิจัาริณาเพิ�มเติมบนัเว็บไซึ่ต์ของบริิษััท
https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/
policies-performances/relevant-policies/20210623-btsemerging-risks-th.pdf
• ความเสี่ยงจากการเข้าส้่สังคมผู้้้ส้งอายุ

การิเป็ลั่� ยนัแป็ลังโคริงสำริ้ างป็ริะชื่ากริเข้ าสำู่ สำั งคมผู้ สำูงอายุ
กำาลัังเป็็นัป็ริะเด็นัท่ห� ลัายป็ริะเทศทัว� โลักให้ความสำำาคัญ สำำาหริับ
ป็ริะเทศไทย ป็ัจัจัุบนัั ได้เป็ลั่ย� นัผ่านัจัากสำังคมผูสำ้ งู อายุ (Aging
Society) เป็็นัสำังคมผู้สำูงอายุโดยสำมบูริณ์ (Aged Society)
ข้อมูลัจัากสำำานัักงานัสำถึิติแห่งชื่าติพบว่าป็ริะเทศไทยได้เข้าสำู่
สำังคมผู้สำูงอายุโดยสำมบูริณ์ในัป็ี 2564 (ม่ป็ริะชื่ากริอายุ 60 ป็ี
ข้�นัไป็ ถึึงริ้อยลัะ 20 หริ่อม่ป็ริะชื่ากริอายุ 65 ป็ีข้�นัไป็ มากกว่า
ริ้อยลัะ 14 ของป็ริะชื่ากริทั�งป็ริะเทศ) แลัะคาดการิณ์ว่าในัป็ี
2574 ป็ริะเทศไทยจัะเข้าสำูสำ่ งั คมผูสำ้ งู อายุอย่างเต็มท่� (Superaged Society) (ม่ป็ริะชื่ากริอายุ 65 ป็ีข้�นัไป็ มากกว่าริ้อยลัะ
20 ของป็ริะชื่ากริทั�งป็ริะเทศ) โดยจัะม่ป็ริะชื่ากริอายุ 60 ป็ีข้�นั
ไป็ถึึงริ้อยลัะ 28 ของป็ริะชื่ากริทั�งหมด

การิเป็ลั่� ย นัแป็ลังของเทคโนัโลัย่ แ ลัะการิตอบสำนัองต่ อ
เทคโนัโลัย่ใหม่ ๆ ในัป็ัจัจัุบันั สำ่งผลัให้ความต้องการิของ
ผูบ้ ริิโภคเป็ลั่ย� นัแป็ลังไป็อย่างริวดเริ็ว นัอกจัากนั่� การิแพริ่ริะบาด
ของโริค COVID-19 ยังเป็็นัอ่กหนัึ�งป็ัจัจััยท่�เริ่งให้เกิดการิ
เป็ลั่ย� นัแป็ลังของพฤติกริริมผูบ้ ริิโภค อาทิ การิป็ริะชืุ่มแลัะการิ
ทำางานัทางไกลั (Remote Access) การิเริียนัแลัะการิซึ่่อ� สำินัค้า
ออนัไลันั์ แลัะการิทำาธ์ุริกริริมอิเลั็กทริอนัิกสำ์ จั้งเห็นัได้วา่ สำ่วนัหนัึง�
ของกิจักริริมในัชื่ีวิตป็ริะจัำาวันั หริ่อกิจักริริมทางเศริษัฐกิจั
ตลัอดจันัการิชื่ำาริะเงินัได้กา้ วสำูค่ วามเป็็นัดิจัทิ ลัั มากข้นั� ผ่านัการิ
ใชื่้ แ อป็พลัิ เ คชื่ั นั หริ่ อ อิ นั เทอริ์ เ นั็ ต บนัโทริศั พ ท์ เ คลัื� อ นัท่�
แพลัตฟ้อริ์มการิป็ริะชืุ่มออนัไลันั์ แลัะการิเริียนัแบบ e-learning การิเป็ลั่�ยนัผ่านัไป็สำู่สำังคมผู้สำูงอายุนั�่ อาจัสำ่งผลัให้ผู้โดยสำาริ
ซึ่้�งทำาให้ผู้บริิโภคสำามาริถึทำางานั ซึ่่�อสำินัค้า หริ่อเริียนัหนัังสำือ พิจัาริณาริูป็แบบการิเดินัทางหริ่อริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นัทางริางอืนั�
ได้จัากท่บ� า้ นั โดยไม่ตอ้ งเดินัทางด้วยริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั หริ่อ (เชื่่นั ริถึยนัต์ริับจั้างสำ่วนับุคคลั ริถึแท็กซึ่ี� ริถึโดยสำาริป็ริะจัำา
ลัดการิใชื่้บริิการิริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั เนัือ� งจัากความวิตกกังวลั ทาง ริถึไฟ้ฟ้้า MRT) หริ่อริูป็แบบการิให้บริิการิอืนั� (เชื่่นั บริิการิ
ด้ า นัสำุ ข ภาพแลัะความป็ลัอดภั ย การิเป็ลั่� ย นัแป็ลังเหลั่ า นั่� ชื่ำาริะเงินั บริิการิซึ่่อ� ขายออนัไลันั์ บริิการิริับสำ่งสำินัค้า) ท่ต� อบสำนัอง
เป็็นัการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังทางสำังคมแลัะเทคโนัโลัย่ท่�ม่ต้นัเหตุ ต่อความต้องการิเฉพาะแลัะความจัำาเป็็นัของผู้สำูงอายุมากข้�นั
จัากป็ัจัจััยทางเศริษัฐกิจัมหภาค ซึ่้�งเป็็นัผลักริะทบริะยะสำั�นั ดังนัั�นั หากกลัุ่มบริิษััทไม่สำามาริถึป็ริับเป็ลั่�ยนัการิให้บริิการิ
ท่สำ� ามาริถึเห็นัผลัได้ภายในัริะยะเวลัา 0-2 ป็ี แลัะสำ่งผลักริะทบ แลัะสำิ�งอำานัวยความสำะดวกบนัสำถึานั่ริถึไฟ้ฟ้้าแลัะในัขบวนัริถึ
เชื่ิงลับในัริะดับสำูงต่อริายได้แลัะผลัการิดำาเนัินังานัโดยริวมของ เพื� อริองริั บ การิใชื่้ บ ริิ ก าริของผู้ สำูงอายุ ได้ ภายในัริะยะเวลัา
กลัุ่มบริิษััท จัากจัำานัวนัผู้โดยสำาริในัธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั ท่� เ หมาะสำม อาจัสำ่ ง ผลักริะทบต่ อ การิเติ บ โตของจัำา นัวนั
ผู้โดยสำาริในัธ์ุริกิจัริะบบขนัสำ่งมวลัชื่นั แลัะเนัื�องจัากจัำานัวนั
ท่�มแ่ นัวโนั้วลัดลังตามการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังดังกลั่าว
ผูโ้ ดยสำาริท่ลั� ดลัง อาจัสำ่งผลักริะทบต่อธ์ุริกิจัสำือ� โฆษัณาในัริะบบ
ขนัสำ่งมวลัชื่นั แลัะธ์ุริกิจับริิการิอืนั� ๆ ของกลัุม่ บริิษัทั นัอกจัากนั่�
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การิป็ริั บ เป็ลั่� ย นัการิให้ บ ริิ ก าริแลัะสำิ� ง อำา นัวยความสำะดวก
ดังกลั่าวให้เพ่ยงพอต่อจัำานัวนัผูสำ้ งู อายุทจั�่ ะม่จัาำ นัวนัเพิม� มากข้นั�
ในัอนัาคต อาจัสำ่ ง ผลัให้ ต้ นั ทุ นั ในัการิป็ริะกอบธ์ุ ริ กิ จั ของ
กลัุม่ บริิษัทั เพิม� มากข้นั� ซึ่้ง� เหตุดงั กลั่าวข้างต้นัอาจัสำ่งผลักริะทบ
ในัทางลับต่อริายได้แลัะผลัการิดำาเนัินังานัของกลัุม่ บริิษัทั โดยริวม
เพื� อ ตอบสำนัองต่ อความเสำ่�ย งท่�จั ะเกิด ข้�นันั่� กลัุ่ม บริิ ษััท ได้
วางแผนัเพื�อริองริับการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังไป็สำู่สำังคมผู้สำูงอายุ ซึ่้�ง
ริวมถึึงการิป็ริับป็ริุงสำถึานั่ริถึไฟ้ฟ้้าแลัะขบวนัริถึโดยการิเพิ�ม
อุ ป็ กริณ์ อำา นัวยความสำะดวกให้ เ พ่ ย งพอแลัะเหมาะสำมกั บ
ผู้สำูงอายุ เชื่่นั บันัไดเลัื�อนั ลัิฟ้ท์โดยสำาริ บันัไดทางลัาด
อุป็กริณ์ริาวจัับ ท่�นั�ังโดยสำาริ การิพัฒนัาสำื�อป็ริะชื่าสำัมพันัธ์์
แลัะริูป็แบบการิชื่ำาริะเงินัท่เ� ป็็นัมิตริต่อผูสำ้ งู อายุ (User Friendly
Interface) ตลัอดจันัการิฝึึกอบริมบุคลัากริเพือ� สำริ้างความเข้าใจั
แลัะจัิตสำำานัึกในัการิให้บริิการิแก่ผสำู้ งู อายุในัทุกริะดับ
นัอกจัากนั่� กลัุ่ ม บริิ ษัั ท ยั ง ได้ เ ชื่่� อ มโยงสำื� อ โฆษัณาออนัไลันั์
แลัะออฟ้ไลันั์เข้าไว้ดว้ ยกันั แลัะพัฒนัาเทคโนัโลัย่ดา้ นัการิวิเคริาะห์
ข้ อ มู ลั เชื่ิ ง ลัึ ก ของผู้ บ ริิ โ ภคโดยอาศั ย Big Data จัาก
แพลัตฟ้อริ์มต่าง ๆ ของกลัุ่มบริิษััท ทำาให้สำามาริถึเข้าใจั
พฤติ ก ริริมของผู้ บ ริิ โ ภคแลัะนัำา ไป็ใชื่้ ใ นัการิพั ฒ นัาริู ป็ แบบ
การิให้บริิการิท่ต� อบสำนัองความต้องการิของผูบ้ ริิโภคแต่ลัะกลัุม่
ริวมถึึงผู้สำูงอายุได้อย่างเหมาะสำม นัอกจัากนั่� กลัุ่มบริิษััท
เลั็ ง เห็ นั ถึึ ง โอกาสำในัการิขยายแลัะพั ฒ นัาธ์ุ ริ กิ จั อื� นั ๆ
ในักลัุม่ บริิษััท ได้แก่การิพัฒนัาชื่่องทางการิชื่ำาริะเงินัออนัไลันั์
ผ่านัแอป็พลัิเคชื่ันับนัโทริศัพท์เคลัือ� นัท่� เชื่่นั Rabbit LINEPay
แลัะการิป็ริับป็ริุงพัฒนัาหนั่วยธ์ุริกิจัโลัจัิสำติกสำ์ เชื่่นั Kerry
Express Thailand ซึ่้�งบริิการิเหลั่านั่�จัะชื่่วยเพิ�มความสำะดวก
แลัะริวดเริ็ ว ในัการิซึ่่� อ ขายสำิ นั ค้ า แลัะบริิ ก าริของผู้ สำู ง อายุ
ทัง� ในัด้านัการิชื่ำาริะเงินัแลัะการิจััดสำ่งสำินัค้า แลัะลัดการิเดินัทาง
ด้วยตนัเองของผู้สำูงอายุ
ทั� ง นั่� การิกริะจัายความเสำ่� ย งเหลั่ า นั่� จั ะชื่่ ว ยสำนัั บ สำนัุ นั แลัะ
ตอบสำนัองต่อการิเป็ลั่�ยนัแป็ลังของสำังคมไทยเพื�อเข้าสำู่สำังคม
ผู้สำูงอายุอย่างเต็มท่� (Super-aged Society) แลัะเสำริิมสำริ้าง
ความมั�นัคงในัการิเติบโตของริายได้ของกลัุ่มบริิษััทได้อย่าง
ยั�งยืนั

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

วิถึ่ชื่ีวิตใหม่เพื�อให้เข้ากับสำถึานัการิณ์ป็ัจัจัุบันั หริ่อการิใชื่้ชื่ีวิต
แบบความป็กติใหม่ (New Normal) เป็็นัอ่กป็ัจัจััยหนัึ�งท่�เริ่ง
ให้ เ กิ ด การิเป็ลั่� ย นัแป็ลังของพฤติ ก ริริมผู้ บ ริิ โ ภคสำู่ ริ ะบบ
ออนัไลันั์มากข้�นั ไม่ว่าจัะเป็็นัการิทำางานั การิเริียนั การิซึ่่�อ
สำิ นั ค้ า แลัะบริิ ก าริ ริวมถึึ ง การิทำา ธ์ุ ริ กริริมอิ เ ลั็ ก ทริอนัิ ก สำ์
เชื่่นัเด่ยวกับธ์ุริกิจัของกลัุม่ บริิษัทั ท่ต� อ้ งพึง� พิงริะบบเทคโนัโลัย่
สำาริสำนัเทศ ริะบบโทริคมนัาคม ริะบบดิจัิทัลั แลัะริะบบไซึ่เบอริ์
ในัการิให้บริิการิต่าง ๆ เชื่่นั การิจััดเก็บข้อมูลัของลัูกค้า
ผู้โดยสำาริ ผู้ใชื่้บริิการิบัตริแริบบิท (Rabbit Card) สำมาชื่ิก
โป็ริแกริมสำ่งเสำริิมการิขาย (Rabbit Rewards) แลัะการิ
วิเคริาะห์แลัะป็ริะมวลัผลัของข้อมูลัดังกลั่าว เป็็นัต้นั โดยในัป็ี
ท่ผ� า่ นัมาม่ผใู้ ชื่้บริิการิออนัไลันั์ของกลัุม่ บริิษัทั เพิม� ข้นั� มากกว่า
ริ้อยลัะ 50 จัากป็ี 2560
ข้อมูลัสำ่วนับุคคลั (Personal Data) เชื่่นั ชื่่�อจัริิง ท่�อยู่ เบอริ์
โทริศั พ ท์ หริ่ อ ข้ อ มู ลั บั ต ริเคริดิ ต กลัายเป็็ นั หั ว ใจัสำำา คั ญ
ของธ์ุ ริ กิ จั ในัยุ ค ดิ จัิ ทั ลั แลัะม่ มู ลั ค่ า มหาศาลั แลัะตกเป็็ นั
เป็้าหมายของการิถึูกคุกคามหริ่อโจัริกริริม โดยป็ัจัจัุบนัั มัลัแวริ์
เริียกค่าไถึ่ (Ransomware) เป็็นัหนัึ�งในัอาชื่ญากริริมหริ่อ
ภัยคุกคามท่�เติบโตเริ็วท่�สำุดในัโลักไซึ่เบอริ์ การิเป็ลั่�ยนัแป็ลัง
ของเทคโนัโลัย่ท่�ม่ความก้าวหนั้ามากข้�นัทำาให้กลัุ่มแฮกเกอริ์
มองเห็นัชื่่องทางในัการิเริียกค่าไถึ่จัากบริิษััทหริ่ององค์กริ
ผูต้ กเป็็นัเหยือ� โดยเฉพาะอย่างยิง� บริิษัทั หริ่อองค์กริขนัาดใหญ่
ท่�ม่การิจััดเก็บ วิเคริาะห์ แลัะป็ริะมวลัผลัข้อมูลัจัำานัวนัมาก
มัลัแวริ์ชื่นัิดนั่�สำ ามาริถึแฝึงตัวเข้าควบคุมเนั็ต เวิริ์กภายในั
ของบริิษััทหริ่อองค์กริผู้ตกเป็็นัเหยื�อ ซึ่้�งจัะต้องจั่ายค่าไถึ่
เป็็นัเงินัจัำานัวนัสำูงเพื�อริับริหัสำป็ลัดลั็อคการิเข้าใชื่้งานั ริวมถึึง
อาจัต้องเสำ่ยค่าใชื่้จั่ายในัการิกู้คืนัข้อมูลัแลัะริะบบเทคโนัโลัย่
สำาริสำนัเทศ แลัะค่ า ใชื่้ จั่ า ยอื� นั ๆ ท่� เ ก่� ย วข้ อ ง ตลัอดจันั
สำริ้างความเชื่่�อมั�นัในับริิษััทหริ่อองค์กริกลัับคืนัมา ดังนัั�นั
การิริักษัาความมันั� คงป็ลัอดภัยของข้อมูลัแลัะริะบบเทคโนัโลัย่
สำาริสำนัเทศเหลั่านั่� จั้งเป็็นัป็ัจัจััยหลัักท่ก� ลัุม่ บริิษัทั ให้ความสำำาคัญ

กลัุม่ บริิษััทม่การิลังทุนัทางด้านัเทคโนัโลัย่อย่างต่อเนัื�อง เชื่่นั
ริะบบอาณั ติ สำั ญ ญาณของริะบบริถึไฟ้ฟ้้ า ริะบบจัั ด เก็ บ
ค่าโดยสำาริอัตโนัมัติ ริะบบชื่ำาริะเงินัอิเลั็กทริอนัิกสำ์ ริวมถึึง
ริะบบสำือ� โฆษัณามัลัติมเ่ ด่ย นัอกจัากนั่� เพือ� เตริียมความพริ้อม
ริายลัะเอ่ยดความเสำ่�ยงจัากการิเข้าสำู่สำังคมผู้สำูงอายุ สำามาริถึ ในัการิริับมือกับความเสำ่ย� งด้านัเทคโนัโลัย่ กลัุม่ บริิษัทั ได้กาำ หนัด
พิ จั าริณาเพิ� ม เติ ม บนัเว็ บ ไซึ่ต์ ข องบริิ ษัั ท https://www. กริอบแนัวทางการิดำาเนัินังานัในัด้านัต่าง ๆ ได้แก่ (1) ป็ริับป็ริุง
btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies- เทคโนัโลัย่แลัะริะบบการิดำาเนัินังานัต่าง ๆ ให้มค่ วามป็ลัอดภัย
performances/relevant-policies/20210623-bts- แลัะทันัสำมัยอยู่เสำมอเพื�อให้ผู้ใชื่้บริิการิได้ริับความสำะดวกแลัะ
emerging-risks-th.pdf
ริวดเริ็วมากยิง� ข้นั� (2) ป็ริะเมินัความเสำ่ย� งแลัะป็ริับเป็ลั่ย� นักริอบ
การิป็ริะเมิ นั ความเสำ่� ย งตามสำถึานัการิณ์ อ ย่ า งเหมาะสำม
• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
(3) พั ฒ นัาแลัะฝึึ ก อบริมความริู้ ท างด้ า นัเทคโนัโลัย่ ใ ห้ แ ก่
สารสนเทศที่เพึ่ิ่มข่�น
พนัักงานัอย่างสำมำ�าเสำมอ (4) กำาหนัดแนัวทางแลัะมาตริการิ
การิเป็ลั่� ย นัแป็ลังของเทคโนัโลัย่ แ ลัะการิตอบสำนัองต่ อ ริองริั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ นั แลัะการิหยุ ด ชื่ะงั ก ของการิดำา เนัิ นั งานั
เทคโนัโลัย่ใหม่ ๆ ในัป็ัจัจัุบนัั ตลัอดจันัการิป็ริับตัวต่อการิแพริ่ แลัะการิให้บริิการิ (5) ติดตามแลัะเฝึ้าริะวังสำถึานัการิณ์เพื�อ
ริะบาดของโริค COVID-19 ท่�สำ่งผลัให้สำังคมต้องป็ริับริูป็แบบ ลัดความเสำ่�ยงต่าง ๆ พริ้อมหาแนัวทางแลัะมาตริการิป็้องกันั

4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

(6) ป็ริับป็ริุงแผนัการิเตริียมความพริ้อมเพื�อลัดผลักริะทบ
ต่อการิดำาเนัินังานัแลัะการิให้บริิการิ ริวมถึึงสำามาริถึควบคุม
สำถึานัการิณ์ ไ ด้ อ ย่ า งม่ ป็ ริะสำิ ท ธ์ิ ภ าพแลัะริวดเริ็ ว แลัะ
(7) สำ่ ง เสำริิ ม ความริ่ ว มมื อ กั บ หนั่ ว ยงานัภายนัอกเพื� อ
เตริียมความพริ้อมในัการิริับมือเหตุขดั ข้อง แลัะสำามาริถึบริิหาริ
จััดการิความเสำ่�ยงทางเทคโนัโลัย่ได้อย่างม่ป็ริะสำิทธ์ิภาพ
นัอกจัากนั่� กลัุ่ ม บริิ ษัั ท ม่ ม าตริการิควบคุ ม ความมั� นั คง
ป็ลัอดภัยทางเทคโนัโลัย่สำาริสำนัเทศอย่างเข้มงวดเพื�อป็้องกันั
มิให้บคุ คลัท่ไ� ม่ได้ริบั อนัุญาตเข้าถึึงหริ่อนัำาข้อมูลัของกลัุม่ บริิษัทั
ไป็ใชื่้หริ่อเผยแพริ่โดยมิชื่อบ ได้แก่ (1) กำาหนัดริะบบการิจััดการิ
ความป็ลัอดภัยข้อมูลัสำาริสำนัเทศ แลัะขั�นัตอนัการิป็ฏิิบัติงานั
เมือ� เกิดการิคุกคามความป็ลัอดภัยทางเทคโนัโลัย่สำาริสำนัเทศ
(2) กำาหนัดมาตริการิกู้คืนัข้อมูลัสำาริสำนัเทศ (3) ทดสำอบริะบบ
การิจััดการิความป็ลัอดภัยข้อมูลัสำาริสำนัเทศอย่างสำมำ�าเสำมอ
เพือ� ตริวจัสำอบแลัะป็ริับป็ริุงมาตริการิต่าง ๆ แลัะ (4) ฝึึกอบริม
แลัะให้ความริู้แก่พนัักงานัเก่�ยวกับนัโยบายแลัะขั�นัตอนัด้านั
ความมันั� คงป็ลัอดภัยของเทคโนัโลัย่สำาริสำนัเทศอย่างสำมำา� เสำมอ
(5) ป็ริับริะบบบริิหาริจััดการิข้อมูลัให้สำามาริถึจััดเก็บข้อมูลับนั
แพลัตฟ้อริ์มกลัาง ซึ่้ง� จัะชื่่วยให้มก่ าริจััดการิข้อมูลัแบบริวมศูนัย์
สำามาริถึเข้าถึึง สำำาริอง แลัะกูค้ นัื ข้อมูลัทัง� หมดได้จัากหลัายชื่่องทาง
เชื่่นั การิใชื่้ริะบบจััดเก็บข้อมูลับนัคลัาวด์เป็็นัต้นั (6) วางแผนั
ป็ริับเป็ลั่�ยนัโป็ริแกริมป็้องกันัไวริัสำ (Antivirus Software) ให้ม่
ความทันัสำมัยอยูต่ ลัอดเวลัา โดยเฉพาะริะบบตริวจัสำอบมัลัแวริ์
เริียกค่าไถึ่ ริวมถึึงทดสำอบริะบบแลัะป็ริับป็ริุงฐานัข้อมูลัมัลัแวริ์
อย่างสำมำ�าเสำมอ เพื�อให้โป็ริแกริมป็้องกันัไวริัสำสำามาริถึริับมือ
กับมัลัแวริ์ใหม่ ๆ ได้อย่างทันัท่วงท่
ทั� ง นั่� เพื� อ ให้ เ กิ ด ความมั� นั คงป็ลัอดภั ย ทางเทคโนัโลัย่
สำาริสำนัเทศ ริวมถึึงความไว้วางใจัจัากผู้ม่สำ่วนัได้เสำ่ยทุกฝึ่าย
บริิษััทฯ บ่ท่เอสำซึ่ีแลัะวีจัีไอได้ริับการิริับริองมาตริฐานั ISO
27001:2013 (Information Security Management System)
จัาก The British Standards Institution (BSI)
อย่างไริก็ด่ ด้วยวิวัฒนัาการิความก้าวหนั้าทางเทคโนัโลัย่
ในัป็ัจัจัุบันั การิถึูกคุกคามความป็ลัอดภัยทางเทคโนัโลัย่
สำาริสำนัเทศ (Cyber Security Attacks) แลัะมัลัแวริ์เริียกค่าไถึ่
(Ransomware) อาจัเป็็นัเหตุให้เกิดการิขัดข้องหริ่อหยุดชื่ะงัก
ของการิดำาเนัินังานัแลัะการิให้บริิการิ ตลัอดจันัการิสำูญเสำ่ยหริ่อ
การิริั�วไหลัของข้อมูลัอันัเป็็นัความลัับริวมถึึงข้อมูลัสำ่วนับุคคลั
ของลัูกค้า คู่ค้า พนัักงานั หริ่อบุคคลัภายนัอก กลัุ่มบริิษััท
อยู่ริะหว่างจััดทำาป็ริะกันัภัยความเสำ่ยหายจัากอาชื่ญากริริม
ทางไซึ่เบอริ์ (Cyber Insurance) เพื� อ ลัดความเสำ่� ย ง
จัากภัยคุกคามดังกลั่าว ทั�งในัสำ่วนัของการิบริริเทาค่าเสำ่ยหาย
แลัะการิริั บ ผิ ด ชื่อบค่ า ใชื่้ จั่ า ยท่� เ กิ ด ข้� นั ในักริณ่ ถึู ก คุ ก คาม
ความป็ลัอดภั ย ทางเทคโนัโลัย่ สำ าริสำนัเทศ ตลัอดจันั
ความเสำ่ยหาย จัากกริณ่ธ์ุริกิจัหยุดชื่ะงัก อย่างไริก็ด่ บริิษััทฯ
ไม่ สำ ามาริถึริั บ ริองได้ ว่ า ป็ริะกั นั ภั ย ดั ง กลั่ า วจัะคุ้ ม คริอง
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ความเสำ่ ย หายทุ ก ป็ริะเภท แลัะวงเงิ นั เอาป็ริะกั นั ภั ย อาจั
ไม่เพ่ยงพอต่อการิคุม้ คริองความเสำ่ยหายทัง� หมด เหตุดงั กลั่าว
อาจัสำ่ ง ผลักริะทบในัทางลับต่ อ ธ์ุ ริ กิ จั การิดำา เนัิ นั งานั
ความนั่ า เชื่่� อ ถึื อ แลัะชื่่� อ เสำ่ ย งของกลัุ่ ม บริิ ษัั ท ตลัอดจันั
เพิ�มต้นัทุนัในัการิดำาเนัินังานัจัากค่าใชื่้จั่ายในัการิกู้คืนัข้อมูลั
แลัะริะบบเทคโนัโลัย่ สำ าริสำนัเทศแลัะการิดำา เนัิ นั การิทาง
กฎหมาย
ริายลัะเอ่ยดเก่�ยวกับความเสำ่�ยงจัากอาชื่ญากริริมทางไซึ่เบอริ์
(Cybercrime) แลัะมัลัแวริ์เริียกค่าไถึ่ (Ransomware) สำามาริถึ
พิ จั าริณาเพิ� ม เติ ม บนัเว็ บ ไซึ่ต์ ข องบริิ ษัั ท https://www.
btsgroup.co.th/storage/sustainability/policiesperformances/relevant-policies/20210623-btsemerging-risks-th.pdf
ความเ สี่ ย ง จากการออก หุ้ น สามั ญเ พึ่ิ่ ม ทุ น
เพึ่่่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงของ
บริษัทฯ อาจส่งผู้ลกระทบต่อสัดส่วนการถ่อหุ้น
ของผู้้้ลงทุน (Control Dilution)

ณ วันัท่� 9 เมษัายนั 2564 บริิษัทั ฯ ม่ใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ BTSWC จัำานัวนัทั�งสำิ�นั 4,244,805 หนั่วย ใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ
BTS-WD 10,311,000 หนั่ ว ย แลัะใบสำำา คั ญ แสำดงสำิ ท ธ์ิ
BTS-WE 18,000,000 หนั่วย โดยม่หุ้นัริองริับการิใชื่้สำิทธ์ิ
ตามใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ BTS-WC จัำานัวนั 4,244,805 หุ้นั
ใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ BTS-WD จัำานัวนั 10,311,000 หุ้นั
แลัะใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ BTS-WE จัำานัวนั 18,000,000 หุ้นั
ดังนัั�นั หากม่การิใชื่้สำิทธ์ิตามใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ BTS-WC
ใบสำำา คั ญ แสำดงสำิ ท ธ์ิ BTS-WD แลัะใบสำำา คั ญ แสำดงสำิ ท ธ์ิ
BTS-WE เต็มจัำานัวนั จัะทำาให้สำัดสำ่วนัการิถึือหุ้นัของผู้ถึือหุ้นั
เดิมลัดลังไม่เกินัริ้อยลัะ 0.03 ริ้อยลัะ 0.08 แลัะริ้อยลัะ 0.14
ตามลัำาดับ หริ่อในักริณ่ม่การิใชื่้สำิทธ์ิตามใบสำำาคัญแสำดงสำิทธ์ิ
BTS-WC ใบสำำา คั ญ แสำดงสำิ ท ธ์ิ BTS-WD แลัะใบสำำา คั ญ
แสำดงสำิทธ์ิ BTS-WE คริบทั�งหมด จัะทำาให้สำัดสำ่วนัการิถึือหุ้นั
ของผูถึ้ อื หุนั้ เดิมลัดลังทัง� หมดไม่เกินัริ้อยลัะ 0.25 (คำานัวณโดย
ใชื่้ ฐ านัหุ้ นั ท่� อ อกแลัะจัำา หนั่ า ยได้ แ ลั้ ว ทั� ง หมด ณ วั นั ท่�
9 เมษัายนั 2564 จัำานัวนั 13,163,182,036 หุ้นั)
ความเสี่ยงจากการมีผู้้ถ่อหุ้นรายใหญ่ >25%

ณ วันัป็ิดสำมุดทะเบ่ยนัหุ้นั เมื�อวันัท่� 31 ม่นัาคม 2564 กลัุ่ม
นัายค่ ริี กาญจันัพาสำนั์ ถึื อ หุ้ นั ในับริิ ษัั ท ฯ จัำา นัวนัริวม
5,244,877,994 หุ้นั คิดเป็็นัริ้อยลัะ 39.85 ของจัำานัวนัหุ้นั
ท่� ม่ สำิ ท ธ์ิ อ อกเสำ่ ย งทั� ง หมดของบริิ ษัั ท ฯ จั้ ง ทำา ให้ ก ลัุ่ ม
นัายค่ริี กาญจันัพาสำนั์ สำามาริถึใชื่้สำิทธ์ิคัดค้านัหริ่อไม่อนัุมัติ
การิลังมติในัการิป็ริะชืุ่มผู้ถึือหุ้นัในัเริ่�องต่าง ๆ ท่�ข้อบังคับ
บริิษัทั หริ่อกฎหมายท่เ� ก่ย� วข้องกำาหนัดให้ตอ้ งได้ริบั คะแนันัเสำ่ยง
ไม่นั้อยกว่า 3 ในั 4 ของจัำานัวนัเสำ่ยงทั�งหมดของผู้ถึือหุ้นั
ซึ่้�งมาป็ริะชืุ่มแลัะม่สำิทธ์ิออกเสำ่ยงลังคะแนันัได้

102

4.4

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

กิารวิเคราะห์และคำาอธุิบายของฝ่ายจัดกิาร

ภาพรวมธุุรกิิจประจำ าปี 2563/64

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป รุ๊ายงานรุ๊ายได้้รุ๊วม จำำานวน 42,379 ล้้านบีาที ทีรุ๊งตััวเม่�อเทีียบีกับีปีก่อน
รุ๊ายได้้จำากธุ๊รุ๊กิจำ MOVE จำำานวน 31,401 ล้้านบีาที เติิบโติ 7.1% หรืือ 2,092 ล้้านบาท จากปีีก่อน
รืายได้้จากการืพััฒนาโครืงการืรืถไฟฟ้าสายใหม่่ๆ รืวม่จำานวน 25.3 พัันล้้านบาท
รืายได้้จากการืให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุง จำานวน 5,335 ล้้านบาท เติิบโติอย่างโด้ด้เด้่น 42.2% หรืือ 1,582 ล้้านบาท
จากปีีก่อน
กำาไรุ๊จำากรุ๊ายการุ๊ทีี�เกิด้ขึ้้�นเป็นปรุ๊ะจำำาก่อนค่่าเส่�อมรุ๊าค่า ค่่าตััด้จำำาหน่าย ด้อกเบีี�ยแล้ะภาษีี (Recurring EBITDA)
จำำานวน 8,800 ล้้านบีาที ล้ด้ล้ง 8.7% หรืือ 841 ล้้านบาท YoY
ท่าม่กล้างสถานการืณ์์การืแพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19 บีทีเอส กรืุ�ปี สาม่ารืถสรื้างกำาไรุ๊ส๊ทีธุิจำากรุ๊ายการุ๊ทีี�เกิด้ขึ้้�นเป็น
ปรุ๊ะจำำา (หล้ังหักส่วนขึ้องผู้้ถื้ อ่ ห๊น้ ส่วนน้อย) จำำานวน 3,738 ล้้านบีาที (ล้ด้ล้ง 21.7% หรืือ 1,039 ล้้านบาทจากปีีกอ่ น) แล้ะ
มีกาำ ไรุ๊ส๊ทีธุิ (หล้ังหักส่วนขึ้องผู้้ถื้ อ่ ห๊น้ ส่วนน้อย) จำำานวน 4,576 ล้้านบีาที (ล้ด้ล้ง 43.9% หรืือ 3,585 ล้้านบาทจากปีีก่อน)
ได้้รุ๊ับีการุ๊ปรุ๊ะเมินด้้านค่วามยั�งย่นยอด้เยี�ยมในรุ๊ะด้ับี Gold Class เพีียงผู้้้เด้ียวในหมวด้อ๊ตัสาหกรุ๊รุ๊มค่มนาค่มแล้ะ
โค่รุ๊งสรุ๊้างพี่�นฐานด้้านค่มนาค่ม จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2021 (อันด้ับ 1 จาก 256 บรืิษััทในกลุ้่ม่
อุติสาหกรืรืม่เด้ียวกัน)
ได้้รุ๊บีั ค่ัด้เล้่อกให้เป็นบีรุ๊ิษีทีั ในกล้๊ม่ ขึ้นส่งทีางรุ๊างแห่งแรุ๊กแล้ะแห่งเด้ียวทีีไ� ด้้รุ๊บีั การุ๊รุ๊ับีรุ๊องว่าเป็นบีรุ๊ิษีทีั ทีีม� กี ารุ๊ปล้่อย
ค่ารุ๊์บีอนได้ออกไซด้์ส๊ทีธุิเป็นศู้นย์ หรุ๊ือ carbon neutral rail transportation company โด้ยได้้รุ๊ับีการุ๊รุ๊ับีรุ๊อง
จำากองค่์การุ๊บีรุ๊ิหารุ๊จำัด้การุ๊ก�าซเรุ๊ือนกรุ๊ะจำก (องค่์การุ๊มหาชน)
ผลกิระทบจากิปัจจัยต่่าง ๆ ต่่อผลกิารดำาเนิินิงานิ ของกิลุ่มธุุรกิิจ

ผล้การืด้ำาเนินงานของบรืิษััทฯ ติล้อด้ปีี 2563/64 ได้้รืับ
ผล้กรืะทบจากการืแพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19 เช่่นเด้ียวกับ
บรืิษััทอ่�นๆ ทั�วโล้ก แติ่ด้้วยการืกรืะจายความ่เสี�ยงทางธุุรืกิจ
จากการืปีรืะกอบธุุรืกิจในหล้ากหล้ายอุติสาหกรืรืม่ บรืิษััทฯ
สาม่ารืถบั น ทึ ก กำา ไรืจากรืายการืที� เ กิ ด้ ข้� น เปี็ น ปีรืะจำา จาก
การืด้ำาเนินงานก่อนค่าเส่�อม่รืาคา ค่าติัด้จำาหน่าย ด้อกเบี�ย
แล้ะภาษัี (Recurring EBITDA) จำานวน 8,800 ล้้านบาท
แล้ะกำาไรืสุทธุิจากรืายการืทีเ� กิด้ข้น� เปี็นปีรืะจำา (Recurring net
profit) จำานวน 3,738 ล้้านบาท ในปีีแห่งความ่ท้าทายนี�
ภายใติ้ธุ๊รุ๊กิจำ MOVE ผล้การืด้ำาเนินงานส่วนใหญ่่ม่าจาก
รืายได้้จากการืให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุงของรืถไฟฟ้า
ส่วนติ่อขยายสายสีเขียวที�ม่ีการืติกล้งไว้ล้่วงหน้า แล้ะรืายได้้
จากงานก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง
ซ่้� ง รืั บ รืู้ ติ าม่ความ่ค่ บ หน้ า ของงานที� แ ล้้ ว เสรื็ จ ด้้ ว ยเหติุ น�ี
รืายได้้ จ ากการืด้ำา เนิ น งานของธุุรื กิ จ MOVE จ้ ง ไม่่ ไ ด้้ รืั บ
ผล้กรืะทบจากโควิ ด้ -19 ม่ากนั ก ด้ั ง เห็ น ได้้ จ ากรืายได้้
ของธุุรืกิจ MOVE ที�เพัิ�ม่ข้�น 7.1% จากปีีก่อน

สำาหรืับธุ๊รุ๊กิจำ MIX แม่้เผช่ิญ่กับความ่ย่ด้เย่อ� ในการืแพัรื่รืะบาด้
ของโรืคโควิ ด้ -19 วี จี ไ อกล้ั บ สาม่ารืถย่ น หยั ด้ แล้ะสรื้ า ง
ผล้การืด้ำาเนินงานปีรืะจำาปีี 2563/64 ทีโ� ด้ด้เด้่นด้้วยกำาไรืสุทธุิ
จำานวน 980 ล้้านบาท นับเปี็นผล้ม่าจากความ่แข็งแกรื่ง
ของกล้ยุทธุ์ O2O โซ่ลู้ช่�ันส์ แล้ะความ่รื่วม่ม่่อกับพัันธุม่ิติรื
เช่ิงกล้ยุทธุ์ ซ่้ง� ช่่วยให้วจี ไี อม่ีความ่ย่ด้หยุน่ ในการืด้ำาเนินธุุรืกิจ
ม่ากข้�น แล้ะช่่วยกรืะจายความ่เสี�ยงจากการืม่ีแหล้่งรืายได้้
หล้ายทาง นอกจากนี� กลุ้่ม่แรืบบิทยังสาม่ารืถขยายจำานวน
ผู้ใช่้บรืิการือย่างติ่อเน่�อง โด้ยปีัจจุบันม่ีบัติรืแรืบบิทในรืะบบ
จำานวน 14.2 ล้้านใบ เพัิ�ม่ข้�น 9% จากปีีก่อน แล้ะผู้ใช่้บรืิการื
แรืบบิ ท ไล้น์ เ พัย์ จำา นวน 8.2 ล้้ า นรืาย เพัิ� ม่ ข้� น 11.8%
จากปีีก่อน
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4.4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ในส่วนธุ๊รุ๊กิจำ MATCH โด้ยเฉพัาะในหน่วยธุุรืกิจย่อยอย่าง
ธุุรืกิจอสังหารืิม่ทรืัพัย์ โรืงแรืม่ทีอ� ยูภ่ ายใติ้การืบรืิหารืของยู ซ่ิติ�ี
ส่วนใหญ่่ได้้ทยอยปีิด้ให้บรืิการืเปี็นการืช่ั�วครืาวติั�งแติ่เด้่อน
ม่ีนาคม่ 2563 ซ่้ง� ถึงแม่้ภายหล้ังได้้ทยอยกล้ับม่าเปีิด้ให้บรืิการื
อีกครืั�งในช่่วงครื้�งหล้ังของเด้่อนม่ิถุนายน 2563 แติ่จากการื
แพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19 รืะล้อกใหม่่ติั�งแติ่ไติรืม่าสที� 4
ปีี 2563 ติ่อเน่อ� งถึงไติรืม่าสที� 1 ปีี 2564 จนปีัจจุบนั รืัฐบาล้
ทั� ง ในปีรืะเทศไทยแล้ะในกลุ้่ ม่ ปีรืะเทศยุ โ รืปีได้้ ปี รืะกาศ
ใช่้ม่าติรืการืติ่างๆ เพั่อ� ควบคุม่สถานการืณ์์อย่างจรืิงจังอีกครืัง�

ส่งผล้ให้ธุุรืกิจโรืงแรืม่ของยู ซ่ิติี� ได้้รืับผล้กรืะทบอย่างรืุนแรืง
ทำาให้อัติรืาการืเข้าพััก รืายได้้ กำาไรื รืวม่ทั�งกรืะแสเงินสด้
จากธุุ รื กิ จ โรืงแรืม่ล้ด้ล้งอย่ า งม่ี นั ย สำา คั ญ่ จากผล้กรืะทบ
ด้ังกล้่าวรืวม่ทั�งจากการืบันทึกขาด้ทุนจากการืด้้อยค่าของ
สินทรืัพัย์โด้ยยู ซ่ิติ�ี ในปีีงบปีรืะม่าณ์นี� ส่งผล้ให้ส่วนแบ่ง
ขาด้ทุนจากการืล้งทุนในยู ซ่ิติี� ของบรืิษััทฯ เพัิ�ม่ข้�นอย่างม่าก
เปี็น 2,098 ล้้านบาท (เทียบกับส่วนแบ่งกำาไรื 1,152 ล้้านบาท
ในปีีก่อนหน้า)

ผลกิารดำาเนิินิงานิประจำ าปี 2563/64
(หน่วย: ล้้านบีาที)
รืายได้้รืวม่
กำาไรุ๊จำากรุ๊ายการุ๊ทีี�เกิด้ขึ้้�นเป็นปรุ๊ะจำำาก่อนค่่าเส่�อมรุ๊าค่า
ค่่าตััด้จำำาหน่าย ด้อกเบีี�ย แล้ะภาษีี (Recurring EBITDA)1
กำาไรุ๊จำากรุ๊ายการุ๊ทีี�เกิด้ขึ้้�นเป็นปรุ๊ะจำำาส๊ทีธุิ
(หล้ังหักส่วนขึ้องผู้้้ถื่อห๊น้ ส่วนน้อย)
กำาไรุ๊ส๊ทีธุิ (หล้ังหักส่วนขึ้องผู้้้ถื่อห๊้นส่วนน้อย)
1
2

ปี 2563/64

ปี 2562/63

% เปล้ี�ยนแปล้ง
(YoY)

42,379
8,800

42,242
9,642

0%
(9)%

3,7382

4,776

(22)%

4,576

8,162

(44)%

กำาไรืจากรืายการืที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำาก่อนค่าเส่�อม่รืาคา ค่าติัด้จำาหน่าย ด้อกเบี�ย แล้ะภาษัีท�เี กิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำา (Recurring EBITDA) คำานวณ์จากรืายได้้จากการืด้ำาเนินงานจาก 3 หน่วยธุุรืกิจ, ด้อกเบี�ยรืับ, เงินปีันผล้รืับ,
รืายได้้อ่�น, ส่วนแบ่งกำาไรื (ขาด้ทุน) สุทธุิที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำาจากเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่ แติ่ไม่่รืวม่รืายการืที�ไม่่เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำาอ่�นๆ
กำาไรื (ขาด้ทุน) สุทธุิจากรืายการืที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำา (หล้ังหักส่วนของผู้ถอ่ หุ้นส่วนน้อย) ในปีี 2563/64 ไม่่รืวม่ (i) การืบันทึกการืด้้อยค่าของสินทรืัพัย์โด้ยยู ซ่ิติี� จำานวน 1,429 ล้้านบาท (ii) กำาไรืหล้ังหักภาษัีจากการืขาย
ที�ด้ินที�ธุนาซ่ิติี� โด้ยบีทีเอส กรืุ�ปี จำานวน 1,593 ล้้านบาท แล้ะ (iii) กำาไรืพัิเศษัจาก IPO KEX โด้ยวีจีไอ จำานวน 513 ล้้านบาท

บีทีเอส กรืุ�ปี รืายงานผล้ปีรืะกอบการืปีรืะจำาปีี 2563/64
โด้ยม่ีรุ๊ายได้้รุ๊วมจากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่อ� ง จำานวน 42,379
ล้้านบาท ทรืงติัวเม่่อ� เทียบกับปีีกอ่ น ทัง� นี� การืเติิบโติทีท� รืงติัว
0.3% หรืือเพัิ�ม่ข้�น 137 ล้้านบาท จาก 42,242 ล้้านบาท
ในปีี 2562/63 ส่วนใหญ่่เปี็นผล้ม่าจาก (i) กำาไรืจากการืขาย
ที�ด้ินที�ธุนาซ่ิติี� จำานวน 1,979 ล้้านบาท (ii) กำาไรืจากติรืาสารื
ทางการืเงินจำานวน 848 ล้้านบาท (iii) รืายได้้ด้อกเบี�ยรืับ
ที� เ พัิ� ม่ ข้� น จำา นวน 533 ล้้ า นบาท แล้ะ (iv) การืเพัิ� ม่ ข้� น
ของรืายได้้จากการืบรืิการืแล้ะการืขาย จำานวน 243 ล้้านบาท
อย่างไรืก็ด้ี การืเพัิม่� ข้น� ของรืายได้้รืวม่ถูกล้ด้ทอนบางส่วนด้้วย
(v) กำาไรืจากการืขายเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อยแล้ะบรืิษััทรื่วม่
ที� ล้ ด้ล้ง จำา นวน 2,883 ล้้ า นบาท แล้ะ (vi) การืล้ด้ล้ง

ของรืายได้้จากการืให้บรืิการืรืับเหม่า จำานวน 474 ล้้านบาท
จากการืบันทึกรืายได้้จากการืให้บรืิการืติิด้ติั�งงานรืะบบแล้ะ
การืจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่สำาหรืับโครืงการืส่วนติ่อขยาย
สายสีเขียวที�ล้ด้ล้ง
ตั้นที๊นรุ๊วมแล้ะค่่าใช้จำ่ายรุ๊วมจากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่�อง
สำาหรืับปีี 2563/64 จำานวน 30,919 ล้้านบาท ล้ด้ล้ง 1,846
ล้้านบาท หรืือ 5.6% จากปีีก่อน สาเหติุหล้ักม่าจากการืรืับรืู้
ติ้นทุนที�เกี�ยวกับการืให้บรืิการืรืับเหม่าติิด้ติั�งแล้ะก่อสรื้าง
แล้ะจัด้หารืถไฟฟ้าโครืงการืส่วนติ่อขยายสายสีเขียวที�ล้ด้ล้ง
รืวม่ถึ ง การืล้ด้ล้งของค่ า ใช่้ จ่ า ยในการืขายแล้ะการืบรืิ ห ารื
จำานวน 479 ล้้านบาท
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

ส่วนแบี่งขึ้าด้ที๊นจำากเงินล้งที๊นในการุ๊รุ๊่วมค่้าแล้ะบีรุ๊ิษีทีั รุ๊่วม
จำานวน 1,664 ล้้านบาท (เทียบกับส่วนแบ่งกำาไรื จำานวน 2,071
ล้้านบาทในปีี 2562/63) การืเปีล้ี�ยนแปีล้ง จำานวน 3,736
ล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจากการืล้ด้ล้งของส่วนแบ่งกำาไรื/ (ขาด้ทุน)
จากเงินล้งทุนในยู ซ่ิติี� จำานวน 3,250 ล้้านบาท ทั�งนี� บรืิษััทฯ
บันทึกส่วนแบ่งขาด้ทุนจากเงินล้งทุนในยู ซ่ิติี� จำานวน 2,098
ล้้านบาทในปีี 2563/64 (เทียบกับส่วนแบ่งกำาไรื จำานวน 1,152
ล้้ า นบาทในปีี 2562/63) ส่ ว นใหญ่่ เ ปี็ น ผล้ม่าจาก
(i) การืบันทึกขาด้ทุนจากการืด้้อยค่าของสินทรืัพัย์โด้ยยู ซ่ิติี�
จำานวน 1,429 ล้้านบาท (ii) ไม่่ม่ีการืบันทึกกำาไรืจากการืที�
ยู ซ่ิติี� ขายหม่อช่ิติแล้นด้์ ซ่้�งถูกบันทึกไปีแล้้วในปีี 2562/63
(iii) ผล้การืด้ำาเนินงานของยู ซ่ิติี�ท�ล้ี ด้ล้ง ซ่้�งการืล้ด้ล้งบางส่วน
ถูกช่ด้เช่ยด้้วย (iv) กำาไรืจากการืที�ยู ซ่ิติ�ี จำาหน่ายหุ้นสาม่ัญ่
ทัง� หม่ด้ในบรืิษัทั รื่วม่ทุนจำานวน 9 บรืิษัทั ให้แก่แสนสิรืใิ นเด้่อน
พัฤศจิกายน 2563 อย่างไรืก็ด้ี การืเปีล้ี�ยนแปีล้งของส่วนแบ่ง
ขาด้ทุนจากเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่บางส่วน
ถูกช่ด้เช่ยด้้วยส่วนแบ่งกำาไรืจากเคอรืี� เอ็กซ่์เพัรืส ที�เพัิ�ม่ข้�น
จากการืบันทึกกำาไรืพัิเศษัจากการื IPO ของเคอรืี� เอ็กซ่์เพัรืส
โด้ยวีจีไอ จำานวน 513 ล้้านบาทในปีี 2563/64
ตั้นที๊นทีางการุ๊เงิน จำานวน 2,509 ล้้านบาท เพัิ�ม่ข้�น 11.8%
หรืือ 265 ล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็นผล้ม่าจากด้อกเบี�ยจ่าย
ของหุ้นกู้เพั่�ออนุรืักษั์สิ�งแวด้ล้้อม่ จำานวน 8.6 พัันล้้านบาท
ของบรืิษััทฯ ที�ออกเม่่�อวันที� 6 พัฤศจิกายน 2563 หักกล้บ
กับการืช่ำารืะค่นหุน้ กู้ชุ่ด้ที� 1 ในเด้่อนกันยายน 2563 จำานวน

3.6 พัันล้้านบาท ของหุ้นกู้รืะยะยาว จำานวน 9.5 พัันล้้านบาท
ในเด้่อนกันยายน 2561 รืวม่ถึงการืช่ำารืะค่นหุ้นกู้ชุ่ด้ที� 1
ในเด้่อนธุันวาคม่ 2563 จำานวน 1.5 พัันล้้านบาท ของหุ้นกู้
รืะยะยาว จำานวน 7.0 พัันล้้านบาท ในเด้่อนธุันวาคม่ 2560
กำาไรุ๊ส๊ทีธุิ (หล้ังหักส่วนขึ้องผู้้้ถื่อห๊้นส่วนน้อย) จำำานวน
4,576 ล้้านบีาที ล้ด้ล้ง 43.9% หรืือ 3,585 ล้้านบาทจากปีี
ก่อน ส่วนใหญ่่ม่าจาก (i) ส่วนแบ่งขาด้ทุนจากเงินล้งทุนในการื
รื่วม่ค้าแล้ะบรืิษัทั รื่วม่ทีเ� พัิม่� ข้น� (ii) ไม่่ม่กี ารืบันทึกกำาไรืจากการื
ขายเบย์วอเติอรื์ โด้ยบีทีเอส กรืุ�ปี ซ่้�งถูกบันทึกไปีแล้้วในปีี
2562/63 แล้ะ (iii) ผล้การืด้ำาเนินงานทีปี� รืับติัว ล้ด้ล้งในธุุรืกิจ
MIX แล้ะธุุรืกิจ MATCH ซ่้�งได้้รืับผล้กรืะทบจากการืแพัรื่
รืะบาด้ของโควิด้-19 อย่างไรืก็ด้ี การืล้ด้ล้งของกำาไรืสุทธุิบาง
ส่วนถูกช่ด้เช่ยด้้วย (iv) การืเพัิ�ม่ข้�นของผล้การืด้ำาเนินงานจาก
การืให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุง ปีัจจัยหล้ักม่าจากการืเปีิด้
ให้บรืิการืส่วนติ่อขยายสายสีเขียวเหน่อ (v) การืเพัิ�ม่ข้�นของรืาย
ได้้ด้อกเบี�ยรืับ แล้ะ (vi) การืบันทึกกำาไรืสุทธุิจากการืขายที�ด้ิน
ทีธุ� นาซ่ิติโ�ี ด้ยบีทเี อส กรืุปี� ในปีี 2563/64 ทัง� นี� อัติรืากำาไรืสุทธุิ
ส่วนที�เปี็นของผู้ถอ่ หุน้ ของบรืิษััทฯ ในปีี 2563/64 ค่อ 10.8%
เม่่�อเทียบกับ 18.4% ในปีี 2562/63 โด้ยการืล้ด้ล้งของอัติรืา
กำาไรืสุทธุิส่วนใหญ่่ม่าจากการืเพัิม่� ข้�นของส่วนแบ่งขาด้ทุนจาก
เงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่ รืวม่ถึงผล้การืด้ำาเนิน
งานที�ปีรืับติัวล้ด้ล้งในธุุรืกิจ MIX แล้ะธุุรืกิจ MATCH ซ่้�งได้้
รืับผล้กรืะทบจากการืแพัรื่รืะบาด้ของโควิด้-19

ผลกิารดำาเนิินิงานิประจำ าปี 2563/64 – แยกิต่ามหนิ่วยธุุรกิิจ
รุ๊ายได้้จำาก
การุ๊ด้ำาเนินงาน
(ล้้านบีาที)
MOVE
MIX
MATCH
รุ๊วม

ปี 2563/64 % ขึ้องยอด้รุ๊วม ปี 2562/63 % ขึ้องยอด้รุ๊วม% เปล้ี�ยนแปล้ง อัตัรุ๊ากำาไรุ๊
(YoY)
ขึ้ั�นตั้น (%)
ปี 2563/64
31,401
2,614
923
34,938

90%
7%
3%
100%

29,308
5,866
1,995
37,169

79%
16%
5%
100%

7%
(55)%
(54)%
(6)%

17.0%
42.3%
N.A.
18.1%

อัตัรุ๊ากำาไรุ๊
ขึ้ั�นตั้น (%)
ปี 2562/63
12.3%
53.0%
5.0%
18.4%
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4.4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รุ๊ายได้้จำากการุ๊ด้ำาเนินงานรุ๊วม ในปีี 2563/64 จำานวน
34,938 ล้้านบาท ล้ด้ล้ง 6.0% หรืือ 2,232 ล้้านบาท จากปีี
ก่อนโด้ยการืล้ด้ล้งส่วนใหญ่่ม่าจากการืล้ด้ล้งของรืายได้้จาก
การืด้ำาเนินงานธุุรืกิจ MIX (รืวม่ถึงรืายได้้ที�ล้ด้ล้งจากการื
ยกเล้ิกการืควบรืวม่งบการืเงินของ MACO โด้ยวีจีไอ) แล้ะ
ธุุรืกิจ MATCH ซ่้ง� เปี็นผล้ม่าจากการืแพัรื่รืะบาด้ของโควิด้-19
ตั้นที๊นจำากการุ๊ด้ำาเนินงานรุ๊วมล้ด้ล้งเช่่นเด้ียวกับรืายได้้จาก
การืด้ำาเนินงานที�ปีรืับติัวล้ด้ล้ง โด้ยล้ด้ล้ง 5.7% หรืือ 1,736
ล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็น 28,607 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจาก
การืล้ด้ล้งของติ้นทุนจากธุุรืกิจ MIX แล้ะธุุรืกิจ MATCH ทัง� นี�
กำาไรุ๊ขึ้ั�นตั้นจำากการุ๊ด้ำาเนินงาน (operating gross profit)
ล้ด้ล้ง 7.3% หรืือ 496 ล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็น 6,331
ล้้ า นบาท ส่ ง ผล้ให้ อั ติ รืากำา ไรืขั� น ติ้ น จากการืด้ำา เนิ น งาน
ปีี 2563/64 ปีรืับติัวล้ด้ล้งเล้็กน้อยเปี็น 18.1% จาก 18.4%
ในปีี 2562/63
กำาไรุ๊จำากรุ๊ายการุ๊ทีี�เกิด้ขึ้้�นเป็นปรุ๊ะจำำาก่อนค่่าเส่�อมรุ๊าค่า
ค่่าตััด้จำำาหน่าย ด้อกเบีี�ย แล้ะภาษีี (Recurring EBITDA)
จำานวน 8,800 ล้้านบาท ล้ด้ล้ง 8.7% หรืือ 841 ล้้านบาท
จากปีีก่อน โด้ยการืล้ด้ล้งส่วนใหญ่่เปี็นผล้ม่าจากส่วนแบ่ง
ขาด้ทุ น จากรืายการืที� เ กิ ด้ ข้� น เปี็ น ปีรืะจำา จากเงิ น ล้งทุ น
ในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่ จำานวน 530 ล้้านบาท (เทียบกับ
ส่ ว นแบ่ ง กำา ไรืรืายการืที� เ กิ ด้ ข้� น เปี็ น ปีรืะจำา จากเงิ น ล้งทุ น

ในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่ จำานวน 2,017 ล้้านบาทในปีี
2562/63) โด้ยการืเปีล้ี� ย นแปีล้งของส่ ว นแบ่ ง ขาด้ทุ น
จากรืายการืที�เ กิ ด้ ข้�น เปี็ น ปีรืะจำา ด้ั ง กล้่ า ว จำา นวน 2,547
ล้้านบาท ม่ีสาเหติุหล้ักม่าจากการืไม่่บันทึกกำาไรืจากการืที�
ยู ซ่ิติี� ขายหม่อช่ิติแล้นด้์ ซ่้�งถูกบันทึกไปีแล้้วในปีี 2562/63
รืวม่ถึงส่วนแบ่งกำาไรืจากเงินล้งทุนใน BTSGIF ที�ล้ด้ล้ง
อย่างไรืก็ด้ี การืล้ด้ล้งของ Recurring EBITDA บางส่วน
ถูกช่ด้เช่ยด้้วยการืเพัิ�ม่ข้�นของรืายได้้ด้อกเบี�ยรืับแล้ะรืายได้้
จากการืล้งทุน จำานวน 1,684 ล้้านบาท
อนึ�ง ส่วนแบ่งขาด้ทุนจากรืายการืที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำาจาก
เงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่ในปีี 2563/64 ไม่่รืวม่
(i) การืบั น ทึ ก การืด้้ อ ยค่ า ของสิ น ทรืั พั ย์ โ ด้ยยู ซ่ิ ติ�ี แล้ะ
(ii) กำาไรืพัิเศษัจาก IPO KEX โด้ยวีจีไอ
กำา ไรุ๊ส๊ ที ธุิ จำ ากรุ๊ายการุ๊ทีี� เ กิ ด้ ขึ้้� น เป็ น ปรุ๊ะจำำา 2 (หล้ั ง หั ก
ส่วนขึ้องผู้้้ถื่อห๊้นส่วนน้อย) หรุ๊ือ Recurring net profit
จำำานวน 3,738 ล้้านบีาที ล้ด้ล้ง 21.7% หรืือ 1,039 ล้้านบาท
จากปีีก่อน ม่ีปีัจจัยหล้ักม่าจากส่วนแบ่งขาด้ทุนจากรืายการืที�
เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำาจากเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้าแล้ะบรืิษััทรื่วม่
ด้ังทีก� ล้่าวไปีแล้้วข้างติ้น รืวม่ถึงไม่่ม่่ กี ารืบันทึกกำาไรืจากการืที�
ยู ซ่ิติ�ี ขายหม่อช่ิติแล้นด้์ ซ่้�งถูกบันทึกไปีแล้้วในปีี 2562/63

ผลกิารดำาเนิินิงานิต่ามส่่วนิงานิ
ธุุรกิิจ MOVE
รุ๊ายได้้จำากการุ๊ด้ำาเนินงานธุ๊รุ๊กิจำ
รุ๊ะบีบีขึ้นส่งมวล้ชนทีางรุ๊าง (พีันล้้านบีาที)
การุ๊พีัฒนาโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายใหม่ๆ
ส่วนติ่อขยายสายสีเขียวใหม่่3
สายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง4
เด้ินรุ๊ถืแล้ะซ่อมบีำารุ๊๊ง5
อ่�นๆ6
รุ๊วม

ปี 2563/64

% ขึ้องยอด้รุ๊วม

ปี 2562/63

25.3
6.0
19.4
5.3
0.7
31.4

81%
19%
62%
17%
2%
100%

25.1
8.2
16.9
3.8
0.4
29.3

% ขึ้องยอด้รุ๊วม % เปล้ี�ยนแปล้ง
(YoY)

รืายได้้จากการืให้บรืิการืติิด้ติั�งงานรืะบบแล้ะจากการืจัด้หารืถไฟฟ้าสำาหรืับโครืงการืรืถไฟฟ้าส่วนติ่อขยายสายสีเขียวใติ้แล้ะเหน่อ
รืายได้้งานก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง
5
รืายได้้จากการืให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุงโครืงการืรืถไฟฟ้าส่วนติ่อขยายสายสีเขียวแล้ะโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีทอง รืะยะที� 1
6
รืายได้้จากการืให้บรืิการืติิด้ติั�งงานรืะบบแล้ะจากการืจัด้หารืถไฟฟ้าสำาหรืับโครืงการืรืถไฟฟ้าโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีทอง รืะยะที� 1 แล้ะรืายได้้จากค่าโด้ยสารื BRT
3
4

86%
28%
58%
13%
1%
100%

(1)%
(27)%
14%
42%
(75)%
7%
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

ปี 2563/64 บีรุ๊ิษีัทีฯ มีรุ๊ายได้้จำากธุ๊รุ๊กิจำ MOVE จำำานวน
31,401 ล้้านบีาที เพีิ�มขึ้้�น 7.1% หรุ๊ือ 2,092 ล้้านบีาที
จำากปีกอ่ น ส่วนใหญ่่เปี็นผล้ม่าจากการืรืับรืูรื้ ายได้้เพัิม่� ข้น� จาก
(i) งานก่อสรุ๊้างโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีชมพี้แล้ะสีเหล้่อง
จำานวน 2.4 พัันล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็น 19.4 พัันล้้านบาท
แล้ะ (ii) การุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊เด้ินรุ๊ถืแล้ะซ่อมบีำารุ๊๊ง 42.2% หรืือ
1,582 ล้้านบาท จากปีีกอ่ น เปี็น 5,335 ล้้านบาท โด้ยการืเพัิม่� ข้น�
ของรืายได้้ด้งั กล้่าวส่วนใหญ่่ม่าจาก (a) การืเปีิด้ให้บรืิการืส่วน
ติ่อขยายสายสีเขียวเหน่อเติ็ม่รืูปีแบบ (จากสถานีหม่อช่ิติ ถึง
สถานีคูคติ; 16 สถานี รืะยะทาง 19.0 กม่.) ในเด้่อนธุันวาคม่
2563 แล้ะ (b) การืเพัิ�ม่ข้�นติาม่สัญ่ญ่าของค่าจ้างเด้ินรืถแล้ะ
ซ่่ อ ม่บำา รืุ ง ส่ ว นติ่ อ ขยายสายสี เ ขี ย วเด้ิ ม่ แล้ะส่ ว นติ่ อ ขยาย
สายสีเขียวใติ้ อย่างไรืก็ด้ี รุ๊ายได้้จำากการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊ตัิด้ตัั�ง
งานรุ๊ะบีบีแล้ะการุ๊จำั ด้ หารุ๊ถืไฟฟ้ า ขึ้บีวนใหม่ สำา หรุ๊ั บี
โค่รุ๊งการุ๊ส่วนตั่อขึ้ยายสายสีเขึ้ียว ล้ด้ล้งจำานวน 2.2 พัันล้้าน
บาท จากปีีกอ่ น เปี็น 6.0 พัันล้้านบาท เน่อ� งจากอยูใ่ นช่่วงท้าย
ของการืก่อสรื้าง
ติ้นทุนของธุุรืกิจรืะบบขนส่งม่วล้ช่นในปีีน�ีเพัิ�ม่ข้�นเช่่นเด้ียวกับ
รืายได้้ โด้ยเพัิ�ม่ข้�น 387 ล้้านบาท เปี็น 26,078 ล้้านบาท
เปี็นผล้ม่าจากการืบันทึกติ้นทุนจากงานก่อสรื้างโครืงการื
รืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสายสีเหล้่องที�เพัิ�ม่ข้�น
ด้อกเบีี�ยรุ๊ับีทีี�เกี�ยวกับีโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้า เพัิ�ม่ข้�น 39.6%
หรืือ 760 ล้้านบาท จากปีีกอ่ น เปี็น 2,680 ล้้านบาท ปีัจจัยหล้ัก
ม่าจากลู้ ก หนี� ท�ี เ กี� ย วกั บ การืให้ บ รืิ ก ารืติิ ด้ ติั� ง งานรืะบบ
แล้ะจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่สำาหรืับโครืงการืส่วนติ่อขยาย
สายสี เ ขี ย ว แล้ะลู้ ก หนี� ใ นโครืงการืรืถไฟฟ้ า สายสี ช่ ม่พัู
แล้ะสีเหล้่อง

รุ๊ายได้้จำากการุ๊ด้ำาเนินงานธุ๊รุ๊กิจำ MIX
(ล้้านบีาที)

ในปีี 2563/64 บรืิษััทฯ รืับรืู้ส่วนแบี่งกำาไรุ๊จำากเงินล้งที๊น
ใน BTSGIF จำานวน 235 ล้้านบาท ล้ด้ล้งอย่างม่ีนัยสำาคัญ่
72.3% หรืือ 614 ล้้านบาท จากปีีก่อน จากรืายได้้ค่าโด้ยสารื
ในส่วนของรืถไฟฟ้าสีเขียวสายหล้ักที�ปีรืับติัวล้ด้ล้ง 45.5%
หรืือ 3,099 ล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็น 3,715 ล้้านบาท ซ่้�งเปี็น
ผล้ม่าจากจำา นวนเที� ย วการืเด้ิ น ทางในปีี น�ีท�ี ล้ ด้ล้ง (ล้ด้ล้ง
47.3% จากปีีก่อน เปี็น 124.9 ล้้านเที�ยวคน) อันเน่�องม่าจาก
การืแพัรื่รืะบาด้ของโควิด้-19 อย่างไรืก็ด้ี การืล้ด้ล้งของรืายได้้
ค่าโด้ยสารืถูกช่ด้เช่ยด้้วยการืเพัิม่� ข้น� ของอัติรืาค่าโด้ยสารืเฉล้ีย�
ในปีีนท�ี �ี 2.5% จากปีีกอ่ น เปี็น 29.7 บาทติ่อเทีย� ว สาเหติุหล้ัก
เน่�องจากการืยกเล้ิกส่วนล้ด้ค่าโด้ยสารืสำาหรืับบัติรืเติิม่เงิน
ให้เท่ากับบัติรืรืายเที�ยว (Single Journey Card) ติั�งแติ่เด้่อน
เม่ษัายน 2563
ธุุรกิิจ MIX

รายได้้จากการด้ำาเนิินิงานิของธุุรกิจ MIX ในิปีี 2562/63
ได้้รวมรายได้้ของกลุุ่�ม MACO สำำาหรับระยะเวลุ่าตั้ั�งแตั้�เด้ือนิ
เมษายนิ 2562 ถึึงเด้ือนิมกราคม 2563 ซึ่่�งในิงบการเงินิ
จะปีรากฏสำ� ว นิของรายได้้ นิ้� ใ นิบรรทัั ด้ “กำา ไรสำำา หรั บ งวด้
จากการด้ำาเนิินิงานิทั้�ยกเลุ่ิก”
รืายได้้จากธุุรืกิจ MIX ในปีี 2563/64 จำานวน 2,614 ล้้านบาท
ล้ด้ล้ง 55.4% YoY เน่�องจากรืายได้้ที�ล้ด้ล้งจากการืยกเล้ิก
การืควบรืวม่งบการืเงิ น ของ MACO โด้ยวี จี ไ อ รืวม่ถึ ง
ผล้กรืะทบของการืแพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19

ปี 2563/64

% ขึ้องยอด้รุ๊วม

ปี 2562/63

1,535

59%

3,709

63%

(59%)

1,323

51%

2,101

36%

(37%)

ส่�อโฆษัณ์ากล้างแจ้ง

22

1%

1,239

21%

(98%)

ส่�อโฆษัณ์าในอาคารืสำานักงานแล้ะอ่�นๆ

190

7%

369

6%

(49%)

ธุ๊รุ๊กิจำบีรุ๊ิการุ๊ด้้านด้ิจำิทีัล้7

1,079

41%

2,157

37%

(50%)

รุ๊วม

2,614

100%

5,866

100%

(55%)

ส่�อโฆษีณานอกบี้าน
ส่�อโฆษัณ์าในรืะบบรืถไฟฟ้า

7

MOVE EBITDA margin ปีรืั บ ติั ว เพัิ� ม่ ข้� น เปี็ น 25.9%
จาก 21.6% ในปีี ก่ อ น ส่ ว นใหญ่่ ม่ าจากการืรืั บ รืู้ รื ายได้้
จากการืให้ บ รืิ ก ารืเด้ิ น รืถแล้ะซ่่ อ ม่บำา รืุ ง ที� เ พัิ� ม่ ข้� น รืวม่ถึ ง
การืเพัิ�ม่ข้�นของด้อกเบี�ยรืับที�เกี�ยวกับโครืงการืรืถไฟฟ้า

% ขึ้องยอด้รุ๊วม % เปล้ี�ยนแปล้ง
(YoY)

รืายได้้จากธุุรืกิจบรืิการืด้ิจิทัล้ ปีรืะกอบด้้วยรืายได้้ที�ม่าจาก 1. Rabbit Group 2. Trans.Ad Group ภายใติ้ MACO 3. VGI Digital Lab 4. Rabbit Rewards แล้ะ 5. บางกอก เพัย์เม่นติ์ โซ่ลู้ช่ันส์ (BPS)
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4.4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ธุ๊ รุ๊ กิ จำ ส่� อ โฆษีณานอกบี้ า น ซ่้� ง ปีรืะกอบด้้ ว ย ส่� อ โฆษัณ์า
ในรืะบบรืถไฟฟ้ า ส่� อ โฆษัณ์ากล้างแจ้ ง แล้ะส่� อ โฆษัณ์า
ในอาคารืสำานักงานแล้ะอ่�นๆ ม่ีรืายได้้คิด้เปี็นสัด้ส่วน 59%
ของรืายได้้รืวม่ของส่�อโฆษัณ์า หรืือ 1,535 ล้้านบาท ล้ด้ล้ง
58.6% หรืือ 2,174 ล้้านบาท จากปีีก่อน ปีัจจัยหล้ักม่าจาก
ผล้กรืะทบของการืแพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19
ธุ๊รุ๊กิจำบีรุ๊ิการุ๊ด้้านด้ิจำิทีัล้ ม่ีรืายได้้ 1,079 ล้้านบาท คิด้เปี็น
41% ของรืายได้้รืวม่ของส่อ� โฆษัณ์า ล้ด้ล้ง 50.0% หรืือ 1,079
ล้้านบาท จากปีีก่อน ส่วนใหญ่่เปี็นผล้ม่าจากการืล้ด้ล้งของ
ความ่ติ้องการืในการืใช่้จ่ายด้้านส่�อโฆษัณ์าแล้ะการืติล้าด้
ในส่� อ โฆษัณ์าออนไล้น์ รืวม่ถึ ง การืล้ด้ล้งของรืายได้้ จ าก
การืบรืิหารืโครืงการื อย่างไรืก็ด้ี การืล้ด้ล้งด้ังกล้่าวถูกช่ด้เช่ย
ด้้ ว ยรืายได้้ จ ากค่ า คอม่ม่ิ ช่ ช่ั น ของธุุ รื กิ จ ปีรืะกั น ภั ย แล้ะ
lead generation ที�เพัิ�ม่ข้�น
ตั้นที๊นจำากธุ๊รุ๊กิจำส่�อโฆษีณา ล้ด้ล้ง 45.3% หรืือ 1,248
ล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็น 1,509 ล้้านบาท ม่ีสาเหติุหล้ัก
ม่าจากการืล้ด้ล้งของฐานรืายได้้ธุุรืกิจส่�อโฆษัณ์านอกบ้าน
ทั� ง นี� จากการืที� วี จี ไ อ ยกเล้ิ ก การืควบรืวม่งบการืเงิ น
ของ MACO ซ่้�งม่ีผล้ติั�งแติ่วันที� 30 ม่กรืาคม่ 2563 ส่งผล้ให้
MACO ม่ี ก ารืเปีล้ี� ย นแปีล้งสถานะจากบรืิ ษัั ท ย่ อ ยเปี็ น
บรืิ ษัั ท รื่ ว ม่ของ วี จี ไ อแทน ด้ั ง นั� น รืายได้้ จ ากส่� อ โฆษัณ์า
กล้างแจ้งที� MACO ทำาการืบรืิหารืโด้ยติรืง รืวม่ถึงรืายได้้จาก
กลุ้่ม่ทรืานซ่์.แอด้ ที�บันทึกภายใติ้ธุุรืกิจบรืิการืด้้านด้ิจิทัล้
สำาหรืับปีี 2561/62 แล้ะปีี 2562/63 จะถูกปีรืับปีรืุงออกจาก
งบกำาไรืขาด้ทุนของวีจีไอ ทั�งนี� วีจีไอ จะรืับรืู้เพัียงส่วนแบ่งกำาไรื
(ขาด้ทุน) จากเงินล้งทุนใน MACO

ธุุรกิิจ MATCH

รืายได้้จากธุุรืกิจ MATCH ในปีี 2563/64 จำานวน 923 ล้้านบาท
ล้ด้ล้งอย่างม่ีนยั สำาคัญ่ 53.7% หรืือ 1,072 ล้้านบาท จากปีีกอ่ น
เปี็นผล้ม่าจากการืล้ด้ล้งของรืายได้้จากความ่รื่วม่ม่่อในธุุรืกิจ
อสังหารืิม่ทรืัพัย์แล้ะธุุรืกิจก่อสรื้าง โด้ยม่ีปีัจจัยหล้ักม่าจาก
การืล้ด้ล้งของรืายได้้จากการืก่อสรื้างของบรืิษััท เอช่เอช่ที
คอนสติรืัคช่ั�น จำากัด้ แล้ะรืายได้้อสังหารืิม่ทรืัพัย์เช่ิงพัาณ์ิช่ย์
ทีล้� ด้ล้ง ในขณ์ะทีติ� น้ ทุนจากการืด้ำาเนินงานล้ด้ล้งเช่่นเด้ียวกัน
โด้ยล้ด้ล้ง 46.2% หรืือ 875 ล้้านบาท จากปีีก่อน เปี็น
1,020 ล้้านบาท
ในปีี 2563/64 บรืิษััทฯ รืับรืู้ส่วนแบ่งขาด้ทุนจาก ยู ซ่ิติ�ี
(บรืิษััทรื่วม่ของบรืิษััทฯ) จำานวน 2,098 ล้้านบาท (เทียบกับ
ส่วนแบ่งกำาไรื จำานวน 1,152 ล้้านบาท ในปีีกอ่ น) สาเหติุหล้ัก
ม่าจาก
(i) การืบันทึกการืด้้อยค่าของสินทรืัพัย์โด้ยยู ซ่ิติ�ี จำานวน 1,429
ล้้านบาท
(ii) ไม่่ม่ีการืบันทึกกำาไรืจากการืขายหม่อช่ิติแล้นด้์ จำานวน
1,118 ล้้านบาท ทีเ� คยบันทึกไปีแล้้วในปีี 2562/63
(iii) การืล้ด้ล้งของผล้การืด้ำาเนินงานของธุุรืกิจโรืงแรืม่ซ่้ง� เปี็นผล้
ม่าจากการืแพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19
อย่างไรืก็ด้ี การืล้ด้ล้งบางส่วนถูกช่ด้เช่ยด้้วย (iv) การืบันทึก
กำาไรืจากการืที�ยู ซ่ิติี� จำาหน่ายหุน้ สาม่ัญ่ทั�งหม่ด้ในบรืิษััทรื่วม่
ทุนจำานวน 9 บรืิษััท ให้แก่แสนสิรืิในเด้่อนพัฤศจิกายน 2563

ฐานิะทางกิารเงิ นิ

(หน่วย: ล้้านบาท)

173,100
22,398
150,702
31 ม่ี.ค. 63
สินทรัพย์หมุนเวียน

212,062
14,157
197,905

31 ม่ี.ค. 64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

212,062
32,260

173,100
32,915

103,765

72,940
67,245

76,037

31 ม่ี.ค. 63

31 ม่ี.ค. 64

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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สินทีรุ๊ัพีย์รุ๊วม ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 จำานวน 212,062
ล้้านบาท เพัิ�ม่ข้�น 38,962 ล้้านบาท หรืือ 22.5% จากวันที� 31
ม่ีนาคม่ 2563 ส่วนใหญ่่เปี็นผล้ม่าจากการืเพัิ�ม่ข้�นของ
(i) สินทรืัพัย์ทางการืเงินอ่น� แล้ะสินทรืัพัย์สทิ ธุิการืใช่้ จำานวน
24,033 ล้้านบาท จากการืปีรืับใช่้ม่าติรืฐานการืรืายงาน
ทางการืเงินฉบับที� 9 แล้ะฉบับที� 16 (TFRS 9 & TFRS 16)
(ii) ลู้กหนีท� ย�ี งั ไม่่ถงึ กำาหนด้ช่ำารืะแล้ะลู้กหนีท� จ�ี ะถึงกำาหนด้ช่ำารืะ
ในอนาคติภายใติ้ สัญ่ ญ่ากั บ หน่ ว ยงานของรืั ฐ จำา นวน
15,733 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่จาก (a) งานก่อสรื้างโครืงการื
รืถไฟฟ้ า สายสี ช่ ม่พัู แ ล้ะสี เ หล้่ อ ง รืวม่ถึ ง ด้อกเบี�ย รืั บ ที�
เกีย� วกับลู้กหนีท� ย�ี งั ไม่่ถงึ กำาหนด้ช่ำารืะของทัง� สองโครืงการื
ด้ังกล้่าว (b) งานจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่ รืวม่ถึงด้อกเบีย� รืับ
ทีเ� กีย� วกับการืจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่สาำ หรืับโครืงการืส่วน
ติ่อขยายสายสีเขียวแล้ะ (c) ลู้กหนี�ภายใติ้สัญ่ญ่าการื
ให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุง
(iii) ติ้นทุนโครืงการืรืถไฟฟ้า จำานวน 12,267 ล้้านบาท จากการื
ก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง
(iv) ลู้กหนี�แล้ะด้อกเบี�ยค้างรืับแล้ะรืายได้้ค้างรืับภายใติ้สัญ่ญ่า
ซ่ือ� ขายพัรื้อม่ติิด้ติัง� รืะบบการืเด้ินรืถสำาหรืับโครืงการืรืถไฟฟ้า
ส่วนติ่อขยายสาย สีเขียวจำานวน 6,016 ล้้านบาท
(v) สินทรืัพัย์ทจ�ี ด้ั ปีรืะเภทเปี็นสินทรืัพัย์ทถ�ี อ่ ไว้เพั่อ� ขาย จำานวน
4,086 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจากทีด้� นิ ทีปี� รืะด้ิษัฐ์ม่นูธุรืรืม่
(vi) ลู้กหนีจ� ากการืขายทีด้� นิ จำานวน 1,815 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่
ม่าจากการืขายทีด้� นิ ทีธุ� นาซ่ิติ�ี
อย่างไรืก็ด้ี การืเพัิม่� ข้น� บางส่วนถูกหักกล้บกับ การืล้ด้ล้งของ
(i) เงินล้งทุนช่ั�วครืาว เงินล้งทุนในติรืาสารือนุพัันธุ์ แล้ะเงิน
ล้งทุนรืะยะยาวอ่�น จำานวน 20,702 ล้้านบาท จากการื
ปีรืับใช่้ม่าติรืฐานการืรืายงานทางการืเงินฉบับที� 9 (TFRS 9)
(ii) ลู้ ก หนี�ก ารืค้ า แล้ะลู้ ก หนี�อ�่น จำา นวน 5,693 ล้้ า นบาท
ส่วนใหญ่่ม่าจากเงินสด้รืับงวด้สุด้ท้ายจากการืขายที�ด้ิน
เบย์วอเติอรื์
หนี�สินรุ๊วม ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 เพัิ�ม่ข้�น 28.5%
หรืือ 30,170 ล้้านบาท เปี็นจำานวน 136,025 ล้้านบาท จาก
ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 ส่วนใหญ่่ม่าจาก การืเพัิ�ม่ข้�นของ
(i) เงินกู้ย่ม่รืะยะยาวจากสถาบันการืเงิน จำานวน 20,121
ล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจากการืเบิกเงินกูย้ ม่่ สำาหรืับโครืงการื
รืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

(ii) หนี�สินทางการืเงิน แล้ะหนี�สินติาม่สัญ่ญ่าเช่่า จำานวน
5,031 ล้้านบาท จากการืปีรืับใช่้ม่าติรืฐานการืรืายงาน
ทางการืเงินฉบับที� 9 แล้ะฉบับที� 16 (TFRS 9 แล้ะ
TFRS 16)
(iii) หุน้ กู้รืะยะยาวสุทธุิ จำานวน 3,549 ล้้านบาท จากการืเสนอ
ขายหุน้ กูเ้ พั่อ� อนุรืกั ษั์สงิ� แวด้ล้้อม่ จำานวน 8.6 พัันล้้านบาท
ในเด้่อนพัฤศจิกายน 2563 หักกล้บกับการืช่ำารืะค่นหุ้นกู้
ชุ่ด้ที� 1 ในเด้่อนกันยายน 2563 จำานวน 3.6 พัันล้้านบาท
ของหุ้นกู้รืะยะยาว จำานวน 9.5 พัันล้้านบาท ในเด้่อน
กันยายน 2561 รืวม่ถึงการืช่ำารืะค่นหุ้นกู้ชุ่ด้ที� 1 ในเด้่อน
ธุันวาคม่ 2563 จำานวน 1.5 พัันล้้านบาท ของหุน้ กูรื้ ะยะยาว
จำานวน 7.0 พัันล้้านบาท ในเด้่อนธุันวาคม่ 2560
อย่างไรืก็ด้ี การืเพัิ�ม่ข้�นบางส่วนถูกหักกล้บกับ การืล้ด้ล้ง
ของเจ้าหนี�การืค้าแล้ะเจ้าหนี�อ่�น จำานวน 2,044 ล้้านบาท
ส่วนขึ้องผู้้้ถื่อห๊้น เพัิ�ม่ข้�น 8,792 ล้้านบาท จาก ณ์ วันที� 31
ม่ีนาคม่ 2563 หรืือคิด้เปี็นการืเพัิ�ม่ข้�น 13.1% จากปีีก่อน
เปี็น 76,037 ล้้านบาท โด้ยปีัจจัยหล้ักม่าจากการืเพัิม่� ข้น� ของ
(i) ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการืเปีล้ี� ย นแปีล้งสั ด้ ส่ ว นการืถ่ อ หุ้ น
ในบรืิษััทย่อย แล้ะส่วนของผู้ม่ีส่วนได้้เสียที�ไม่่ม่ีอำานาจ
ควบคุม่ในบรืิษัทั ย่อย จำานวน 4,239 ล้้านบาท แล้ะ 3,553
ล้้านบาท ติาม่ล้ำาด้ับ ส่วนใหญ่่ม่าจากการืล้ด้สัด้ส่วนการื
ถ่อหุ้นของบรืิษััทในวีจีไอ (จาก 66.79% เปี็น 51.61%)
(ii) องค์ปีรืะกอบอ่น� ของส่วนของผูถ้ อ่ หุน้ จำานวน 2,261 ล้้านบาท
อย่างไรืก็ด้ี การืเพัิ�ม่ข้�นของส่วนผู้ถ่อหุ้นถูกหักกล้บบางส่วน
ด้้ ว ยการืล้ด้ล้งของกำา ไรืสะสม่ จำา นวน 1,349 ล้้ า นบาท
ส่ ว นใหญ่่ เ ปี็ น ผล้ม่าจากการืจ่ า ยเงิ น ปีั น ผล้พัิ เ ศษัในเด้่ อ น
พัฤษัภาคม่ 2563, การืจ่ายเงินปีันผล้ปีรืะจำาปีี 2562/63
ซ่้ง� จ่ายในเด้่อนสิงหาคม่ 2563 แล้ะการืจ่ายเงินปีันผล้รืะหว่าง
กาล้ปีรืะจำาปีี 2563/64 ซ่้�งจ่ายในเด้่อนกุม่ภาพัันธุ์ 2564
ทั�งนี� ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม่ 2564 บรืิษััทฯ ม่ีหุ้นสาม่ัญ่ที�
ออกจำาหน่ายแล้้วทัง� หม่ด้จำานวน 13,161.1 ล้้านหุน้ (13,154.3
ล้้านหุ้น ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563) แล้ะม่ีอัติรืาผล้ติอบแทน
ติ่อส่วนของผู้ถ่อหุ้นในปีี 2563/64 อยู่ท�ี 7.5% เทียบกับ
14.8% ในปีี 2562/63
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กิระแส่เงินิส่ด

ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 บรืิษััทฯ ม่ีเงินสด้แล้ะรุ๊ายการุ๊
เทีียบีเที่าเงินสด้ จำานวน 3,829 ล้้านบาท เพัิ�ม่ข้�น 18.7%
หรืือ 603 ล้้านบาท จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 บรืิษััทฯ
ม่ีเงินสด้ใช่้ไปีในกิจกรืรืม่ด้ำาเนินงาน จำานวน 14,198 ล้้านบาท
(เทียบกับเงินสด้ใช่้ไปีในกิจกรืรืม่ด้ำาเนินงาน จำานวน 10,461
ล้้านบาท ในปีี 2562/63) รืายการืหล้ักม่าจากการืบันทึกกำาไรื
ก่อนภาษัี จำานวน 7,286 ล้้านบาท หักกล้บด้้วย (i) รืายการื
ที�ไม่่ใช่่เงินสด้ปีรืับกรืะทบยอด้กำาไรืก่อนภาษัี ให้เปี็นเงินสด้
จำา นวน 2,112 ล้้ า นบาท แล้ะ (ii) การืล้ด้ล้งสุ ท ธุิ ข อง
เงินทุนหมุ่นเวีย น จำานวน 19,372 ล้้านบาท ซ่้�งรืวม่ถึง
(a) เงินล้งทุนสำาหรืับค่าก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะ
สีเหล้่อง จำานวน 7.8 พัันล้้านบาท แล้ะ (b) เงินล้งทุนสำาหรืับ
การืจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่แล้ะติิด้ติั�งรืะบบรืถไฟฟ้าแล้ะ
เครืือ� งกล้ สำาหรืับส่วนติ่อขยายสายสีเขียว จำานวน 4.2 พัันล้้านบาท
หล้ังจากทีบ� รืิษัทั ฯ จ่ายภาษัีเงินได้้สทุ ธุิ จำานวน 2,405 ล้้านบาท
(1,433 ล้้านบาท ในปีี 2562/63) แล้ะจ่ายด้อกเบี�ยสุทธุิ
จำานวน 3,110 ล้้านบาท (2,214 ล้้านบาท ในปีี 2562/63)
ทำาให้บรืิษััทฯ ม่ีเงินส๊ทีธุิใช้ไปในกิจำกรุ๊รุ๊มด้ำาเนินงาน จำานวน
19,712 ล้้านบาท
ส่วนของเงินสด้ส๊ทีธุิใช้ไปในกิจำกรุ๊รุ๊มล้งที๊น จำานวน 6,350
ล้้ า นบาท รืายการืหล้ั ก ม่าจาก (i) เงิ น ล้งทุ น สุ ท ธุิ สำา หรืั บ
ค่าก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง จำานวน 11.7
พัันล้้านบาท (ii) เงินสด้จ่ายสุทธุิเพั่�อซ่ื�อเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อย
จำานวน 4.4 พัันล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจากการืซ่ื�อหม่อช่ิติแล้นด้์
(iii) เงินสด้จ่ายสุทธุิเพั่�อซ่ื�อเงินล้งทุนในบรืิษััทรื่วม่ จำานวน
2.3 พัันล้้านบาท ส่วนใหญ่่เปี็นเงินล้งทุนในเคอรืี� เอ็กซ่์เพัรืส
แล้ะ บรืิษััท อู่ติะเภา อินเติอรื์เนช่ั�นแนล้ เอวิเอช่ั�น จำากัด้
(iv) เงินสด้จ่ายซ่ือ� เงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า จำานวน 0.8 พัันล้้านบาท

ส่ ว นใหญ่่ เ ปี็ น เงิ น ล้งทุ น ในบรืิ ษัั ท บี จี เ อสอารื์ 6 จำา กั ด้
แล้ะบรืิษััท บีจีเอสอารื์ 81 จำากัด้ (โครืงการืทางหล้วงพัิเศษั
รืะหว่างเม่่อง) ซ่้�งถูกล้ด้ทอนบางส่วนด้้วย (v) เงินสด้รืับสุทธุิ
จากการืขายเงินล้งทุนในสินทรืัพัย์ทางการืเงิน จำานวน 5.9
พัันล้้านบาท (vi) เงินสด้รืับช่ำารืะลู้กหนี�จากการืขายเงินล้งทุน
ในการืรื่วม่ค้า จำานวน 5.4 พัันล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจาก
เงิ น สด้รืั บ งวด้สุ ด้ ท้ า ยจากการืขายที� ด้ิ น เบย์ ว อเติอรื์
(vii) เงิ นสด้รืั บ จากเงิ นค่ น ทุ นของเงิ น ล้งทุ นในบรืิ ษััท รื่ว ม่
จำา นวน 0.8 พัั น ล้้ า นบาท ส่ ว นใหญ่่ ม่ าจากการืจ่ า ยเงิ น
ค่นทุนของ BTSGIF แล้ะ (viii) เงินปีันผล้รืับ จำานวน 0.7
พัันล้้านบาท
ส่วนของเงินสด้ส๊ทีธุิจำากกิจำกรุ๊รุ๊มจำัด้หาเงิน จำานวน 26,686
ล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจาก (i) การืเพัิ�ม่ข้�นสุทธุิของเงินกู้ย่ม่
รืะยะยาวจากสถาบันการืเงิน จำานวน 20.2 พัันล้้านบาท
ส่วนใหญ่่ม่าจากการืเบิกเงินกู้ย่ม่สำาหรืับโครืงการืรืถไฟฟ้า
สายสี ช่ ม่พัู แ ล้ะสี เ หล้่ อ ง (ii) เงิ น สด้รืั บ สุ ท ธุิ จ ากการืขาย
เงินล้งทุนในบรืิษััทย่อย จำานวน 7.8 พัันล้้านบาท ส่วนใหญ่่
ม่าจากการืจำาหน่ายหุน้ วีจไี อ (iii) การืเพัิม่� ข้น� สุทธุิของหุน้ กูรื้ ะยะยาว
จำานวน 3.6 พัันล้้านบาท จากการืเสนอขายหุ้นกู้เพั่�ออนุรืักษั์
สิ�งแวด้ล้้อม่ จำานวน 8.6 พัันล้้านบาท ในเด้่อนพัฤศจิกายน
2563 หักกล้บกับการืช่ำารืะค่นหุ้นกู้ชุ่ด้ที� 1 ในเด้่อนกันยายน
2563 จำานวน 3.6 พัันล้้านบาท ของหุน้ กู้รืะยะยาว จำานวน
9.5 พัันล้้านบาท ในเด้่อนกันยายน 2561 รืวม่ถึงการืช่ำารืะค่น
หุน้ กู้ชุ่ด้ที� 1 ในเด้่อนธุันวาคม่ 2563 จำานวน 1.5 พัันล้้านบาท
ของหุน้ กู้รืะยะยาว จำานวน 7.0 พัันล้้านบาท ในเด้่อนธุันวาคม่
2560 อย่างไรืก็ด้ี เงินสด้สุทธุิจากกิจกรืรืม่จัด้หาเงินบางส่วน
ถู ก หั ก กล้บกั บ การืจ่ า ยเงิ น ปีั น ผล้ของบรืิ ษัั ท ฯ จำา นวน
5.9 พัันล้้านบาท

กิารเคล่�อนิไหวของกิระแส่เงินิส่ดส่ำาหรับส่ิ�นิสุ่ด วันิท่� 31 ม่นิาคม 2564
3,226

(19,712)1

(ล้้านบาท)

26,686

(21)

3,8293

เงินสดจาก
การจัดหาเงิน

อื่น ๆ

เงินสดปลายงวด
(31 มีนาคม 2564)

(6,350)2

เงินสดต้นงวด
(31 มีนาคม 2563)

เงินสดใช้ไปในการ
ดำาเนินงาน

เงินสดใช้ไปในการ
การลงทุน

เงินสด้สุทธุิใช่้ไปีในกิจกรืรืม่ด้ำาเนินงาน หล้ังจ่าย
• ภาษัีเงินได้้สุทธุิ จำานวน 2,405 ล้้านบาท
• ด้อกเบี�ยสุทธุิ จำานวน 3,110 ล้้านบาท
• เงินล้งทุนสุทธุิสำาหรืับค่าก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง จำานวน 7.8 พัันล้้านบาท
• เงินล้งทุนสุทธุิสำาหรืับการืจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่แล้ะติิด้ติั�งรืะบบรืถไฟฟ้าแล้ะเครืื�องกล้ สำาหรืับส่วนติ่อขยายสายสีเขียว จำานวน 4.2 พัันล้้านบาท
2
เงินสด้สุทธุิใช่้ไปีในกิจกรืรืม่ล้งทุน รืวม่เงินล้งทุนสุทธุิสำาหรืับค่าก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง จำานวน 11.7 พัันล้้านบาท
3
ไม่่รืวม่เงินล้งทุนที�ม่ีสภาพัคล้่อง จำานวน 12.5 พัันล้้านบาท
1
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

อัต่ราส่่วนิทางกิารเงินิท่�ส่ำาคัญ
ค่วามสามารุ๊ถืในการุ๊ทีำากำาไรุ๊

ปี 2563/64

ปี 2562/63A

ปี 2561/62

อัติรืาส่วนกำาไรืจากการืด้ำาเนินงานขั�นติ้นติ่อยอด้ขาย (%)

18.1%

18.4%

12.8%

อัติรืากำาไรืสุทธุิจากรืายการืที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำา (%)B

9.6%

11.3%

6.6%

อัติรืากำาไรืสุทธุิ (%)C

10.8%

18.4%

5.9%

2.8%

5.6%

2.8%

7.5%

14.8%

7.2%

0.44x

0.68x

0.47x

อัติรืาส่วนหนี�สินที�ม่ีภารืะด้อกเบี�ย ติ่อส่วนของผู้ถ่อหุ้น

1.49x

1.32x

1.39x

อัติรืาส่วนหนี�สินสุทธุิ (adjusted)F ติ่อทุน

1.28x

1.05x

1.03x

อัติรืาส่วนหนีส� นิ สุทธุิ (adjusted)F ติ่อกำาไรืก่อนหักด้อกเบีย� ภาษัี แล้ะค่าเส่อ� ม่ ที�
เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำา

11.04x

7.35x

7.43x

ความ่สาม่ารืถในการืช่ำารืะด้อกเบี�ยG

3.51x

4.27x

4.38x

กำาไรืติ่อหุ้นขั�นพั่�นฐาน (บาท)

0.35

0.65

0.24

มู่ล้ค่าติาม่บัญ่ช่ีติ่อหุ้น (บาท)

5.78

5.32

4.42

อัติรืาผล้ติอบแทนติ่อสินทรืัพัย์ (%)D
อัติรืาผล้ติอบแทนติ่อส่วนของผู้ถ่อหุ้น (%)

E

ส่ภาพคล่อง (เท่า)

อัติรืาส่วนเงินทุนหมุ่นเวียน
ความส่ามารถในิกิารชำาระหนิ่� (เท่า)

อัต่ราส่่วนิต่่อหุ้นิ H

หม่ายเหติุ :
A
รืวม่ผล้การืด้ำาเนินงานจากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก
B
คำานวณ์จากกำาไรืจากรืายการืที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำาก่อนหักภาษัี / รืายได้้ทั�งหม่ด้ที�เกิด้ข้�นเปี็นปีรืะจำา
C
คำานวณ์จากกำาไรืสุทธุิทางบัญ่ช่ี (หล้ังหักส่วนของผู้ม่ีส่วนได้้เสียที�ไม่่ม่ีอำานาจควบคุม่ของบรืิษััทย่อย) / รืายได้้ทั�งหม่ด้ทางบัญ่ช่ี
D
คำานวณ์จากกำาไรืสุทธุิทางบัญ่ช่ี / สินทรืัพัย์รืวม่เฉล้ี�ย
E
คำานวณ์จากกำาไรืสุทธุิทางบัญ่ช่ี / ส่วนของผู้ถ่อหุ้นรืวม่เฉล้ี�ย
F
คำานวณ์จากหนี�สินที�ม่ีภารืะด้อกเบี�ยจ่ายหักเงินสด้แล้ะรืายการืเทียบเท่าเงินสด้ เงินล้งทุนที�ม่ีสภาพัคล้่อง แล้ะเงินสด้รือรืับค่นจากสำานักหักบัญ่ช่ี – ค่าหุ้นบรืิษััทย่อย
G
คำานวณ์จากกำาไรืจากการืด้ำาเนินงานก่อนหักด้อกเบี�ย ภาษัี แล้ะค่าเส่�อม่ / ค่าใช่้จ่ายทางการืเงิน
H
คำานวณ์จากจำานวนหุน้ สาม่ัญ่ถัวเฉล้ี�ย ณ์ มู่ล้ค่าที�ติรืาไว้ ที� 4.0 บาท ติ่อหุ้น
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กิารประเมินิผลกิารดำาเนิินิงานิเท่ยบกิับเป้าหมายปี 2563/64
ธุ๊รุ๊กิจำ MOVE (ธุ๊รุ๊กิจำรุ๊ะบีบีขึ้นส่งมวล้ชนทีางรุ๊าง)

เป้าหมาย

ผู้ล้การุ๊ด้ำาเนินงาน

รุ๊ายได้้งานก่อสรุ๊้างโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีชมพี้แล้ะสีเหล้่อง
แม่้จะเผช่ิญ่กับความ่ย่ด้เย่�อในการืแพัรื่รืะบาด้ของโรืคโควิด้-19 บรืิษััทฯ ยังคงรืับรืู้รืายได้้
จากงานก่อสรื้างโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง จำานวน 19.4 พัันล้้านบาท ในปีี
2563/64
รุ๊ายได้้ จำ ากการุ๊ตัิ ด้ ตัั� ง รุ๊ะบีบีแล้ะจำั ด้ หารุ๊ถืไฟฟ้ า ขึ้บีวนใหม่ สำา หรุ๊ั บี ส่ ว นตั่ อ ขึ้ยาย
สายสีเขึ้ียว
รืายได้้จากการืติิด้ติั�งรืะบบแล้ะจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่สำาหรืับส่วนติ่อขยายสายสีเขียว
ในปีีน�สี าม่ารืถบรืรืลุ้เปี้าหม่ายที�ติั�งไว้ 6.0 พัันล้้านบาท

20.0 พัันล้้านบาท

19.4 พีันล้้านบีาที
นิ้อยกว�าคาด้การณ์์
เลุ่็กนิ้อย

6.0 พัันล้้านบาท

6.0 พีันล้้านบีาที
บรรลุุ่เปี้าหมาย

รุ๊ายได้้ด้อกเบีี�ยรุ๊ับีทีี�เกี�ยวกับีโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้า
บรืิษััทฯ ยังรืับรืู้รืายได้้ด้อกเบี�ยรืับที�เกี�ยวกับโครืงการืรืถไฟฟ้า จำานวน 2.7 พัันล้้านบาท
ในปีี 2563/64 ม่ากกว่าเปี้าหม่ายที�คาด้การืณ์์ไว้
รุ๊ายได้้จำากการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊เด้ินรุ๊ถืแล้ะซ่อมบีำารุ๊๊ง
รืายได้้จากการืให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุง เพัิ�ม่ข้�น 42.2% หรืือ 1.6 พัันล้้านบาท
เปี็น 5.3 พัันล้้านบาท เกินจากเปี้าหม่ายที�คาด้การืณ์์ไว้ของปีีน�ี ส่วนใหญ่่เปี็นผล้ม่าจาก
(i) การืเปีิด้ให้บรืิการืรืถไฟฟ้าส่วนติ่อขยายสายสีเขียว (หม่อช่ิติ – คูคติ จำานวน 16 สถานี
รืะยะทาง 19.0 กิโล้เม่ติรื) เม่่�อเด้่อนธุันวาคม่ 2563 แล้ะ (ii) การืเพัิ�ม่ข้�นติาม่สัญ่ญ่า
ค่าจ้างเด้ินแล้ะซ่่อม่บำารืุงส่วนติ่อขยายสายสีเขียวเด้ิม่ แล้ะส่วนติ่อขยายสายสีเขียวใติ้

2.6 พัันล้้านบาท

2.7 พีันล้้านบีาที
มากกว�าทั้�คาด้การณ์์ไว้

5.2 พัันล้้านบาท

5.3 พีันล้้านบีาที
มากกว�าทั้�คาด้การณ์์ไว้

แนิวโนิ้มธุุรกิิจปี 2564/65
ธุ๊รุ๊กิจำ MOVE (ธุ๊รุ๊กิจำรุ๊ะบีบีขึ้นส่งมวล้ชนทีางรุ๊าง)

เป้าหมาย

รุ๊ายได้้งานก่อสรุ๊้างโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้าสายสีชมพี้แล้ะสีเหล้่อง
บรืิษััทฯ คาด้ว่าในปีีนี�จะรืับรืู้รืายได้้จากงานก่อสรื้างรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสายสีเหล้่อง จำานวน 14 พัันล้้านบาท
รุ๊ายได้้จำากการุ๊ตัิด้ตัั�งรุ๊ะบีบีแล้ะจำัด้หารุ๊ถืไฟฟ้าขึ้บีวนใหม่สำาหรุ๊ับีส่วนตั่อขึ้ยายสายสีเขึ้ียว
คาด้การืณ์์รืายได้้จากงานการืติิด้ติั�งรืะบบแล้ะจัด้หารืถไฟฟ้าขบวนใหม่่สำาหรืับส่วนติ่อขยายสายสีเขียว จำานวน
1 พัั น ล้้ า นบาท ทั� ง นี� คาด้การืณ์์ รื ายได้้ สำา หรืั บ ปีี 2564/65 ล้ด้ล้งจากปีี ก่ อ นหน้ า เน่� อ งจากอยู่ ใ นช่่ ว งท้ า ย
ของการืก่อสรื้าง

14 พัันล้้านบาท

รุ๊ายได้้ด้อกเบีี�ยรุ๊ับีทีี�เกี�ยวกับีโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้า
ในปีี 2564/65 บรืิษััทฯ ยังคาด้การืณ์์รืับรืู้รืายได้้ด้อกเบี�ยรืับที�เกี�ยวกับโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนติ่อขยาย
สายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง จำานวน 3.3 พัันล้้านบาท
รุ๊ายได้้จำากการุ๊ให้บีรุ๊ิการุ๊เด้ินรุ๊ถืแล้ะซ่อมบีำารุ๊๊ง
คาด้การืณ์์รืายได้้จากการืให้บรืิการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุง ในปีี 2564/65 เพัิ�ม่ข้�น 21% เปี็น 6.3 พัันล้้านบาท
ปีัจจัยหล้ักม่าจากการืเปีิด้ให้บรืิการืรืถไฟฟ้าสายสีเขียวเหน่อเติ็ม่รืูปีแบบ (จำานวน 16 สถานี รืะยะทาง 19 กิโล้เม่ติรื)
เม่่�อเด้่อนธุันวาคม่ 2563 แล้ะการืเพัิ�ม่ข้�นติาม่สัญ่ญ่าค่าจ้างเด้ินแล้ะซ่่อม่บำารืุงของส่วนติ่อขยายสายสีเขียว

3.3 พัันล้้านบาท

ธุ๊รุ๊กิจำ MIX (วีจำีไอ)

1 พัันล้้านบาท

6.3 พัันล้้านบาท

เป้าหมาย

แม่้ว่าภาวะเศรืษัฐกิจในปีรืะเทศไทยได้้ม่ีการืหด้ติัวอย่างรืุนแรืงในช่่วงปีีที�ผ่านม่า อย่างไรืก็ติาม่ในปีี 2564 3.5 – 4.0 พัันล้้านบาท
ธุนาคารืแห่งปีรืะเทศไทยคาด้ว่าผล้ผล้ิติม่วล้รืวม่ปีรืะช่าช่าติิ (GDP) จะยังคงขยายติัว โด้ยได้้รืับแรืงสนับสนุน
(รืายได้้ของวีจีไอ)
ด้้านม่าติรืการืกรืะติุ้นเศรืษัฐกิจของของภาครืัฐ รืวม่ถึงแผนการืกรืะจายวัคซ่ีนปี้องกันโรืค COVID-19 ติล้อด้ทั�งปีีน�ี
15 – 25%
ขณ์ะที� ส ถานการืณ์์ ด้ั ง กล้่ า วม่ี แ นวโน้ ม่ ที� ด้ี ข้� น วี จี ไ อติั� ง เปี้ า หม่ายรืายได้้ รื วม่อยู่ ที� 3.5 – 4.0 พัั น ล้้ า นบาท (อัติรืากำาไรืสุทธุิของวีจีไอ)
แล้ะม่ีอัติรืากำาไรืสุทธุิอยู่ในช่่วง 15 – 25%
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

ฐานิะกิารเงินิและผลกิารดำาเนิินิงานิท่�ส่ำาคัญย้อนิหลัง 3 ปี

การืวิเครืาะห์ฐานะทางการืเงินแล้ะผล้การืด้ำาเนินงานที�สาำ คัญ่ในส่วนนี� ควรือ่านคู่กับงบการืเงินสำาหรืับปีี 2563/64 งบการืเงิน
สำาหรืับปีี 2562/63 แล้ะงบการืเงินสำาหรืับปีี 2561/62 พัรื้อม่ทัง� หม่ายเหติุปีรืะกอบงบการืเงินสำาหรืับงวด้นัน� ๆ
งบแส่ดงฐานิะกิารเงินิ
หน่วย : ล้้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม ณ วันทีี� 31 มีนาค่ม
2564

สินทีรุ๊ัพีย์
สินทรืัพัย์หมุ่นเวียน
เงินสด้แล้ะรืายการืเทียบเท่าเงินสด้
3,828.9
ลู้กหนีจ� ากการืใช่้สทิ ธุิติาม่ใบสำาคัญ่แสด้งสิทธุิทจ�ี ะซ่ือ� หุน้ สาม่ัญ่
เงินล้งทุนช่ัว� ครืาว
เงินล้งทุนในติรืาสารือนุพันั ธุ์
เงินฝากธุนาคารืสำาหรืับเงินรืับล้่วงหน้าจากผูถ้ อ่ บัติรื
558.7
ลู้กหนีก� ารืค้าแล้ะลู้กหนีอ� น�่
957.3
ลู้กหนีภ� ายใติ้สญ่
ั ญ่ากับหน่วยงานของรืัฐ
16.2
ลู้กหนีท� จ�ี ะถึงกำาหนด้ช่ำารืะในอนาคติภายใติ้สญ่
ั ญ่ากับหน่วยงานของรืัฐ
23.8
ลู้กหนีภ� ายใติ้สญ่
ั ญ่าซ่ือ� ขายพัรื้อม่ติิด้ติัง� รืะบบเด้ินรืถ
167.5
รืายได้้คา้ งรืับ
206.6
เงินให้กยู้ ม่่ รืะยะสัน� แก่กจิ การืทีเ� กีย� วข้องกัน
2.5
เงินให้กยู้ ม่่ รืะยะยาวแก่กจิ การืทีเ� กีย� วข้องกันทีถ� งึ กำาหนด้รืับช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
ติ้นทุนการืพััฒนาอสังหารืิม่ทรืัพัย์
601.5
ค่าใช่้จา่ ยจ่ายล้่วงหน้า
406.7
สินทรืัพัย์ทางการืเงินหมุ่นเวียนอ่น�
2,888.0
สินทรืัพัย์หมุ่นเวียนอ่น�
413.4
สินทรืัพัย์ทจ�ี ด้ั ปีรืะเภทเปี็นสินทรืัพัย์ทถ�ี อ่ ไว้เพั่อ� ขาย
4,086.3
รุ๊วมสินทีรุ๊ัพีย์หม๊นเวียน
14,157.4

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2563

1.8% 3,225.8
- 2,711.0
113.0
0.3%
556.1
0.5% 6,650.1
0.0% 1,984.8
0.0%
606.5
0.1%
98.4
0.1%
212.9
0.0%
133.4
- 5,031.8
0.3%
601.5
0.2%
148.4
1.4%
0.2%
324.6
1.9%
6.7% 22,398.3

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
ใหม่)

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

1.9% 4,020.7
511.1
1.6% 7,694.4
0.1%
955.3
0.3%
501.6
3.8% 2,517.5
1.1%
705.5
0.3%
459.1
0.1%
58.4
0.1%
196.8
0.1%
218.4
2.9%
5.9
0.3%
624.8
0.1%
199.5
0.2%
984.0
12.9% 19,653.0

2.8%
0.4%
5.3%
0.7%
0.3%
1.7%
0.5%
0.3%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.4%
0.1%
0.7%
13.6%
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หน่วย : ล้้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม ณ วันทีี� 31 มีนาค่ม
2564

สินทีรุ๊ัพีย์ไม่หม๊นเวียน
เงินให้กยู้ ม่่ รืะยะยาวแก่กจิ การืทีเ� กีย� วข้องกัน - สุทธุิ
จากส่วนทีถ� งึ กำาหนด้รืับช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
ลู้กหนีจ� ากการืขายทีด้� นิ
เงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า
เงินล้งทุนในบรืิษัทั รื่วม่
เงินล้งทุนรืะยะยาวอ่น�
ติ้นทุนโครืงการืรืถไฟฟ้า
ติ้นทุนโครืงการื - โฆษัณ์า
อะไหล้่เปีล้ีย� นแทน
อสังหารืิม่ทรืัพัย์เพั่อ� การืล้งทุน
ทีด้� นิ อาคารืแล้ะอุปีกรืณ์์
สินทรืัพัย์สทิ ธุิการืใช่้
สินทรืัพัย์ไม่่ม่ติี วั ติน
เงินจ่ายล้่วงหน้าแก่ผรืู้ บั เหม่าแล้ะเพั่อ� ซ่ือ� สินทรืัพัย์
ลู้กหนีภ� ายใติ้สญ่
ั ญ่ากับหน่วยงานของรืัฐ
ลู้กหนีท� จ�ี ะถึงกำาหนด้ช่ำารืะในอนาคติภายใติ้สญ่
ั ญ่ากับหน่วยงานของรืัฐ
ลู้กหนีภ� ายใติ้สญ่
ั ญ่าซ่ือ� ขายพัรื้อม่ติิด้ติัง� รืะบบการืเด้ินรืถ
ค่าความ่นิยม่
ค่าใช่้จา่ ยจ่ายล้่วงหน้า
ภาษัีเงินได้้หกั ณ์ ทีจ� า่ ย
สินทรืัพัย์ภาษัีเงินได้้รือการืติัด้บัญ่ช่ี
สินทรืัพัย์ทางการืเงินไม่่หมุ่นเวียนอ่น�
สินทรืัพัย์ไม่่หมุ่นเวียนอ่น�
รุ๊วมสินทีรุ๊ัพีย์ไม่หม๊นเวียน
รุ๊วมสินทีรุ๊ัพีย์

5,154.4
1,815.3
1,294.9
32,832.6
42,535.8
1,791.6
433.6
6,228.9
4,891.9
802.7
730.5
2,611.1
10,802.0
42,999.3
19,834.2
236.3
612.9
296.5
118.0
20,342.5
1,540.0
197,905.0
212,062.4

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2.4%
0.9%
0.6%
15.5%
20.1%
0.8%
0.2%
2.9%
2.3%
0.4%
0.3%
1.2%
5.1%
20.3%
9.4%
0.1%
0.3%
0.1%
0.1%
9.6%
0.7%
93.3%
100.0%

2563

122.5
608.2
32,342.1
17,878.1
30,268.9
1,870.2
213.0
5,219.5
4,624.3
577.6
4,073.1
3,421.7
32,095.1
13,887.2
236.3
655.3
267.6
1,142.6
1,198.9
150,702.2
173,100.5

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
ใหม่)

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

0.1%
0.4%
18.7%
10.3%
17.5%
1.1%
0.1%
3.0%
2.7%
0.3%
2.4%
2.0%
18.5%
8.0%
0.1%
0.4%
0.2%
0.7%
0.7%
87.1%
100.0%

9,737.4
809.6
28,050.0
14,601.3
17,897.7
2,015.2
146.4
1,192.8
5,476.0
1,323.7
7,111.8
1,006.7
22,761.7
8,312.8
1,943.0
705.7
91.7
243.6
1,318.4
124,745.5
144,398.5

6.7%
0.6%
19.4%
10.1%
12.4%
1.4%
0.1%
0.8%
3.8%
0.9%
4.9%
0.7%
15.8%
5.8%
1.3%
0.5%
0.1%
0.2%
0.9%
86.4%
100.0%
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งบีการุ๊เงินรุ๊วม ณ วันทีี� 31 มีนาค่ม
2564

หนีส� นิ แล้ะส่วนขึ้องผู้้ถื้ อ่ ห๊น้
หนีส� นิ หม๊นเวียน
เงินกูย้ ม่่ รืะยะสัน� จากสถาบันการืเงิน
เจ้าหนีติ� ว�ั แล้กเงิน
เจ้าหนีก� ารืค้าแล้ะเจ้าหนีอ� น�่
เงินรืับล้่วงหน้าจากผูถ้ อ่ บัติรื
เงินรืับล้่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้างแล้ะรืายได้้รืบั ล้่วงหน้า
ภาษัีเงินได้้คา้ งจ่าย
เงินกูย้ ม่่ รืะยะสัน� จากกิจการืทีเ� กีย� วข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ม่่ รืะยะยาวทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
ส่วนของหุน้ กูรื้ ะยะยาวทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
ส่วนของหนีส� นิ ติาม่สัญ่ญ่าเช่่าทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
ปีรืะม่าณ์การืหนีส� นิ รืะยะสัน�
หนีส� นิ ทางการืเงินหมุ่นเวียนอ่น�
หนีส� นิ หมุ่นเวียนอ่น�
รุ๊วมหนีส� นิ หม๊นเวียน
หนีส� นิ ไม่หม๊นเวียน
รืายได้้รืบั ล้่วงหน้า
เงินกูย้ ม่่ รืะยะยาว - สุทธุิจากส่วนทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
หุน้ กูรื้ ะยะยาว - สุทธุิจากส่วนทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
หนีส� นิ ติาม่สัญ่ญ่าเช่่า - สุทธุิจากส่วนทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
เจ้าหนีเ� งินปีรืะกันผล้งาน
สำารืองรืายการืภายใติ้วธุิ สี ว่ นได้้เสียของเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า
สำารืองผล้ปีรืะโยช่น์รืะยะยาวของพันักงาน
ปีรืะม่าณ์การืหนีส� นิ รืะยะยาว
หนีส� นิ ภาษัีเงินได้้รือการืติัด้บัญ่ช่ี
หนีส� นิ ทางการืเงินไม่่หมุ่นเวียนอ่น�
หนีส� นิ ไม่่หมุ่นเวียนอ่น�
รุ๊วมหนีส� นิ ไม่หม๊นเวียน
รุ๊วมหนีส� นิ

3,500.0
13,980.6
5,804.4
480.1
648.8
1,532.8
974.0
1,158.9
3,199.6
199.5
1.0
207.6
572.2
32,259.5
545.9
44,336.9
46,313.2
892.1
376.3
1,696.2
1,279.4
3,072.6
3,731.8
1,521.2
103,765.6
136,025.1

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2563

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
ใหม่)

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

1.7% 4,450.0
6.6% 12,760.6
2.7% 7,848.4
0.2%
515.2
0.3%
207.7
0.7% 1,079.5
0.5%
10.1
0.5%
239.0
1.5% 5,048.6
0.1%
0.0%
95.5
0.1%
0.3%
660.2
15.2% 32,914.8

2.6% 4,939.0
7.4% 19,056.4
4.5% 9,624.2
0.3%
488.5
0.1%
581.4
0.6%
597.3
0.0%
44.7
0.1%
50.0
2.9% 5,498.8
0.1%
91.2
0.4%
640.1
19.0% 41,611.6

3.4%
13.2%
6.7%
0.3%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
3.8%
0.1%
0.4%
28.8%

0.3%
20.9%
21.8%
0.4%
0.2%
0.8%
0.6%
1.4%
1.8%
0.7%
48.9%
64.1%

0.3%
582.1
14.5% 9,915.6
23.6% 32,970.4
0.2%
292.6
641.5
0.9% 1,141.8
0.7% 1,454.9
1.3% 2,479.4
0.5%
998.9
42.1% 50,477.2
61.2% 92,088.8

0.4%
6.9%
22.8%
0.2%
0.4%
0.8%
1.0%
1.7%
0.7%
35.0%
63.8%

548.5
25,135.4
40,915.3
318.0
1,583.7
1,274.7
2,235.4
929.1
72,940.1
105,854.9

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม
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หน่วย : ล้้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม ณ วันทีี� 31 มีนาค่ม
2564

ส่วนขึ้องผู้้ถื้ อ่ ห๊น้
ทุนเรืือนหุน้
ทุนจด้ทะเบียน
หุน้ สาม่ัญ่ 15,633,262,697 หุน้ มู่ล้ค่าหุน้ ล้ะ 4 บาท
(2563: หุน้ สาม่ัญ่ 15,654,597,298 หุน้ มู่ล้ค่าหุน้ ล้ะ 4 บาท)
(2562: หุน้ สาม่ัญ่ 18,169,008,544 หุน้ มู่ล้ค่าหุน้ ล้ะ 4 บาท)
ทุนทีอ� อกจำาหน่ายแล้ะช่ำารืะเติ็ม่มู่ล้ค่าแล้้ว
หุน้ สาม่ัญ่ 13,161,131,146 หุน้ มู่ล้ค่าหุน้ ล้ะ 4 บาท
(2563: หุน้ สาม่ัญ่ 13,154,296,081 หุน้ มู่ล้ค่าหุน้ ล้ะ 4 บาท)
(2562: หุน้ สาม่ัญ่ 11,845,369,480 หุน้ มู่ล้ค่าหุน้ ล้ะ 4 บาท)
ส่วนเกินมู่ล้ค่าหุน้ สาม่ัญ่
ส่วนเกินทุนจากการืแปีล้งสภาพัหุน้ กู้
เงินรืับล้่วงหน้าค่าหุน้
ส่วนทุนจากการืใช่้สทิ ธุิติาม่ใบสำาคัญ่แสด้งสิทธุิทจ�ี ะซ่ือ� หุน้ สาม่ัญ่
ส่วนติ�าำ กว่าทุนจากการืรืวม่ธุุรืกิจภายใติ้การืควบคุม่เด้ียวกัน
ส่วนเกิน (ติ�าำ กว่า) ทุนจากการืเปีล้ีย� นแปีล้งสัด้ส่วนการืถ่อหุน้ ในบรืิษัทั ย่อย
กำาไรืสะสม่
จัด้สรืรืแล้้ว - สำารืองติาม่กฎหม่าย
ยังไม่่ได้้จด้ั สรืรื (ขาด้ทุน)
องค์ปีรืะกอบอ่น� ของส่วนของผูถ้ อ่ หุน้
ส่วนของผูถ้ อ่ หุน้ ของบรืิษัทั ฯ
ส่วนของผูม่้ สี ว่ นได้้เสียทีไ� ม่่ม่อี าำ นาจควบคุม่ของบรืิษัทั ย่อย
รุ๊วมส่วนขึ้องผู้้ถื้ อ่ ห๊น้
รุ๊วมหนีส� นิ แล้ะส่วนขึ้องผู้้ถื้ อ่ ห๊น้

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2563

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง
ใหม่)

62,533.1

62,618.4

72,676.0

52,644.5
10,370.8
1,356.6
17.5
(3,372.0)
6,811.2

24.8% 52,617.2
4.9% 10,324.4
0.6% 1,356.6
0.0%
2.5
0.7
(1.6%) (3,372.0)
3.2% 2,572.4

30.4% 47,381.5
6.0% 1,876.5
0.8% 1,356.6
0.0%
2.1
0.0%
511.1
(1.9%) (3,372.0)
1.5% (1,668.4)

3,103.5
(10,880.1)
109.6
60,161.6
15,875.7
76,037.3
212,062.4

1.5%
(5.1%)
0.1%
28.4%
7.5%
35.9%
100.0%

3,067.2
(9,494.7)
(2,151.3)
54,923.0
12,322.6
67,245.6
173,100.5

1.8%
(5.5%)
(1.2%)
31.7%
7.1%
38.8%
100.0%

2,808.2
(10,547.3)
396.3
38,744.6
13,565.1
52,309.7
144,398.5

% ขึ้อง
สินทีรุ๊ัพีย์
รุ๊วม

32.8%
1.3%
0.9%
0.0%
0.4%
(2.3%)
(1.2%)
1.9%
(7.3%)
0.3%
26.8%
9.4%
36.2%
100.0%

116

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

งบกิำาไรขาดทุนิเบ็ดเส่ร็จ
หน่วย : ล้้านบาท
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2564

การุ๊ด้ำาเนินงานตั่อเน่อ� ง
กำาไรุ๊ขึ้าด้ที๊น
รุ๊ายได้้
รืายได้้จากการืบรืิการืแล้ะการืขาย
รืายได้้จากการืให้บรืิการืรืับเหม่า
รืายได้้จากการืให้เช่่า
รืายได้้ด้อกเบี�ย
รืายได้้อ่�น
เงินปีันผล้รืับ
กำาไรืจากการืขายเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อยแล้ะบรืิษััทรื่วม่
กำาไรืจากติรืาสารืทางการืเงิน
กำาไรืจากการืขายที�ด้ิน
อ่�น ๆ
รุ๊วมรุ๊ายได้้
ค่่าใช้จำา่ ย
ติ้นทุนการืให้บรืิการืแล้ะขาย
ติ้นทุนการืให้บรืิการืรืับเหม่า
ค่าใช่้จ่ายในการืขาย
ค่าใช่้จ่ายในการืบรืิหารื
ขาด้ทุนจากติรืาสารืทางการืเงิน
โอนกล้ับปีรืะม่าณ์การืหนี�สิน
รุ๊วมค่่าใช้จำา่ ย
กำาไรุ๊จำากการุ๊ด้ำาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาด้ทุนจากเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า
ส่วนแบ่งกำาไรืจากเงินล้งทุนในบรืิษััทรื่วม่
กำาไรุ๊ก่อนค่่าใช้จำา่ ยทีางการุ๊เงินแล้ะภาษีีเงินได้้
ค่าใช่้จ่ายทางการืเงิน
กำาไรุ๊ก่อนภาษีีเงินได้้
ภาษัีเงินได้้
กำาไรุ๊สำาหรุ๊ับีปีจำากการุ๊ด้ำาเนินงานตั่อเน่อ� ง
การุ๊ด้ำาเนินงานทีีย� กเล้ิก
กำาไรืสำาหรืับปีีจากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก
กำาไรุ๊สำาหรุ๊ับีปี

% ขึ้อง
รุ๊ายได้้รุ๊วม

2563

% ขึ้อง
2562
% ขึ้อง
รุ๊ายได้้รุ๊วม (ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง รุ๊ายได้้รุ๊วม
ใหม่)

7,928.1
26,788.5
411.5
3,136.2

18.7% 7,684.9
63.2% 27,262.8
1.0%
457.1
7.4% 2,603.6

18.2% 5,991.4
64.5% 38,024.3
1.1%
524.2
6.2% 2,088.8

12.7%
80.4%
1.1%
4.4%

383.3
678.0
847.6
1,978.5
227.4
42,379.1

0.9%
520.5
1.6% 3,560.9
0.0%
0.0%
0.5%
151.7
100.0% 42,241.5

1.2%
133.1
8.4%
328.4
0.4%
208.6
100.0% 47,298.8

0.3%
0.7%
0.4%
100.0%

9.8% 3,026.6
60.0% 36,471.4
0.9%
363.6
6.4% 2,171.1
0.0%
(0.0)%
77.3% 42,032.7
22.7% 5,266.1
(0.3%) (405.6)
5.2%
957.8
27.6% 5,818.3
(5.4%) (1,641.9)
22.2% 4,176.4
(3.5%) (773.4)
18.7% 3,403.0

6.4%
77.1%
0.8%
4.6%
88.9%
11.1%
(0.8%)
2.0%
12.3%
(3.5%)
8.8%
(1.6%)
7.2%

3,983.7
24,690.8
343.8
2,252.8
(352.1)
30,919.0
11,460.1
(58.6)
(1,605.8)
9,795.7
(2,509.3)
7,286.4
(1,927.0)
5,359.4

9.4%
58.3%
0.8%
5.3%
(0.0)
73.0%
27.0%
(0.1%)
(3.8%)
23.1%
(5.9%)
17.2%
(4.5%)
12.6%

4,134.5
25,431.3
373.0
2,703.0
345.8
(223.1)
32,764.5
9,477.0
(140.3)
2,211.6
11,548.3
(2,244.7)
9,303.6
(1,477.6)
7,826.0

5,359.4

12.6%

991.4
8,817.4

2.4%
21.1%

162.0
3,565.0

0.3%
7.5%
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กำาไรุ๊ขึ้าด้ที๊นเบี็ด้เสรุ๊็จำอ่น� :
รืายการืที�จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรืขาด้ทุนในภายหล้ัง
ผล้ติ่างของอัติรืาแล้กเปีล้ี�ยนจากการืแปีล้งค่างบการืเงิน
ที�เปี็นเงินติรืาติ่างปีรืะเทศ
ผล้ติ่างของอัติรืาแล้กเปีล้ี�ยนจากการืแปีล้งค่างบการืเงิน
ที�เปี็นเงินติรืาติ่างปีรืะเทศของ บรืิษััทรื่วม่
ขาด้ทุนจากการืปี้องกันความ่เสี�ยงของเงินล้งทุนสุทธุิ
ในหน่วยงานติ่างปีรืะเทศ - สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
ผล้กรืะทบจากการืปี้องกันความ่เสี�ยงในกรืะแสเงินสด้
- สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
การืเปีล้ี�ยนแปีล้งสุทธุิในติ้นทุนปี้องกันความ่เสี�ยง - สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
ผล้กำาไรื (ขาด้ทุน) จากการืวัด้มู่ล้ค่าเงินล้งทุนในหล้ักทรืัพัย์
เผ่�อขาย - สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
ส่วนแบ่งผล้กำาไรื (ขาด้ทุน) จากการืวัด้มู่ล้ค่าเงินล้งทุนในหล้ักทรืัพัย์
เผ่�อขายของบรืิษััทรื่วม่
กำาไรืจากการืจากการืวัด้มู่ล้ค่าของติรืาสารืหนี�ที�วัด้มู่ล้ค่าด้้วยมู่ล้ค่า
ยุติิธุรืรืม่ผ่านกำาไรืขาด้ทุนเบ็ด้เสรื็จอ่�น - สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
รืายการืที�จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรืขาด้ทุนในภายหล้ัง
- สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
รืายการืที�จะไม่่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรืขาด้ทุนในภายหล้ัง
กำาไรืจากการืวัด้มู่ล้ค่าของเงินล้งทุนในติรืาสารืทุนที�กำาหนด้ให้วัด้มู่ล้ค่า
ด้้วยมู่ล้ค่ายุติิธุรืรืม่ผ่านกำาไรืขาด้ทุนเบ็ด้เสรื็จอ่�น - สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
ส่วนแบ่งกำาไรืจากการืวัด้มู่ล้ค่าของติรืาสารืทุนที�กำาหนด้ให้วัด้มู่ล้ค่า
ด้้วยมู่ล้ค่ายุติิธุรืรืม่ผ่านกำาไรืขาด้ทุนเบ็ด้เสรื็จอ่�นของบรืิษััทรื่วม่
ส่วนเกินทุนจากการืติีรืาคาสินทรืัพัย์ - สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
ผล้ขาด้ทุนจากการืปีรืะม่าณ์การืติาม่หล้ักคณ์ิติศาสติรื์ปีรืะกันภัย
- สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
ส่วนแบ่งผล้กำาไรื (ขาด้ทุน) จากการืปีรืะม่าณ์การืติาม่หล้ักคณ์ิติศาสติรื์
ปีรืะกันภัยของบรืิษััทรื่วม่
รืายการืที�จะไม่่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรืขาด้ทุนในภายหล้ัง
- สุทธุิจากภาษัีเงินได้้
กำาไรุ๊ขึ้าด้ที๊นเบี็ด้เสรุ๊็จำอ่น� สำาหรุ๊ับีปี
กำาไรุ๊ขึ้าด้ที๊นเบี็ด้เสรุ๊็จำรุ๊วมสำาหรุ๊ับีปี

% ขึ้อง
รุ๊ายได้้รุ๊วม

2563

% ขึ้อง
2562
% ขึ้อง
รุ๊ายได้้รุ๊วม (ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง รุ๊ายได้้รุ๊วม
ใหม่)

-

(5.2)

(34.7)

64.3

(64.3)

(93.7)

(0.1)

-

-

2,873.4
(15.1)

596.8
-

(697.9)
-

-

(3,645.0)

2.1

-

(10.1)

115.1

99.6

-

-

3,022.1

(3,127.8)

(709.1)

5,858.1

-

-

30.0
-

-

41.8

-

(276.7)

-

6.1

(0.8)

2.1

5,894.2
8,916.3
14,275.7

(277.5)
(3,405.3)
5,412.1

43.9
(665.2)
2,899.8
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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หน่วย : ล้้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม สำาหรุ๊ับีปีสน�ิ ส๊ด้วันทีี� 31 มีนาค่ม
2564

การุ๊แบี่งปันกำาไรุ๊ (ขึ้าด้ที๊น)
ส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นของบรืิษััทฯ
กำาไรืจากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่�อง
กำาไรื (ขาด้ทุน) จากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก

% ขึ้อง
รุ๊ายได้้รุ๊วม

2563

% ขึ้อง
2562
% ขึ้อง
รุ๊ายได้้รุ๊วม (ปรุ๊ับีปรุ๊๊ง รุ๊ายได้้รุ๊วม
ใหม่)

4,576.3
4,576.3

7,341.3
820.4
8,161.7

2,874.5
(1.6)
2,872.9

783.1
783.1
5,359.4

484.7
171.0
655.7
8,817.4

528.5
163.6
692.1
3,565.0

11,499.5
11,499.5

4,465.7
902.6
5,368.3

2,351.7
(8.5)
2,343.2

2,776.3
2,776.3
14,275.8

(133.3)
177.1
43.8
5,412.1

419.3
137.3
556.6
2,899.8

กำาไรุ๊ตั่อห๊น้ (บีาที)
กำาไรืติ่อหุ้นขั�นพั่�นฐาน
กำาไรืส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นของบรืิษััทฯ
กำาไรืติ่อหุ้นปีรืับล้ด้
กำาไรืส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นของบรืิษััทฯ

0.348

0.646

0.243

0.348

0.638

0.243

กำาไรุ๊ตั่อห๊น้ จำากการุ๊ด้ำาเนินงานตั่อเน่อ� ง (บีาที)
กำาไรืติ่อหุ้นขั�นพั่น� ฐาน
กำาไรืส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นของบรืิษััทฯ
กำาไรืติ่อหุ้นปีรืับล้ด้
กำาไรืส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นของบรืิษััทฯ

0.348

0.581

0.243

0.348

0.574

0.243

ส่วนที�เปี็นของผู้ม่ีส่วนได้้เสียที�ไม่่ม่ีอาำ นาจควบคุม่ของบรืิษััทย่อย
กำาไรืจากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่�อง
กำาไรืจากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก

การุ๊แบี่งปันกำาไรุ๊ขึ้าด้ที๊นเบี็ด้เสรุ๊็จำรุ๊วม
ส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นของบรืิษััทฯ
กำาไรืจากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่�อง
กำาไรื (ขาด้ทุน) จากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก
ส่วนที�เปี็นของผู้ม่ีส่วนได้้เสียที�ไม่่ม่ีอาำ นาจควบคุม่ของบรืิษััทย่อย
กำาไรื (ขาด้ทุน) จากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่�อง
กำาไรืจากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก
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4.4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบกิระแส่เงินิส่ด
หน่วย : ล้้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม สำาหรุ๊บีั ปีสน�ิ ส๊ด้วันทีี� 31 มีนาค่ม

กรุ๊ะแสเงินสด้จำากกิจำกรุ๊รุ๊มด้ำาเนินงาน
กำาไรืก่อนภาษัีจากการืด้ำาเนินงานติ่อเน่�อง
กำาไรืก่อนภาษัีจากการืด้ำาเนินงานที�ยกเล้ิก
กำาไรุ๊ก่อนภาษีี
รืายการืปีรืับกรืะทบยอด้กำาไรืก่อนภาษัีเปี็นเงินสด้รืับ (จ่าย)
จากกิจกรืรืม่ด้ำาเนินงาน
ค่าเส่�อม่รืาคาแล้ะค่าติัด้จำาหน่าย
ขาด้ทุน (กำาไรื) จากอัติรืาแล้กเปีล้ี�ยนที�ยังไม่่เกิด้ข้�นจรืิง
ขาด้ทุนจากปีรืะม่าณ์การืหนี�สิน (โอนกล้ับ)
ขาด้ทุนจากผล้เสียหายของคด้ีความ่
ส่วนแบ่งขาด้ทุนจากเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า
ส่วนแบ่งกำาไรืจากเงินล้งทุนในบรืิษััทรื่วม่
ค่าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญ่ (โอนกล้ับ)
สำารืองผล้ปีรืะโยช่น์รืะยะยาวของพันักงาน
ปีรืับปีรืุงปีรืะม่าณ์การืค่าใช่้จา่ ยพันักงานทีจ� ะเรืียกเก็บจากกองทุนฯ ในอนาคติ
ติัด้จำาหน่าย/ค่าเผ่�อการืด้้อยค่าของสินทรืัพัย์
กำาไรืจากการืขายที�ด้ิน
ขาด้ทุน (กำาไรื) จากการืจำาหน่าย/ติัด้จำาหน่ายสินทรืัพัย์
เงินปีันผล้รืับ
รืายการืจ่ายโด้ยใช่้หนุ้ เปี็นเกณ์ฑ์์
กำาไรืจากการืขายแล้ะเปีล้ี�ยนสถานะเงินล้งทุน
กำาไรืจากการืขายแล้ะปีรืับมู่ล้ค่ายุติิธุรืรืม่ของเงินล้งทุน
ขาด้ทุน (กำาไรื) จากติรืาสารืทางการืเงิน
รืายได้้จากการืล้งทุนในกิจการืในติ่างปีรืะเทศ
รืับรืู้รืายได้้รืับล้่วงหน้า
ด้อกเบี�ยรืับ
ค่าใช่้จ่ายด้อกเบี�ย
กำาไรุ๊ (ขึ้าด้ที๊น) จำากการุ๊ด้ำาเนินงานก่อนการุ๊เปล้ี�ยนแปล้งในสินทีรุ๊ัพีย์
แล้ะหนี�สินด้ำาเนินงาน
สินทีรุ๊ัพีย์ด้ำาเนินงานล้ด้ล้ง (เพีิ�มขึ้้�น)
เงินฝากธุนาคารืสำาหรืับเงินรืับล้่วงหน้าจากผู้ถอ่ บัติรื
ลู้กหนี�การืค้าแล้ะลู้กหนี�อ่�น
ลู้กหนี�ภายใติ้สัญ่ญ่ากับหน่วยงานของรืัฐ/ลู้กหนี�ที�จะถึงกำาหนด้ช่ำารืะ
ในอนาคติภายใติ้สัญ่ญ่ากับหน่วยงานของรืัฐ
ลู้กหนี�ภายใติ้สัญ่ญ่าซ่ื�อขายพัรื้อม่ติิด้ติั�งรืะบบการืเด้ินรืถ
รืายได้้ค้างรืับ
ติ้นทุนการืพััฒนาอสังหารืิม่ทรืัพัย์
เงินจ่ายล้่วงหน้าแก่ผู้รืับเหม่าแล้ะเพั่�อซ่ื�อสินทรืัพัย์
สินทรืัพัย์หมุ่นเวียนอ่�น
สินทรืัพัย์ไม่่หมุ่นเวียนอ่�น

2564

2563

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊งใหม่)

7,286.4
7,286.4

9,303.6
1,024.1
10,327.7

4,176.4
254.3
4,430.7

811.3
(9.8)
(352.2)
58.6
1,605.8
(56.2)
153.0
194.8
(1,978.5)
13.9
(383.3)
19.7
(678.0)
(847.6)
(36.9)
(3,136.2)
2,509.3

971.5
(28.1)
(223.1)
84.2
140.4
(2,124.5)
181.2
261.3
346.6
292.1
(520.5)
12.2
(1,126.7)
(3,560.9)
345.8
(68.3)
(36.9)
(2,603.6)
2,244.7

793.2
(352.0)
51.0
405.6
(899.9)
(9.7)
70.5
88.6
8.2
(133.1)
12.9
(328.4)
101.8
(141.3)
(36.9)
(2,099.3)
1,664.8

5,174.1

4,915.1

3,626.7

(2.6)
2,152.5

(54.5)
(830.5)

(59.0)
(369.7)

(13,895.2)
(5,293.7)
6.2
1,097.7
(348.3)
(2,146.5)

(11,800.0)
(5,068.2)
(16.1)
23.3
1,791.5
(990.3)
379.9

(15,997.8)
(4,329.5)
(152.4)
21.1
2,092.0
(410.7)
(94.6)
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งบีการุ๊เงินรุ๊วม สำาหรุ๊บีั ปีสน�ิ ส๊ด้วันทีี� 31 มีนาค่ม

หนี�สินด้ำาเนินงานเพีิ�มขึ้้�น (ล้ด้ล้ง)
เจ้าหนี�การืค้าแล้ะเจ้าหนี�อ่�น
เงินรืับล้่วงหน้าจากผู้ถ่อบัติรื
เงินรืับล้่วงหน้าแล้ะรืายได้้รืับล้่วงหน้า
เจ้าหนี�เงินปีรืะกันผล้งาน
สำารืองผล้ปีรืะโยช่น์รืะยะยาวของพันักงาน
ปีรืะม่าณ์การืหนี�สิน
หนี�สินหมุ่นเวียนอ่�น
เงินสด้ใช้ไปในกิจำกรุ๊รุ๊มด้ำาเนินงาน
จ่ายด้อกเบี�ย
รืับด้อกเบี�ย
จ่ายภาษัีเงินได้้
รืับค่นภาษัีเงินได้้
เงินสด้ส๊ทีธุิใช้ไปในกิจำกรุ๊รุ๊มด้ำาเนินงาน
กรุ๊ะแสเงินสด้จำากกิจำกรุ๊รุ๊มล้งที๊น
เงินฝากที�ม่ีภารืะผูกพัันล้ด้ล้ง (เพัิ�ม่ข้�น)
เงินให้กู้ย่ม่รืะยะสั�นแก่กิจการืที�เกี�ยวข้องกันเพัิ�ม่ข้�น
รืับช่ำารืะเงินให้กู้ย่ม่รืะยะสั�นแก่กิจการืที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้กู้ย่ม่รืะยะยาวแก่กิจการืที�เกี�ยวข้องกันเพัิ�ม่ข้�น
รืับช่ำารืะเงินให้กู้ย่ม่รืะยะยาวแก่กิจการืที�เกี�ยวข้องกัน
ด้อกเบี�ยรืับ
เงินปีันผล้รืับ
เงินสด้จ่ายซ่ื�อเงินล้งทุนในติรืาสารืทางการืเงิน
เงินสด้รืับจากการืจำาหน่ายเงินล้งทุนในติรืาสารืทางการืเงิน
เงินสด้จ่ายสุทธุิเพั่�อซ่ื�อเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อย
เงินสด้รืับจากเงินค่นทุนของบรืิษััทย่อย การืรื่วม่ค้า แล้ะบรืิษััทรื่วม่
เงินสด้ของบรืิษััทย่อยที�สูญ่เสียการืควบคุม่
เงินสด้จ่ายเพั่�อซ่ื�อเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า
เงินสด้รืับช่ำารืะจากการืขายเงินล้งทุนในการืรื่วม่ค้า
เงินสด้จ่ายเพั่�อซ่ื�อเงินล้งทุนในบรืิษััทรื่วม่
เงินสด้รืับจากการืขายเงินล้งทุนในบรืิษััทรื่วม่
เงินสด้รืับจากการืล้งทุนในกิจการืติ่างปีรืะเทศ
เงินรืับล้่วงหน้าจากการืขายเงินล้งทุน
เงินจ่ายล้่วงหน้าแก่ผู้รืับเหม่าเพั่�อซ่ื�อสินทรืัพัย์ล้ด้ล้ง (เพัิ�ม่ข้�น)
ติ้นทุนโครืงการืรืถไฟฟ้าเพัิ�ม่ข้�น
เงินสด้จ่ายซ่ื�อที�ด้ินแล้ะโครืงการืรือพััฒนาในอนาคติ
เงินสด้จ่ายซ่ื�อที�ด้ิน อาคารืแล้ะอุปีกรืณ์์
เงินสด้รืับจากการืจำาหน่ายอุปีกรืณ์์
เงินสด้จ่ายซ่ื�ออสังหารืิม่ทรืัพัย์เพั่�อการืล้งทุน
เงินสด้รืับช่ำารืะจากการืขายอสังหารืิม่ทรืัพัย์เพั่�อการืล้งทุน
เงินสด้จ่ายซ่ื�อสินทรืัพัย์ไม่่ม่ีติัวติน
เงินสด้ส๊ทีธุิใช้ไปในกิจำกรุ๊รุ๊มล้งที๊น

2564

2563

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊งใหม่)

(1,667.2)
(35.1)
47.7
58.3
(51.3)
(30.3)
736.0
(14,197.7)
(3,229.8)
120.3
(2,428.1)
22.9
(19,712.4)

1,125.0
26.7
(214.9)
25.4
(15.3)
(33.8)
276.1
(10,460.6)
(2,337.7)
124.1
(1,439.0)
6.1
(14,107.1)

1,649.0
58.3
201.6
116.7
(29.6)
(82.3)
572.7
(13,187.5)
(1,243.4)
144.7
(1,235.6)
18.7
(15,503.1)

(0.7)
(2.5)
342.3
650.9
(13,191.3)
19,122.3
(4,441.0)
750.4
(772.5)
5,389.1
(4,337.7)
2,048.8
117.6
412.0
392.3
(12,074.3)
(582.4)
0.9
(629.0)
691.0
(236.3)
(6,350.1)

32.1
(72.8)
(1.5)
5.9
758.7
1,401.0
(32,113.0)
29,924.0
(27.8)
1,100.6
(702.2)
(425.3)
(485.9)
4.8
177.7
2,309.6
1,407.5
(12,893.4)
(1.6)
(538.2)
(4,138.7)
(181.0)
(14,459.5)

(54.7)
(228.0)
25.2
(197.1)
3.3
855.6
1,716.0
(37,430.7)
37,854.2
(431.3)
(5.0)
(5,240.5)
618.5
209.0
1,320.7
(15,287.5)
(948.0)
10.5
(151.8)
(234.5)
(17,596.1)
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4.4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

หน่วย : ล้้านบาท

งบีการุ๊เงินรุ๊วม สำาหรุ๊บีั ปีสน�ิ ส๊ด้วันทีี� 31 มีนาค่ม

กรุ๊ะแสเงินสด้จำากกิจำกรุ๊รุ๊มจำัด้หาเงิน
เงินกู้ย่ม่รืะยะสั�นจากสถาบันการืเงินเพัิ�ม่ข้�น
เงินสด้จ่ายช่ำารืะเงินกู้ย่ม่รืะยะสั�นจากสถาบันการืเงิน
เจ้าหนี�ติั�วแล้กเงินเพัิ�ม่ข้�น
เงินสด้จ่ายช่ำารืะเจ้าหนี�ติ�วั แล้กเงิน
เงินกู้ย่ม่รืะยะยาวจากสถาบันการืเงินเพัิ�ม่ข้�น
เงินสด้จ่ายช่ำารืะเงินกู้ย่ม่รืะยะยาวจากสถาบันการืเงิน
เงินกู้ย่ม่รืะยะสั�นจากกิจการืที�เกี�ยวข้องกันเพัิ�ม่ข้�น
เงินสด้จ่ายช่ำารืะเงินกู้ย่ม่รืะยะสั�นจากกิจการืที�เกี�ยวข้องกัน
หุ้นกู้รืะยะยาวเพัิ�ม่ข้�น
หุ้นกู้รืะยะยาวล้ด้ล้ง
จ่ายเงินปีันผล้
เงินสด้จ่ายค่าใช่้จ่ายในการืออกหุน้ กู้
เงินสด้จ่ายค่นหนี�สินติาม่สัญ่ญ่าเช่่า
เงินสด้จ่ายค่าใช่้จ่ายในการืกูเ้ งิน
เงินสด้จ่ายซ่ื�อเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อย
เงินสด้จ่ายช่ำารืะเจ้าหนี�จากการืซ่ื�อเงินล้งทุน
เงินสด้รืับจากการืขายเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อย
เงินสด้รืับจากการืขายใบสำาคัญ่แสด้งสิทธุิในบรืิษััทย่อย
เงินปีันผล้จ่ายของบรืิษััทย่อยให้แก่ส่วนได้้เสียที�ไม่่ม่ีอำานาจควบคุม่
ของบรืิษััทย่อย
เงินสด้รืับจากการืใช่้สิทธุิใบสำาคัญ่แสด้งสิทธุิซ่ื�อหุ้นสาม่ัญ่
เงินสด้รืับสุทธุิจากการืซ่ื�อแล้ะใช่้สิทธุิใบสำาคัญ่แสด้งสิทธุิซ่�อื หุน้ สาม่ัญ่
ของบรืิษััทย่อย
เงินสด้รืับจากส่วนได้้เสียที�ไม่่ม่ีอำานาจควบคุม่ของบรืิษััทย่อย
ในการืออกจำาหน่ายหุน้ สาม่ัญ่ของบรืิษััทย่อย
เงินสด้ส๊ทีธุิจำากกิจำกรุ๊รุ๊มจำัด้หาเงิน
ผล้ติ่างจากการืแปีล้งค่างบการืเงิน
เงินสด้แล้ะรุ๊ายการุ๊เทีียบีเที่าเงินสด้เพีิ�มขึ้้�น (ล้ด้ล้ง) ส๊ทีธุิ
ผล้กรืะทบจากอัติรืาแล้กเปีล้ี�ยนสำาหรืับรืายการืเงินสด้
แล้ะรืายการืเทียบเท่าเงินสด้
เงินสด้แล้ะรืายการืเทียบเท่าเงินสด้ติ้นปีี
เงินสด้แล้ะรืายการืเทียบเท่าเงินสด้ปีล้ายปีีที�จัด้ปีรืะเภทเปี็นสินทรืัพัย์
ที�ถ่อไว้เพั่�อขาย
เงินสด้แล้ะรุ๊ายการุ๊เทีียบีเที่าเงินสด้ปล้ายปี
ขึ้้อม้ล้กรุ๊ะแสเงินสด้เปิด้เผู้ยเพีิ�มเตัิม
รุ๊ายการุ๊ทีี�มิใช่เงินสด้
ซ่ื�ออุปีกรืณ์์โด้ยยังไม่่ได้้จ่ายช่ำารืะ
ขายอสังหารืิม่ทรืัพัย์เพั่�อการืล้งทุนโด้ยยังไม่่ได้้รืับช่ำารืะ
ซ่ื�อเงินล้งทุนโด้ยยังไม่่ได้้จ่ายช่ำารืะ
ขายเงินล้งทุนโด้ยยังไม่่ได้้รืับช่ำารืะ
ติ้นทุนโครืงการืรืถไฟฟ้าเพัิ�ม่ข้�นโด้ยยังไม่่จ่ายช่ำารืะ
สินทรืัพัย์สิทธุิการืใช่้เพัิ�ม่ข้�นจากหนี�สินติาม่สัญ่ญ่าเช่่า

2564

2563

2562
(ปรุ๊ับีปรุ๊๊งใหม่)

18,750.0
(19,700.0)
50,204.2
(49,145.0)
20,441.5
(239.0)
974.0
(10.1)
8,600.0
(5,050.0)
(5,904.3)
(10.5)
(192.3)
(83.1)
(293.0)
8,101.9
80.2

30,589.3
(30,733.3)
39,211.0
(45,716.0)
15,699.0
(58.2)
10.1
(44.7)
13,000.0
(5,500.0)
(5,492.5)
(15.9)
(132.7)
(1,397.1)
(812.0)
5,200.3
516.9

26,892.5
(23,193.6)
59,572.7
(56,240.0)
8,926.0
(44.0)
41.2
9,500.0
(4,202.3)
(11.9)
(173.5)
(7,474.1)
(81.4)
6,869.7
42.1

(284.2)
79.5

(485.1)
13,672.2

(386.2)
7.2

-

-

3,238.0

366.0
26,685.8
623.3

40.0
27,551.3
(33.3)
(1,048.6)

4,474.2
27,756.6
(7.9)
(5,350.5)

(18.6)
3,225.8

253.7
4,020.7

(86.5)
9,457.7

(1.7)
3,828.8

3,225.8

4,020.7

67.7
18,152.7
32.4
61.2
837.4
204.3

97.8
68.5
5,472.7
1,539.7
-

40.0
814.1
105.1
2,444.5
-
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

กิารวิเคราะห์ทางกิารเงินิ
ความส่ามารถในิกิารบริ หารส่ิ นิทรั พย์

เงินล้งที๊นชัว� ค่รุ๊าว เงินล้งที๊นในตัรุ๊าสารุ๊อน๊พีนั ธุ์ เงินล้งที๊น
รุ๊ะยะยาวอ่น� ล้ด้ล้ง แล้ะสินทีรุ๊พีั ย์ทีางการุ๊เงินหม๊นเวียนอ่น�
สินทีรุ๊พีั ย์ทีางการุ๊เงินไม่หม๊นเวียนอ่น� เพัิม่� ข้น� จากการืปีรืับใช่้
ม่าติรืฐานการืรืายงานทางการืเงินกลุ้่ม่เครืื�องม่่อทางการืเงิน
เม่่อ� วันที� 1 เม่ษัายน 2563
ล้้กหนีก� ารุ๊ค่า้ แล้ะล้้กหนีอ� น�่ ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน
957.3 ล้้านบาท ปีรืะกอบด้้วย ลู้กหนีก� ารืค้า 490.2 ล้้านบาท แล้ะ
ลู้กหนี�อ�น่ 467.1 ล้้านบาท ลู้กหนี�การืค้าแล้ะลู้กหนี�อ�น่ ล้ด้ล้ง
5,692.8 ล้้านบาท หรืือ 85.6% จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563
สาเหติุหล้ักจากการืรืับเงินจากลู้กหนี�จากการืขายเงินล้งทุน
ในเบย์วอเติอรื์ รืายล้ะเอียด้ของลู้กหนี�การืค้าแล้ะลู้กหนี�อ่�น
แล้ะการืวิ เ ครืาะห์ อ ายุ ห นี� แสด้งในหม่ายเหติุ ปี รืะกอบ
งบการืเงินข้อ 11
ล้้กหนีก� ารุ๊ค่า้ ปีรืะกอบด้้วยลู้กหนีก� ารืค้า – กิจการืทีเ� กีย� วข้องกัน
91.7 ล้้านบาท แล้ะลู้กหนีก� ารืค้า – กิจการืทีไ� ม่่เกีย� วข้องกัน
398.5 ล้้านบาท โด้ยลู้กหนีก� ารืค้า – กิจการืทีไ� ม่่เกีย� วข้องกัน
โด้ยส่วนใหญ่่ (ม่ากกว่า 60%) เปี็นลู้กหนีท� ย�ี งั ไม่่ถงึ กำาหนด้ช่ำารืะ
แล้ะค้างช่ำารืะไม่่เกิน 3 เด้่อน อย่างไรืก็ติาม่ บรืิษัทั ฯ แล้ะบรืิษัทั ย่อย
บันทึกค่าเผ่�อผล้ขาด้ทุนด้้านเครืด้ิติที�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�นจากการื
เก็บเงินจากลู้กหนีไ� ม่่ได้้ โด้ยพัิจารืณ์าการืด้้อยค่าทุกวันสิน� รือบรืะยะ
เวล้ารืายงาน อัติรืาการืติั�งสำารืองของผล้ขาด้ทุนด้้านเครืด้ิติ
ที�คาด้ว่า จะเกิด้ข้�นคำานวณ์โด้ยพัิจารืณ์าจากกรืะแสเงินสด้
ที�คาด้ว่าจะได้้รืับในอนาคติ แล้ะ/หรืือ อายุหนี�คงค้างนับจาก
วันทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะสำาหรืับกลุ้ม่่ ลู้กค้าทีม่� รืี ปีู แบบของความ่เสีย� ง
ด้้านเครืด้ิติที�คล้้ายคล้ึงกัน โด้ยจัด้กลุ้่ม่ลู้กค้าติาม่ปีรืะเภท
ของลู้กค้าแล้ะอันด้ับความ่น่าเช่ื�อถ่อของลู้กค้า การืคำานวณ์
ผล้ขาด้ทุ น จากการืด้้ อ ยค่ า ด้้ า นเครืด้ิ ติ ที� ค าด้ว่ า จะเกิ ด้ ข้� น
คำานึงถึงผล้ของความ่น่าจะเปี็นถ่วงนำ�าหนัก มู่ล้ค่าของเงิน
ติาม่เวล้าแล้ะข้ อ มู่ ล้ ที� ม่ี ค วาม่สม่เหติุ ส ม่ผล้แล้ะสาม่ารืถ
สนั บ สนุ น ได้้ ท�ี ม่ี อ ยู่ ณ์ วั น ที� รื ายงานเกี� ย วกั บ เหติุ ก ารืณ์์
ในอด้ี ติ สภาพัการืณ์์ ปีั จ จุ บั น แล้ะการืคาด้การืณ์์ ส ภาวะ
เศรืษัฐกิจในอนาคติ โด้ย ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 บรืิษััทฯ
ได้้ม่ีการืติั�งค่าเผ่�อผล้ขาด้ทุนด้้านเครืด้ิติที�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�น
สำา หรืั บ ลู้ ก หนี� ก ารืค้ า – กิ จ การืที� ไ ม่่ เ กี� ย วข้ อ งกั น ไว้ ที�
172.9 ล้้านบาท
ล้้กหนีภ� ายใตั้สญ
ั ญากับีหน่วยงานขึ้องรุ๊ฐั ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่
2564 ม่ีจาำ นวน 10,818.2 ล้้านบาท แบ่งเปี็นส่วนทีถ� งึ กำาหนด้
ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี 16.2 ล้้านบาท แล้ะส่วนทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะเกิน
กว่าหนึ�งปีี 10,802.0 ล้้านบาท โด้ยทั�งหม่ด้เพัิ�ม่ข้�น 5,411.7
ล้้านบาท จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 ซ่้ง� ม่ีจาำ นวน 5,406.5
ล้้านบาท จากการืให้บรืิการืเด้ินรืถ ซ่่อม่บำารืุง แล้ะจัด้หา

ขบวนรืถไฟฟ้าในรืะหว่างปีี ปีรืะกอบกับกลุ้่ม่บรืิษััทอยู่รืะหว่าง
การืรือข้อสรืุปีที�ช่ัด้เจนจากคณ์ะรืัฐม่นติรืีสาำ หรืับการือนุม่ัติิ
รื่างสัญ่ญ่าแก้ไขสัญ่ญ่าสัม่ปีทานโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีเขียว
ทำาให้กลุ้ม่่ บรืิษัทั ยังไม่่ได้้รืบั ช่ำารืะหนีค� า่ บรืิการืเด้ินรืถ ซ่่อม่บำารืุง
แล้ะจัด้หาขบวนรืถไฟฟ้า ภายใติ้สัญ่ญ่าการืให้บรืิการืเด้ินรืถ
แล้ะซ่่อม่บำารืุงด้ังกล้่าว อย่างไรืก็ติาม่กลุ้ม่่ บรืิษัทั ได้้ใช่้ด้ลุ้ ยพัินจิ
ในการืปีรืะเม่ินค่าเผ่อ� ผล้ขาด้ทุนด้้านเครืด้ิติทีค� าด้ว่าจะเกิด้ข้น�
ของลู้กหนี�ด้ังกล้่าว โด้ยคำานึงถึงข้อเท็จจรืิงจากการืเจรืจา
รืวม่ถึงการืสงวนสิทธุิในการืใช่้สทิ ธุิติาม่กฎหม่ายของกลุ้ม่่ บรืิษัทั
ซ่้�งกลุ้่ม่บรืิษััทไม่่ได้้บันทึกค่าเผ่�อผล้ขาด้ทุนด้ังกล้่าวไว้ในบัญ่ช่ี
เน่อ� งจากกลุ้ม่่ บรืิษัทั ม่ัน� ใจว่าจะได้้รืบั ช่ำารืะหนีจ� ากกรืุงเทพัธุนาคม่
ซ่้ง� เปี็นหน่วยงานของรืัฐ แล้ะหนีส� นิ โด้ยส่วนใหญ่่ เปี็นหนีท� ม่�ี อี ติั รืา
ด้อกเบี�ย ใกล้้ เ คี ย งกั บ อั ติ รืาติล้าด้แล้ะได้้ ปี รืะเม่ิ น ว่ า ค่ า เผ่�อ
ผล้ขาด้ทุนด้ังกล้่าวจะเปี็นจำานวนทีไ� ม่่ม่สี ารืะสำาคัญ่ติ่องบการืเงิน
กลุ้่ ม่ บรืิ ษัั ท เช่ื� อ ว่ า สม่ม่ติิ ฐ านในการืปีรืะเม่ิ น ด้ั ง กล้่ า วม่ี
ความ่เหม่าะสม่กับสถานการืณ์์ในปีัจจุบัน กลุ้่ม่บรืิษััทยังคง
ติิด้ติาม่แล้ะหาข้อสรืุปีอย่างติ่อเน่�องแล้ะจะปีรืะเม่ินผล้กรืะทบ
ด้ังกล้่าวเม่่อ� ข้อเท็จจรืิงหรืือสถานการืณ์์ม่กี ารืเปีล้ีย� นแปีล้งไปี
ล้้ ก หนี�ที�ีจำ ะถืึ ง กำา หนด้ชำา รุ๊ะในอนาค่ตัภายใตั้ สัญ ญากั บี
หน่วยงานขึ้องรุ๊ัฐ ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน
43,023.1 ล้้านบาท แบ่งเปี็นส่วนทีถ� งึ กำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึง� ปีี
23.8 ล้้ า นบาท แล้ะส่ ว นที�ถึง กำา หนด้ช่ำา รืะเกิ น กว่ า หนึ�ง ปีี
42,999.3 ล้้านบาท โด้ยทัง� หม่ด้เพัิม่� ข้น� 10,321.5 ล้้านบาท
จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 ซ่้ง� ม่ีจาำ นวน 32,701.6 ล้้านบาท
ส่ ว นใหญ่่ เ กิ ด้ จากค่ า งานออกแบบแล้ะก่ อ สรื้ า งงานโยธุา
ที� เ กี� ย วข้ อ งกั บ โครืงการืรืถไฟฟ้ า สี ช่ ม่พัู แ ล้ะสายสี เ หล้่ อ ง
สำาหรืับส่วนทีจ� ะได้้รืบั ค่าติอบแทนคงทีติ� าม่ทีรื� ะบุไว้ในสัญ่ญ่า
ล้้กหนี�ภายใตั้สัญญาซื�อขึ้ายพีรุ๊้อมตัิด้ตัั�งรุ๊ะบีบีการุ๊เด้ินรุ๊ถื
ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน 20,001.7 ล้้านบาท
แบ่งเปี็นส่วนที�ถึงกำาหนด้ช่ำารืะภายในหนึ�งปีี 167.5 ล้้านบาท
แล้ะส่วนที�ถึงกำาหนด้ช่ำารืะเกินกว่าหนึ�งปีี 19,834.2 ล้้านบาท
โด้ยทั� ง หม่ด้เพัิ� ม่ ข้� น 6,016.1 ล้้ า นบาท จาก ณ์ วั น ที�
31 ม่ีนาคม่ 2563 จากการืให้บรืิการืติาม่สัญ่ญ่าซ่ือ� ขายพัรื้อม่
ติิด้ติั�งรืะบบการืเด้ินรืถ (ไฟฟ้าแล้ะเครืื�องกล้) แล้ะสัญ่ญ่างาน
เพัิ�ม่เติิม่อ่�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีเขียว
เงิ น ให้ ก้ ย่ม รุ๊ะยะยาวแก่ กิจำ การุ๊ทีี�เ กี�ย วขึ้้ อ งกั น ณ์ วั น ที�
31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน 5,154.4 ล้้านบาท เปี็นเงินให้กยู้ ม่่
แก่บรืิษััท ยู ซ่ิติี� จำากัด้ (ม่หาช่น) (บรืิษััทรื่วม่) โด้ยม่ีกำาหนด้
ช่ำารืะค่นในเด้่อนม่ีนาคม่ 2566 อย่างไรืก็ติาม่บรืิษัทั รื่วม่ด้ังกล้่าว
ได้้จา่ ยช่ำารืะค่นเงินกูย้ ม่่ ทัง� จำานวนก่อนครืบกำาหนด้ของสัญ่ญ่าแล้้ว
ในเด้่อนม่ิถนุ ายน 2564

4.4 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

สินทีรุ๊พีั ย์ทีจำ�ี ด้ั ปรุ๊ะเภทีเป็นสินทีรุ๊พีั ย์ทีถื�ี อ่ ไว้เพี่อ� ขึ้าย ณ์ วันที�
31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน 4,086.4 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่เปี็น
อสังหารืิม่ทรืัพัย์เพั่อ� การืล้งทุนของบรืิษัทั ฟิวเจอรื์ โด้เม่น จำากัด้
(บรืิษัทั ย่อย) แล้ะ บรืิษัทั ม่าเจสติิค พัารื์ค จำากัด้ (บรืิษัทั ย่อย)
ซ่้�งกลุ้่ม่บรืิษััทได้้เข้าทำาสัญ่ญ่าซ่ื�อขายเงินล้งทุนในบรืิษััทย่อย
สองแห่ ง นี� กั บ บรืิ ษัั ท ที� ไ ม่่ เ กี� ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ� ง ในเด้่ อ น
พัฤศจิกายน 2563 โด้ยได้้รืบั เงินม่ัด้จำาเรืียบรื้อยแล้้ว ส่วนทีเ� หล้่อ
จะได้้รืบั ช่ำารืะภายในเด้่อนม่ิถนุ ายนแล้ะธุันวาคม่ 2564 จ้งแสด้ง
เปี็นรืายการืแยกติ่างหากเปี็นสินทรืัพัย์ทจ�ี ด้ั ปีรืะเภทเปี็นสินทรืัพัย์
ทีถ� อ่ ไว้เพั่อ� ขาย ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564
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บีทีเอสซ่ี (16,492.1 ล้้านบาท) เจ้าหนี�ติั�วแล้กเงิน (13,980.6
ล้้านบาท) เงินกู้ย่ม่รืะยะยาวจากสถาบันการืเงิน (45,495.9
ล้้านบาท) แล้ะเงินกู้ย่ม่รืะยะสั�นจากสถาบันการืเงิน (3,500.0
ล้้านบาท)

อัติรืาส่วนหนีส� นิ สุทธุิ (adjusted) ติ่อทุน แล้ะอัติรืาส่วนหนีส� นิ สุทธุิ
(adjusted) ติ่อกำาไรืจากรืายการืทีเ� กิด้ข้น� เปี็นปีรืะจำาก่อนค่าเส่อ� ม่
รืาคา ค่าติัด้จำาหน่าย ด้อกเบีย� แล้ะภาษัี (Recurring EBITDA)
ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 เท่ากับ 1.28 เท่าแล้ะ 11.04 เท่า
ติาม่ล้ำาด้ับ ซ่้ง� เพัิม่� ข้น� จากปีีกอ่ น (ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563: 1.05
เท่า แล้ะ 7.35 เท่า ติาม่ล้ำาด้ับ) สาเหติุหล้ักจากเงินกูย้ ม่่ รืะยะยาว
ล้้กหนีจำ� ากการุ๊ขึ้ายทีีด้� นิ ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน จากสถาบันการืเงินเพัิม่� ข้น� 20,121.5 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่ม่าจาก
1,815.3 ล้้านบาท เปี็นลู้กหนีจ� ากการืขายทีด้� นิ ของบรืิษัทั ฯ จำานวน การืเบิกเงินกูย้ ม่่ สำาหรืับโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง
สองแปีล้งในเด้่อนธุันวาคม่ 2563 โด้ยลู้กหนีด้� งั กล้่าวม่ีการืแบ่ง แล้ะหุน้ กูรื้ ะยะยาวสุทธุิเพัิม่� ข้น� 3,548.9 ล้้านบาท จากการืเสนอ
ช่ำารืะเงินสองงวด้ภายในเด้่อนธุันวาคม่ 2566
ขายหุน้ กูเ้ พั่อ� อนุรืกั ษั์สง�ิ แวด้ล้้อม่จำานวน 8,600 ล้้านบาท ในเด้่อน
พัฤศจิกายน 2563 หักกล้บกับการืช่ำารืะค่นหุน้ กูรื้ วม่จำานวน 3,550
ตั้นที๊นโค่รุ๊งการุ๊รุ๊ถืไฟฟ้า ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน ล้้านบาท แล้ะ 1,500 ล้้านบาท ในเด้่อนกันยายน แล้ะเด้่อน
42,535.8 ล้้านบาท เพัิม่� ข้น� 12,266.9 ล้้านบาท จาก ณ์ วันที� ธุันวาคม่ ติาม่ล้ำาด้ับ
31 ม่ีนาคม่ 2563 ซ่้ง� ม่ีจาำ นวน 30,268.9 ล้้านบาท เน่อ� งจาก
โครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสายสีเหล้่องที�อยู่รืะหว่าง สำาหรืับการืปีฏิิบัติิติาม่เงื�อนไขการืด้ำารืงอัติรืาส่วนทางการืเงิน
ก่อสรื้าง
บี ทีเ อสซ่ี แ ล้ะบรืิ ษััท ฯ ม่ี ข้อ กำา หนด้ในการืด้ำา รืงอั ติ รืาส่ ว น
ทางการืเงินติาม่ข้อกำาหนด้ว่าด้้วยสิทธุิแล้ะหน้าทีท� เ�ี กีย� วข้องกับ
สินทีรุ๊พีั ย์สทีิ ธุิการุ๊ใช้ ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน 802.7 การืออกหุน้ กู้ (จำานวนเงิน 22,000 ล้้านบาท สำาหรืับบีทเี อสซ่ี
ล้้านบาท เพัิม่� ข้น� จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 ทัง� จำานวน จาก แล้ะ 7,000 ล้้านบาท 9,500 ล้้านบาท 13,000 ล้้านบาท แล้ะ
การืปีรืับใช่้ม่าติรืฐานการืรืายงานทางการืเงินฉบับที� 16 เรืือ� ง 8,600 ล้้านบาทสำาหรืับบรืิษััทฯ) (ข้อกำาหนด้สิทธุิฯ) กล้่าวค่อ
สัญ่ญ่าเช่่า
บีทเี อสซ่ีแล้ะบรืิษัทั ฯ ติ้องด้ำารืงอัติรืาส่วนหนีส� นิ ทีม่� ภี ารืะด้อกเบีย�
ติ่อส่วนของผูถ้ อ่ หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)
เงินจำ่ายล้่วงหน้าแก่ผู้รุ๊้ บีั เหมาแล้ะเพี่อ� ซือ� สินทีรุ๊พีั ย์ ณ์ วันที� 31 ในอัติรืาไม่่เกิน 2.5 เท่า โด้ย ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564
ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน 2,611.2 ล้้านบาท ล้ด้ล้ง 1,462.0 บีทเี อสซ่ีแล้ะบรืิษัทั ฯ สาม่ารืถด้ำารืงอัติรืาส่วนทางการืเงินด้ังกล้่าว
ล้้านบาท จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 สาเหติุหล้ักจาก ได้้ติาม่ข้อกำาหนด้
งานโยธุาแล้ะการืจัด้หารืะบบรืถไฟฟ้าแล้ะเครืือ� งกล้ แล้ะอุปีกรืณ์์
ทีเ� กีย� วข้องสำาหรืับโครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสายสีเหล้่อง สภาพีค่ล้่อง ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 กลุ้ม่่ บรืิษัทั ม่ีเงินสด้
ทีอ� ยูรื่ ะหว่างก่อสรื้าง
แล้ะรืายการืเทียบเท่าเงินสด้ สินทรืัพัย์ทางการืเงินหมุ่นเวียนอ่น�
เปี็นจำานวนเงินรืวม่ 6,716.8 ล้้านบาท (ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563
สินทีรุ๊พีั ย์ภาษีีเงินได้้รุ๊อการุ๊ตัด้ั บีัญชี ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 เงิ น สด้แล้ะรืายการืเที ย บเท่ า เงิ น สด้ เงิ น ล้งทุ น ช่ั� ว ครืาว
ม่ี จาำ นวน 118.0 ล้้ า นบาท ล้ด้ล้ง 1,024.6 ล้้ า นบาท แล้ะเงินล้งทุนในติรืาสารือนุพันั ธุ์ เปี็นจำานวนเงินรืวม่ 6,049.8
จาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 ซ่้ง� ม่ีจาำ นวน 1,142.6 ล้้านบาท ล้้านบาท) เพัิ�ม่ข้�นจาก ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 จำานวน
ส่ ว นใหญ่่ ม่ าจากการืการืล้ด้ล้งของสิ น ทรืั พั ย์ ภ าษัี เ งิ น ได้้ 667.0 ล้้านบาท สาเหติุหล้ักจากเงินสด้แล้ะรืายการืเทียบเท่า
รือการืติัด้บัญ่ช่ีของรืายการืขาด้ทุนจากการืวัด้มู่ล้ค่าเงินล้งทุน เงินสด้เพัิ�ม่ข้�น อย่างไรืก็ติาม่ อัติรืาส่วนเงินทุนหมุ่นเวียน
จำานวน 1,048.0 ล้้านบาท
ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 เท่ากับ 0.44 เท่า ล้ด้ล้งจาก
ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563 ซ่้ง� เท่ากับ 0.68 เท่า เน่อ� งจาก
ส่ภาพคล่ องและความเพ่ ยงพอของเงิ นิทุ นิ
การืล้ด้ล้งของลู้กหนี�การืค้าแล้ะลู้กหนี�อ�่น สาเหติุหล้ักจาก
การืรืับเงินจากลู้กหนีจ� ากการืขายเงินล้งทุนในเบย์วอเติอรื์ แล้ะ
โค่รุ๊งสรุ๊้างเงินที๊น ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 กลุ้่ม่บรืิษััท เงินให้ก้ยู ่ม่รืะยะยาวแก่กิจการืที�เกี�ยวข้องกันที�ถึงกำาหนด้ช่ำารืะ
ม่ีหนีส� นิ ทีม่� ภี ารืะด้อกเบีย� คงเหล้่อ จำานวน 113,463.2 ล้้านบาท ภายในหนึ� ง ปีี ซ่�้ ง ล้ด้ล้งจากการืจั ด้ ปีรืะเภทรืายการืใหม่่
(ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2563: 88,558.9 ล้้านบาท) ยอด้หนีส� นิ เปี็นสินทรืัพัย์ไม่่หมุ่นเวียน อย่างไรืก็ติาม่บรืิษัทั ฯ ได้้รืบั ช่ำารืะเงิน
ทีม่� ภี ารืะด้อกเบีย� คงเหล้่อด้ังกล้่าวส่วนใหญ่่เปี็นหุน้ กูซ่้ ง�้ ออกโด้ย ให้กยู้ ม่่ รืะยะยาวด้ังกล้่าวทัง� จำานวนก่อนครืบกำาหนด้ของสัญ่ญ่า
บรืิษัทั (จำานวนเงินคงเหล้่อ 33,020.7 ล้้านบาท) หุน้ กูซ่้ ง�้ ออกโด้ย แล้้วในเด้่อนม่ิถนุ ายน 2564
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รุ๊ายจำ่ายฝ่่ายที๊น สำาหรืับปีีสน�ิ สุด้วันที� 31 ม่ีนาคม่ 2564 ม่ีจาำ นวน
13,129.7 ล้้านบาท ส่วนใหญ่่เปี็น (1) รืายจ่ายฝ่ายทุนสำาหรืับ
ธุุรืกิจ MOVE 11,746.6 ล้้านบาท โด้ยส่วนใหญ่่เปี็นค่าก่อสรื้าง
โครืงการืรืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่อง 11,681.4 ล้้านบาท
(2) รืายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น สำา หรืั บ ธุุ รื กิ จ MIX 546.4 ล้้ า นบาท
(3) รืายจ่ายฝ่ายทุนสำาหรืับธุุรืกิจ MATCH 786.3.0 ล้้านบาท
ซ่้�ง ส่ ว นใหญ่่ เ ปี็ น ค่ า ก่ อ สรื้ า งโครืงการืหม่อช่ิ ติ คอม่เพัล้็ ก ซ่์
โด้ยรืายจ่ายฝ่ายทุนด้ังกล้่าวนี� ในส่วนทีเ� ปี็นค่าก่อสรื้างโครืงการื
รืถไฟฟ้าสายสีช่ม่พัูแล้ะสีเหล้่องส่วนใหญ่่จ่ายโด้ยใช่้เงินกู้ย่ม่
จากสถาบั น การืเงิ น ส่ ว นรืายการือ่�น ส่ ว นใหญ่่ จ่า ยโด้ยใช่้
กรืะแสเงินสด้ภายในของกลุ้ม่่ บรืิษัทั
ความส่ามารถในิกิารทำ ากิำ าไร

บรืิษัทั ฯ บันทึกกำาไรืสำาหรืับปีี 2563/64 เท่ากับ 5,359.4 ล้้านบาท
(ล้ด้ล้ง 39.2% จากปีี 2562/63) แล้ะกำาไรืส่วนทีเ� ปี็นของผูถ้ อ่ หุน้
บรืิษัทั ฯ เท่ากับ 4,576.3 ล้้านบาท (ล้ด้ล้ง 43.9% จากปีีกอ่ น)
ทำาให้อัติรืากำาไรืสุทธุิส่วนที�เปี็นของผู้ถ่อหุ้นบรืิษััทฯ สำาหรืับปีีน�ี
เท่ากับ 10.8% เม่่อ� เทียบกับ 18.4% ในปีี 2562/63 กำาไรืสุทธุิ
จำานวน 4,576.3 ล้้านบาท ล้ด้ล้ง 43.9% หรืือ 3,585.5 ล้้านบาท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2563/64

จากปีีกอ่ น ส่วนใหญ่่ม่าจาก (1) ส่วนแบ่งขาด้ทุนจากเงินล้งทุน
ในการืรื่วม่ค้า แล้ะบรืิษัทั รื่วม่ทีเ� พัิม่� ข้น� (2) ไม่่ม่กี ารืบันทึกกำาไรื
จากการืขายเบย์วอเติอรื์ โด้ยบีทเี อส กรืุปี� ซ่้ง� ถูกบันทึกไปีแล้้ว
ในปีี 2562/63 แล้ะ (3) ผล้การืด้ำาเนินงานที�ปีรืับติัวล้ด้ล้ง
ในธุุรืกิจ MIX แล้ะธุุรืกิจ MATCH ซ่้�งได้้รืับผล้กรืะทบจาก
การืแพัรื่รืะบาด้ของโควิด้-19 อย่างไรืก็ด้ี การืล้ด้ล้งของกำาไรืสุทธุิ
บางส่วนถูกช่ด้เช่ยด้้วย (4) การืเพัิม่� ข้น� ของผล้การืด้ำาเนินงาน
จากการืเด้ินรืถแล้ะซ่่อม่บำารืุง ปีัจจัยหล้ักม่าจากการืเปีิด้ให้บรืิการื
ส่วนติ่อขยายสายสีเขีย วเหน่อ (5) การืเพัิ�ม่ข้�นของรืายได้้
ด้อกเบี�ยรืับ แล้ะ (6) การืบันทึกกำาไรืสุทธุิจากการืขายที�ด้ิน
ที�ธุนาซ่ิติ�โี ด้ยบีทีเอส กรืุ�ปี ในปีี 2563/64 ในส่วนของอัติรืา
ผล้ติอบแทนติ่อส่วนของผูถ้ อ่ หุน้ ล้ด้ล้งเปี็น 7.5% เม่่อ� เทียบกับ
14.8% ในปีี 2562/63 เน่�องจากการืล้ด้ล้งของกำาไรืสุทธุิ
ปีรืะจำาปีีด้งั ทีก� ล้่าวไปีแล้้ว
ภาระผู กิพั นิและหนิ่ �ส่ิ นิท่ � อาจจะเกิิ ดข้ � นิ

ภารุ๊ะผู้้กพีันแล้ะหนีส� นิ ทีีอ� าจำจำะเกิด้ขึ้้น� ณ์ วันที� 31 ม่ีนาคม่
2564 บรืิ ษัั ท ฯ แล้ะบรืิ ษัั ท ย่ อ ยม่ี ภ ารืะผู ก พัั น แล้ะหนี� สิ น
ทีอ� าจเกิด้ข้น� ติาม่ทีเ� ปีิด้เผยในหม่ายเหติุปีรืะกอบงบการืเงินรืวม่
ข้อ 52 ในงบการืเงินรืวม่ สำาหรืับปีี 2563/64
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5.1

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการและเชือ่ มัน่ ว่า
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริษทั เจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทำ�
นโยบายการกำ� กั บ ดู แ ลกิ จ การและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ขึ้ น
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับชัน้ และกำ�หนด
ให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การกำ�กับดูแลกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเหมาะสมกั บ สภาวการณ์ แ ละการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มบริษัท
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจใช้บงั คับ
กั บ บริ ษั ท ฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ
ส่งเสริมให้บริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และคูค่ า้
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ยึ ด มั่ น
อยู่บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ประกาศและสื่อสารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ
ในการดำ�เนินงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อแนะนำ�ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยครอบคลุมหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ แบ่งออกเป็น
5 หมวด ได้แก่
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
(2) การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น (Equitable
Treatment of Shareholders)
(3) การคำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Role of Stakeholders)
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and
Transparency)
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั
โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย
หรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สทิ ธิของตนตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกำ�ไร
ของกิจการ การได้รบั ข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ รับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี และการออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ
ตามที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่าย
เงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจน
การซักถามหรือแสดงความเห็นในเรือ่ งต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders)

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือนักลงทุนสถาบัน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า การมอบฉันทะให้ผู้อนื่ เข้าร่วม
ประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม
ด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผย
ต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านการเปิดเผย
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
ตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ อยูใ่ นตำ�แหน่งหรือสายงานทีส่ ามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรือผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ คำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียและให้ความสำ�คัญ
กับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ
เชือ่ ว่าความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำ�เร็จในระยะยาวของ
กลุ่มบริษัท
บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนสือ่ สารให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนของกลุม่ บริษทั ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ติ าม เพือ่
ให้มน่ั ใจได้วา่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั การดูแลอย่างเป็นธรรม
เหมาะสมกับความต้องการ และมีชอ่ งทางการสือ่ สารและแจ้ง
เรื่องร้องเรียนที่เพียงพอ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการสื่ อ สารและแจ้ ง เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย น สามารถพิ จ ารณาในหั ว ข้ อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ของรายงานฉบับนี้
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ
เชือ่ ถือได้ และทันเวลา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศ
จะต้องมีความชัดเจนและถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการติดต่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจการและผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั คณะกรรมการบริษทั
จัดให้มจี รรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ขนึ้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ง านและช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารดำ � เนิ น งานของ
นักลงทุนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมและ
เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำ�คัญ
รายละเอี ย ดจรรยาบรรณของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ สามารถ
พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ใน นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ https://www.btsgroup.
co.th/u/th/2020/corporate-governance-policy-andcode-of-business-conduct
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท
สรุปสาระสำ�คัญดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ การกำ�กับดูแลและ
การประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การของฝ่ า ยบริ ห าร โดย
มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในระยะยาว
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึง
ยั ง ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาเพิ่มเติมใน นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
https://www.btsgroup.co.th/u/th/2020/corporategovernance-policy-and-code-of-business-conduct
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการในจำ�นวน
ทีเ่ หมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ตามสมควร เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทสำ�เร็จลุล่วงตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษา (Advisory Board) ในโครงสร้างองค์กร ซึง่ มีบทบาท
ในการให้ คำ � ปรึ ก ษาและคำ � แนะนำ � ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นเรื่ อ ง
ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การแบ่งแยกอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีโครงสร้าง
การจัดการที่แบ่งแยกอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารอย่ า งชั ด เจน
โดยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้กำ�กับดูแลเชิงนโยบาย
มีหน้าที่ในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์
และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานประจำ � ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ผ ล และ
เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และ
เป้ า หมายที่ กำ � หนดไว้ รวมถึ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
นอกจากนี้ เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ และ
ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

5.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
บริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น สำ � คั ญ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
แต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ 1 ท่ า น ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธาน
กรรมการอิสระ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธาน
กรรมการและฝ่ายบริหาร ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องและมีความสำ�คัญ
ต่ อ การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง เป็ น ผู้ ป ระสาน
การติดต่อระหว่างกรรมการอิสระกับประธานกรรมการ
และฝ่ายบริหาร
(2) พิจารณากำ�หนดวาระการประชุมประจำ�ปีของคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าร่วมกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
(3) เป็นผูป้ ระสานการติดต่อระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับคณะกรรมการ
บริษัท
(4) ทำ�หน้าที่เป็นประธานในการประชุมกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร
การสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � กั บ ดู แ ลการสรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าที่
ให้ คำ � แนะนำ � ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
คณะกรรมการบริษัท การสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และโครงสร้างค่าตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
• การสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำ�หนดวิธแี ละหลักเกณฑ์
ในการสรรหาบุคคลเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และทำ�หน้าที่
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
ทีก่ �ำ หนดไว้เพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้
บุคคลซึง่ จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่
“เข้มกว่า” ข้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ ตามประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎหมายและข้อบังคับ
บริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
โครงสร้ า ง จำ � นวน รู ป แบบ และหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
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ค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
ทีเ่ หมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษทั และ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อจูงใจและรักษาไว้
ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจะเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• การสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะสรรหาผูม้ าดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
และผู้ อำ � นวยการใหญ่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งและไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และ
นำ�เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นน้ั ๆ ให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำ�เสนอโครงสร้าง
จำ�นวน และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารและกรรมการผู้ อำ� นวยการใหญ่
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับผลการประเมิน
การปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
การพัฒนากรรมการ คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้มกี าร
พัฒนาองค์ความรูข้ องกรรมการอย่างสม่�ำ เสมอ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณา
จัดทำ�แผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการ
ปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ รวมถึง
พิจารณากำ�หนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ บริษทั ฯ กำ�หนด
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ทั้งในรูปแบบการประเมินของทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการชุดย่อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อนำ�มาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำ�งาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ
ทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

การกำ�กับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม คณะกรรมการบริษทั
กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กำ�หนดนโยบาย
และมาตรฐานการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ กำ � หนดทิ ศ ทางและ
เป้าหมายการดำ�เนินงานภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนติดตาม
การปฏิ บั ติ ต ามในเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งสม่ำ � เสมอ โดยได้
กำ�หนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ปรากฏในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
รายละเอียดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ข้างต้น
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมใน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ https://www.btsgroup.co.th/u/th/
2020/corporate-governance-policy-and-code-ofbusiness-conduct
จรรยาบรรณธุรกิจ

ด้ ว ยความมุ่ ง หมายให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักจริยธรรมอันดี
คณะกรรมการบริษัทจึงกำ�หนดข้อพึงปฏิบัติหรือจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การสำ � คั ญ ของการกำ � กั บ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เป็นแนวทางให้กบั บุคลากรของกลุม่ บริษทั
ซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ย ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้
(1) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
(3) การปฏิบัติต่อลูกค้า
(4) การปฏิบัติต่อพนักงาน
(5) การปฏิบัติต่อคู่ค้า

(6) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
(7) การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
(8) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(9) สิ่งแวดล้อม
(10) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(11) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(12) การป้องกันการฟอกเงิน
(13) กิจกรรมทางการเมือง
(14) การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(15) การรักษาความลับ
(16) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(17) การซื้อขายหลักทรัพย์
(18) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(19) การรายงานหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน
(20) บทลงโทษ
บริษทั ฯ มีการทบทวนและติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ิ
หรือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนได้จัดทำ�
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) พร้อม
แบบทดสอบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสื่อสาร
ให้พนักงานทุกคนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทและแนวทางปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไป
ปรับใช้ในการทำ�งานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพือ่ ช่วยยกระดับ
มาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการขององค์กรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียน หากพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำ�ที่อาจเป็นการ
ฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกำ�หนดหรือนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
ช่องทางการสื่อสารและแจ้งเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท

สำ�นักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525, 1531
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
อีเมล:
CompanySecretary@btsgroup.co.th
ไปรษณีย์: สำ�นักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำ�นักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1553
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616
อีเมล:
InternalAudit@btsgroup.co.th
ไปรษณีย์: สำ�นักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ
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5.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

ช่องทางการสื่อสารและแจ้งเรื่องร้องเรียน

โครงการหนูด่วนชวนชี้ช่อง
(ดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกองค์กร)

สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง
โทรศัพท์: 1 800 292 777 หรือ +66 (0) 2677 2800
อีเมล:
tell@thailand-ethicsline.com
ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500

นอกจากนี้ หากมีข้อสังสัยหรือต้องการคำ�แนะนำ�ในกรณีใดๆ
เป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปรึกษา
หัวหน้างานของตนเองโดยตรง หรือสอบถามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลทัง้ หมดถือเป็นความลับ โดยผูร้ ายงานหรือแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
ไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผูร้ ายงานหรือแจ้งเรือ่ งร้องเรียน บริษทั ฯ จะปกปิดชือ่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวและเอกสารหลักฐานต่างๆ
ไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
บุคลากรของบริษทั ฯ ทีก่ ระทำ�การฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกำ�หนดและนโยบายต่างๆ
ของบริษัทฯ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัท นอกจากจะมีโทษ
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ยังอาจเป็นการกระทำ�ผิดระเบียบ
ข้อบังคับการทำ�งานของบริษทั ฯ ซึง่ มีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษ
ทางวินัยสามารถแบ่งเป็น 5 ลำ�ดับขั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะ
แห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำ�ความผิดหรือ
ตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ดังนี้
(1) ตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ให้พักงาน
(4) เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ
(5) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ อาจได้ รั บ โทษทางวิ นั ย
เนือ่ งจากการขอให้ผอู้ น่ื กระทำ�การฝ่าฝืน การไม่รายงานการฝ่าฝืน
โดยทันที การไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทำ�
ที่อาจเป็นการฝ่าฝืน การรายงานหรือแจ้งข้อร้องเรียนเท็จ
หรือการกลั่นแกล้งหรือตอบโต้ผู้รายงานหรือแจ้งข้อร้องเรียน
โดยสุจริต
รายละเอียดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถพิจารณา
เพิ่ ม เติ ม ใน นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและจริ ย ธรรม
ทางธุรกิจ ของบริษัทฯ https://www.btsgroup.co.th/u/th/
2020/corporate-governance-policy-and-code-ofbusiness-conduct

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของ
นโยบายและแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นการกำ�กับดูแลกิจการ
การพัฒนาด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาแนวทาง
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าโดยตลอด โดยยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
ของคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลอดจนหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโครงการสำ�รวจการกำ�กับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมิน
คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของสมาคมส่ ง เสริ ม
ผู้ลงทุนไทย
ในปี 2563/64 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่สำ�คัญ ดังนี้
• การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่
พิจารณากำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
องค์กร ตลอดจนกำ�กับดูแลหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
องค์กรอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท โดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้พจิ ารณา
แก้ไขเพิม่ เติมนโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั
เพือ่ ให้สอดคล้องกับ COSO ERM 2017 และบริบทในการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ https://www.btsgroup.co.th/u/th/2020/
enterprise-risk-management-policy
• การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
โดยขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
ความยั่งยืน เพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณา
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กำ�หนดนโยบายด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ เพือ่ นำ�หลักการ
และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึง
กระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ผคู้ น ชุมชน และสังคมโดยรวมทัง้ หมด
รายละเอียดนโยบายด้านความยั่งยืน สามารถพิจารณา
เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://btsgroup.co.th/
u/th/2020/sustainability-policy
• คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำ�องค์กร ได้พิจารณา
ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ MOVE MIX MATCH
และการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รายละเอียดสามารถ
พิจารณาเพิม่ เติมในหัวข้อ 1.1 จุดมุง่ หมายและกลยุทธ์ของเรา
และหัวข้อ 1.2 ภาพรวมกลยุทธ์ 3M ของรายงานฉบับนี้
• คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนและแก้ไขเพิม่ เติม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 ของ
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และบริบทในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม มีผลบังคับใช้วันที่ 14 มิถุนายน 2564
• คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้ “การรับมือการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ” ตาม UN Sustainable Development
Goals เป็นหนึง่ ในภารกิจของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย ในการพิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ ได้แก้ไขเพิม่ เติมหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
เพื่ อให้ ครอบคลุม การกำ�กับดูแ ลการดำ�เนิน ธุรกิ จ ตาม
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและ
ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
ยั่งยืน
• คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาเพือ่ ความยั่งยืน ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อบริหารความแตกต่างหลากหลาย
เช่น เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
สิ ท ธิ ค วามเป็ น พลเมื อ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ
ในระดั บ สากล นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น
ความเสี่ ย งและวิ เ คราะห์ ส ถานะด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

(Human Right Risk Assessment and Due Diligence)
เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำ�งานและหาแนวทางในการ
ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
กลุ่มบริษัท รายละเอียดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและ
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Due Diligence Report) ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ https://btsgroup.co.th/u/th/2020/humanrights-policy-and-human-rights-due-diligencereport
• การยื่นคำ�ขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของ
กลุ่มบริษัทในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส และเป็นธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำ�หลักปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องโครงการสำ � รวจการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
บริษทั จดทะเบียน (CGR) ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และหลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับบริบทในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึง
อนุ มั ติ แ นวทางการดำ � เนิ น การของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พั ฒ นา
ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินในโครงการสำ�รวจการกำ�กับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำ�ปี 2563 ในระดับ
“ดีเลิศ” โดยจัดอยูใ่ นกลุม่ บริษทั 5 ดาว และคะแนนในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
100 คะแนนเต็ม โดยมีหลักปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 และหลักการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องโครงการสำ � รวจการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
บริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือ
นำ�มาปรับใช้ ดังนี้

5.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

• ประธานคณะกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ กำ � หนดให้ ป ระธานคณะกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
เป็นธุรกิจทีม่ คี วามซับซ้อน หลากหลาย และมีลกั ษณะเฉพาะ
ซึง่ ต้องการผูน้ �ำ ทีม่ คี วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ
ตลอดจนความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ประธานคณะกรรมการจะไม่ใช่กรรมการ
อิสระ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีกลไกการดำ�เนินงานที่มีการถ่วงดุลอำ�นาจ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัท
ยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
สามารถใช้ดลุ ยพินจิ ได้อย่างเป็นอิสระ เพือ่ รักษาผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยังประกอบด้วยกรรรมการอิสระจำ�นวนกึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
หนึ่งท่านดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการอิสระ เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ
และฝ่ายบริหารในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องและมีความสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ร่วมพิจารณากำ�หนดวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานการติดต่อ
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริม
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจน
เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ และก่อให้เกิด
การถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ปัจจุบัน นางพิจิตรา มหาพล ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการอิสระ
รายละเอียดการแบ่งแยกอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารสามารถ
พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการบริ ษั ท ข้ า งต้ น และนโยบายการกำ �กั บ ดู แ ล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ https://www.
btsgroup.co.th/u/th/2020/corporate-governancepolicy-and-code-of-business-conduct
• จำ�นวนองค์ประชุมขัน้ ต่�ำ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
มีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
บริษทั ฯ มิได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับจำ�นวนองค์ประชุมขัน้ ต่�ำ
ดังกล่าว เนือ่ งจากเห็นว่านโยบายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายและข้อบังคับบริษทั ทัง้ นี้ การกำ�หนดองค์ประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณากิจการต่างๆ ของ
บริษทั ฯ แล้ว และในทางปฏิบตั ิ จำ�นวนองค์ประชุม ณ ขณะที่
คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ มีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดเสมอ
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
คณะกรรมการบริษัท

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ผูอ
 าํ นวยการใหญ
สายธุรกิจ MOVE*

ฝายบัญชี*

คณะกรรมการที่ปรึกษา

สํานักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

สํานักประธาน
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ*

สํานักกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รองกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ*

สํานักสื่อสารองคกร

ผูอ
 าํ นวยการใหญ
สายธุรกิจ MIX*

ฝายการเงิน*

ผูอ
 าํ นวยการใหญ
สายธุรกิจ MATCH*

ฝายนักลงทุน
สัมพันธ

ผูอํานวยการใหญ
สายการเงิน*

ฝายพัฒนา
ธุรกิจ

ผูอํานวยการใหญ
สายการลงทุน*

ฝายพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

ฝาย
ทรัพยากรมนุษย
และธุรการ

ผูอํานวยการใหญ
สายปฏิบัติการ*

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการใหญ
สายงานกฎหมาย*

ฝายกฏหมาย

* ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำ�หนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ในจำ�นวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ท่ า น และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
ในราชอาณาจักร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1/3 ของจำ � นวน
กรรมการทั้งหมด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

66.42

50%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 12 ท่าน เป็นผู้หญิงจำ�นวน 1 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ของกรรมการทั้งคณะ แบ่งเป็น
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50
ของกรรมการทั้งคณะ และ
• กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
50 ของกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง
6 ท่าน ซึง่ เป็นจำ�นวนทีม่ ากกว่า 1/3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด

อายุเฉลี่ย (ป)
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
โดยเฉลี่ย (ป)

50%

13.25

12

จํานวนกรรมการ (คน)

6

กรรมการอิสระ

6

กรรมการที่เปนผูบริหาร

รายชื่อกรรมการ มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
รักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการอิสระ

2.
3.
4.
5.

ดร. อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์

6. นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
10. ดร. การุญ จันทรางศุ
11. นางพิจิตรา มหาพล
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
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กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึง่ จากกรรมการกลุม่ ข รวมเป็น
สองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ
• กรรมการกลุ่ม ก ประกอบด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์
นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
• กรรมการกลุ่ม ข ประกอบด้วย ดร. อาณัติ อาภาภิรม
นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชิ เคือง (Mr. Kong
Chi Keung)
หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง
• กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และกำ�กับ ติดตาม
และดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการและปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กำ�หนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทฯ
• กำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
ทุกระดับ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีระบบกลไกการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
• ดำ � เนิ น การให้ ฝ่ า ยบริ ห ารจั ด ให้ มี ร ะบบบั ญ ชี การเงิ น
และการสอบบั ญ ชี ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนจั ด ให้ มี ร ะบบ
การควบคุมภายในที่ดีและมีความเพียงพอเหมาะสม
• พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารได้ ม าหรื อ จำ � หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ และพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
• กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งมี จ รรยาบรรณและจริ ย ธรรม
ทางธุรกิจ และทบทวนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี
• กำ�หนด ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และติดตาม
ดูแลให้มีการนำ�นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรไปปฏิบัติจริง
• กำ�หนดนโยบายด้านความยัง่ ยืน ครอบคลุมความรับผิดชอบ
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน และการกำ�กับดูแลกิจการ
(ESG) ตลอดจนดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

• พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ การพิจารณาตัดสินใจทาง
ธุรกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
ของฝ่ายบริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว
• รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของตนในการจั ด ทำ � รายงาน
ทางการเงิน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ ให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคล
อื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริษัทได้
• ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ประจำ�ปี
ตลอดจนทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
• แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยติดตามดูแลระบบ
บริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน และกำ�หนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีและทบทวนหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุด
• พิจารณามอบหมายอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการให้แก่ฝา่ ยบริหาร เพือ่ แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำ�เสมอ
• กำ�หนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organisation Chart)
ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษา (Advisory Board)
เพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์ในเรือ่ งเกีย่ ว
กับกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
• จัดทำ�และทบทวนแผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan)
• จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัท
และบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการในฐานะผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
• ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะครั้ ง ให้ ส่ ง
คำ � บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ถึ ง กรรมการทุ ก คนล่ ว งหน้ า
อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำ เป็นรีบด่วน
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• เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• เป็นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และควบคุม
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็น
ผู้ ล งคะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ
ของกรรมการบริ ษั ท วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และบทบาทและ
หน้ า ที่ ข องประธานกรรมการ สามารถพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท https://www.btsgroup.
co.th/u/th/2020/board-of-directors-charter
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ “เข้ ม กว่ า ” ข้ อ กำ � หนดขั้ น ต่ำ �
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยมีจำ�นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 3 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นางพิจิตรา มหาพล

รักษาการประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายสุจินต์ หวั่งหลี
กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบ

นางพิจิตรา มหาพล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

• สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้อง
ตามที่ ค วรตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป และ
มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
• สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และนโยบายการประเมินความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำ�นักงาน
ตรวจสอบภายใน
• สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
• จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
• สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบภายใน
• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
มีรายการหรือการกระทำ�ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
• ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตและระบบที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง
• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณา
เพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ https://www.
btsgroup.co.th/u/th/2020/audit-committees-charter
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

โครงสร้ า งคณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน
และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนจำ�นวน 4 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี

รักษาการประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายรังสิน กฤตลักษณ์
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
4. นายคง ชิ เคือง
กรรมการสรรหา
(Mr. Kong Chi Keung)
และกำ�หนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

• พิจารณาและให้ความเห็นในเรือ่ งโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทั รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
• กำ�หนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
• สรรหาผูม้ าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
กับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำ�หนดไว้
• พิจารณาโครงสร้าง จำ�นวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ให้แก่ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
• สรรหาผูม้ าดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง (ในตำ�แหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ และตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการใหญ่อื่นๆ)
• พิ จ ารณาเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
ตลอดจนนำ�เสนอโครงสร้าง จำ�นวน และรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้ อำ � นวยการใหญ่ รวมถึ ง กำ � หนดและกำ � กั บ ดู แ ลให้ มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบกลไกการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานทุกระดับ
• พิ จ ารณาจั ด ทำ � แผนการพั ฒ นากรรมการเพื่ อ พั ฒ นา
ความรู้กรรมการ รวมถึงพิจารณากำ�หนดแนวทางในการ
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

• พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการ
เสนอขายหุน้ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ หรือหลักทรัพย์อน่ื
ให้แก่กรรมการและพนักงาน
• รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี
• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ
ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้คำ�ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน สามารถ
พิจารณาเพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน https://www.btsgroup.co.th/u/th/2020/
nomination-and-remuneration-committees-charter
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
เพือ่ ความยัง่ ยืน เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยขยายขอบเขต
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ครอบคลุม
หลักการและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเป็น
ส่วนต่อยอดจากหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วย
สมาชิกซึง่ เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือทีป่ รึกษา
ภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำ�นวนไม่น้อยกว่า 4
ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน จำ�นวน 5 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

1. นายคีรี กาญจนพาสน์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นายรังสิน กฤตลักษณ์
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. นายดาเนียล รอสส์
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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5.2 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
• พั ฒ นาและสร้ า งความตระหนั ก ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รในเรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ
ด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืน
• ดูแลให้มกี ารจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามหลักเกณฑ์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึง่ รวมถึง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม การเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิ
ในสถานทีท่ �ำ งาน การกำ�กับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม
• ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ผ่านการผสมผสานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
• ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประเมิน
การบริหารจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความยั่ ง ยื น รวมถึ ง การจั ด ทำ � ประเด็ น สำ � คั ญ ด้ า น
ความยั่งยืน (Materiality Maps)
• พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ
และแนวทางปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน
ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
• พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการ
เปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ตามคำ�แนะนำ�ระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน
สากล ตลอดจนกำ�กับดูแลและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
• รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประจำ�ปี
• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ
ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้คำ�ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด

รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง และหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน สามารถพิจารณาเพิม่ เติม
ในกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน https://www.
btsgroup.co.th/u/th/2020/sustainability-committeescharter
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน, ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียง
ผู้ อำ � นวยการใหญ่ ส ายการเงิ น และผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก
ตรวจสอบภายใน, และผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจำ�นวน 5 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

1. นางพิจิตรา มหาพล
2. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
3. นายพิภพ อินทรทัต
4. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
5. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• พิจารณา กำ�หนด ปรับปรุง และสอบทานความเพียงพอ
ของนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร
รวมถึงผลกระทบของความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และการกำ�กับดูแลกิจการ
ตลอดจนกำ�กับดูแลและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั มีการดำ�เนินการบริหารความเสีย่ งตามทีก่ �ำ หนดไว้
• พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และอนุมตั กิ ารประเมินความเสีย่ ง
วิ ธี ก ารตอบสนองความเสี่ ย ง แผนจั ด การความเสี่ ย ง
และรายงานความเสี่ยง กำ�กับดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และกำ�หนดแผนการดำ�เนินงานและมาตรการ
ในการจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าความเสีย่ งดังกล่าว
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

• พิจารณาความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risks) ที่อาจ
มีผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทฯ
• ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ
• ควบคุ ม ดู แ ลและติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
อย่ า งสม่ำ � เสมอ รวมถึ ง ประเมิ น โอกาสที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ของความเสี่ยงจากการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
• จัดตั้งคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพื่อ
ให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�
• รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งจัดทำ�โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน
• ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงประจำ�ปี
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถพิจารณาเพิม่ เติมใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง https://www.btsgroup.
co.th/u/th/2020/risk-management-committees-charter

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร

• กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์
และเป้ า หมายการดำ � เนิ น งาน ตลอดจนโครงสร้ า ง
การบริหารจัดการของบริษัทฯ
• กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำ�นาจการบริหาร
จัดการต่างๆ ของบริษัทฯ
• กำ�กับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำ�เนินงาน รวมถึง
แผนธุรกิจและงบประมาณ
• พิจารณาอนุมตั กิ ารดำ�เนินการโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย
• รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารประจำ�ปี
• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ
ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้คำ�ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
• ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด

คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จ�ำ เป็น
ต้องเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
สมาชิกจำ�นวน 6 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

1. นายคีรี กาญจนพาสน์
2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
4. นายกวิน กาญจนพาสน์

5. นายรังสิน กฤตลักษณ์
6. นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
และผู้อำ�นวยการใหญ่
สายธุรกิจ MOVE
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
และผู้อำ�นวยการใหญ่
สายธุรกิจ MATCH
กรรมการบริหารและ
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

• ดำ�เนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำ�วันของบริษทั ฯ กำ�กับดูแล
และบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
• มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง
พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ยกเว้นตำ�แหน่งรองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ ผู้อำ�นวยการใหญ่ และหัวหน้าสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน
• กำ�หนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึน้ เงินเดือน โบนัส
บำ � เหน็ จ รางวั ล และสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานทุ ก ระดั บ
ของบริษัทฯ
• มีอำ�นาจอนุมัติการเข้าทำ�สัญญา หรือการเลิกสัญญาใดๆ
ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลภายนอก
• พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงินระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย
• กำ � หนดและนำ � เสนอกลยุ ท ธ์ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างสม่�ำ เสมอ
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5.2 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติตามเพื่อให้กระบวนการ
ทำ�งาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรของบริษทั ฯ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว
• ออกคำ�สัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษทั ฯ
เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย
• ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
• มอบหมายให้ บุ ค คลคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนปฏิ บั ติ ก าร
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน

• ในกรณีทกี่ รรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่
เป็นผู้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทน
รายละเอี ย ดโครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ห าร วาระ
การดำ � รงตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ห าร และหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สามารถพิจารณาเพิ่มเติม
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร https://www.btsgroup.
co.th/u/th/2020/executive-committees-charter

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผู้บริหารจำ�นวน 12 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH
กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร. อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
นายดาเนียล รอสส์
(Mr. Daniel Ross)
นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
นางดวงกมล ชัยชนะขจร
นางสาวชวดี รุ่งเรือง

ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการลงทุน
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายงานกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน

รายละเอียดข้อมูลและประวัติของผู้บริหาร สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.3 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของรายงานฉบับนี้
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

• ดำ�เนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำ�หนด
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ดำ � เนิ น การจั ด ทำ �แผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และอำ� นาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
• บริหารงานบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

• ติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
• รายงานผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�
• ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
• กำ�กับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนพิ จ ารณากำ � หนดจำ � นวนและรู ป แบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของประธาน
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ชี้วัด (KPI) ต่างๆ ตลอดจน
เปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงเกณฑ์ชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตำ�แหน่ง

เกณฑ์ชี้วัด (KPI)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

•
•
•
•
•

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

• ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประเมินการปฏิบัติงานประจำ�ปี
• ผลการดำ�เนินงานทางการเงิน (Financial Performance) เช่น, รายได้, EBITDA

ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประเมินการปฏิบัติงานประจำ�ปี
ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Wealth)
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก (Corporate Image)

Margin, กำ�ไรสุทธิ, อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม

• เกณฑ์ชี้วัดทางการเงินเชิงเปรียบเทียบ (Relative Financial Metrics) เช่น
Total Shareholder Return, อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ อ อกตราสาร
(Issuer Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำ�นักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
• ชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) ซึ่งประเมินและสำ�รวจจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction),
ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement)
และรางวัลความสำ�เร็จ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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5.2 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ค่ า ตอบแทนของกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่
และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สอดคล้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ร ะยะยาว
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจกำ�หนดค่าตอบแทนระยะสั้นให้แก่
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงในรูปแบบของ
Deferred Bonus (Short-term Incentive Plan) โดยแบ่งจ่าย
โบนัสเป็นตัวเงินและเป็นหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ภายใต้เงือ่ นไขห้ามซือ้ ขายภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการจัดทำ�โครงการค่าตอบแทน
ระยะยาว (Long-term Incentive Plan) ให้แก่กรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ความสำ�เร็จทีย่ ง่ั ยืนของกลุม่ บริษทั
และผูถ้ อื หุน้ โดยมีขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขของโครงการในเบือ้ งต้น
ดังนี้ (1) ระยะเวลาการวัดผลการดำ�เนินงาน (Performance
Period) 3 ปี (2) การแบ่งจ่ายค่าตอบแทน (Vesting Period)
2 ปี และ (3) ข้อกำ�หนดการเรียกคืนสิทธิทจี่ ะได้รบั ค่าตอบแทน
(Clawback Policy) ในกรณีทผี่ ลการดำ�เนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ �ำ หนด ทัง้ นี้ เกณฑ์ชว้ี ดั ทีใ่ ช้ในการกำ�หนดผลตอบแทน
รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
และ Total Shareholder Return เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่จะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดค่าตอบแทนจาก
เกณฑ์ชวี้ ดั ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผลการบริหารงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนระยะสั้น
จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำ�ปี ซึง่ จะสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
ในส่วนของค่าตอบแทนระยะยาว จะมีการจัดสรรใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ กรรมการบริหารบางท่านได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ
ในฐานะกรรมการเพียงอย่างเดียว และผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งบริหารในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทฯ

ปี 2563/64

จำ�นวน (ราย)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

9

96.27

ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทย่อยหลัก

ปี 2563/64

จำ�นวน (ราย)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

6

33.05

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WC, BTS-WD และ BTS-WE ที่ผู้บริหารของบริษัทฯ
ถือครองอยู่มีจำ�นวนคงเหลือ 0.1 ล้านหน่วย, 0.7 ล้านหน่วย
และ 0.7 ล้านหน่วย ตามลำ�ดับ โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WC หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ในปี 2563/64 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิ
ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WC และ BTS-WD ให้แก่ผบู้ ริหาร
ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 399,994 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
บริษัทฯ งดจ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทน
ระยะสั้ น ในรู ป แบบของ Deferred Bonus ซึ่ ง จ่ า ยเป็ น
หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ตามโครงการค่าตอบแทนระยะสัน้ (Short-term Incentive Plan)
สำ�หรับผลการปฏิบัติงานในปี 2563/64
บุคลากร
จำ�นวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีจ�ำ นวนบุคลากรทีเ่ ป็นพนักงานประจำ�
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 4,651 คน ซึ่งแบ่งเป็น
เพศชาย 2,331 คน และเพศหญิง 2,320 คน โดยกลุ่มบริษัท
มี ก ารให้ ผ ลตอบแทนแก่ พ นั ก งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
ดำ � เนิ น งานของแต่ ล ะบริ ษั ท ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
ซึง่ ค่าตอบแทนพนักงานอันประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และ
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ในปี 2563/64 เป็นจำ�นวน
รวม 2,259.45 ล้านบาท
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

จำ�นวนบุคลากร และค่าตอบแทนบุคลากรในแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ
ธุรกิจ MOVE
(5 บริษัท)
ธุรกิจ MIX
(14 บริษัท)
ธุรกิจ MATCH
(22 บริษัท)
รวม

พนักงาน
ณ 31 มี.ค. 64
(คน)

ค่าตอบแทน
ปี 2563/64
(ล้านบาท)

พนักงาน
ณ 31 มี.ค. 63
(คน)

ค่าตอบแทน
ปี 2562/63
(ล้านบาท)

พนักงาน
ณ 31 มี.ค. 62
(คน)

ค่าตอบแทน
ปี 2561/62
(ล้านบาท)

188
3,643

196.58
1,534.68

162
3,172

323.01
1,515.07

122
2,862

287.52
885.10

707

446.18

272

278.21

727

593.49

113

82.01

681

507.58

497

304.00

4,651

2,259.45

4,287

2,623.87

4,208

2,070.11

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน
ได้ แ ก่ ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ
โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานและระยะเวลาการเป็ น พนั ก งานในบริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WC, BTS-WD และ BTS-WE ที่พนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยถือครองอยู่มีจำ�นวนคงเหลือ 4.1 ล้านหน่วย,
9.7 ล้านหน่วย และ 17.2 ล้านหน่วย ตามลำ�ดับ โดยใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ BTS-WC หมดอายุแล้วเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ ในปี 2563/64 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก
การใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WC และ BTS-WD
ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นจำ�นวนรวมทัง้ สิน้
6,213,287 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
นอกจากนี้ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD
ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นจำ�นวนรวมทัง้ สิน้
2,050,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
สวัสดิการพนักงานและการพัฒนาบุคลากร

กลุม่ บริษทั บีทเี อสจัดให้มสี วัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน
กับพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดให้มีกองทุนสำ�รอง
เลี้ ย งชี พ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ที่ มั่ น คงของพนั ก งานและ
ครอบครัว การจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ บีทีเอส กรุ๊ป จำ�กัด
เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการออมทรั พ ย์ การลงทุ น และ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสิ น เชื่ อ กั บ พนั ก งาน การจั ด ให้ มี
สวั ส ดิ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้

พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง การจัดให้มี
ผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ การจัดให้มี
กรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำ�นวยความสะดวก
ด้ า นการเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล การออกและจั ด สรร
ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่
พนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และกำ �ลั ง ใจให้ กั บ
พนั ก งาน และสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ให้ พ นั ก งานร่ ว มมื อ กั น
ในการสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตในอนาคตของกลุ่ ม บริ ษั ท
การจัดให้มมี าตรการและงบประมาณสำ�หรับการให้ความช่วยเหลือ
พนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และ
การจัดให้มีโครงการ “หนูด่วนชวนขยัน” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ พ นั ก ง า น ป ร ะ พ ฤ ติ ต น แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น
อย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถ โดยจัดให้มีรางวัล
แก่ พ นั ก งานที่ มี วิ นั ย ความตั้ ง ใจ ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ
สร้างสรรค์งาน มีใจรักภักดี และมีความเสียสละทั้งต่อองค์กร
ส่วนรวม และสังคม
นอกจากนี้ เนือ่ งจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีจ่ ะช่วย
ผลักดันให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจ
ที่วางไว้ได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
บุคลากรและการรักษาไว้ซงึ่ พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยได้ก�ำ หนด
แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตง้ั แต่กระบวนการสรรหา
การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาความสามารถ
โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การประเมินผลงานพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม การปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทำ�งาน การสร้างระบบบริหารและการทำ�งานร่วมกันทีด่ ี
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และการ
สร้างสำ�นึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม
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5.2 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

รายละเอียดสวัสดิการพนักงาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำ�งาน สามารถพิจารณา
เพิม่ เติมในรายงานความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2563/64 ของบริษทั ฯ
https://www.btsgroup.co.th/th/download/sustainabilityreport
ข้อพิพาทด้านแรงงาน

• ให้ค�ำ แนะนำ�แก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมายและระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การดำ�รงสถานะเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศ
กำ�หนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี

นางดวงกมล ชัยชนะขจร ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชี ได้รบั มอบหมาย
ให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี รายละเอียด
ข้อมูลและประวัตขิ องผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี ปรากฏในหัวข้อ 7.3 ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
เลขานุการบริษัท

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล
และประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ 7.3 ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัทจดทะเบียน ดังนี้
• จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุม
• จัดทำ�และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงาน ก.ล.ต.
และหน่ ว ยงานกำ � กั บ ดู แ ลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
• เก็บรักษาสำ�เนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร

นายพิภพ อินทรทัต ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา รายละเอียด
ข้ อ มู ล และประวั ติ ข องหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในหั ว ข้ อ 7.3 ประวั ติ ค ณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
ของรายงานฉบับนี้
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

นายดาเนี ย ล รอสส์ ผู้ อำ � นวยการใหญ่ ส ายการลงทุ น
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ รายละเอียด
กิ จ กรรมนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ แ ละช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ฝ่ า ย
นักลงทุนสัมพันธ์ ปรากฏในหัวข้อ 4.1 ภาพรวมตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์ ของรายงานฉบับนี้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจำ�นวน 40 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำ�หรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แก่บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
เป็นจำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 23.98 ล้านบาท และผูส้ อบบัญชีอนื่
ในประเทศไทย 1 บริษัท เป็นจำ�นวนรวม 0.02 ล้านบาท
ทั้ ง นี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ ส่ ว นได้ เ สี ย
(นอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างอิสระแต่อย่างใด
• ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบทานการประเมิน
ราคาและการด้อยค่าของเงินลงทุน ให้แก่บริษทั สำ�นักงาน
อีวาย จำ�กัด เป็นจำ�นวน 2.6 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษา
เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ แ ละ
การตรวจสอบมูลค่ากิจการ (Due Diligence) ให้แก่บริษทั
อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำ�กัด จำ�นวน 1.85 ล้านบาท
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5.3

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท

บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ของโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
(CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และหลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย วิสยั ทัศน์
พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย ม กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมายการดำ � เนิ น งาน
ของบริษัทฯ โดยกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานภายใต้กฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท และตระหนักถึงการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจน
มีการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารอย่างสม่�ำ เสมอ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว
มีความน่าเชือ่ ถือสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
ชั้นนำ�ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยดำ�เนินธุรกิจใน
หลากหลายอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง
และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ในปี 2563/64
คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั กิ ลยุทธ์ใหม่เชิงนวัตกรรมของ
กลุม่ บริษทั ‘กลยุทธ์ 3M’ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์การให้บริการแก่ชมุ ชน
ด้วยโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลยุทธ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของกลุม่ บริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
MOVE MIX MATCH โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MOVE
และ MIX ของกลุ่มบริษัท ในการให้บริการโซลูชั่นส์ MATCH
แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการแบ่งปันการเข้าถึงผู้โดยสาร
(Access) และการเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย (Reach)
ภายใต้ แ นวคิ ด การแบ่ ง ปั น (Sharing Economy) ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
จะส่งเสริมและสนันสนุนการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั อย่างยัง่ ยืน รายละเอียดเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และกลยุ ท ธ์ ข องกลุ่ม บริษัท สามารถพิจารณาเพิ่มเติ มใน
หัวข้อ 1.1 จุดมุง่ หมายและกลยุทธ์ของเรา หัวข้อ 1.2 ภาพรวม
กลยุทธ์ 3M และหัวข้อ 2.1 ภาพรวมกลุ่มบริษัทบีทีเอสของ
รายงานฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศ การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม และการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั การกำ�กับดูแลบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วม และการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การป้องการใช้ขอ้ มูลภายใน และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ โดยส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย มีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัทฯ และได้รับข้อมูล
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
การจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำ�นักเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี
ที่ปรึกษากฎหมายทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย
และเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น
พยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในการพิจารณาอนุมัติ
งบการเงิน บริษัทฯ จัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุม
ด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เข้าร่วม
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุอนั จำ�เป็นหรือ
สมควรซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำ�นวยความสะดวก
แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
อย่างเท่าเทียมกัน และไม่จำ�กัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
มอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการ
จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
โดยหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ
พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคะแนนเสียง

5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

ในการลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระ ตลอดจนข้ อ มู ล ประกอบ
การประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น
หรื อ เพิ่ ม เรื่ อ งประชุ ม ใดไว้ ใ นวาระอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้
ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม บนเว็ บ ไซต์
ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศ
ลงหนั งสื อพิ มพ์การเรีย กประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่ วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
บริษัทฯ จัดการประชุมในสถานที่ที่เหมาะสม เพียงพอต่อ
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
และสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ อื หุน้ โดยใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
และอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยดูแลต้อนรับ
และอำ�นวยความสะดวก ตลอดจนจัดให้มโี ต๊ะนักลงทุนสัมพันธ์
ซึง่ มีเจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ตลอดจน
ตอบคำ�ถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้สำ�หรับผู้ที่
เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันและ
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลา
และขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุม
การดำ�เนินการในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยึดถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยก่อนเริม่ การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เลขานุการทีป่ ระชุมแนะนำ�คณะกรรมการบริษทั
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ส อบบั ญ ชี และที่ ปรึ ก ษากฎหมายของบริ ษั ท ฯ
ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึง
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียง
ในที่ ป ระชุ ม ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ตามระเบี ย บวาระ
การประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น และซั ก ถามเกี่ ย วกั บ วาระนั้ น ๆ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำ�ถามและให้เวลาอภิปราย
ในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำ�หรับวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระและได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึง่ ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่ คราวในการพิจารณา
วาระดังกล่าว
บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติ
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ทีป่ ระชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ องค์ประชุม รายชือ่ กรรมการ
ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม พยานในการตรวจนับ
คะแนน ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย และงดออกเสี ย ง ตลอดจนมี ก ารบั น ทึ ก สรุ ป
ความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ
และเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ แจ้ง
รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น.
ของวันทำ�การถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้ง
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือนักลงทุนสถาบัน
การเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน
เสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
สามารถเสนอวาระการประชุ ม และ/หรื อ ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และให้มีผลใช้บังคับกับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เป็นต้นไป โดยกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ (1) เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วน
การถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ หรือ (2) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อ ยละ 3 ของจำ � นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
โดยผูถ้ อื หุน้ ทุกคนต้องถือหุน้ อย่างต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
6 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้มาซึง่ หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอชือ่ บุคคลเพือ่
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิ
ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ จะจัดส่ง
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยบริษทั ฯ
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชือ่ กรรมการอิสระทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทัง้ รายละเอียดและขัน้ ตอน
การมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชน

อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือสามารถติดต่อ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�หนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ใน
ตำ�แหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ
บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และห้ามมิให้เปิดเผย
ข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเปิ ด เผยให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่ ว ถึ ง กั น
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำ�หนดในนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้รบั คะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563
ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 มีดงั นี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563

วันที่ประชุม

20 กรกฎาคม 2563

สถานที่ประชุม

ห้ อ งบางกอก คอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ (BCC Hall) ศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุ ม และ/หรื อ ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

27 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

19 มิถุนายน 2563

วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

29 มิถุนายน 2563

วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์

30 มิถุนายน, 1 และ 2 กรกฎาคม 2563

เวลาเปิดให้ลงทะเบียน

11.30 น.

เวลาประชุม

13.30 น. - 16.20 น.

จำ�นวนกรรมการเข้าร่วมประชุม

12/13 ท่าน หรือร้อยละ 93 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
นายชอง ยิ ง ชิ ว เฮนรี่ ซึ่ ง พำ � นั ก อยู่ ใ นเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกง
ไม่ ส ามารถเดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ เนื่ อ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จำ�นวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
ณ ขณะเปิดประชุม (องค์ประชุม : ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 1/3
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด)

1,883 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.1117 ของจำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

พยานในการตรวจนับคะแนน

นางสาวสุพิชญา ณีศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท สำ�นักงานกฎหมาย
แคปปิตอล จำ�กัด

วันที่รายงานสรุปผลการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านตลาดหลักทรัพย์

20 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.10 น.

วันที่ส่งสำ�เนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์
(ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม)

3 สิงหาคม 2563

5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ คำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียและให้ความสำ�คัญ
กับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำ�หนดแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม และ
มีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ ถื อ หุ้ น ในฐานะเจ้ า ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ และสิ ท ธิ
ในการได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น บริษัทฯ
มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผ่านการเติบโต
ของรายได้และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้ผลตอบแทนระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนอืน่
ที่มีความเสี่ยงคล้ายคลึงกันแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารสำ�รวจความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้
เพื่อสอบถามความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำ�ไปปรับใช้กับการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ต่อไป
ลู ก ค้ า กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสมุ่ ง มั่ น สร้ า งความพึ ง พอใจและ
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยคำ�นึงถึงคุณภาพของสินค้า
และบริการ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และ
การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ตลอดจนติ ด ตามวั ด ผล
ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและ
บริการ ความสำ�เร็จของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าในระยะยาว
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสให้ ค วามสำ � คั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย
ของลู ก ค้ า เป็ น หลั ก โดยในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ระบบ
ขนส่งมวลชน บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบการบริหารงาน
คุ ณ ภาพ ISO 9001 ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบจัดการ
ด้านความปลอดภัย (Safety Management System: SMS)
ตามข้ อ กำ � หนด Best Practice Model (BPM) ของ
Ricardo Rail เป็นต้น
กลุม่ บริษทั บีทเี อสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ฮอตไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์
ได้แก่ Facebook, Line และ Twitter ตลอดจนเปิดตัว
แอปพลิเคชันสำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (BTS SkyTrain app)
เพื่อให้ข้อมูลแบบ real-time ในการตรวจสอบความหนาแน่น
ของผู้โดยสารและสถานะการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส นอกจากนี้
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กลุม่ บริษทั มีการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารและบริ ห ารงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า โดยมี ก ารอบรม
และให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและรักษาระดับ
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริษัท
พนักงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลัก
และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำ�เนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท
บีทีเอสเคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
โดยให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ยังให้ความสำ�คัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน
ของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
การทำ�งานที่ดีและส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม นอกจากนี้
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสมอบโอกาสในการสร้ า งความก้ า วหน้ า
ในการทำ�งานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และ
เห็นความสำ�คัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในองค์กร ทัง้ ระหว่างพนักงานกันเอง
และระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหาร ในการนี้ กลุม่ บริษทั ได้จดั ทำ�
แบบสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee
Engagement Survey) เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น และ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ตลอดจนรับทราบและ
ทำ�ความเข้าใจในความคาดหวังของพนักงานต่อกลุ่มบริษัท
ซึ่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ มานั้ น จะนำ �มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากร
บุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คูค่ า้ กลุม่ บริษทั บีทเี อสคำ�นึงถึงความสำ�คัญของคูค่ า้ ในฐานะ
ทีเ่ ป็นผูท้ ม่ี คี วามสำ�คัญในการให้ความช่วยเหลือการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดหลักการปฏิบัติ
ที่ เ สมอภาคและการแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ คู่ ค้ า ทุ ก ราย
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสยั ง เน้ น ความโปร่ ง ใส และ
ความตรงไปตรงมาในการดำ�เนินธุรกิจ การคัดเลือกคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม และการเจรจาตกลงเข้าทำ�สัญญากับคูค่ า้ โดย
ให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัท
บีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้จัดทำ�จริยธรรมทางธุรกิจสำ�หรับคู่ค้า
(Supplier Code of Business Conduct) เพื่อกำ�หนด
หลั ก ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ คู่ ค้ า ของกลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสเกี่ ย วกั บ
ความรับผิดชอบของคู่ค้าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดทั้ ง ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง (Supply Chain) ของกลุ่มบริษัท
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คู่ แ ข่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสจะปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า
ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้น
ทีก่ ารแข่งขันทีส่ จุ ริต ไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่ง
ด้ ว ยวิ ธี ก ารไม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่ เ หมาะสม กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อส
จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ
เจ้าหนี้ กลุม่ บริษทั บีทเี อสเน้นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่เจ้าหนี้
ของกลุ่มบริษัท โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไข
และสัญญาทีท่ �ำ ไว้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด กลุม่ บริษทั บีทเี อส
ได้มีการชำ�ระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำ�เงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทาง
ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอส
ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำ�ให้เกิดความเสียหาย
แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจติ สำ�นึก
ต่อสังคมและชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ กลุ่มบริษัท
บีทีเอสยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสานต่อเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน ซึ่งจะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและนำ�มาซึ่งประโยชน์สุขของสังคมและชุมชน
โดยรวม นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสมุ่ ง เน้ น การรั ก ษา
ความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับ
การมีจิตสำ�นึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินธุรกิจ พัฒนา และ
ปรับปรุงการดำ�เนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผล
กระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและมาตรฐาน
ด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศและในระดับสากล
ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาสังคมและชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คมและชุ ม ชน
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แต่ยังเป็น
การสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของกลุ่ ม บริ ษั ท มี ส่ ว นร่ ว มและ
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อสังคมและ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถ
พิจารณาเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563/64
ของบริษทั ฯ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ https://www.btsgroup.
co.th/th/download/sustainability-report

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยคำ�นึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำ�เนิด เพศ สีผิว อายุ สมรรถภาพ
ทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง
ฐานะ การศึกษา หรือสถานภาพอื่นใด รวมทั้งให้ความเคารพ
ต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกชนและศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์
ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นบรรทัดฐานสากล ซึ่งรวมถึง
ปฏิญญาสหประชาชาติและอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตลอดการดำ � เนิ น งานที่ ผ่ า นมา
โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและต่อต้าน
การล่ ว งละเมิ ด ทุ ก รู ป แบบ ไม่ มี ก ารจ้ า งแรงงานเด็ ก หรื อ
ใช้แรงงานบังคับ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ว่าจ้างคนพิการ และให้บริการแก่ลกู ค้าโดยคำ�นึงถึงสถานภาพ
ทางกายภาพ
นโยบายและแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพย์สินทางปัญญา
และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกำ�หนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ
ทางการค้าและ know-how ที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงสอดส่องดูแลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัทฯ จากการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การส่งต่อ
และการใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องเคารพและ
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
สารสนเทศ

กลุม่ บริษทั บีทเี อสตระหนักถึงความสำ�คัญและความรับผิดชอบ
ต่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุม่ บริษทั กำ�หนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
เพื่อป้องกันและลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญหรือ
ความลั บ และหลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ ที่ มิ ไ ด้
มีส่วนเกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลดังกล่าวไหใช้หรือเผยแพร่โดยมิชอบ
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013
(Information Security Management System) จาก
The British Standards Institution (BSI)
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5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการเปิ ด เผยสารสนเทศ โดย
คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแ ลให้บริษัทฯ มีการเปิ ด เผย
สารสนเทศ ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และไม่ ใ ช่ ท างการเงิ น
อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา รวมทัง้ จัดทำ�และปรับปรุง
ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า งสม่ำ � เสมอและทั น
ต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนบนฐานข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ ในหลากหลายสาขา
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท
มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจและแสดงความคิ ด เห็ น
โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดกลยุุทธ์
และแผนงานทางธุุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำ�กับดููแล
การดำ�เนินงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลัก
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
ไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและจัดกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ �ำ คัญ
อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์
การตัดสินใจลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ตามประกาศ
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและกฎหมายอื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนมติ แ ละรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี รายงานประจำ�ปี รายงาน
ความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบแนวทาง
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative
(GRI) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ข้อมูลของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผลการปฏิบัติหน้าที่และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร นโยบายและ
ปัจจัยเกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ ง นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และการดำ�เนินการต่างๆ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นต้น
บริษัทฯ จัดกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง
การจัดกิจกรรมเยีย่ มชมกิจการในรูปแบบ one-on-one meeting
กิจกรรม roadshow และงานประชุมชี้แจงผลประกอบการ
และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม SET Opportunity Day ที่ จั ด ขึ้ น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทนได้รบั มอบหมายให้ท�ำ หน้าทีส่ รรหากรรมการใหม่
โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
(แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะ
คำ�นึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะประกอบด้วย
กรรมการในจำ�นวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ความหลากหลายในโครงสร้ า ง
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ�ำ กัดเพียง เชือ้ ชาติ ศาสนา ถิน่ กำ�เนิด และเพศ เป็นต้น
ความเหมาะสมของคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
ความชำ�นาญที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการบริษัท โดยการ
จั ด ทำ � Board Skill Matrix เพื่ อ กำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการที่ต้องการสรรหา
คุณสมบัตกิ รรมการ กรรมการของบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้

นอกจากนี้ ในปี 2563/64 บริษัทฯ ให้การต้อนรับสมาชิก
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท
ณ อาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และโรงจอด
และซ่อมบำ�รุงของบีทีเอสซี

1. มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายบริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
และหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคล
เพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ บุคคลดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด

รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
สามารถพิจารณาเพิม่ เติมในหัวข้อ 4.1 ภาพรวมตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์ ของรายงานฉบับนี้

2. เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
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3. มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการด้ ว ยความ
ระมัดระวัง มีความซือ่ สัตย์ มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงและ
จิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถทุม่ เทในการทำ�งานให้กบั บริษทั ฯ
ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัตกิ ารทำ�งานทีด่ ี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุน้ ส่วน
ในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
คุ ณ สมบั ติ เ พิ่ ม เติ ม กรณี ก รรมการอิ ส ระ ในกรณี ที่ เ ป็ น
กรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้ น ๆ ด้ ว ย (บริ ษั ท ฯ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ นี้
เข้มกว่าข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ตามประกาศของคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน ซึ่งกำ�หนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายการ
ทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู้ ยื ม ค้ำ � ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์
เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทำ�นองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระ
ต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ตั้ ง แต่ 20 ล้ า นบาทขึ้ น ไป แล้ ว แต่
จำ�นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นี้ ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ สั ง กั ด อยู่ เว้ น แต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้
ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ภายหลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระแล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ ตั ด สิ น ใจในการดำ � เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
ลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกัน
นับจากวันแรกทีเ่ ข้าดำ�รงตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตาม เมือ่ ครบวาระ
9 ปี กรรมการอิ ส ระอาจดำ � รงตำ � แหน่ ง ต่ อ ไปได้ โดยให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็น
อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ที่ จ ะสามารถทำ � หน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ
ของงบการเงินได้

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

1. นายคีรี กาญจนพาสน์
2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
4. นายกวิน กาญจนพาสน์
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์
6. นายคง ชิ เคือง
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
10. ดร. การุญ จันทรางศุ
11. นางพิจิตรา มหาพล
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ

การบริหารความเสี่ยง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ

การแพทย์/สาธารณสุข

บัญชี/การเงิน/คณิตศาสตร์

กฎหมาย/รัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสื่อโฆษณา

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

รายชื่อกรรมการ

การศึกษาและความเชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรม

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยลำ � ดั บ เดี ย วกั น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และ

ความหลากหลาย ความรู้ และความเชี่ยวชาญของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่เหมาะ
สมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

วิศวกรรม

1. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ

บริหารธุรกิจ/การตลาด/ธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เป็น
กรรมการตรวจสอบ นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ประสบการณ์
A – Academic/
Training
C – Consulting/
Lecturer

A
A
A, C
A
A
A
A
A, C
A, C
A, C
A
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ตามมาตรฐาน Global Industry Classification Standard
(GICS) บริษทั ฯ จัดอยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรม “Transportation”
เนื่องจากรายได้หลักจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ มาจาก
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ MOVE
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังรับรูร้ ายได้จากธุรกิจอืน่ ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจ
สื่อโฆษณาในส่วนของธุรกิจ MIX และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และบริการในส่วนธุรกิจ MATCH ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีกรรมการ
ทีม่ ปี ระวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานทีห่ ลากหลาย
ตลอดจนมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและผ่านการฝึกอบรม
ในสาขาที่แตกต่างกัน โดยกรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
มี ป ระวั ติ ก ารศึ ก ษา และ/หรื อ ประสบการณ์ ก ารทำ � งาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม “Transportation” โดยมีกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่านที่มีประสบการณ์
การทำ�งานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ นายการุญ
จันทรางศุ และนางพิจิตรา มหาพล และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหารอีก 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พเิ ศษ เจริญ วรรธนะสิน
นายสุจินต์ หวั่งหลี นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ และนายไพศาล
ธรสารสมบัติ ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
ในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
ตามมาตรฐาน Global Industry Classification Standard
(GICS) เช่น “Media & Entertainment” “Real Estate” และ
“Consumer Services”
รายละเอียดของธุรกิจ MOVE MIX MATCH และข้อมูลและ
ประวัติของคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาเพิ่มเติม
ในหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และหัวข้อ 7.3 ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า ความหลากหลายในโครงสร้ า งของคณะ
กรรมการบริ ษั ท จะช่ ว ยเพิ่ ม มุ ม มองและประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงบทบาทที่สำ�คัญและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคล
เพศหญิ ง เพื่ อ เข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ
โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม การสรรหากรรมการใหม่
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสำ�คัญ
กระบวนการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
ค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการของบริ ษั ท ฯ จากการแนะนำ � ของกรรมการ
การเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ
โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี การสรรหา
โดยทีป่ รึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหา
จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งและ
ถอดถอนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำ�หนดในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจำ � นวนกรรมการทั้ ง หมดใน
คณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ถ้าจำ�นวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจาก
ตำ�แหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้
• ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการ
ที่ จ ะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ
การเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตำ�แหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึ ง คราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการ
ทีเ่ หลืออยู่ เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำ � นวนหุ้ น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 มีกรรมการ
ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 5 ท่าน ได้แก่
ดร.อาณัติ อาภาภิรม นายกวิน กาญจนพาสน์ นายรังสิน
กฤตลักษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน และ

5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

ดร.การุญ จันทรางศุ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็ น กรรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 27
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ดี
ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใดเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ เจริ ญ วรรธนะสิ น ดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ มาแล้ ว 10 ปี ต่ อ เนื่ อ งกั น
โดยหากได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งจนครบวาระ
จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น
13 ปี อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นด้ า นการตลาดและ
การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยระหว่ า งที่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น
กรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และข้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต มาโดยตลอด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั
ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง โดยเลื อ กตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุุ ค คล
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563/64 คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
การลาออกของศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธาน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งนางพิจิตรา มหาพล ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษัทฯ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ตำ�แหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม 2564 และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุจินต์ หวั่งหลี
ซึ่ ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ
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และกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯ
เข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง รั ก ษาการประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ บริษัทฯ
ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดทำ�
แผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
กรรมการเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือสัมมนาของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง
แต่ ไ ม่ จำ � กั ด เพี ย ง กลยุ ท ธ์ แ ละการบริ ห ารธุ ร กิ จ การเงิ น
การลงทุน การกำ�กับดูแลกิจการ การสรรหาและการกำ�หนด
ค่าตอบแทน การบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กร การป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือสำ�หรับกรรมการ ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ส�ำ หรับการเป็นกรรมการบริษทั จดทะเบียน
เช่น คูม่ อื บริษทั จดทะเบียน ข้อเตือนใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
คูม่ อื กรรมการอิสระ คูม่ อื คณะกรรมการตรวจสอบ แนวปฏิบตั ิ
เรือ่ งคณะกรรมการสรรหา แนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมเรือ่ งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
หลักเกณฑ์การสำ�รวจโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการได้มาและจำ�หน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน หลักเกณฑ์การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงาน
และเอกสารอืน่ ๆ สำ�หรับกรรมการ โดยมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ในปี 2563/2564 กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

นางพิจิตรา มหาพล

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
ปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)
นายสุจินต์ หวั่งหลี
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
ดร.การุญ จันทรางศุ
นางพิจิตรา มหาพล
นายไพศาล ธรสารสมบัติ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด (การอบรมภายใน)

นายสุจินต์ หวั่งหลี
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
นางพิจิตรา มหาพล

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย
อัตราดอกเบี้ย โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ (การอบรมภายใน)

การปฐมนิ เ ทศกรรมการเข้ า ใหม่ บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก าร
ปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม่ ต ามแผนการพั ฒ นากรรมการ
ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพือ่ ให้กรรมการเข้าใหม่รบั ทราบและเข้าใจประวัตคิ วามเป็นมา
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส
โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น

ถึงโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การทำ�หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์
กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผูบ้ ริหาร โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจาก
คะแนนเต็ม คือ 90 – 100% = ดีเลิศ, 76 – 89% = ดีมาก,
66 – 75% = ดี , 50 – 65% = พอใช้ , ต่ำ � กว่ า
50% = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี ทั้งในรูปแบบการประเมินแบบ
ทั้งคณะและแบบรายบุคคล ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่าน
ได้ตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว สำ�นักเลขานุการบริษัท
จะรวบรวมคะแนน และสรุ ป ผลคะแนนต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�มา
แก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำ�งาน

• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
(แบบรายบุคคล) หลักเกณฑ์ในการประเมินครอบคลุมถึง
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลบริ ห ารกิ จ การบริ ษั ท ฯ
ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ (Fiduciary Duty)
การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพือ่ การเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ฝา่ ยบริหาร ความเป็นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำ�คัญและสนับสนุน
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียนอย่างต่อเนือ่ งและสม่�ำ เสมอ และการฝึกอบรม
และพัฒนาตนเองในหลักสูตรทีจ่ �ำ เป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่

• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
(แบบทั้ ง คณะ) หลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ครอบคลุ ม

ในปี 2563/64 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.42
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5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยมีเกณฑ์การประเมิน
คือ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน และ 1 = ต้องปรับปรุง
ในปี 2563/64 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 4.96 คะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ในการประเมินครอบคลุมถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ความเป็ น อิ ส ระของสมาชิ ก
ในคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรมและทรัพยากร
การประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่าน
ได้ตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว สำ�นักสำ�นักตรวจสอบ
ภายในจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนผลงาน
ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพือ่ นำ�มาแก้ไขและเพิม่ เติมประสิทธิภาพการทำ�งาน จากนัน้
จะนำ�เสนอผลการประเมินต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ 5 = ดี
มาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ต่ำ�กว่ามาตรฐาน และ
1 = ต้องปรับปรุง
ในปี 2563/64 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 4.89 คะแนน
• การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ หลักเกณฑ์ในการประเมินครอบคลุมถึง
โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ การทำ � หน้ า ที่ ข องกรรมการ
การฝึกอบรม/แหล่งข้อมูลข่าวสาร การประชุม และอำ�นาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่าน
ได้ตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว สำ�นักเลขานุการบริษัท
จะรวบรวมคะแนน และสรุ ป ผลคะแนนต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพือ่ พิจารณาทบทวนผลงาน
ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพือ่ นำ�มาแก้ไขและเพิม่ เติมประสิทธิภาพการทำ�งาน จากนัน้
จะนำ�เสนอผลการประเมินต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำ�เนินการ
ปรับปรุงในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
คือ 90 – 100% = ดีเลิศ, 76 – 89% = ดีมาก, 66 – 75%
= ดี, 50 – 65% = พอใช้, ต่ำ�กว่า 50% = ควรปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงาน

ผลคะแนนเฉลี่ย (%)

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

99.72

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

97.87

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

87.73

คณะกรรมการบริหาร

98.52

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษา
ภายนอกที่เป็นอิสระทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ตามหลั ก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ว่า จ้ า งบริ ษั ท เคพี เ อ็ มจี ภูมิไ ชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด ให้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (สำ�หรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ตามแนวปฏิ บั ติ ข องหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ
บริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
กล่าวคือ (1) การตรวจสอบเอกสารภายในของบริษัทฯ และ
(2) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์
คณะกรรมการ ซึ่ ง การประเมิ น ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ต่ า งๆ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ, บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ, บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุม,
การฝึกอบรมและการพัฒนาความรูก้ รรมการ, การจัดการข้อมูล
และงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยมีเกณฑ์การประเมิน
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ 90 – 100% = ดีเลิศ,
80 – 89% = ดีมาก, 70-79% = ดี, 60 – 69% = ดีพอใช้,
50 – 59% = ผ่าน, ต่ำ�กว่า 50% = N/A
ในปี 2561/62 ผลคะแนนเฉลี่ ยคิ ดเป็ นร้ อยละ 86 หรือ
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสำ�เร็จทางธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากความ
สำ�เร็จของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3 : การ
พัฒนาประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ใหญ่ โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
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คือ 90 – 100% = ดีเลิศ, 76 – 89% = ดีมาก, 66 – 75% = ดี,
50 – 65% = พอใช้, ต่ำ�กว่า 50% = ควรปรับปรุง

ในปี 2563/64 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีอัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96.15 และ
กรรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
มากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
(คิ ด จากกรรมการซึ่ ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และจัดการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 1 ครั้ง

ในปี 2563/64 ผลคะแนนเฉลี่ยของประธานคณะกรรมการ
บริหารคิดเป็นร้อยละ 100 และผลคะแนนเฉลี่ยของกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่คิดเป็นร้อยละ 99.91
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทมีกำ�หนดการประชุมมากกว่า
6 ครั้ ง ในหนึ่ ง ปี บั ญ ชี ต ามตารางการประชุ ม ที่ กำ � หนดไว้
ล่วงหน้าทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
กรรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
ในรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำ�เป็นหรือสมควร
ซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ ส่งเสริม
ให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 5 วั น ทำ � การก่ อ นวั น ประชุ ม เพื่ อ ให้
กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สำ�หรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีกำ�หนดการ
ประชุมเป็นประจำ�ทุกไตรมาสและเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
สำ � หรั บ คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงนั้น มีกำ�หนดการประชุมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำ�เป็นและ
เหมาะสม สำ�หรับคณะกรรมการบริหารมีกำ�หนดการประชุม
เป็นประจำ�ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้ บ ริ ห ารยั ง สามารถประชุ ม กั น เองได้ ต ามความเหมาะสม
ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายเรื่องต่างๆ
ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

ทัง้ นี้ สาเหตุทกี่ รรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนือ่ งจาก
ติ ด ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพหรื อ ติ ด ภารกิ จ อื่ น โดยกรรมการ
ที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้ประธานกรรมการทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว นอกจากนี้ กรรมการ
ซึ่งมีถิ่นพำ�นักอยู่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถ
เดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
อย่ า งไรก็ ต าม กรรมการดั ง กล่ า วได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำ�หนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้นจำ�นวน 13 ท่าน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93 ทั้ ง นี้ กรรมการซึ่ ง มี ถิ่ น พำ � นั ก อยู่ ณ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้
เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19
ในช่วงดังกล่าว
สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2563/64 ดังนี้

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมต่อการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
7. ศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา*
8. นายสุจินต์ หวั่งหลี

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อ
บริหาร
กำ�หนด
บริหาร
ความยั่งยืน
ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

-

2/2
2/2

3/3
3/3
3/3
-

-

5/5
3/5
5/5
5/5
5/5
5/5

5/10
11/12

4/4
6/6

2/2
2/2

-

-

-
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จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมต่อการประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

9. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
10. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
11. ดร.การุญ จันทรางศุ
12. นางพิจิตรา มหาพล
13. นายไพศาล ธรสารสมบัติ
14. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
15. นายพิภพ อินทรทัต
16. นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
17. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง
18. นายดาเนียล รอสส์**
(Mr. Daniel Ross)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อ
บริหาร
กำ�หนด
บริหาร
ความยั่งยืน
ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน

12/12
12/12

6/6
-

2/2
-

3/3
-

-

-

12/12
12/12
12/12
-

6/6
-

-

1/1

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
-

-

* ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
** นายดาเนียล รอสส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation)
ในขนาดที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั ฯ และเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี
ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

• ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละตำ�แหน่งและเบี้ยประชุม
ในอัตราคงเดิมเหมือนปีทผี่ า่ นมา และจ่ายโบนัสกรรมการ
เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
เป็นจำ�นวนรวม 22 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษทั
นำ�มาจัดสรรระหว่างกันเอง ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสกรรมการ
ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม

80,000 บาท / เดือน
40,000 บาท / คน / เดือน
67,000 บาท / เดือน
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
ไม่มี
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ในปี 2563/64 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 28,283,500 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
7. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา*
8. นายสุจินต์ หวั่งหลี
9. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
10. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Chong Ying Chew, Henry)
11. ดร.การุญ จันทรางศุ
12. นางพิจิตรา มหาพล
13. นายไพศาล ธรสารสมบัติ
14. ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)**
15. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ**
รวม

เบี้ยประชุม

โบนัส

รวม

840,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00

-

3,062,381.42
1,531,190.73
1,531,190.73
1,531,190.73
1,531,190.73
1,531,190.73

3,902,381.42
1,951,190.73
1,951,190.73
1,951,190.73
1,951,190.73
1,951,190.73

603,000.00
240,000.00
420,000.00
420,000.00

60,000.00
100,000.00
100,000.00
-

1,531,190.73
1,531,190.73
1,531,190.73
1,531,190.73

2,194,190.73
1,871,190.73
2,051,190.73
1,946,666.67

420,000.00
460,500.00
420,000.00
-

100,000.00
-

1,531,190.73
1,531,190.73
177,054.79
877,739.73
1,039,726.03

1,946,666.67
2,091,690.73
597,054.79
877,739.73
1,039,726.03

5,923,500.00

360,000.00

22,000,000.00

28,283,500.00

* ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
** ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong) และนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามลำ�ดับ โดยยังได้รับโบนัสกรรมการ
เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ กรรมการของบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และโบนัสจากการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญ ดังนี้
กรรมการ

บริษัทย่อย

นายคีรี กาญจนพาสน์

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. วีจีไอ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายคง ชิ เคือง

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7,248,415
1,366,000
4,010,160
683,000
2,420,000
683,000
683,000
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• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดนโยบายให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นสามารถ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ นอกกลุม่ บริษทั
บีทีเอสได้ไม่เกิน 4 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท
บีทเี อส เว้นแต่ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
กำ�หนด
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ กำ � หนดนโยบายการดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ ในบริ ษั ท อื่ น
นอกกลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสไม่ เ กิ น 5 บริ ษั ท โดยต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
การสรรหากรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา
และกำ � หนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ จ ะมา
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ตามคุณสมบัติที่
บริษทั ฯ กำ�หนดไว้ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องรองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่และผู้อำ�นวยการใหญ่ภายในองค์กรก่อน
หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในองค์กร จึงจะสรรหา
จากบุคคลภายนอกองค์กร เพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแต่งตั้ง
แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) คณะกรรมการบริษทั
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนการดำ�เนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
อั น จะนำ � มาซึ่ ง การเติ บ โตและความก้ า วหน้ า ขององค์ ก ร
อย่างยัง่ ยืน โดยกำ�หนดให้บริษทั ฯ จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
ของตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ ตำ�แหน่งรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
และตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ และมีการพิจารณาทบทวน
ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญของ
องค์กรต่อไปในอนาคต
การกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั แม่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท กำ�หนดนโยบายและมาตรฐานการกำ�กับ
ดูแลกิจการ กำ�หนดทิศทางและเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท ตลอดจนติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
ในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำ นาจในการกำ�หนดทิศทางและรูปแบบในการดำ�เนินธุรกิจ

กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
ของกลุ่มบริษัทโดยรวม และมีอำ�นาจในการตัดสินใจเรื่อง
ทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั เช่น การลงทุน
หรือการจำ�หน่ายไปซึ่งเงินลงทุน การได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน การเข้าร่วมลงทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมลงทุน
กับบริษัทอื่น เป็นต้น
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียด
ดังนี้
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุน
ธุรกิจหลักของแต่ละสายธุรกิจ โดยใช้บริษทั ย่อยเป็นตัวกำ�หนด
ตำ�แหน่งทางการตลาดและความชัดเจนของแต่ละสายธุรกิจ
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและความคล่องตัว
ในการเติบโต
บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ ทิศทางและเป้าหมาย
การดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ น การสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายระยะยาว
ของกลุ่มบริษัท ผ่าน (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดย
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ
และ (2) คณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยการส่งตัวแทน
ในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ (รวมถึงผู้บริหาร) ในบริษัทย่อย
เพื่อร่วมกำ�หนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และติดตาม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษัทย่อย
ที่มีขนาดเล็ก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
อาจมอบหมายให้กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง
ตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ (รวมถึงผูบ้ ริหาร) ในบริษทั
ดังกล่าวก็ได้
บุคคลซึง่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการ (หรือผู้บริหาร) ของบริษัทย่อยด้วยความรับผิดชอบ
กำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย
การมอบหมายอำ�นาจ (Policy on Delegation of Authority)
โดยใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยรวม
ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรายงานฐานะ
การเงินและผลการดำ�เนินงาน หรือเสนอเรื่องที่มีนัยสำ�คัญ
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ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) ตามนโยบายการมอบหมาย
อำ�นาจ รวมถึงกำ�กับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการจัดการเกี่ยวกับรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม (at arm’s length basis)
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ
นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ
บริ ษั ท ที่ มี ค วามชำ � นาญเฉพาะด้ า นเพื่ อ เสริ ม ธุ ร กิ จ หลั ก
ของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 25
เว้นแต่ในกรณีมเี หตุสมควรหรือเหมาะสมทีจ่ ะลงทุนในสัดส่วน
ต่ำ�กว่าร้อยละ 25
บริษทั ฯ สอบทานและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วม
รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมทางธุรกิจซึง่ จะต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
หรื อ บรรทั ด ฐานของบริ ษั ท ฯ โดยการส่ ง ตั ว แทนในระดั บ
กรรมการบริ ห ารหรื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ
หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
เข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท ร่ ว มนั้ น ๆ ทั้ ง นี้
ตัวแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
กรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ เว้ น แต่ บ ริ ษั ท ร่ ว มซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
ถือครองหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ แต่ไม่มีอำ�นาจควบคุมกิจการ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
(แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้มีสัญญา
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ (shareholders’ agreement) ของบริษทั ร่วม
หรื อ ข้ อ ตกลงอื่ น ใดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการบริ ห าร
จัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร่วม ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่า
การร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทน
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท
บุคคลซึง่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการของบริษัทร่วมด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์
ของบริ ษั ท ร่ ว มและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกลุ่ ม บริ ษั ท
โดยรวม ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้อง
รายงานฐานะการเงิ น และผลการดำ � เนิ น งาน หรื อ เสนอ
เรื่ อ งที่ มี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ร่ ว มต่ อ
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณา กำ�กับดูแลให้มีการจัดการเกี่ยวกับรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม (at arm’s length basis)
และตรวจสอบให้ มี ก ารบั น ทึ ก มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงความคิดเห็นหรือคัดค้าน
ของกรรมการเสียงส่วนน้อย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ มีการทบทวนและติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ิ
หรือจริยธรรมทางธุรกิจอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนได้จัดทำ�
โครงการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
พร้อมแบบทดสอบเกีย่ วกับจริยธรรมทางธุรกิจ เช่น การปฏิบตั ิ
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยมีพนักงานจำ�นวน
3,842 คน จากจำ�นวน 3,994 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.19
ของจำ �นวนพนั ก งานทั้ งหมดของบริ ษั ท ฯ บี ที เอสซี วี จีไ อ
และกลุ่มแรบบิท เข้าร่วมโครงการซึ่งสููงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่ร้อยละ 85
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�แบบการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายและ
ข้อพึงปฏิบัติหรือหลักจริยธรรมของบริษัทฯ โดยมีพนักงาน
ของบริษทั ฯ เข้าร่วมทำ�แบบการประเมินตนเองจำ�นวน 161 คน
มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม” หรือคิดเป็น 87.60 คะแนน
จาก 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 80 คะแนน
ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานเพื่อปรับปรุง
การฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนช่องทาง
การสื่อสารกับพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแล
กิจการ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน
และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ไ ว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณา
แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ
ยึ ด หลั ก ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี เ หตุ มี ผ ล และเป็ น อิ ส ระ
ภายในกรอบจริ ย ธรรมที่ ดี ตลอดจนมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างครบถ้วนเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ
รายละเอียดของนโยบายการทำ�รายการระหว่างกันและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาเพิม่ เติมในหัวข้อ 5.4 การควบคุมภายในและรายการ
ระหว่างกัน ของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
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5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ จัดทำ�รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
• จัดส่งแบบแจ้งรายงานครั้งแรก เมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ของบริษัทฯ
• จัดส่งแบบแจ้งรายงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริ่มต้น
ปีบัญชี (1 เมษายน ของทุกปี)
• จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญ
ที่ มี ผ ลทำ � ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย
ทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสำ�เนารายงาน
การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วั น ทำ � การนั บ แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำ�กับดูแล
ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่ห้ามการซื้อขาย

• บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และ/หรือ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ที่อยู่ในตำ�แหน่งหรือสายงาน
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหาร

กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ (รวมถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ข องคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ)
ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การนับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มี น โยบายให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำ�ส่งสำ�เนา

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้าม
มิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั ตลอดจน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และห้าม
มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในต่ อ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ ที่ มิ ไ ด้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดหลักปฏิบัติในการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มี
ผลบังคับใช้กบั บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทัง้ หมดภายใต้
กลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย
กรณีเปิดเผย
งบการเงิน

กรณีที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์

1 เดือนก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีวาระ
อนุมัติงบการเงิน จนถึง
1 วันทำ�การหลังการเปิดเผย
งบการเงินผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

14 วันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีวาระ
อนุมัติเรื่องที่อาจส่ง ผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ จนถึง
1 วันทำ�การหลังการเปิดเผย
เรื่องดังกล่าวผ่านช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำ�นักเลขานุการบริษัท เพื่อ
รวบรวมและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ของผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น สำ � คั ญ บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่เพิ่มการถือครอง และ/หรือ รักษาสัดส่วน
การถือครองหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับ 10 เท่าของฐานเงินเดือน
ประจำ � ปี โดยแนวทางการถื อ ครองหุ้ น ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้
ผลประโยชน์ของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สอดคล้องใน
แนวทางเดียวกันกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อ

1. นายคีรี กาญจนพาสน์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ดร.อาณัติ อาภาภิรม
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายกวิน กาญจนพาสน์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. ดร.การุญ จันทรางศุ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นางพิจิตรา มหาพล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง*
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล*
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้น
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2564

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลด)

4,207,452,252
0
0
0
5,552,627
0
602,705,195
0
0
0
3,200,000
0
4,913,360
3,262,857
360,000
0
0

4,209,452,252
0
0
0
5,552,627
0
602,934,595
0
0
0
3,200,000
0
4,913,360
3,262,857
360,000
0
0

2,000,000
229,400
-

0
0
0
200,000
300,000
0
125,900
N/A

0
0
0
200,000
300,000
0
125,900
0

-

N/A
821,158
17,000
1,192,573
0
N/A
N/A
957,534
0
701,105
0

0
887,818
17,000
1,359,233
0
0
0
1,074,201
0
817,772
0

66,660
166,660
116,667
116,667
-

*นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) และนายสยาม สีวราภรณ์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามลำ�ดับ

5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น
และไม่ มี น โยบายลงโทษหรื อ กระทำ � การใดๆ ในทางลบ
ต่ อ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ที่ ป ฏิ เ สธการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
แม้ ว่ า การกระทำ � นั้ น จะทำ � ให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท สู ญ เสี ย โอกาส
ทางธุรกิจก็ตาม
เพือ่ เป็นแนวทางทีช่ ดั เจนสำ�หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ในการดำ�เนินงานและปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
โดยยึดหลัก “ความถูกต้อง” เป็นเกณฑ์ ตามกรอบแนวทาง
“ทำ�ถูกต้อง (Do it Right)” ที่ประธานกรรมการได้ให้โอวาทไว้
คณะกรรมการบริษทั จึงได้ก�ำ หนด มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ขึ้นในปี 2558 อันประกอบด้วย
• นโยบายว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น รวมถึ ง
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณี
การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพือ่ การกุศล การช่วยเหลือ
ทางการเมือง การห้ามให้และห้ามรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานราชการ การให้ การรับ ของขวัญ
ของกำ�นัล และการใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
• คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำ�เป็นฉบับ
เพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่ มบริ ษั ท ฯ ต้องปฏิบัติต ามมาตรการต่อต้านการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม รวมทัง้ ไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ
ทั้งนี้ มาตรการ นโยบาย แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ
ดังกล่าว ได้รบั การพิจารณาทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท
พัฒนาการที่สำ�คัญด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
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Against Corruption : CAC) เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงถึง
เจตนารมณ์อนั แน่วแน่ของกลุม่ บริษทั บีทเี อสทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจน
ยึ ด มั่ น ต่ อ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามกรอบและ
แนวปฏิบัติสากล และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ
ในทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง การห้ า มให้ แ ละห้ า มรั บ สิ น บนจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ขยายเจตนารมณ์อันแน่วแน่ไปสู่บริษัทในกลุ่ม โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มมีการบริหารจัดการ
และการดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังจะเห็นได้จากการที่ วีจีไอ ซึ่งเป็น
บริ ษั ท ย่ อ ยในสายธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณาได้ ป ระกาศเจตนารมณ์
เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต และได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) เช่นกัน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย “งดรับของขวัญ
ของกำ�นัล (No Gift Policy)” จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกเทศกาล เพื่อให้
บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ เ รี ย กร้ อ งหรื อ หวั ง ผลประโยชน์ ต อบแทนใดๆ จากผู้ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วยความยุตธิ รรมและ
เท่าเทียม โดยได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ เช่น การส่งจดหมาย
แจ้งคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ การเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในองค์กร
เป็นต้น
เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จากความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินการ
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันของกลุม่ บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
บริษทั ฯ ได้รบั การต่ออายุการรับรอง (Recertification) เป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : CAC)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย “การไม่สนับสนุน
การจ่ายค่าอำ�นวยความสะดวก (Facilitation Payment)”
เพิ่มเติมในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจากการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาใน มาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับสมบูรณ์) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.btsgroup.co.th/th
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
การทุจริตคอร์รัปชัน

การอบรมและสื่อสารนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำ�หนดช่องทางในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสสำ�หรับ
การกระทำ�ที่อาจทำ�ให้สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำ�หรับบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ
ไว้ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการสื่อสารและเผยแพร่มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2563/64 บริษทั ฯ ได้มกี ารดำ�เนินการ
ดังนี้

(1) ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชวนชี้ช่อง”
• คลิกที่ Banner ในระบบ Intranet ซึง่ เป็นระบบเครือข่าย
		 ภายในองค์กร หรือ อีเมล: DoItRight@btsgroup.co.th
• “สายด่วน (Hotline) หนูดว่ นชวนชีช้ อ่ ง” ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญ
		 อิสระภายนอกองค์กรเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
(2) ผ่านผู้บังคับบัญชา/ต้นสังกัดของพนักงานโดยตรง
(3) ผ่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้ แ จ้ ง เหตุ ห รื อ เบาะแสไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยตั ว ตน และ
เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ร้ อ งเรี ย นและผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล บริ ษั ท ฯ
จะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน
หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไว้ เ ป็ น ความลั บ โดยจำ � กั ด เฉพาะผู้ ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง รวมถึ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน ทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถเห็นถึงความเสีย่ งต่างๆ
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และทำ � ให้ ส ามารถ
เตรี ย มความพร้ อ มในการตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งนั้ น ๆ
ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และทันท่วงที สำ�หรับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีจัดทำ�การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันทั้งในส่วนของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยหลัก มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
และบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk
Management Workshop) ของฝ่าย/แผนกต่างๆ รวมถึง
ตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ ให้แก่กลุม่ ผูบ้ ริหาร
และพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สามารถกำ � หนดมาตรการ
หรื อ แนวทางควบคุ ม ภายในให้ มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอ
โดยผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเพื่อการพิจารณาด้วย

• ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
คูม่ อื บริหารความเสีย่ งด้านการทุจริต ขัน้ ตอนและแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ประจำ�ปี โดยนำ�เสนอ
เพื่อการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการหรือแนวทางควบคุมภายในต่างๆ ที่บริษัทฯ
มีอยู่เพียงพอและเหมาะสม
• จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต
และคอร์ รั ป ชั น รวมถึ ง แนวทางขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ต่ า งๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ พร้อมการทดสอบภายหลังการอบรม
แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
บุ ค ลากรของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ค วามเข้ า ใจและสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง โดยเป็นการอบรม
ในรูปแบบสือ่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการอบรมความรู้ เ รื่ อ งจริ ย ธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
• จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” ให้แก่
พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ ในวันปฐมนิเทศ
• จัดทำ�แบบทดสอบ “การประเมินตนเองเกีย่ วกับความสามารถ
ในการปฏิบตั ติ นตามนโยบาย “จริยธรรมทางธุรกิจ” กับผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ประจำ�ปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากร
ของบริษัทฯ มีความเข้าใจและสามารถนำ�นโยบายต่างๆ
ที่บริษัทฯ กำ�หนดไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
• จัดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ เข้าร่วมการอบรม
และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยองค์กรภายนอก
เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงให้เพียงพอต่อการบริหาร
ความเสี่ยงและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• เผยแพร่และสื่อสารกับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้อง เกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายใน
บริษัทฯ อาทิ ระบบ Intranet, E-mail, ป้ายประชาสัมพันธ์
(Poster) และจอประชาสัมพันธ์ (Display Screen)
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5.3 รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

• แจ้งจดหมายไปยังคูค่ า้ ของบริษทั ฯ ทุกราย เพือ่ ให้ทราบถึง
มาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชัน นโยบาย “งดรับของขวัญ
ของกำ�นัล” (No Gift Policy) รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน หากพบเห็นเหตุหรือการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง
• แจ้งองค์กร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ตัวแทนขององค์กร เป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยเฉพาะการห้ามให้
และรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานราชการ
โดยขอให้ลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวและให้แจ้ง
สถานะการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ขององค์ ก ร
ให้บริษัทฯ รับทราบด้วย
• เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ได้รับทราบ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ จึงกำ�หนดให้มี
การตรวจสอบการดำ�เนินงานดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปีโดยสำ�นัก
ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระและดำ�เนินงานขึ้นตรง
กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมทั้งการสอบทาน
นโยบาย แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ การดำ�เนินงาน
ตามที่ ม าตรการและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกำ � หนด รวมถึ ง
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ย งและการควบคุม ภายในด้ า น
การทุจริตคอร์รัปชัน ว่ามีการดำ�เนินการได้อย่างครบถ้วน
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีการอ้างอิง
แนวทางการสอบทานและการจัดทำ� กระดาษทำ�การ (Working
Paper) ของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตในการตรวจสอบประเมินผล และนำ�ผลการตรวจสอบฯ
ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ พิจารณา และนำ�หารือกับผูบ้ ริหาร / หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีความรัดกุมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำ�แบบทดสอบ “การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตนตามนโยบาย
“จริยธรรมทางธุรกิจ” กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
อย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกปี โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้

มั่นใจว่า บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบตั งิ านของตนเองภายใต้กรอบนโยบายจริยธรรม
ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดี โดยผลการประเมิน
ตนเองฯ ประจำ�ปี 2563/64 พบว่า คะแนนความสามารถ
ในการปฏิบัติตนตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของบุคลากรของบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 89.36 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

ในปี 2563/64 กลุ่มบริษัทมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ท างจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ทั้ ง หมด
7 กรณี โดยเป็นการทุจริต 1 กรณี และการกระทำ�ผิดจริยธรรม
ทางธุุรกิจ 6 กรณี กลุ่มบริษัทได้ดำ�เนินการกับผู้กระทำ�ผิด
โดยพนักงาน 1 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตถูกเลิกจ้าง
และพนักงาน 1 คน ที่มีความผิดทางวินัยได้รับการลงโทษ
ตามข้อบังคับการทำ�งานของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำ�คัญจากการ
ฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าว
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดมาตรการป้องกันการทุจริต
ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำ�เนินการ
ตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดการข้อร้องเรียน สามารถพิจารณา
เพิม่ เติมในรายงานความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2563/64 ของบริษทั ฯ
https://www.btsgroup.co.th/th/download/sustainabilityreport
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารได้จัดทำ�รายงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงการประชุมและสรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา รายละเอียด
ของรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.btsgroup.
co.th/u/th/subcommittees-report
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีระบบ
การควบคุมภายในทีด่ ี ซึง่ จะทำ�ให้มนั่ ใจได้วา่ การบริหารจัดการ
และการควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีระเบียบ
และสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายระยะยาว
ของกลุม่ บริษทั โดยกำ�หนดให้ฝา่ ยบริหารมีหน้าทีใ่ นการจัดทำ�
โครงสร้างของระบบการควบคุมภายในซึง่ ครอบคลุมในด้านต่างๆ
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
และระบบการติ ด ตาม และนำ � ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำ�เนินการเพื่อ
ให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ ช่วงเวลาใดๆ โดยมีการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับปี 2563/64 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2564 ได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และไม่ มี
ข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินของบริษัทฯ
เพื่ อ แสดงความเห็ น ว่ า งบการเงิ น ได้ แ สดงฐานะการเงิ น
ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจ และเป้าหมายระยะยาวไว้อย่างชัดเจน และ
ประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำ�เนินงานให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนมีการกำ�หนด
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำ�นาจอนุมัติ และ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน ตลอดจน
นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นแนวทางสำ�หรับผูบ้ ริหารและ
พนักงานในการปฏิบัติตนและป้องกันไม่ให้เกิดรายการที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของกิ จ การและ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจัดทำ�นโยบายการ

กำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ สำ�หรับกลุม่ บริษทั ขึน้
เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั บีทเี อส
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรงและ
รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน
และนโยบายด้านความยั่งยืน ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของ The Global Reporting Initiative (GRI) ผ่านตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental)
และด้านสังคม (Social) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีการกำ�หนด
บทลงโทษที่ เ หมาะสมหากมี ก ารฝ่ า ฝื น ข้ อ กำ � หนดหรื อ
นโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
การประเมินความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจและกลุม่ บริษทั ให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมและยอมรับได้ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ทำ�หน้าที่
พิจารณากำ�หนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ ย งองค์ ก รของกลุ่ ม บริ ษั ท ตลอดจนกำ � กั บ ดู แ ล
หน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งรายงานการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั
รวมถึงสถานะของตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)
ระดับกลุม่ บริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
โดยพิ จ ารณาความเสี่ ย งทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยธุ ร กิ จ และระดั บ กลุ่ ม บริ ษั ท
ครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ ย งด้ า น
การปฏิ บั ติ ก าร ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น และความเสี่ ย ง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึง
การประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และ
การกำ�กับดูแลกิจการ และความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging
Risks) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการทบทวนและ
ติดตามความเสีย่ งของหน่วยธุรกิจอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า

169

5.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

กลุม่ บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งในเชิงรุกต่อสถานการณ์ตา่ งๆ
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณา สอบทาน และประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
เป็ น รายไตรมาส และได้ ใ ห้ คำ � แนะนำ � และข้ อ เสนอแนะ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมิน
ความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และวงเงินอำ�นาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ในแต่ ล ะระดั บ มี ก ารกำ � หนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ
ในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารงาน มีการนำ�ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(ProMis) มาใช้ในการควบคุมธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหาร เช่น Budget, Purchase Requisition
(PR), Purchase Order (PO) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของ
ผู้ จั ด ทำ �และผู้ อ นุ มั ติ โดยผู้ มี อำ�นาจในการอนุ มั ติ ร ายการ
จะเป็นไปตามลำ�ดับขั้นตามที่ระบุไว้ใน Chart of Delegation
of Authority และมีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงาน
อย่างชัดเจนเพื่อให้การดูแลตรวจสอบสามารถทำ�ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ยังมีคมู่ อื การทำ�งาน (Operational
Manual) และ Work Instruction ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็น
ผูจ้ ดั ทำ�ขึน้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานของตน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำ�ธุรกิจร่วมกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นหลัก และในกรณีที่มีการเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการดูแลการทำ�ธุรกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน
โดยมีการกำ�หนดให้การทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งนัน้ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปภายใต้
เงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผล หรือเงือ่ นไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด
และให้ พิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป็ น รายการที่ ก ระทำ � กั บ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงาน
รายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

สอบทานเป็นรายไตรมาส รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ
หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน
ในอนาคต และนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
กั บ ผลประโยชน์ สามารถพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ
รายการระหว่างกัน ของรายงานฉบับนี้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน
ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่า
มีการติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลที่สำ�คัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ� และ
ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางต่างๆ
ทีพ่ นักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือเรื่อง
ร้องเรียน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.1 นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ ของรายงานฉบับนี้
ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาผลการดำ�เนินงาน
ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำ�หนดไว้หรือไม่ ตลอดจน
เสนอแนวทางการปฏิบัติที่จำ�เป็น เพื่อดำ�เนินการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และในกรณีมีการตรวจพบข้อบกพร่อง
เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีส่ �ำ คัญ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเร่งด่วน เพื่อชี้แจงสาเหตุ เสนอแนะแนวทาง
การแก้ไข ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ก�ำ หนดให้ส�ำ นักตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำ�เสมอ และเพื่อให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา
บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดให้สำ�นักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

170

สำ�นักตรวจสอบภายใน

สำ�นักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระภายในบริษทั ฯ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน รวมทัง้
สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำ�กับดูแลและการ
ควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
ขององค์กร
สำ�นักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำ�ปี
และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำ�แผนการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และครอบคลุมกระบวนการ
ดำ�เนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำ�งานของสำ�นักตรวจสอบภายใน
จะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ
สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของ
การปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
• ความน่าเชือ่ ถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน
เพือ่ ให้ขอ้ มูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้
แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธกี าร และมาตรการต่างๆ
ในการป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น จากการนำ � ไปใช้ โ ดยมิ ช อบให้
ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
• ความน่าเชือ่ ถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร
และการปฏิ บั ติ ง านว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำ�กับดูแล และ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และ
ทรัพยากรบุคคล
• ความน่าเชือ่ ถือของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ
โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล
การพั ฒ นาระบบ การจั ด ทำ � ข้ อ มู ล สำ � รอง การจั ด ทำ �
แผนการสำ�รองกรณีฉกุ เฉิน อำ�นาจการปฏิบตั งิ านในระบบ
การจัดทำ�เอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร
คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

• ความน่าเชือ่ ถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ซึง่ จะช่วยส่งเสริม
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน การจัดการเรือ่ งร้องเรียน โดยมีการประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
และหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ
เบาะแส ซึ่งสำ�นักตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งใน
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดทำ�คู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียนสำ�หรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียน
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ และเรื่องร้องเรียนที่อาจ
เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน
จะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินการเกีย่ วกับ
เรื่องร้องเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สำ � นั ก ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส รวมทั้งติดตาม
ความคื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งตามข้ อ เสนอแนะ
อย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและ
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำ�นักงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
และอบรมความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำ�เป็นในการ
ปฏิบัติงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายพิ ภ พ อิ น ทรทั ต ดำ � รงตำ � แหน่ ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2554 เป็ น ต้ น มา โดยนายพิ ภ พ อิ น ทรทั ต
เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบภายในในธุ ร กิ จ
ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท ฯ และได้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นตรวจสอบ
ภายในต่างๆ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจ
ในกิจกรรมและการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ดังนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่านายพิภพ อินทรทัต เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ รายละเอียด
ข้ อ มู ล และประวั ติ ข องหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในหั ว ข้ อ 7.3 ประวั ติ ค ณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
ของรายงานฉบับนี้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบร่วมกับ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ
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5.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2564, 2563, 2562 มีดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
และนายกวิน กาญจนพาสน์
• บจ.เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
• นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ และ
กรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ และเป็ น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.58 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นหุ้น เมื่อ วั น ที่
31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ นายกวิน
กาญจนพาสน์ เป็ น บุ ต รของนายคี รี
กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

• บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี ได้ทำ�สัญญาเช่า
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
กั บ นายกวิ น กาญจนพาสน์ ในวั น ที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2562 โดยสั ญ ญาเช่ า
มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2562 จนถึ ง วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2565
เพื่อทำ�ธุรกิจร้านอาหาร
• รายการระหว่างปีประกอบด้วย
		 ค่าเช่าจ่าย
		 ค่าสาธารณูปโภค
• รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
		 เงินประกันการเช่า

บริษัทฯ และ บจ. อีจีวี
• เงินให้กยู้ มื โดยเป็นเงินต้น 4.0 ล้านบาท
• นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ /
และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และผูถ้ อื หุน้
ยังคงคิดดอกเบีย้ จาก บจ. อีจวี ี ในอัตรา
รายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและ
ตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ใน บจ. อีจวี ี ร้อยละ 40
แต่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ตั้ ง สำ � รองเผื่ อ หนี้ ส งสั ย
• ปัจจุบนั นายคีรี กาญจนพาสน์ ได้ลาออก
จะสูญทัง้ จำ�นวนแล้ว เนือ่ งจาก บจ. อีจวี ี
จากการเป็ น กรรมการและไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ไม่มีการประกอบกิจการใด ๆ และบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นของ บจ. อีจีวี แล้ว
เห็นว่ามีโอกาสในการได้รับชำ�ระหนี้น้อย
• บจ. อี จี วี เป็ น บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี
2 5 3 7 เ พื่ อ ร่ ว ม ล ง ทุ น เ ป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง
บจ.สยามอินโฟเทนเม้นท์ ซึง่ ต่อมาเปลีย่ น
ชื่อเป็น บมจ. ไอทีวี
• บจ. อีจีวี ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เมื่อปี
2538 โดยคิ ด ดอกเบี้ ย ที่ อั ต ราต้ น ทุ น
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ลงทุ น ใน
บมจ. ไอที วี และบจ. อี จี วี ได้ นำ � หุ้ น
บมจ. ไอทีวี ทัง้ หมดไปจำ�นำ�เพือ่ ประกันหนี้
ของบริษัทฯ ต่อมา ในปี 2545 บริษัทฯ
เข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การ เจ้ า หนี้
ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ รั บ จำ � นำ � หุ้ น
บมจ. ไอที วี จึ ง ได้ ยื่ น ขอรั บ ชำ � ระหนี้ ต่ อ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำ�สั่งให้เจ้าหนี้สถาบัน
การเงินได้รบั ชำ�ระหนีเ้ พียงบางส่วนตามที่
ได้ ยื่ น ขอรั บ ชำ � ระหนี้ ไ ว้ อย่ า งไรก็ ต าม
เจ้ า หนี้ ดั ง กล่ า วได้ ยื่ น คำ � ร้ อ งคั ด ค้ า น
คำ � สั่ ง เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ต่ อ ศาล
ล้ ม ละลายกลาง และในเดื อ นสิ ง หาคม
2559 ศาลฎีกาได้มีคำ�สั่งอันเป็นที่สุดแล้ว
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอการโอนสินทรัพย์ และ
เงินสดทีน่ �ำ ไปวางทรัพย์ เพือ่ ชำ�ระหนีใ้ ห้กบั
เจ้าหนี้รายดังกล่าว

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2563/64 ปี 2562/63 ปี 2561/62

2.4
-

1.0
0.2

-

0.6

0.6

-

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

• เหตุ ผ ลและความจำ � เป็ น ในการ
เข้าทำ�ธุรกรรม เนื่องจากสถานที่เช่า
ตั้ ง อยู่ ใ นย่ า นธุ ร กิ จ ที่ ลู ก ค้ า สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเดินทาง
และมีที่จอดรถรองรับ และสถานที่เช่า
มี ข นาดพื้ น ที่ สภาพ แวดล้ อ ม และ
ภู มิ ทั ศ น์ ที่ เ หมาะสมต่ อ การทำ � ธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าธุรกรรมการเช่าดังกล่าว
มี ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล เ นื่ อ ง จ า ก
อั ต ราค่ า เช่ า เป็ น ราคาที่ เ ป็ น ธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เช่าอื่นบริเวณ
ใกล้เคียง และจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ
• เป็ น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น มานานแล้ ว
และเป็ น ธุ ร กรรมปกติ โดยบริ ษั ท ฯ
ได้คิดดอกเบี้ยตามต้นทุนการกู้ยืม
• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
รายการดั ง กล่ า วถึ ง ความเหมาะสม
ของการติดตามผลและการดำ�เนินการ
การประเมิ น สถานะของรายการ
การประเมินศักยภาพในการชำ�ระหนี้
ของลูกหนี้ ตลอดจนความเหมาะสม
ของการตั้ ง สำ � รองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย
จะสูญไว้ให้เพียงพอต่อความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ลักษณะรายการ

• สถาบันการเงินดังกล่าวได้มีการโอนสิทธิ
เรี ย กร้ อ งทั้ ง หมดให้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น
อีกแห่งหนึ่ง
• เนือ่ งจาก บจ. อีจวี ี มีทรัพย์สนิ เป็นเพียงหุน้
บมจ. ไอทีวี ซึ่งจำ�นำ�เป็นประกันหนี้ให้แก่
สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
โดยไม่ ไ ด้ คิ ด ค่ า ตอบแทนใด ๆ ดั ง นั้ น
บริ ษั ท ฯ จะดำ � เนิ น การให้ บจ. อี จี วี
โอนหุ้นเหล่านี้เพื่อชำ�ระหนี้ทั้งหมดให้แก่
บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ โอนสินทรัพย์ และ
เงินสดที่นำ�ไปวางทรัพย์ ชำ�ระหนี้ให้กับ
สถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว
• รายการระหว่างปีประกอบด้วย
		 รายได้ดอกเบี้ย
		 สำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
		 เงินให้กู้ยืม
บริษทั ฯ และ บจ. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิง้ ส์
• ลู ก หนี้ อื่ น จำ � นวน 234.1 ล้ า นบาท
• นายกวิ น กาญจนพาสน์ กรรมการ
จากการเข้าทำ�สัญญาให้เช่าช่วงระยะยาว
และกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ และ
พื้ น ที่ บ างส่ ว น (แบบ Bare Shell)
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 4.58
เพื่ อ การพั ก อยู่ อ าศั ย ภายในอาคาร
ของหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
พักอาศัยของโครงการ ยู สาทร กรุงเทพฯ
ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น
ที่ จ ะถึ ง กำ � หนดชำ � ระงวดเดี ย วในวั น ที่
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้
มี ก ารจดทะเบี ย นการเช่ า ช่ ว งระหว่ า ง
นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นบุตรของ
บจ. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์ และบริษัทฯ
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
กับสำ�นักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ และ
เป็ น กรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
ใน บจ. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิง้ ส์ ร้อยละ 100

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ปี 2563/64 ปี 2562/63 ปี 2561/62

0.1
(0.1)

0.1
(0.1)

0.1
(0.1)

4.0

4.0

4.0

-

-

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

234.1 • การเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าวลดภาระ
ความเสี่ยงและต้นทุนในการก่อสร้าง
อาคารของโครงการบางส่ ว นโดยที่
บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งลงทุนเพิม่ ในโครงการนี้
และช่วยให้บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขและข้อสัญญาที่มีต่อกระทรวง
การคลั ง ได้ ค รบถ้ ว นเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
ได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินราชพัสดุ
ทั้ ง หมดซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของโครงการนี้
โดยราคาค่าเช่าเป็นราคาที่เป็นธรรม
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับมูลค่า
ทางบัญชีและราคาตลาดซึ่งประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเห็ น ว่ า ธุ ร กรรมการให้ เ ช่ า
ช่ ว งดั ง กล่ า ว มี ค วามสมเหตุ ส ม
ผลและเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ของบริษัทฯ
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บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่ (“เอชเอชที”)
และ บจ. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิง้ ส์
• เอชเอชที เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
• นายกวิ น กาญจนพาสน์ กรรมการ
และกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และ
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 4.58
ของหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้
นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นบุตรของ
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ และ
เป็ น กรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
ใน บจ. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิง้ ส์ ร้อยละ 100

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

ปี 2563/64 ปี 2562/63 ปี 2561/62

• เอชเอชที ได้ท�ำ สัญญารับจ้างตกแต่งภายใน
อาคารพักอาศัยของโครงการ ยู สาทร
กรุ ง เทพฯ พื้ น ที่ ต กแต่ ง รวมประมาณ
2,094 ตารางเมตร กับ บจ. เค.วี.เอส.เอ
โฮลดิ้งส์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559
จนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 โดยมี
มู ล ค่ า การจ้ า งรวม 265.08 ล้ า นบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• รายการระหว่างปีประกอบด้วย
		 รายได้ค่าบริการ
• รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
		 ลูกหนี้อื่น

-

-

21.3

-

-

52.4

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

• การเข้ า ทำ � ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วช่ ว ยลด
ภาระต้ น ทุ น ของ เอชเอชที เนื่ อ งจาก
เอชเอชที เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ เหมา
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน (Bare Shell)
ข อ ง พื้ น ที่ เ ช่ า ช่ ว ง อ ยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น
การให้ บ ริ ก ารรั บ จ้ า งตกแต่ ง ภายใน
ดั ง กล่ า วจึ ง สามารถใช้ ท รั พ ยากร
บางส่วนร่วมกับงานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้ น ฐาน (Bare Shell) ได้ ซึ่ ง ทำ � ให้
เอชเอชที สามารถควบคุ ม ต้นทุนและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น งานทั่ ว ไป
ของโครงการได้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น นอกจากนี้
ยังเป็นการช่วยลดภาระและความเสี่ยง
ทางการเงิ น ของ เอชเอชที เนื่ อ งจาก
สัญญาการให้บริการรับจ้างตกแต่งภายใน
ดั ง กล่ า วมี ข้ อ กำ � หนดและเงื่ อ นไข
บางประการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เอชเอชที
เช่น เงื่อนไขการชำ�ระเงินที่มีระยะเวลา
สั้ น กว่ า เงื่ อ นไขในตลาด การยกเว้ น
หนังสือค้�ำ ประกันการรับเงินเบิกล่วงหน้า
และหนังสือค้ำ�ประกันการปฏิบัติตาม
สั ญ ญา เป็ น ต้ น โดยมู ล ค่ า การว่ า จ้ า ง
เป็นราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสามารถเปรียบ
เทียบได้กับราคาตลาด
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
มี ค วามเห็ น ว่ า ธุ ร กรรมการให้ บ ริ ก าร
รั บ จ้ า งตกแต่ ง ภายในพื้ น ที่ เ ช่ า ช่ ว ง
ดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด
ของบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน
ในอนาคต

การทำ�รายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
หรือผ่านการอนุมตั เิ ห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
โดยจะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ
คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำ�หนดในเรื่องการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น (“ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การทำ�รายการระหว่างกัน”)

บริ ษั ท ฯ อาจมี ค วามจำ � เป็ น ในการทำ � รายการระหว่ า งกั น
กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ
จะกำ�หนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและ
เงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis)
และจะปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำ�รายการระหว่างกัน
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้น
กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง
ในลักษณะอืน่ บริษทั ฯ จะดำ�เนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นและความเหมาะสม
ของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
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ความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามแต่ ก รณี และ
ในกรณี ที่ มี ก ารขอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาเพื่ อ อนุ มั ติ
รายการระหว่างกัน จะมีการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เพือ่ จัดทำ�รายงานและให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทำ�รายการ
ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์
ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ดังนี้
• นโยบายการทำ�ธุรกิจใหม่
บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งนำ � เสนอรายละเอี ย ดของแผนการ
เข้าทำ�ธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล
ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ดำ � เนิ น การ และ
จัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้อง
พิ จ ารณาถึ ง ผลตอบแทนและประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำ�ธุรกิจร่วมกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่มเี หตุจ�ำ เป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
และเป็ น ไปเพื่ อ ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของบริ ษั ท ฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำ�เนินการ
ตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำ�รายการ
ระหว่างกัน
• นโยบายการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน
ในการลงทุนต่างๆ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะถือหุน้ ด้วยตนเอง
ยกเว้นในกรณีมีความจำ�เป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดสำ�หรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้อง
นำ�เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาอนุมัติ และบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ขณะการพิจารณารายการ
ดังกล่าวและจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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• นโยบายการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน
การให้ กู้ ยื ม ไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม
หากบริษทั ฯ มีความจำ�เป็นต้องให้บริษทั ทีร่ ว่ มทุนกูย้ มื เงิน
เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท ที่ ร่ ว มทุ น
ในลั ก ษณะเงิ น กู้ ยื ม จากผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯ จะให้ กู้ ต าม
สัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นและสมควร
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะได้พจิ ารณาอนุมตั เิ ป็นแต่ละ
กรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการให้กยู้ มื
แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
และ/หรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว หรื อ ธุ ร กิ จ ที่
บริษัทฯ ร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้
ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
สำ�หรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ
จะต้องดำ�เนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำ�รายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาด
ต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการ
เข้าทำ�รายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
• นโยบายการจัดทำ�เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทฯ จะจัดทำ�ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้ และ/หรือ
สัญญาที่มีก ารให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้รัดกุม
และจั ด ทำ � เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจั ด เก็ บ หลั ก ฐาน
ให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ
• นโยบายการทำ�รายการเกีย่ วโยงทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ�กับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายในหลักการสำ�หรับ
การเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย
กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีม่ ลี กั ษณะ
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด
ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
พึ ง กระทำ � กั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น
ด้ ว ยอำ � นาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) สำ�หรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ได้มี
ลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตาม
ราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงิน ตามข้อกำ�หนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริษัทได้คำ�นึงถึง
นโยบายการบั ญชี ที่นำ�มาปฏิบัติและเชื่อว่านโยบายดั ง กล่ า ว มี ค วามเหมาะสมและได้ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีสาระสำ�คัญทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล
ในการพิจารณาและการประมาณการที่รอบคอบมาสนับสนุน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงิน
และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการนำ�เสนอความเข้าใจต่อมุมมองในภาพรวมของฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ จึงได้นำ�เสนอคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ด้วย
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เป็นรายปีอีกด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งชุด โดยมีหน้าที่ในการควบคุม
ดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฯ สำ�หรับปีบญ
ั ชีทรี่ ายงานอย่างถูกต้องตามทีค่ วรตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
รวมทัง้ คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร ได้น�ำ เสนอมุมมองทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ วรของผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการกำ�กับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผล
ในเรื่องความถูกต้องและเพียงพอของขั้นตอนการรายงานทางการเงิน

นายคีรี กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
และงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังนี้
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบัน
ยังมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทำ�ให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที่เศรษฐกิจกำ�ลังฟื้นตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ
อุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุม่ บริษทั ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสด ในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริห ารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ ดั ง กล่ า วและประเมิ น ผลกระทบทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ประมาณการหนี้ สิ น และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์
มีการเปลี่ยนแปลง
ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ และผลกระทบจากการที่ระยะเวลาผ่อนปรนของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการ
ผ่ อ นปรนชั่ ว คราวสำ � หรั บ ทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ทางบั ญ ชี เ พื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สิ้นสุดลง ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินดังกล่าว และได้บันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการปรับปรุงประมาณการหนี้สินไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว
ค) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1 กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าภายใต้สัญญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขมุ วิท (“ส่วนต่อขยาย
ช่วงที่ 1”) และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (“ส่วนต่อขยายช่วงที่ 2”) รวมถึง
การให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า
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สายสี เ ขี ย วส่ ว นต่ อ ขยายช่ ว งที่ 2 โดยในระหว่ า งปี 2560 ถึ ง 2563 โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วส่ ว นต่ อ ขยาย
ช่วงที่ 2 ได้ทยอยเปิดดำ�เนินการจนครบทุกสถานี ในระหว่างนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำ�สั่งที่ 3/2562
เรื่องการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยให้กระทรวงมหาดไทยดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำ�หนด
หลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น เพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวและส่วนต่อขยาย และให้เจรจากับกลุ่มบริษัท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ปัจจุบันกลุ่มบริษัท
ได้ดำ�เนินการเตรียมร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ภาระต่ า ง ๆ ตามกำ � หนด รวมถึ ง ความเสี่ ย งของผลประกอบการในระยะยาวของโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว
แทนการเรียกหนีท้ คี่ า้ งชำ�ระจากหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ได้มกี ารเจรจาสำ�เร็จไปแล้วตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2562 และอยูร่ ะหว่าง
การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่ระบุในคำ�สั่งดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั กรุงเทพธนาคม จำ�กัด (“กรุงเทพธนาคม”) ซึง่ เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) ยังรอข้อสรุปทีช่ ดั เจน
จากคณะรัฐมนตรีสำ�หรับการอนุมัติร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำ�ให้กลุ่มบริษัทยังไม่ได้
รับชำ�ระหนี้ค่าบริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง รวมถึง
หนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) จากกรุงเทพธนาคม ต่อมาในเดือนมกราคม
ถึงเมษายน 2564 กลุม่ บริษทั ได้สง่ หนังสือแจ้งยอดคงค้างและได้ขอให้กรุงเทพธนาคมชำ�ระหนีด้ งั กล่าวทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม
จนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้รับชำ�ระเงินเพียง 98 ล้านบาท กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามและหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว
กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทยังคงสงวนสิทธิในการใช้สิทธิตามกฎหมายกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. ต่อไป
ง) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 52.6 ค) เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องของบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านี้แต่อย่างใด
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ข้อตกลงสัมปทานบริการ

กลุม่ บริษทั มีสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าเพือ่ ให้บริการสาธารณะ ซึง่ ครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้าง
งานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครือ่ งกล และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการเดินรถและบำ�รุงรักษา ในระหว่างปี
กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากการให้บริการเดินรถ รายได้จากการให้บริการ
รับเหมาติดตัง้ และก่อสร้าง และจัดหารถไฟฟ้า และดอกเบีย้ รับทีเ่ กีย่ วข้อง ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 42.1 และ 44 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวประกอบไปด้วยลูกหนี้ภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขาย
พร้อมติดตั้งระบบเดินรถ และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 13
และ 20 รายการดังกล่าวมีมูลค่าเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญต่องบการเงิน และฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาและบันทึกรายการบัญชีตามขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการวัดมูลค่าและรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้ รวมถึง
การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเพือ่ ทำ�ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาข้อตกลงสัมปทานบริการของฝ่ายบริหารว่า ฝ่ายบริหารมีความเข้าใจ
ในเนื้ อ หาของสั ญ ญาและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของสั ญ ญาและบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ และได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้
จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบการเดินรถและจัดหารถไฟฟ้า โดยได้อ่านสัญญาเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและทำ�ความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทย่อยใช้ในการประมาณต้นทุน
โครงการ และได้ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณของโครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
กับเอกสารประกอบรายการทดสอบการคำ�นวณขั้นความสำ�เร็จของงานจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ขั้นความสำ�เร็จของงานที่ประมาณโดยคู่สัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระกับขั้นความสำ�เร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
อีกทั้งยังได้ตรวจสอบการบันทึกรายได้ค่าบริการสำ�หรับการดำ�เนินการและบำ�รุงรักษารถไฟฟ้าว่าเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยได้อ่านและทำ�ความเข้าใจสัญญา และพิจารณาการให้บริการ
ที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่กำ�หนดไว้ในสัญญา ทำ�ความเข้าใจสมมติฐานในการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ได้ตรวจสอบหลักฐานการให้บริการของกลุ่มบริษัทและการรับมอบการบริการจากหน่วยงานของรัฐ และยังได้ทดสอบ
การคำ�นวณรายได้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบยอดคงเหลือของรายการดังกล่าว โดยส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของลูกหนี้ และกระทบ
ยอดผลแตกต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ตรวจสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ดังกล่าว
รวมถึงการจัดประเภทรายการ โดยได้ทำ�ความเข้าใจและสอบถามข้อเท็จจริงและสมมติฐานที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ ทดสอบ
การคำ�นวณ และพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทสำ�หรับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำ�มาใช้ประกอบ
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง ยังได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมเป็นจำ�นวนเงิน
ที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 17 และ 18 การพิจารณา
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณา
ข้อบ่งชี้การด้อยค่าและการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยได้ท�ำ ความเข้าใจการพิจารณาข้อบ่งชีก้ ารด้อยค่าและการกำ�หนดหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
เงินสดและแบบจำ�ลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยได้ทำ�ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร ทดสอบ
สมมติฐานทีส่ �ำ คัญทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ โดยการเปรียบเทียบสมมติฐาน
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกิจการ สอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำ�เนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหาร
เลื อ กใช้ โ ดยการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ำ � หนั ก ของเงิ น ทุ น ของกิ จ การ ตลอดจนการทดสอบการคำ � นวณต่ า ง ๆ
ของแบบจำ�ลองทางการเงิน และพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว (มูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) รวมถึงการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทและถูกแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญต่องบการเงิน ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 15 26 และ 35 และการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญที่ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการเลือกวิธีการที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการพิจารณาข้อสมมติฐานที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าได้ประเมินการจัดประเภทของตราสารทางการเงิน โดยทำ�ความเข้าใจเนือ้ หาและรายละเอียดของตราสารทางการเงินนัน้
รวมถึงนโยบายในการเข้าทำ�รายการตราสารทางการเงินของกลุม่ บริษทั ว่าเป็นไปตามเนือ้ หาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และยังได้ประเมินวิธที ใี่ ช้ในการวัดมูลค่ามูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทางการเงิน เช่น ราคาตลาด วิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดทีก่ จิ การ
จะได้รับ/จ่ายในอนาคต และวีธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำ�หรับตราสารทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ประเมินข้อมูลที่ใช้
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ในการคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน เช่น การกำ�หนดประมาณการกระแสเงินสดและแบบจำ�ลองทางการเงิน
ที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำ�ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และเนื้อหาของตราสารทางการเงินนั้นๆ และยังได้พิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานที่สำ�คัญ ตลอดจนทดสอบ
การคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินตามแบบจำ�ลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้
รายการปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้โอนขายสิทธิในรายได้ค่าโดยสารสุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักให้กับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) โดยหลักการบันทึกรายการทางบัญชีและภาษี
แสดงตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว คือ การปันส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายให้แก่กองทุนฯ (รวมเรียกว่า “รายการ
ปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ”) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ และข้อสมมติฐานต่างๆ ในการบันทึกรายการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ทำ�ไว้กับกองทุนฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบรายการปั น ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขายรายได้ ค่ า โดยสารสุ ท ธิ โดยการประเมิ น และทดสอบระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม
การควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทดสอบการปันส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกับการขาย
รายได้ ค่ า โดยสารสุ ท ธิ รวมถึ ง การส่ ง หนั ง สื อ ยื น ยั น ยอดของการนำ � ส่ ง รายได้ ค่ า โดยสารสุ ท ธิ จ ากกองทุ น ฯ ซึ่ ง ยื น ยั น
ยอดคงค้างระหว่างกันและยอดนำ�ส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิในระหว่างปี
ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จำ � เป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ทำ � งบการเงิ น
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการทีด่ �ำ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ สื่ อ สารกับผู้มีห น้าที่ใ นการกำ�กับดูแ ลเกี่ย วกั บ ความสั มพั นธ์ ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ นซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เหตุผ ล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
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รายงานประจําปี 2563/64

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ห้ า มไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผยเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ สาธารณะ หรื อ ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้

พรอนันต์ กิจนะวันชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด กรุงเทพฯ: 31 พฤษภาคม 2564

183

6.3 งบแสดงฐานะการเงิน

6.3

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

3,828,861,064

3,225,821,123

1,308,340,354

1,252,240,003

เงินลงทุนชั่วคราว

9

-

2,710,976,846

-

2,244,708,905

เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์

10

-

113,049,157

-

-

558,697,733

556,053,912

-

-

เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

11

957,297,472

6,650,135,574

246,955,155

5,587,227,151

ลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ

12.1

16,220,029

1,984,825,693

-

-

12.2

23,774,094

606,481,296

-

-

13

167,463,931

98,376,725

-

-

206,644,781

212,872,498

-

5,336,712

7

2,500,000

133,360,500

-

-

7

-

5,031,825,500

5,576,985,520

5,024,000,000

14

601,551,550

601,551,550

601,551,550

601,551,550

32.1 จ)

406,685,579

148,365,986

15,980,814

12,588,111

15

2,887,964,446

-

1,605,425,384

-

413,353,249

324,579,746

26,208,832

17,552,939

ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคต
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบเดินรถ
รายได้ค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10,071,013,928 22,398,276,106
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16.8, 22

4,086,353,719

-

14,157,367,647 22,398,276,106

9,381,447,609 14,745,205,371
91,048,992

-

9,472,496,601 14,745,205,371

184

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
อะไหล่เปลี่ยนแทน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคต
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
ค่าความนิยม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
22
16
17
18
19
20
21
22
23
32
24
12.1
12.2
13
25

47
26

5,154,375,109
122,549,609
1,815,270,700
1,294,861,849
608,230,676
32,832,593,163 32,342,051,615
- 17,878,051,652
42,535,774,987 30,268,891,037
1,791,628,099 1,870,235,941
433,606,059
212,986,873
6,228,881,288 5,219,540,229
4,891,910,819 4,624,276,194
802,657,573
730,513,699
577,604,618
2,611,184,297 4,073,154,215
10,801,979,398 3,421,679,060
42,999,328,873
19,834,205,895
236,287,202
612,891,366
296,517,970
117,966,095
20,342,545,848
1,540,084,325
197,905,064,614
212,062,432,261

32,095,077,643
13,887,176,742
236,287,202
655,374,642
267,578,592
1,142,572,617
1,198,883,646
150,702,202,803
173,100,478,909

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

5,128,500,000 4,165,300,000
1,815,270,700
63,264,014,153 58,605,707,517
843,564,700
103,564,700
33,342,246,031 35,980,924,446
- 11,947,925,837
169,092,769
931,869,842
3,373,819,174 3,330,040,122
93,755,489
13,686,984
13,035,875
312,329,319
312,778,660
145,509,836
152,025,569
553,163,787
12,296,056,531
87,710,034
20,255,420
120,885,555,720 116,116,591,775
130,358,052,321 130,861,797,146
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึง่ ปี
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27
28
29

7
30
31
32
34
35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

3,500,000,000 4,450,000,000
13,980,555,135 12,760,566,506
5,804,358,586 7,848,422,950
480,150,318
515,239,887
648,757,154
207,684,753
1,532,756,757 1,079,525,904
974,000,000
10,061,207
1,158,987,662
239,000,000
3,199,628,774 5,048,579,274

3,500,000,000 4,000,000,000
13,980,555,135 12,760,566,506
710,149,781 1,510,619,666
129,046,086
409,119,323
4,173,454,900 6,345,996,002
999,911,593 5,048,579,274

199,493,781
997,635
95,464,111
207,604,882
572,211,797
660,213,716
32,259,502,481 32,914,758,308

54,305,302
49,461,456
28,563,088
29,351,330
23,625,447,341 30,104,232,101

545,886,708

548,554,002

-

-

30

44,336,872,781 25,135,379,929

-

-

31

46,313,166,588 40,915,289,939

32,020,803,103 24,425,363,177

32

892,112,306
376,278,145
318,008,573
1,696,244,807 1,583,667,944
1,279,434,208 1,274,674,961
3,072,607,700 2,235,380,634
3,731,776,446
1,521,185,072
929,175,631
103,765,564,761 72,940,131,613
136,025,067,242 105,854,889,921

247,935,135
11,158,376
18,019,320
136,739,424
126,096,072
808,215,701
454,171,988
3,392,895
39,137,187
33,228,244,634 25,062,787,744
56,853,691,975 55,167,019,845

33
34
47
35
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

36

ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 15,633,262,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท
			 (2563: หุน้ สามัญ 15,654,597,298 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 4 บาท)

62,533,050,788 62,618,389,192

62,533,050,788 62,618,389,192

52,644,524,584 52,617,184,324

52,644,524,584 52,617,184,324

10,370,831,183 10,324,412,868

10,370,831,183 10,324,412,868

ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
		 หุ้นสามัญ 13,161,131,146 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท
			 (2563: หุน้ สามัญ 13,154,296,081 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 4 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

36

ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

1,356,596,955

1,356,596,955

1,356,596,955

1,356,596,955

17,494,092

2,448,622

17,494,092

2,448,622

-

741,720

-

741,720

ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

38

(3,371,978,137) (3,371,978,137)

(3,464,771,631) (3,467,311,845)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

39

6,811,232,974

2,572,435,338

-

-

จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย

41.1

3,103,519,190

3,067,163,844

3,103,519,190

3,067,163,844

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)

41.2
2,124,351,010

3,325,452,003

6,717,108,365 11,697,987,758

กำ�ไรสะสม

		 กำ�ไรสะสมก่อนหักรายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้
			 บริษัทร่วมสุทธิและรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
		 รายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้บริษัทร่วมสุทธิ
			 และรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(13,004,477,040) (12,820,145,767)

-

-

109,580,237 (2,151,300,435)

2,759,057,608

95,553,055

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

60,161,675,048 54,923,011,335

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

15,875,689,971 12,322,577,653

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

76,037,365,019 67,245,588,988

73,504,360,346 75,694,777,301

212,062,432,261 173,100,478,909

130,358,052,321 130,861,797,146

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

73,504,360,346 75,694,777,301
-

-
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6.3 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุน:
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง
รายได้
รายได้จากการบริการและการขาย
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กำ�ไรจากตราสารทางการเงิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการและขาย
ต้นทุนการให้บริการรับเหมา
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากตราสารทางการเงิน
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

7,928,124,764 7,684,869,155
26,788,475,628 27,262,809,749
411,531,266
457,050,498
3,136,187,502 2,603,602,684

163,765,661
16,486,391
495,673,861

360,768,193
18,646,347
543,004,875

383,270,922
520,534,874
16.3, 18.1.3
678,028,936 3,560,902,694
43
847,621,838
22
1,978,507,674
227,354,282
151,787,933
42,379,102,812 42,241,557,587

5,318,019,907
116,116,331
832,680,472
1,925,809,858
139,037,784
9,007,590,265

3,589,777,760
4,162,080,448
144,222,444
8,818,500,067

42.1
42.1
44

18.5
43
34

17.2
18.2
45
47

18.1.4

3,983,685,626
24,690,787,625
343,766,815
2,252,834,401
(352,155,406)
30,918,919,061
11,460,183,751
(58,613,953)
(1,605,808,766)
(2,509,313,913)
7,286,447,119
(1,927,039,586)
5,359,407,533

4,134,475,279
25,431,320,784
373,028,232
2,702,985,408
345,818,772
(223,062,069)
32,764,566,406
9,476,991,181
(140,343,043)
2,211,668,790
(2,244,733,217)
9,303,583,711
(1,477,552,462)
7,826,031,249

5,359,407,533

991,383,581
8,817,414,830

311,522,881
353,580,789
1,105,922
3,049,067
1,116,131,131 1,124,856,340
5,111,467,183
122,462,465
6,540,227,117 1,603,948,661
2,467,363,148 7,214,551,406
(1,398,541,658) (1,514,256,983)
1,068,821,490 5,700,294,423
(341,715,163) (520,973,444)
727,106,327 5,179,320,979
727,106,327

5,179,320,979
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในต้นทุนป้องกันความเสี่ยง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ของบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการวัดมูลค่าของตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของบริษัทร่วม
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

-

(5,188,154)

-

-

64,342,718

(64,327,325)

-

-

(66,360)
2,873,365,563
596,844,309
(15,084,674)
- (3,645,042,265)

-

-

-

-

- (1,452,989,857)

-

(10,104,018)

-

-

99,626,738

-

-

-

3,022,183,985 (3,127,817,453)

- (1,452,989,857)

5,858,059,185

-

2,601,017,265

-

30,069,272

-

-

-

-

(276,771,326)

-

(11,877,494)

6,073,751

(774,959)

-

-

5,894,202,208 (277,546,285)
8,916,386,193 (3,405,363,738)
14,275,793,726 5,412,051,092

2,601,017,265
(11,877,494)
2,601,017,265 (1,464,867,351)
3,328,123,592 3,714,453,628

189

6.3 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

2563

2564

4,576,272,974 7,341,322,804
- 820,426,291
4,576,272,974 8,161,749,095

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

2563

727,106,327 5,179,320,979
727,106,327 5,179,320,979

783,134,559 484,708,445
- 170,957,290
783,134,559 655,665,735
5,359,407,533 8,817,414,830

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

11,499,446,503 4,465,701,504
- 902,623,542
11,499,446,503 5,368,325,046

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

3,328,123,592 3,714,453,628
3,328,123,592 3,714,453,628

2,776,347,223 (133,371,089)
- 177,097,135
2,776,347,223
43,726,046
14,275,793,726 5,412,051,092

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

48

กำ�ไรต่อหุ้นจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

0.348

0.646

0.055

0.410

0.348

0.638

0.055

0.405

0.348

0.581

0.055

0.410

0.348

0.574

0.055

0.405
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทุนที่ออกจำ�หน่าย
ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 47,381,477,920

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนทุน
ส่วนเกิน
จากการใช้สิทธิ
(ต่ำ�กว่า) ทุน
ส่วนเกินทุน
ตามใบสำ�คัญ ส่วนต่ำ�กว่าทุน
จากการ
จากการ
แสดงสิทธิ
จากการรวม เปลี่ยนสัดส่วน
แปลงสภาพ เงินรับล่วงหน้า ที่จะซื้อ
ธุรกิจภายใต้การ
การถือหุ้น
หุ้นกู้
ค่าหุ้น
หุ้นสามัญ ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย

1,876,496,867 1,356,596,955

จัดสรรแล้ว
สำ�รอง
ตามกฎหมาย

2,095,737 511,116,060 (3,371,978,137) (1,668,425,183)

ขาดทุนสะสม

2,808,197,795 (10,547,300,198)

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

8,161,749,095

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

(256,655,403)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

7,905,093,692

5,235,706,404

8,447,916,001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1,036,525,512)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,295,990,130

-

-

-

-

-

-

-

-

(141,366,185)

-

-

-

-

-

-

-

-

24,751,498

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (5,506,797,969)

ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

352,885 (510,374,340)

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
โดยไม่เสียการควบคุม
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทย่อย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
ให้แก่ส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 51)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก
-

-

-

-

-

-

-

-

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

1,098,010,590

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 52,617,184,324 10,324,412,868 1,356,596,955

2,448,622

741,720 (3,371,978,137)

2,572,435,338

- (1,086,723,240)

จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รอง
ตามกฎหมาย (หมายเหตุ 41.1)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

258,966,049

(258,966,049)

3,067,163,844 (9,494,693,764)
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6.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการ
แปลงค่า
ส่วนเกินทุน
งบการเงินทีเ่ ป็น
จากการ
เงินตราต่างประเทศ ตีราคาสินทรัพย์

ผลกระทบ
จากการป้องกัน
ความเสีย่ ง
ในกระแสเงินสด

(9,127,329)

1,827,975,302

ส่วนต่�ำ กว่าทุน
จากการ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

(943,559,101)

ส่วนแบ่งกำ�ไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
จากบริษทั ร่วม

(370,784,875)

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(137,156,146)

28,935,655

ส่วนได้เสียของ
รวม
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม
รวม
บริษทั ฯ
ของบริษทั ย่อย ส่วนของผูถ้ อื หุน้

396,283,506

38,744,561,322

13,565,122,529

52,309,683,851

-

-

-

-

-

-

-

8,161,749,095

655,665,735

8,817,414,830

6,719,568

-

485,329,173

(2,953,611,085)

(75,206,302)

-

(2,536,768,646)

(2,793,424,049)

(611,939,689)

(3,405,363,738)

6,719,568

-

485,329,173

(2,953,611,085)

(75,206,302)

-

(2,536,768,646)

5,368,325,046

43,726,046

5,412,051,092

-

-

-

-

-

(11,765,232)

(11,765,232)

13,161,835,718

-

13,161,835,718

-

-

-

-

-

-

-

(1,036,525,512)

(360,610,799)

(1,397,136,311)

-

-

-

-

-

-

-

4,295,990,130

1,087,688,617

5,383,678,747

-

-

-

-

-

-

-

(141,366,185)

141,366,185

-

-

-

-

-

-

-

-

24,751,498

57,772,075

82,523,573

-

-

-

-

-

-

-

-

(466,919,763)

(466,919,763)

-

-

-

-

-

-

-

(5,506,797,969)

-

(5,506,797,969)

-

-

-

-

-

-

-

-

22,883,364

22,883,364

-

-

-

-

-

12,237,287

12,237,287

12,237,287

-

12,237,287

-

(11,287,350)

-

-

-

-

(11,287,350)

-

(1,768,450,601)

(1,768,450,601)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,407,761)

1,816,687,952

(458,229,928)

(3,324,395,960)

(212,362,448)

29,407,710

(2,151,300,435)

54,923,011,335

12,322,577,653

67,245,588,988
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

กำ�ไรสะสม
ส่วนทุนจาก
การใช้สิทธิ
ส่วนเกินทุน
ตามใบสำ�คัญ
จากการ
แสดงสิทธิ
แปลงสภาพ เงินรับล่วงหน้า ที่จะซื้อหุ้น
หุ้นกู้
ค่าหุ้น
สามัญ

ทุนที่ออกจำ�หน่าย
ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 52,617,184,324 10,324,412,868 1,356,596,955

2,448,622

จัดสรรแล้ว
ส่วนต่ำ�กว่าทุน
จากการรวม
ส่วนเกินทุน
ธุรกิจภายใต้ จากการเปลี่ยน
การควบคุม สัดส่วนการถือหุ้น
สำ�รอง
เดียวกัน
ในบริษัทย่อย
ตามกฎหมาย

741,720 (3,371,978,137)

ขาดทุนสะสม

2,572,435,338

3,067,163,844

(9,494,693,764)

-

-

-

(350,601,908)

741,720 (3,371,978,137)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)

-

-

-

-

52,617,184,324 10,324,412,868 1,356,596,955

2,448,622

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 2,572,435,338

3,067,163,844

(9,845,295,672)

กำ�ไรสำ�หรับปี

หลังการปรับปรุง

-

-

-

-

-

-

-

-

4,576,272,974

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

7,314,234

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

4,583,587,208

27,340,260

46,418,315

-

15,045,470

(741,720)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(222,098,879)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,439,977,817

-

-

-

-

-

-

-

-

75,533,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,921,276,433)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

-

-

-

-

(54,614,822)

-

339,214,213

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,355,346

(36,355,346)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 52,644,524,584 10,370,831,183 1,356,596,955

17,494,092

- (3,371,978,137)

6,811,232,974

3,103,519,190

(10,880,126,030)

ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หมายเหตุ 16.3)
ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
(หมายเหตุ 16.6)
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 51)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่
ส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รอง
ตามกฎหมาย (หมายเหตุ 41.1)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่าง
จากการแปลง
ค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

ผลกระทบจาก
การป้องกัน
ความเสีย่ ง
ส่วนเกิน
ผลกระทบ ของเงินลงทุน
(ต่ำ�กว่า) ทุน
ส่วนแบ่ง
ส่วนทุน
รวม
ส่วนเกินทุน จากการป้องกัน
สุทธิ
สำ�รองต้นทุน
จากการ
กำ�ไรขาดทุน จากการจ่าย องค์ประกอบอืน่
รวม
จากการตีราคา ความเสีย่ ง ในหน่วยงาน
ป้องกัน
เปลีย่ นแปลง เบ็ดเสร็จอื่น โดยใช้หนุ้
ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ อื หุน้
สินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ต่างประเทศ ความเสี่ยง มูลค่าเงินลงทุน จากบริษัทร่วม เป็นเกณฑ์
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ

(2,407,761) 1,816,687,952
-

(458,229,928)

-

- (3,324,395,960) (212,362,448)

- (4,584,709,331)

-

-

(2,407,761) 1,816,687,952 (5,042,939,259)
-

-

-

204,009,661

ส่วนได้เสียของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี �ำ นาจ
ควบคุม
รวม
ของบริษทั ย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น

29,407,710 (2,151,300,435) 54,923,011,335 12,322,577,653 67,245,588,988

-

- (4,380,699,670) (4,731,301,578) (1,586,515,175) (6,317,816,753)

-

- (3,120,386,299) (212,362,448)

29,407,710 (6,532,000,105) 50,191,709,757 10,736,062,478 60,927,772,235

-

-

-

-

-

- 4,576,272,974

783,134,559 5,359,407,533

2,407,761

- 2,165,313,911

(83,830) (13,782,289) 4,664,524,042

97,479,700

- 6,915,859,295 6,923,173,529 1,993,212,664 8,916,386,193

2,407,761

- 2,165,313,911

(83,830) (13,782,289) 4,664,524,042

97,479,700

- 6,915,859,295 11,499,446,503 2,776,347,223 14,275,793,726

-

-

-

-

-

-

-

(9,322,745)

(9,322,745)

78,739,580

-

78,739,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(222,098,879)

(89,877,398)

(311,976,277)

-

-

-

-

-

-

-

-

- 4,439,977,817 2,455,101,678 6,895,079,495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (5,921,276,433)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (284,599,391)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,643,183

-

-

-

-

-

-

-

-

(83,830) (13,782,289) 1,259,538,352 (114,882,748)

39,728,148

- 1,816,687,952 (2,877,625,348)

75,533,520

291,355,426

366,888,946

- (5,921,276,433)

-

(293,299,436)

(293,299,436)

(284,599,391)

-

-

-

19,643,183

19,643,183

-

19,643,183

-

-

-

-

109,580,237 60,161,675,048 15,875,689,971 76,037,365,019
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทุนที่ออกจำ�หน่าย
ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ขายหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
โดยไม่เสียการควบคุม
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 51)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 41.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

47,381,477,920
5,235,706,404

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 - หลังการปรับปรุง
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ขายหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
โดยไม่เสียการควบคุม
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 51)
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 41.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกินทุน
จากการ
แปลงสภาพ
หุ้นกู้

ส่วนทุน
จากการใช้สิทธิ
ตามใบสำ�คัญ
เงินรับล่วงหน้า
แสดงสิทธิ
ค่าหุ้น
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ

1,876,496,867
8,447,916,001

1,356,596,955
-

2,095,737
352,885

511,116,060
(510,374,340)

52,617,184,324 10,324,412,868

1,356,596,955

2,448,622

741,720

52,617,184,324 10,324,412,868
52,617,184,324 10,324,412,868
27,340,260
46,418,315

1,356,596,955
1,356,596,955
-

2,448,622
2,448,622
15,045,470

741,720
741,720
(741,720)

52,644,524,584 10,370,831,183

1,356,596,955

17,494,092

-
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6.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม
ส่วนต่ำ�กว่าทุน
จากการรวม
ธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จัดสรรแล้ว
สำ�รอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

ส่วนเกิน
(ต่ำ�กว่า) ทุน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(3,497,915,018)
-

2,808,197,795
-

12,296,308,291
5,179,320,979
(11,877,494)
5,167,443,485
-

1,816,687,952
-

(297,552,750)
(1,452,989,857)
(1,452,989,857)
-

28,935,655
(11,765,232)

1,548,070,857
(1,452,989,857)
(1,452,989,857)
(11,765,232)

64,282,445,464
5,179,320,979
(1,464,867,351)
3,714,453,628
13,161,835,718

30,603,173
(3,467,311,845)

258,966,049
3,067,163,844

(5,506,797,969)
(258,966,049)
11,697,987,758

1,816,687,952

(1,750,542,607)

12,237,287
29,407,710

12,237,287
95,553,055

(3,467,311,845)
(3,467,311,845)
-

3,067,163,844
3,067,163,844
-

11,697,987,758
77,844,486
11,775,832,244
727,106,327
727,106,327
-

1,816,687,952
1,816,687,952
-

(1,750,542,607)
223,968,423
(1,526,574,184)
2,601,017,265
2,601,017,265
-

29,407,710
29,407,710
(9,322,745)

95,553,055
223,968,423
319,521,478
2,601,017,265
2,601,017,265
(9,322,745)

30,603,173
(5,506,797,969)
12,237,287
75,694,777,301
75,694,777,301
301,812,909
75,996,590,210
727,106,327
2,601,017,265
3,328,123,592
78,739,580

2,540,214
(3,464,771,631)

36,355,346
3,103,519,190

(5,921,276,433)
171,801,573
(36,355,346)
6,717,108,365

1,816,687,952

(171,801,573)
902,641,508

19,643,183
39,728,148

(171,801,573)
19,643,183
2,759,057,608

2,540,214
(5,921,276,433)
19,643,183
73,504,360,346
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบกระแสเงินสด

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรก่อนภาษีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนจากผลเสียหายของคดีความ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำ�ไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ปรับปรุงประมาณการค่าใช้จา่ ยพนักงานทีจ่ ะเรียกเก็บจากกองทุนฯ ในอนาคต
ตัดจำ�หน่าย/ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขาดทุน (กำ�ไร) จากตราสารทางการเงิน
รายได้จากการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

7,286,447,119

9,303,583,711

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

1,068,821,490

5,700,294,423

-

1,024,070,036

-

-

7,286,447,119

10,327,653,747

1,068,821,490

5,700,294,423

811,257,219
(9,815,020)
(352,155,406)
58,613,953
1,605,808,766
(56,213,457)
153,008,697
194,811,188
(1,978,507,674)
13,926,526
(383,270,922)
19,643,183
(678,028,936)
(847,621,838)
(36,883,863)
(3,136,187,502)
2,509,313,913

971,483,863
(28,127,258)
(223,062,069)
84,242,019
140,343,043
(2,124,505,154)
181,161,524
261,318,479
346,618,553
292,133,212
(520,534,874)
12,237,287
(1,126,717,036)
(3,560,902,694)
345,818,772
(68,346,282)
(36,883,863)
(2,603,602,684)
2,244,733,217

175,536,248
(79,864,190)
(3,423,503)
14,211,662
5,272,975,705
(1,925,809,858)
6,469,122
(5,318,019,907)
6,122,506
(116,116,331)
(832,680,472)
(495,673,861)
1,398,541,658

112,928,362
25,990,149
(6,279,671)
16,531,674
1,555
(3,589,777,760)
3,598,172
(4,162,080,448)
122,462,465
(68,346,282)
(543,004,875)
1,514,256,983

5,174,145,946 4,915,061,802

(828,909,731) (873,425,253)
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6.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564

2563

สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
(2,643,821)
(54,479,931)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
2,152,485,376 (830,525,211)
ลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนีท้ จ่ี ะถึงกำ�หนดชำ�ระ
		 ในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(13,895,239,732) (11,799,940,080)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
(5,293,667,355) (5,068,227,778)
รายได้ค้างรับ
6,227,717
(16,051,659)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
23,296,475
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
1,097,679,463 1,791,494,128
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(348,267,520) (990,376,764)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(2,146,519,297)
379,934,210
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(1,667,173,841) 1,125,032,259
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
(35,089,569)
26,699,764
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
47,702,573 (214,978,210)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
58,269,572
25,430,804
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(51,298,812)
(15,277,185)
ประมาณการหนี้สิน
(30,375,489)
(33,760,953)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
736,025,334
276,099,976
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
(14,197,739,455) (10,460,568,353)
จ่ายดอกเบี้ย
(3,229,877,530) (2,337,744,764)
รับดอกเบี้ย
120,332,503
124,084,582
จ่ายภาษีเงินได้
(2,428,061,159) (1,438,978,207)
รับคืนภาษีเงินได้
22,935,249
6,114,321
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
(19,712,410,392) (14,107,092,421)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

111,803,621

91,589,247

5,252,105
(11,934,330)
(72,212,356)

(631,960)
23,296,475
(5,722,032)
7,035,745

(73,765,010)
101,280,677
(6,860,945)
(5,847,614)
(6,728,071)
(375,534)
3,161,019
(883,730,251) (659,263,696)
(1,434,728,425) (1,818,869,973)
(442,135,050) (103,530,135)
6,593,569
(2,754,000,157) (2,581,663,804)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชำ�ระเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับชำ�ระจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลงทุนในกิจการต่างประเทศ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ และโครงการรอพัฒนาในอนาคต
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับชำ�ระจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

(709,520)
(2,500,000)
342,343,788
650,878,302
(13,191,291,856)
19,122,274,557
(4,441,032,467)
750,381,000
(772,481,249)
5,389,104,000
(4,337,728,011)
2,048,790,301
117,582,389
412,031,000
392,304,551
(12,074,316,006)
(582,410,630)
928,471
(628,951,474)
691,014,228
(236,284,019)
(6,350,072,645)

32,050,434
(72,825,882)
(1,504,493)
5,869,125
758,667,334
1,401,015,473
(32,112,953,951)
29,924,040,583
(27,777,639)
1,100,605,300
(702,241,443)
(425,327,500)
(485,904,760)
4,800,040
177,730,016
2,309,616,000
1,407,518,140
(12,893,380,852)
(1,558,452)
(538,210,721)
(4,138,698,417)
(180,993,634)
(14,459,465,299)

(1,985,685,520)
469,500,000
291,881,359
1,096,353,654
(10,455,079,476)
15,120,251,836
(5,004,379,119)
397,723,888
750,381,000
(740,000,000)
5,389,104,000
(4,256,992,975)
1,113,790,301
117,582,389
449,341
(40,181,858)
697,381
(16,658,891)
691,014,228
(2,808,154)
2,936,943,384

(4,656,764,493)
709,970,000
469,272,892
2,492,967,985
(25,479,391,831)
17,539,328,911
(2,076,988,396)
5,443,911,114
(773,991,493)
1,100,605,300
(393,750,000)
(290,428,760)
4,800,040
177,730,016
2,309,616,000
197,288,454
(84,014,138)
2,804
(142,119,203)
(246,510)
(3,452,201,308)
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6.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
หุ้นกู้ระยะยาวลดลง
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ในการออกจำ�หน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำ�ระ
หักกลบเงินปันผลรับและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันและดอกเบีย้ จ่าย
หักกลบเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 และดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

18,750,000,000 30,589,349,105
(19,700,000,000) (30,733,299,105)
50,204,210,482 39,210,947,814
(49,145,000,000) (45,716,000,000)
20,441,500,001 15,699,011,156
(239,000,000)
(58,150,000)
974,000,000
10,068,435
(10,061,207)
(44,683,728)
8,600,000,000 13,000,000,000
(5,050,000,000) (5,500,000,000)
(10,454,970)
(15,858,470)
(192,307,453)
(5,904,319,103) (5,492,451,350)
(83,087,390)
(132,666,832)
(293,079,119) (1,397,136,311)
(811,991,493)
8,101,941,012
5,200,262,915
80,239,617
516,771,413
(284,239,941)
(485,060,874)
79,481,300 13,672,210,059

2563

17,700,000,000 23,000,000,000
(18,200,000,000) (21,800,000,000)
50,204,210,482 39,210,947,815
(49,145,000,000) (45,716,000,000)
5,889,000,000
(4,225,499,428) (9,224,137,282)
8,600,000,000 13,000,000,000
(5,050,000,000)
(10,454,970)
(15,858,470)
(51,085,749)
(5,904,319,103) (5,492,451,350)
79,481,300 13,672,210,059

365,967,341
26,685,790,570
623,307,533
(18,609,842)
3,225,821,123
(1,657,750)
3,828,861,064

40,000,000
27,551,322,734
(33,368,483)
(1,048,603,469)
253,703,143
4,020,721,449
3,225,821,123

(113,667,468)
69,275,759
(13,175,408)
1,252,240,003
1,308,340,354

6,634,710,772
600,845,660
78,210,969
573,183,374
1,252,240,003

67,731,166
1,815,270,700
32,442,613
61,161,549
837,410,616
-

97,816,531
68,458,941
5,472,738,500
1,539,705,052
-

1,815,270,700
32,442,613
61,161,549
4,233,417,036

34,135,464
5,472,738,500
1,097,474,192

204,276,320

-

31,782,252

314,247,915
-
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6.4

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย
โดยมีกลุ่มคุณ คีรี กาญจนพาสน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจการให้บริการ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 21
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1.2

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนดำ�เนินงานโดยบริษัทย่อย มีรายละเอียดที่สำ�คัญ ดังนี้
1.2.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ก) การดำ�เนินการรถไฟฟ้ายกระดับจำ�นวนสองเส้นทางในเขตธุรกิจที่สำ�คัญของกรุงเทพมหานคร (“ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนสายหลัก”) ซึ่งครอบคลุมระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิทระยะทาง 17 กิโลเมตร
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลมระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานี
สะพานตากสิน ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ซึง่ ทำ�ขึน้ ระหว่างกรุงเทพมหานครและ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทเี อสซี”/“บริษทั ย่อย”)
ซึ่งบีทีเอสซีได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันแรกที่เริ่มดำ�เนินงาน โดยบีทีเอสซี
เปิดให้บริการระบบในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ภายใต้สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ที่เป็นงานโครงสร้างให้แก่กรุงเทพมหานครทันทีเมื่อเริ่มดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์ build-transfer-operate
สำ�หรับงานไฟฟ้า และเครือ่ งจักร บีทเี อสซีจะโอนให้แก่กรุงเทพมหานครเมือ่ สิน้ สุดสัญญาสัมปทานตามหลักเกณฑ์
build-operate-transfer
		 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซีและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
(“กองทุนฯ”) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ตลอดระยะเวลา
อายุสัมปทานที่เหลืออยู่ ซึ่งในทางบัญชี บีทีเอสซีได้พิจารณารายการดังกล่าวอย่างระมัดระวังรอบคอบและ
สรุปว่าการขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตดังกล่าวเป็นการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(ต้นทุนโครงการ) (True Sale Transaction) ดังนั้น บีทีเอสซีได้บันทึกต้นทุนโครงการและบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ออกจากบัญชีและรับรูก้ �ำ ไรจากการขายรายได้คา่ โดยสารสุทธิดงั กล่าวในงบการเงินสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2557 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว บีทีเอสซียังคงดำ�เนินงานในการให้บริการเดินรถในฐานะผู้ดำ�เนินงาน
โดยการควบคุมของกองทุนฯ และอำ�นาจในการตัดสินใจในฐานะเจ้าของเป็นของกองทุนฯ บีทีเอสซีนำ�ส่งเงินสด
รับรายได้คา่ โดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯ ในฐานะตัวกลางทำ�หน้าทีเ่ ก็บค่าโดยสาร และจะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
ผู้ดำ�เนินงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
		 อย่างไรก็ตาม ในทางภาษี การขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตดังกล่าวถือเป็นการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนฯ บีทีเอสซียังคงเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ) รายได้ ค่าโดยสารและค่าใช้จ่าย
ยังคงเป็นของบีทเี อสซี และบีทเี อสซียงั คงคำ�นวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากการคำ�นวณรายได้และค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ข) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบำ�รุงในส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก
ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2555 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำ�ขึ้นระหว่างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด (“กรุงเทพ
ธนาคม”) (วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร) และบีทีเอสซีเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 8
พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บีทีเอสซีได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทานตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญา
ค) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายใต้สญ
ั ญาการให้บริการเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสี เ ขี ยว ช่ วงหมอชิ ต -สะพานใหม่ - คู ค ต และช่ วงแบริ่ ง -สมุ ท รปราการ
ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำ�ขึ้นระหว่างกรุงเทพธนาคมและบีทีเอสซี
เป็นระยะเวลา 26 ปี โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บีทีเอสซี
ได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทานตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในสัญญา
ง) การให้บริการตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) และสัญญางานเพิ่มเติมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระหว่าง
บีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคม โดยบีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา นอกจากนี้ตามที่ระบุไว้
ในสั ญ ญา บี ที เ อสซี ใ ห้ สิ ท ธิ ก รุ ง เทพธนาคมเลื อ กชำ � ระราคาซื้ อ ขายได้ ภ ายในวั น สิ้ น สุ ด ของระยะเวลา 4 ปี
นับจากวันทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระ (หรือตามการขยายระยะของการส่งมอบทรัพย์สนิ ) และสามารถขยายระยะเวลาได้อกี 2 ปี
โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันที่ใช้สิทธิ และบีทีเอสซีจะต้องส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญา
ซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคม
ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อตกลงเลื่อนการส่งมอบทรัพย์สินออกไปเป็นวันที่ 8 มีนาคม 2564 ต่อมา
บีทีเอสซีได้ขอเลื่อนการส่งมอบทรัพย์สินออกไปเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยไม่ต้องชำ�ระค่าปรับเนื่องจาก
มีเหตุสุดวิสัยซึ่งบีทีเอสซีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรุงเทพธนาคม
จ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำ�สั่งที่ 3/2562 เรื่องการดำ�เนินการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยที่ปัจจุบันการจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงสถานีหมอชิต-อ่อนนุช และช่วงสถานีสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ (“เส้นทางสายหลัก”) ช่วงสถานี
กรุงธนบุรี-บางหว้า และช่วงสถานีบางจาก-แบริ่ง (“ส่วนต่อขยายระยะที่ 1”) ช่วงสถานีห้าแยกลาดพร้าว-คูคต
และช่วงสถานีส�ำ โรง-เคหะ (“ส่วนต่อขยายระยะที่ 2”) ยังมีปญ
ั หาในการบูรณาการเรือ่ งการบริหารจัดการโครงการ
และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ จําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนผู้โดยสาร และมีการกําหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมเป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน
เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งคำ�สั่งดังกล่าวมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการให้กระทรวงมหาดไทยดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำ�หนด
หลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อนื่ เพือ่ ประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวและส่วนต่อขยาย และให้เจรจากับบีทเี อสซี ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด ปัจจุบนั โดยบีทเี อสซี
จะเป็นผู้รับผิดชอบภาระต่างๆ ตามที่กำ�หนด รวมถึงความเสี่ยงของผลประกอบการในระยะยาวของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวแทนการเรียกหนี้ท่ีค้างชำ�ระจากหน่วยงานของรัฐ โดยบีทีเอสซีจะเป็นผู้รับความเสี่ยงของ
ผลประกอบการในระยะยาวแทนการเรียกหนีท้ คี่ า้ งชำ�ระจากหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ได้มกี ารเจรจาสำ�เร็จไปแล้วตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2562 และอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่ระบุในคำ�สั่งดังกล่าว
		 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

1.2.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

ก) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองภายใต้สญ
ั ญา การให้บริการเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำ�นักงานเขต
คลองสาน) ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึง่ ทำ�ขึน้ ระหว่างกรุงเทพธนาคมและบีทเี อสซี โดยระยะเวลาดำ�เนินการ
ตามสัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ งานในระยะเวลาดำ�เนินงานเตรียมความพร้อม มีระยะเวลา 30 เดือน
นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และระยะเวลาการให้บริการเดินรถเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มงาน
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2585 จนถึงวันที่ครบ 30 ปี นับจากวันเริ่มงาน บีทีเอสซีได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทาน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ข) การให้บริการตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองระยะที่ 1 ระหว่างบีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคมโดยบีทีเอสซีจะได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
1.2.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง

การดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู”) และโครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง (ช่ ว งลาดพร้ า ว-สำ � โรง) (“โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง”) ภายใต้ สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น
ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) และบริษัท นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (“NBM”) และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (“EBM”) โดยระยะเวลาดำ�เนินการ
ตามสัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
งานในระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ มีระยะเวลาดำ�เนินการ 3 ปี 3 เดือนนับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือแจ้งให้เริม่ งาน ต่อมาเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2563
และ 19 พฤษภาคม 2563 รฟม. ได้ออกจดหมายขยายเวลาดำ�เนินงานในระยะที่ 1 ออกไปอีก 365 วัน หรือภายใน
วันที่ 28 กันยายน 2565 และ 265 วัน หรือภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ตามลำ�ดับ
งานในระยะที่ 2 การบริหารจัดการการเดินรถและบำ�รุงรักษา ซึง่ มีระยะเวลาดำ�เนินงาน 30 ปีนบั จากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือ
รับรองการเริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าจาก รฟม. โดย NBM และ EBM เป็นผู้รับภาระในการลงทุนและค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงานทัง้ หมด ทัง้ นี้ NBM และ EBM จะได้รบั เงินสนับสนุนจาก รฟม. เป็นจำ�นวนเงินปีละ 4,755 ล้านบาท
เป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าจาก รฟม. และมีสิทธิในรายได้
ค่าโดยสารและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดอายุสัมปทาน โดย NBM และ EBM ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ รฟม.
เป็นจำ�นวนเงินรวม 500 ล้านบาท ในปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ รฟม. ตามอัตราและเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญา
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 NBM ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
กับ รฟม. เพื่อกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ของงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เกี่ยวกับส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช ถึงสถานี
เมืองทองธานี NBM เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการทั้งหมด โดย NBM มีสิทธิในรายได้
ค่าโดยสารตลอดอายุสัมปทาน และต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ รฟม. ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ปัจจุบัน NBM และ EBM อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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1.2.4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ บีทีเอสซี และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
(มหาชน) ในนามของ “กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์” เพื่อร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี
(สุวินทวงศ์)) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม”) ระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 38 42
และ 20 ตามลำ�ดับ
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ยนื่ ข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ต่อการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ต่อมาเมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รฟม. ได้ออกประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศ
เชิญชวนดังกล่าว
ต่อมาเมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บีทเี อสซีในฐานะโจทก์ได้ยนื่ ฟ้อง ผูว้ า่ การ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จากนั้น
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศาลมีคำ�สั่งเห็นควรรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้อง โดยกำ�หนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 29
กรกฎาคม 2564 โดยปัจจุบนั คดีดงั กล่าวยังคงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบกลาง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บีทีเอสซีในฐานะผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้า
สายสีสม้ และรฟม. ต่อศาลปกครองกลาง เนือ่ งจากผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ สองได้รว่ มกันหรือแทนกันออกคำ�สัง่ ทางปกครอง
ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้
และยกเลิ ก การคั ด เลื อ กเอกชนร่ ว มลงตามประกาศเชิ ญ ชวนภายหลั ง จากที่ ศ าลปกครองกลางได้ มี คำ � สั่ ง ทุ เ ลา
การบังคับไว้แล้ว โดยขณะนี้คดีดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
1.2.5 โครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT)

การให้บริการเดินรถ บริหารจัดการสถานี บำ�รุงรักษา บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และบริการศูนย์ควบคุม
การเดินรถโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) ภายใต้สัญญาให้สิทธิการเดินรถโครงการรถโดยสาร
ประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) กับกรุงเทพธนาคม เป็นระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
บริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทาน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
1.3

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“STEC”) ในนามของ “กิจการร่วมค้า บีบีเอส” (โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนร้อย
ละ 35 45 และ 20 ตามลำ�ดับ) ได้ยื่นข้อเสนอต่อกองทัพเรือ เพื่อขอเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาแก่กิจการร่วมค้า
บีบเี อสว่าเป็นผูเ้ สนอผลตอบแทนให้แก่รฐั ดีทสี่ ดุ ต่อมาเมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 บริษทั อูต่ ะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอวิเอชั่น จำ�กัด (ในฐานะบริษัทร่วมทุนของกิจการร่วมค้า บีบีเอส) ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกกับสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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1.4

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) STEC และ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ในนามของ “กิจการร่วมค้า บีจีเอสอาร์” (โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 40 10
และ 10 ตามลำ�ดับ) ได้ยื่นข้อเสนอต่อกรมทางหลวง เพื่อขอเข้าร่วมลงทุนในการดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษางานโยธา
และงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้แจ้งให้กิจการร่วมค้า บีจีเอสอาร์ เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดทั้ง 2 สาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา
ร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ในส่วนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำ�เนินงาน
และบำ�รุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้ง 2 โครงการแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายอายุ
ของข้อเสนอและหลักประกันซองของกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และบริษัท บีจีเอสอาร์
6 จำ�กัด และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด ในฐานะบริษัทร่วมทุนของกิจการร่วมค้า บีจีเอสอาร์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้น
เพื่อเตรียมการลงนามในสัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการต่อไป
1.5

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทำ�ให้เกิดการ
ชะลอตัวในช่วงที่เศรษฐกิจกำ�ลังฟื้นตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด ในปัจจุบัน
และในอนาคตของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564

2563

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ให้บริการระบบขนส่งมวลชน

ไทย

97.50

97.48

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

ให้บริการระบบขนส่งมวลชน

ไทย

75.00

75.00

บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

ให้บริการระบบขนส่งมวลชน

ไทย

75.00

75.00

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

ไทย

100.00

100.00

บริษัท ดีแนล จำ�กัด

หยุดประกอบกิจการ

ไทย

100.00

100.00

บริษัท ยงสุ จำ�กัด

ให้บริการด้านบริหารจัดการและ

ไทย

100.00

100.00

บริการให้คำ�ปรึกษา
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100.00

100.00

บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100.00

100.00

บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100.00

100.00

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด

รับเหมาก่อสร้าง

ไทย

51.00

51.00

บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�งาน

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
และ/หรือ ธุรกิจบริหาร จัดการในธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด

ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน

ไทย

100.00

-

บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100.00

-

บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา

ไทย

29.66

44.76

ไทย

100.00

100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท วี จี ไอ จำ�กัด (มหาชน) (ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ
21.95 (2563: ร้อยละ 22.03))
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

และให้เช่าพืน้ ที่
ให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงสำ�หรับ
ระบบขนส่งสาธารณะ

ถือหุ้นโดยบริษัท วี จี ไอ จำ�กัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)
บริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำ�กัด

บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

บริษัท 888 มีเดีย จำ�กัด

บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด

บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา

ไทย

100.00

100.00

บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

ไทย

90.00

90.00

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด

การให้บริการการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ไทย

90.00

90.00

สำ�หรับระบบขนส่งมวลชนและร้านค้า
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564

2563

ไทย

80.00

80.00

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

ไทย

50.94

60.00

นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทน

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

-

ไทย

60.00

60.00

ไทย

75.00

75.00

ถือหุ้นโดยบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำ�กัด

ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำ�ระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือ
ผ่านเครือข่ายและการรับชำ�ระเงินแทน
และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

บริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด (เดิมชื่อ “บริษัท แรบบิท
อินเตอร์เน็ต จำ�กัด”)
ถือหุ้นโดยบริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด
บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด

ทางด้านการตลาด
บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำ�กัด

ให้ค�ำ ปรึกษาเป็นตัวแทนทางด้านการตลาด
และสือ่ ให้บริการด้านโฆษณา

บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด

นายหน้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และให้บริการขายสินค้า
ผ่านโทรศัพท์ (Telesales)

ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำ�กัด

พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
เทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับ
ระบบขนส่งมวลชนและ
ระบบการชำ�ระเงินในประเทศไทย

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำ�กัด

ให้บริการด้านงานลูกค้าสัมพันธ์
(CRM Royalty Program)
และเครือข่ายเครื่องพิมพ์คูปอง
อัตโนมัติ (Coupon Kiosk)

ถือหุ้นโดยบริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด
บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100.00

100.00

บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100.00

100.00

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร

ไทย

95.00

95.00

ไทย

100.00

95.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 1 จำ�กัด

และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 2 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 3 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 4 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

207

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

บริษัท เทอร์เทิล 5 จำ�กัด

ลักษณะธุรกิจ

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564

2563

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00
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และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 6 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 7 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 8 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 9 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

บริษัท เทอร์เทิล 10 จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม

ข) กลุม่ บริษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากกลุม่ บริษทั มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำ นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญ
ต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) กลุ่ ม บริ ษั ท นำ � งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยมารวมในการจั ด ทำ � งบการเงิ น รวมตั้ ง แต่ วั น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท มี อำ � นาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามงบการเงินของบริษทั ย่อยซึง่ จัดตัง้ ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผู้มีส่ว นได้เ สีย ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุ ม คื อ จำ � นวนกำ � ไรหรื อ ขาดทุ นและสิ นทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องบริ ษัทย่อย
ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตาม วิธีราคาทุน
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3.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำ�นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 7
			 ฉบับที่ 9

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

		 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
			 ฉบับที่ 19
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครือ่ งมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคำ�นวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
		 การนำ�มาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้
		 • การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน - กลุม่ บริษทั
วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		 • การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทเลือกจัด
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
		 • การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายประเภทตราสารหนี้ - กลุม่ บริษทั จัดประเภท
เงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาตามลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินและแผนธุรกิจของกิจการ ณ วันที่ถือปฏิบัติในช่วง
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
		 • การรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ - กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ของตราสารหนีท้ ว่ี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญาค้ำ�ประกันทางการเงินที่ออกโดยกลุ่มบริษัท
โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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		 • การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันทีเ่ ข้าทำ�สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทนำ�การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงมาถือปฏิบัติสำ�หรับบางรายการของตราสารอนุพันธ์
		 • การบัญชีป้องกันความเสี่ยง - กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดบางรายการ
ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจึงปรับปรุงรายการผลกระทบจากการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นกำ�ไรสะสม
		 กลุ่มบริษัทนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำ�ไร (ขาดทุน) สะสม และ/หรือ องค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
		 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
		 นอกจากนี้ ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำ�การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ซึง่ การปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 การปรับปรุงนี้
เป็นการกำ�หนดให้มีข้อผ่อนปรนซึ่งทำ�ให้กลุ่มบริษัทสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงต่อไปได้ในช่วงเวลา
ทีย่ งั มีความไม่แน่นอนก่อนทีจ่ ะมีการแทนทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงทีม่ อี ยูเ่ ดิมด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีป่ ราศจากความเสีย่ ง
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 54.1
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ก�ำ หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำ�หนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำ�หรับสัญญาเช่าทุกรายการ
ที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ�
		 การบัญชีสำ�หรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
		 กลุ่มบริษัทนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
		 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
		 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
		 แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2563 และ มีผลบังคับใช้
สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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		 กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้
		 • เลือกทีจ่ ะไม่ตอ้ งนำ�ข้อมูลทีม่ กี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีทกี่ ลุม่ บริษทั ใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 • เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
		 • เลือกทีจ่ ะไม่น�ำ การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่าเนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลีย่ นแปลง
สัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำ�หนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้ง
กลั บ รายการค่ า เสื่ อ มราคาจากสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ แ ละดอกเบี้ ย จากหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ยั ง คงรั บ รู้
ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 • เลือกที่จะพิจารณาให้น้ำ�หนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน้ำ�หนักที่น้อยในเทคนิค
การประเมินมูลค่ายุติธรรม สำ�หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรือระดับ 3 ของสินทรัพย์
ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้
		 • เลือกที่จะไม่นำ�ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอ
ของกำ�ไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 • เลือกที่จะไม่นำ�สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 • เลือกทีจ่ ะไม่น�ำ ข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ทีอ่ าจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
มาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งาน
		 • เลือกที่จะไม่นำ�สถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ที่มีผลทำ�ให้เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ในการประมาณการหนี้สิน
		 กลุม่ บริษทั ได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่ วกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แล้ว เนื่องจากมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวสำ�หรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษัท
จึงได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18.5 และการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
		 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำ�มาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

4.

ผลสะสมจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ นื่ อ งจากการนำ � มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ใิ นระหว่างปีปจั จุบนั โดยกลุม่ บริษทั ได้เลือก
ปรับผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงโดยปรับปรุงกับกำ�ไร (ขาดทุน) สะสม และ/หรือ องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจาก
การนำ�มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานรายงาน
มาตรฐานการ
ทางการเงินกลุ่ม รายงานทางการเงิน
31 มีนาคม 2563 เครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1 เมษายน 2563

2,710,977
113,049
6,650,136
324,580

(2,710,977)
(113,049)
(11,698)
2,822,569
-

(6,809)

6,638,438
2,822,569
317,771

32,342,052
17,878,052
4,624,276
1,142,573
1,198,884

(7,063)
(17,878,052)
(67,156)
17,992,356
-

(113,698)
(13,255)
1,040,789
4,045
(4,758)

32,221,291
4,611,021
1,040,789
1,079,462
17,992,356
1,194,126

7,848,423

(555,624)

(1,499)

7,291,300

239,000
660,214

(1,070)
554,907
-

204,322
(4,496)

237,930
204,322
554,907
655,718
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
31 มีนาคม 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการ
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 1 เมษายน 2563

548,554

-

(25,901)

522,653

25,135,380

(6,423)

-

25,128,957

2,235,381
929,176

(54,932)
6,353,304
(64,811)

897,568
(44,284)

897,568
2,180,449
6,353,304
820,081

(9,494,694)
(2,151,300)
12,322,578

(240,582)
(4,380,700)
(1,577,139)

(110,019)
(9,377)

(9,845,295)
(6,532,000)
10,736,062
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
31 มีนาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
2,244,709
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5,587,227
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11,947,926
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
553,164
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
20,254
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น
1,510,620
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
39,137
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
11,697,988
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
95,553

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการ
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 1 เมษายน 2563

(2,244,709)
(3,789)
2,244,709

-

5,583,438
2,244,709

(11,947,926)
(76,804)
12,330,331
-

289,667
(4,758)

289,667
476,360
12,330,331
15,496

(125,194)
125,194

(1,499)
50,005
-

1,383,927
50,005
125,194

-

272,560
(36,157)

272,560
2,980

77,843
223,969

-

11,775,831
319,522
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4.1

เครื่องมือทางการเงิน

ก)

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำ�ไร (ขาดทุน) สะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
จากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
กำ�ไร (ขาดทุน)
สะสม

การจัดประเภทรายการตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการตราสารหนี้
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การรับรู้รายการตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อสินทรัพย์ทางการเงิน
การปรับปรุงรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ผลกระทบจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

17,506

295,454

80,874

232,087

-

(86,933)

-

-

-

(4,513)

-

(8,118)

(1,382)

-

-

-

(142,039)
(114,667)

(4,584,708)

(3,031)
-

-

(240,582)

(4,380,700)

77,843

223,969
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ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำ�หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
ตามหลัก
การบัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนีท้ จ่ี ะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคต
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
รายได้ค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนด
รับชำ�ระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือ
ขาดทุน

มูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

รวม

3,225,821
556,054
6,650,136
5,406,504

-

-

3,225,821
556,054
6,638,438
5,406,504

3,225,821
556,054
6,638,438
5,406,504

32,701,559
13,985,554
212,872
133,361

-

-

32,701,559
13,985,554
212,872
133,361

32,701,559
13,985,554
212,872
133,361

5,031,825
2,824,026

296,441

358,760

5,031,825
2,167,368

5,031,825
2,822,569

122,550
17,878,052

4,863,184

11,606,090

122,550
1,523,082

122,550
17,992,356
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
ตามหลัก
การบัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนด
รับชำ�ระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือ
ขาดทุน

มูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

รวม

1,252,240
5,587,227

-

-

1,252,240
5,584,181

1,252,240
5,584,181

5,024,000
2,244,709
11,947,926

87,018
4,489,975

203,353
6,317,274

5,024,000
1,954,338
1,523,082

5,024,000
2,244,709
12,330,331

4,165,300

-

-

4,165,300

4,165,300

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กำ�หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
หนี้สินตราสารอนุพันธ์จำ�นวน 6,907 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนจำ�นวน 223 ล้านบาท และมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำ�นวน 6,684 ล้านบาท) ((งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำ�นวน 125 ล้านบาท)
(มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน))
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4.2

สัญญาเช่า

การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ตามสัญญาเช่าสำ�หรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่
คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 สำ�หรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่า
ตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ภาระผูกพันตามสัญญาอื่นที่ถูกพิจารณาเป็นสัญญาเช่าที่เปิดเผย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
บวก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาเช่า
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
(ร้อยละต่อปี)
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

451,645

279,332

538,250
222,611
58,719
(12,182)
(13,634)
(193,798)

613
43,852
1,772
(5,643)
(1,456)
(33,561)

1,051,611
50,279
1,101,890

284,909
37,656
322,565

0.46 - 6.46

2.70 - 3.78

204,322
897,568
1,101,890

50,005
272,560
322,565

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
อาคาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

342,587
164,535
444,145
516
89,006
1,040,789

202,375
64,406
516
22,370
289,667
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5.

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

5.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการเดินรถ
รายได้จากการให้บริการเดินรถรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน ซึ่งเป็นไปตามอัตรา
ค่าบริการที่กำ�หนดในสัญญา
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน อัตราค่าบริการเป็นไปตามขนาด
ของพื้นที่บริการ อัตราค่าบริการต่อพื้นที่และระยะเวลาที่กำ�หนดในสัญญา
ค่านายหน้าจ่ายหรือส่วนลดที่ให้กับคู่ค้า ซึ่งถูกพิจารณาเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะบันทึกสุทธิจากรายได้ค่าโฆษณา
และส่วนลดตามปริมาณซื้อ (Volume Rebate) ที่ให้กับคู่ค้า ซึ่งถูกพิจารณาเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท (ไม่ใช่ลูกค้า
ของกลุ่มบริษัท) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
รายได้จากการให้บริการด้านดิจิทัล
รายได้จากการให้บริการข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำ�นาจควบคุมในสินค้าและบริการให้แก่
ลูกค้าแล้ว รายได้จากการให้บริการแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำ�หรับสินค้าและบริการที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด
รายได้จากการให้บริการด้านดิจิทัลอื่นรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ
รายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ ประกอบด้วย รายได้คา่ บำ�รุงสมาชิก และรายได้คา่ ธรรมเนียมเริม่ แรก โดยกลุม่ บริษทั
มี ก ารเรี ย กเก็ บ จากลู ก ค้ า สำ � หรั บ บริ ก ารที่ สั ญ ญาว่ า จะให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ตลอดช่ ว งเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง รั บ รู้ ต ามวิ ธี เ ส้ น ตรง
ตลอดระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้า
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้จากการผลิตสือ่ โฆษณาทีย่ งั ไม่ได้โอนการควบคุมในสินทรัพย์ทเี่ กิดขึน้ ให้กบั ลูกค้า จะรับรูเ้ มือ่ ให้บริการแล้วเสร็จ
รายได้ค่านายหน้าประกันรับรู้เป็นรายได้เมื่อวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับสุทธิจากส่วนลดจ่าย และได้ให้บริการแล้วเสร็จ
กรณีทยี่ งั มีความไม่แน่นอนอย่างมากทีจ่ ะได้รบั รายได้ดงั กล่าวเนือ่ งจากการยกเลิกกรมธรรม์ ค่านายหน้านัน้ จะบันทึก
เป็นรายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้าและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุของกรมธรรม์มีผลบังคับ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้คา่ ห้องพัก ค่าขายอาหารและเครือ่ งดืม่
และบริการทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ จะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) สำ�หรับค่าสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบ
และค่าบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว
รายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
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รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด
รับรู้เมื่อได้มีการโอนอำ�นาจควบคุมให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าทีไ่ ด้รบั หักด้วยส่วนลดและค่าใช้จา่ ยทีก่ ลุม่ บริษทั จ่ายแทนให้แก่ผซู้ อื้
เงื่อนไขในการจ่ายชำ�ระเป็นไปตามงวดการจ่ายชำ�ระที่ระบุในสัญญาที่ทำ�กับผู้ซื้อ
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ กลุม่ บริษทั ได้โอนอำ�นาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมือ่ มีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ่ ด้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สำ�หรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักประมาณการสินค้า
รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบการเดินรถไฟฟ้า และจัดหารถไฟฟ้า
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตัง้ ระบบการเดินรถไฟฟ้า และจัดหารถไฟฟ้าจะรับรูต้ ลอดช่วงเวลาทีใ่ ห้บริการ
โดยพิจารณาถึงขัน้ ความสำ�เร็จของงาน ซึง่ คำ�นวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวดกับต้นทุน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการรับเหมางานวางและเชื่อมโยงระบบ
รายได้จากการให้บริการรับเหมางานวางและเชือ่ มโยงระบบจะรับรูต้ ลอดช่วงเวลาทีใ่ ห้บริการ โดยวิธกี ารในการวัดระดับ
ความก้าวหน้าของงานทีท่ �ำ เสร็จใช้วธิ ที ปี่ ระเมินผลความสำ�เร็จของงานทีส่ ง่ มอบโดยอ้างอิงข้อมูลจากผูค้ วบคุมโครงการ
(วิธีผลผลิต)
รายได้จากการให้บริการรับเหมาวางและเชื่อมโยงระบบ สำ�หรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำ�และระยะเวลาทำ�งานสั้น
และยังไม่ได้โอนการควบคุมในสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า จะรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำ�หนดเรียกชำ�ระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึง่ จะจัดประเภทเป็นลูกหนีก้ ารค้าเมือ่ กิจการมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ชำ�ระโดยปราศจากเงือ่ นไข เช่น เมือ่ กิจการได้ให้บริการเสร็จสิน้
และลูกค้ารับมอบงาน
จำ�นวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น
“เงินรับล่วงหน้า/รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้
ในสัญญาเสร็จสิ้น
รายได้อื่น
รายได้จากการบริหารจัดการรับรู้เมื่อได้ให้บริการโดยอ้างอิงกับอายุของสัญญา โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง โดยจะนำ�มูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำ�มูลค่า
ตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและ
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
5.3

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าพัฒนาทีด่ นิ ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ ค่าออกแบบ
ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
5.4

ต้นทุนในการทำ�ให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำ�ให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุง
ทรัพยากรของกิจการเพื่อนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำ�เร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับ
คืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรูร้ ายได้ตามสัญญา
และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทน
ที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
5.5

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุม่ บริษทั บันทึกค่านายหน้าทีจ่ า่ ยเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จา่ ยอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ระยะเวลา
ของการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ทจ่ี ะรับรูส้ �ำ หรับต้นทุนในการได้มาซึง่ สัญญามีระยะเวลาหนึง่ งวดหรือสัน้ กว่า กิจการจะบันทึก
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
5.6

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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5.7

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา

ต้นทุนโครงการ - โฆษณาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่ายของต้นทุนโครงการ - โฆษณาคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัดส่วนของจำ�นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ กิดขึน้ จริง
และประมาณการจำ�นวนผู้โดยสารทั้งหมดในอนาคต
ค่าตัดจำ�หน่ายรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
5.8

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า (“ต้นทุนโครงการ”) แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนโครงการ ตามเงื่อนไข
ของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ต้นทุนโครงการรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบและติดตั้ง งานโครงสร้างและระบบ
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
5.9

อะไหล่และค่าตัดจำ�หน่าย

อะไหล่ ประกอบด้วย
ก) อะไหล่สิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่ำ�กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรขาดทุนตามจำ�นวนที่เบิกใช้จริง
ข) อะไหล่เปลีย่ นแทนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายของอะไหล่เปลีย่ นแทนคำ�นวณ
จากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง กลุม่ บริษทั บันทึก
ค่าตัดจำ�หน่ายของอะไหล่เปลี่ยนแทนในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
5.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนัน้
กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
		 อาคารให้เช่า	

ตามอายุสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินรอการขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
กำ�ไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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5.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของทีด่ นิ ในราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้สนิ ทรัพย์มา หลังจากนัน้ กลุม่ บริษทั จัดให้มกี ารประเมิน
ราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็นครัง้ คราวเพือ่ มิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรม
อย่างมีสาระสำ�คัญ
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
• กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้
จำ�นวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นนั้ เคย
มีการตีราคาลดลงและกลุม่ บริษทั ได้รบั รูร้ าคาทีล่ ดลงในส่วนของกำ�ไรขาดทุนแล้ว ส่วนทีเ่ พิม่ จากการตีราคาใหม่นี้
จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำ�นวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
• กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำ�นวนที่ไม่เกิน
ยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
			
			
			
			
			
			

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
ต้นทุนพัฒนาสนามกอล์ฟ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

10 - 20
3 - 20
5 - 30
1 - 20
2 - 10
2-6

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิ ง เศรษฐกิ จ ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น และจะประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเมื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ าสิ น ทรั พ ย์ นั้ น
เกิดการด้อยค่ากลุม่ บริษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าว
ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำ�ไรขาดทุน
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
		 เครื่องหมายการค้า	
		 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
		 ลิขสิทธิ์

10
ปี
2 - 10 ปี
10
ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
5.13 ค่าความนิยม

กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึง่ เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรขาดทุนทันที
กลุม่ บริษทั แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับ
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด (หรือกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด) ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ จาก
การรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
5.14 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

กลุ่มบริษัทจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่
มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันและการขาย
ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการ
เป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย์
กลุม่ บริษทั วัดมูลค่ากลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิก ทีจ่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขายด้วยจำ�นวนทีต่ �่ำ กว่าระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
5.15 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามวิธีการรวมส่วนได้เสีย
(Pooling of Interests) กลุ่มบริษัท (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยผลรวม
ของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม
และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่นำ�มารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำ�มารวมเฉพาะสัดส่วน
ที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุม่ บริษทั รับรูส้ ว่ นต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผูซ้ อ้ื ในมูลค่าตามบัญชี
ของกิจการทีน่ �ำ มารวมโดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (หากกิจการทีน่ �ำ มารวมมีรายการกำ�ไรหรือขาดทุนทีบ่ นั ทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจต้องแสดงรายการดังกล่าวในส่วนของเจ้าของเสมือนหนึ่งว่า
มีการรวมธุรกิจมาตั้งแต่ต้น) ส่วนต่างคงเหลือของต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของ
ผูซ้ อื้ ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีน่ �ำ มารวม หลังจากคำ�นึงถึงรายการกำ�ไรหรือขาดทุนทีบ่ นั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

222

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

กลุม่ บริษทั บันทึกต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีม่ กี ารรวมธุรกิจ
เกิดขึ้น
5.16 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
5.17 สัญญาเช่า

ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า กลุม่ บริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้
สำ�หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
กลุม่ บริษทั ใช้วธิ กี ารบัญชีเดียวสำ�หรับการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าระยะสัน้
และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ� ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัท
บั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ซ่ึ ง แสดงสิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรั พ ย์ อ้ างอิ ง และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ตามการจ่ า ยชำ � ระ
ตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุง
ด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำ�นวนเงินของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าจากการรับรูเ้ ริม่ แรก ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยชำ�ระตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่า
เริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ค�ำ นวณจากราคาทุน โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
		
		
		
		
		

ที่ดิน
อาคาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

3 - 21
2-6
1 - 30
1-3
1-6

ปี
ปี
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ปี
ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำ�นวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับ
ดัชนีหรืออัตรา จำ�นวนเงินทีค่ าดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สทิ ธิของสิทธิเลือกซือ้ ซึง่ มี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ ลุม่ บริษทั จะใช้สทิ ธินนั้ และการจ่ายค่าปรับเพือ่ การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำ�หนด
ของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุม่ บริษทั จะใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรทีไ่ ม่ขนึ้ อยูก่ บั
ดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำ�ระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรือ
อัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุม่ บริษทั หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญา
เช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง
การจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�
สัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล หรือสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิง
มีมูลค่าต่ำ� จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน
ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล กลุม่ บริษทั บันทึกสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีด้ ว้ ยจำ�นวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน
หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่
ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทบันทึกจำ�นวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จากการได้มาซึง่ สัญญาเช่าดำ�เนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

5.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำ�ระด้วยตราสารทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น โดยบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ารวมทั้ง
สมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น
5.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกลุม่ บริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมกลุม่ บริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึง ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีค่ วบคุมร่วมกัน บริษทั ร่วมและกิจการหรือ
บุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับกลุม่ บริษทั ผูบ้ ริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุม่ บริษทั ทีม่ อี �ำ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
5.20 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน
กำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นได้รวมอยูใ่ นการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน ผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของตราสารทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้รวมผลต่าง
ไว้ในผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.21 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

กลุม่ บริษทั เป็นผูด้ �ำ เนินโครงการรถไฟฟ้าเพือ่ ให้บริการสาธารณะ ซึง่ ครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้าง การจัดหา
ระบบรถไฟฟ้าและเครือ่ งกล และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการเดินรถและบำ�รุงรักษา ภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
บริการในช่วงเวลาทีร่ ะบุไว้ กลุม่ บริษทั ได้รบั ค่าบริการตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และข้อตกลงในสัญญาจะกำ�หนดมาตรฐาน
การดำ�เนินงาน โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
กลุม่ บริษทั รับรูส้ งิ่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หรือค้างรับซึง่ วัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรมเป็นสิทธิในสินทรัพย์ทางการเงิน หรือในสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของข้อตกลงสัมปทานบริการ
กลุ่มบริษัทรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสำ�หรับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีที่
กลุ่มบริษัทมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทานหรือ
ตามคำ�สั่งของผู้ให้สัมปทานสำ�หรับการให้บริการ
กลุม่ บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการได้รบั สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการสาธารณะ
สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการสาธารณะไม่ใช่สทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขทีจ่ ะได้รบั เงินสดเนือ่ งจากจำ�นวนเงิน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำ�นวนการใช้บริการของสาธารณชน
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ในกรณีที่กลุ่มบริษัทได้รับชำ�ระค่าบริการในการก่อสร้างบางส่วนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินและบางส่วนเป็นสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน กลุม่ บริษทั จำ�เป็นต้องบันทึกแต่ละองค์ประกอบของสิง่ ตอบแทนทีก่ ลุม่ บริษทั ได้รบั แยกจากกัน สิง่ ตอบแทน
ที่ได้รับหรือค้างรับสำ�หรับทั้งสององค์ประกอบต้องรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
หรือค้างรับ
ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลงต้องถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีค่ า่ ใช้จา่ ยนัน้ เกิดขึน้ เว้นแต่กรณีทกี่ ลุม่ บริษทั
มีสทิ ธิตามสัญญาทีจ่ ะได้รบั สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้บริการสาธารณะ) ในกรณีดงั กล่าว
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องรับรู้เป็นต้นทุนตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างของข้อตกลง
5.22 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของสินทัพย์ของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำ�นวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์
ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง จำ � นวนเงิ น ที่ กิ จ การสามารถจะได้ ม าจากการจำ � หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการจำ � หน่ า ย
โดยการจำ�หน่ายนัน้ ผูซ้ อ้ื กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุม่ บริษทั จะรับรูร้ ายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีทที่ ดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีขอ้ บ่งชีท้ แ่ี สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำ�หนด
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทค่ี วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์โดยรับรูไ้ ปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สนิ ทรัพย์นนั้ แสดงด้วยราคาทีต่ ใี หม่ การกลับรายการ
ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
5.23 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัท
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา
กลุม่ บริษทั คำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำ�นวนในกำ�ไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ
หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.24 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินทั่วไป
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ
กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาในการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สมั ปทาน
บริการเพือ่ รักษาระดับของบริการทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญา ภาระผูกพันดังกล่าวจะถูกรับรูด้ ว้ ยจำ�นวนประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ
ของรายจ่ายที่ต้องนำ�ไปจ่ายชำ�ระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ประมาณการผลขาดทุนสำ�หรับงานรับเหมา
กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนสำ�หรับงานรับเหมาทั้งจำ�นวน เมื่อทราบแน่ชัดว่างานรับเหมานั้นจะประสบผล
ขาดทุน
5.25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.26 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำ�รายการ
เฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สำ�หรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำ�คัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุม่ บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย เมือ่ กลุม่ บริษทั ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ เพือ่
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือ่ นไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเ่ ป็นการรับชำ�ระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้
ผลกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครอง
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ/หรือ เพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำ�ระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการ
ผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนและคำ�นวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่นๆ จะรับรู้ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ คยรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะโอนเข้าไปยังส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำ�หนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า
เป็นตราสารทุนทีก่ �ำ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยไม่สามารถเปลีย่ นการจัดประเภท
ในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร
ผลกำ�ไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อนื่ ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีทเี่ ป็นการได้รบั คืนของ
ต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ �ำ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ไม่มขี อ้ กำ�หนด
ให้ประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุน
ในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำ�ระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกสำ�หรับหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุน
การทำ�รายการ และจัดประเภทหนีส้ นิ ทางการเงินเป็นหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
โดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ ผลกำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินและการตัดจำ�หน่าย
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน โดยการคำ�นวณมูลค่าราคาทุนตัดจำ�หน่ายคำ�นึงถึง
ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถ่ อื เป็นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี้
ค่าตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ณ วันที่เข้าทำ�รายการ นั่นคือวันที่กลุ่มบริษัท
เป็นคูส่ ญ
ั ญาในข้อกำ�หนดตามสัญญาของเครือ่ งมือทางการเงินนัน้ รวมถึงการซือ้ ขายตามปกติ ซึง่ หมายถึง การซือ้ หรือ
การขายสินทรัพย์ทางการเงินทีต่ อ้ งมีการส่งมอบทรัพย์สนิ ภายในกรอบเวลาทีก่ �ำ หนดโดยระเบียบหรือธรรมเนียมในตลาด

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือ่ สิทธิทจี่ ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ ได้สนิ้ สุดลง หรือ
ได้มกี ารโอนสิทธิทจี่ ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ รวมถึงได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมด
ของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนัน้ หรือมีการสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนัน้ ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็นหนีส้ นิ ใหม่
จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำ�หนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำ�หนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็น
สาระสำ�คัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนีส้ นิ เดิมและรับรูห้ นีส้ นิ ใหม่ โดยรับรูผ้ ลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำ�นวณจากผลต่างของกระแสเงินสด
ทีจ่ ะครบกำ�หนดชำ�ระตามสัญญากับกระแสเงินสดทัง้ หมดทีก่ ลุม่ บริษทั คาดว่าจะได้รบั ชำ�ระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้
ที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีทคี่ วามเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก กลุม่ บริษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใน 12 เดือนข้างหน้า
ในขณะทีห่ ากความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก กลุม่ บริษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำ�นวนเงินทีเ่ ท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุทเี่ หลืออยูข่ องเครือ่ งมือ
ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อมีการค้างชำ�ระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำ�ระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้น
ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนยั สำ�คัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอืน่
เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุม่ บริษทั ใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการคำ�นวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สำ�หรับลูกหนีก้ ารค้า และสินทรัพย์
ทีเ่ กิดจากสัญญา ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จึงไม่มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ ง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้คา่ เผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
และสินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำ�หน่ายออกจากบัญชี เมือ่ กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำ�มาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำ�นวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจ
ที่จะชำ�ระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำ�ระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
ลูกหนี้การค้า
ก) ลูกหนี้แสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
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ข) ลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐแสดงและวัดมูลค่าตามราคาทุนตัดจำ�หน่าย ซึง่ คำ�นวณดอกเบีย้ โดยใช้วธิ ี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในการรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าและเงินลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวน
ที่ตัดจำ�หน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5.27 ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุม่ บริษทั ใช้ตราสารหนี้ และตราสารอนุพนั ธ์ เช่น สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำ�สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณี
ที่มีการกำ�หนดให้ตราสารอนุพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สิน
ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 12 เดือน
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ
หนี้สินหมุนเวียน
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจัดประเภทของการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
• การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)
• การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในบัญชีหรือรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมัด
ที่ยังไม่ได้รับรู้
• การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
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ณ วันที่เริ่มกำ�หนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทต้องมีการกำ�หนดและจัดทำ�เอกสารอย่างเป็น
ทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินการป้องกันความเสี่ยง
รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทำ�ตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กล่าวถึง เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่จะป้องกัน
และวิธีที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวิธีกำ�หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงจะเข้าเงื่อนการไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้
• มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
• ผลกระทบของความเสีย่ งด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำ�คัญในการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีเ่ ป็นผลมาจากความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจนั้น
• อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวคำ�นวณจากปริมาณของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการทำ�การป้องกันความเสี่ยงจริง และปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง
กลุ่มบริษัทบันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อสำ�หรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
สำ�หรับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงจะถูกรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนขององค์ประกอบ
ราคาปัจจุบนั ของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกรับรูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เพือ่ จะใช้หกั กลบ
ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกิดจากส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนทันที
ผลสะสมของกำ�ไรหรือขาดทุนของเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งทีส่ ะสมไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะยังคงสะสม
อยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จนกว่ากิจการจะมีการจำ�หน่ายรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งออกไป เมือ่ กิจการ
จำ�หน่ายรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น ผลสะสมดังกล่าวที่สะสมไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอน
ไปยังกำ�ไรสะสม นอกจากนี้ กำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
นับตั้งแต่วันที่ยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้เข้างบกำ�ไรขาดทุนทันที
กลุ่มบริษัทกำ�หนดให้องค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นต้นทุน
ในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หากรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ธุรกรรม กลุม่ บริษทั จะโอนสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการป้องกัน
ความเสีย่ งทีส่ ะสมไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน เมือ่ รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งนัน้
ส่งผลกระทบต่อส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ทัง้ นี้ หากรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งนั้นมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา
กลุม่ บริษทั จะทยอยโอนสำ�รองดังกล่าวไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดช่วงเวลา
ป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ หากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนผลขาดทุนสะสมของสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการ
ป้องกันความเสี่ยงเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดในอนาคต สำ�รองดังกล่าวจะถูกโอนไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลเป็นสำ�รองสำ�หรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลเข้าส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนทันที ทัง้ นี้ สำ�รองสำ�หรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดจะมีการปรับปรุงให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนสะสมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง หรือค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สะสมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า
การรับรูร้ ายการในภายหลังของสำ�รองสำ�หรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดทีส่ ะสมอยูใ่ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงอ้างอิง กล่าวคือ ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
ได้รับรู้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอนสำ�รองที่สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ไปเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนเริ่มแรกหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น
โดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ต้องรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับงวด
สำ�หรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด ในกรณีอนื่ ๆ กิจการจะโอนสำ�รองทีส่ ะสมอยูใ่ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่กระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบ
ต่อส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สำ�รองสำ�หรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ที่สะสมไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยังคงต้องอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่ากระแสเงินสด
ในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้น สำ�รองดังกล่าวจะต้องถูกโอนไปยังส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ทั้งนี้ หลังจากการยุติการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะรับรู้สำ�รองที่ยังคงเหลืออยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการอ้างอิง
ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้เกิดขึ้นจริง
กลุม่ บริษทั กำ�หนดให้องค์ประกอบราคาปัจจุบนั ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่รวมส่วนต่าง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และส่วนต่างอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มกี ารป้องกันความเสี่ยงเป็นต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งรับรู้
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ ยอดสะสมของรายการดังกล่าวจะแสดงไว้เป็นสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการป้องกัน
ความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีความสัมพันธ์กับธุรกรรม กลุ่มบริษัทจะโอนสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการ
ป้องกันความเสี่ยงที่สะสมไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน เมื่อรายการที่มีการป้องกัน
ความเสีย่ งนัน้ ส่งผลกระทบต่อส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ทัง้ นี้ หากรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งนัน้ มีความสัมพันธ์
กับช่วงเวลา กลุ่มบริษัทจะทยอยโอนสำ�รองดังกล่าวไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดช่วงเวลาป้องกันความเสีย่ ง โดยสำ�รองดังกล่าวจะรับรูใ้ นส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในบรรทัดเดียวกันกับรายการ
ทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง ในกรณีทรี่ ายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งไม่ใช่รายการทางการเงิน กลุม่ บริษทั จะโอนสำ�รอง
ดังกล่าวออกจากส่วนของผู้ถือหุ้นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของรายการที่ไม่ใช่รายการ
ทางการเงินที่รับรู้ นอกจากนี้ หากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนผลขาดทุนสะสมของสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการ
ป้องกันความเสี่ยงเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดในอนาคต สำ�รองดังกล่าวจะถูกโอนไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงการป้องกันความเสีย่ งของรายการทีเ่ ป็นตัวเงิน
ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ จะถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
โดยให้รับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลไว้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะโอนยอดสะสม
ของผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำ�หน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศ

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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5.28 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
สำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้
กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่า
ยุตธิ รรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจำ�
6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
การกำ�หนดเวลาของการรับรู้รายได้
ในการกำ�หนดจังหวะเวลาของการรับรูร้ ายได้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียด
ของสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้าเพือ่ พิจารณาว่าภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั นิ น้ั เสร็จสิน้ ตลอดช่วงเวลาหนึง่ หรือเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่
ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
• ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
• การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
• การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการ
รับชำ�ระสำ�หรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน
ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด
ในการคำ�นวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงาน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำ�นวณโดยอ้างอิงข้อมูลจาก
ผู้ควบคุมโครงการ หรือโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้
ในการปฏิบัติตามสัญญา
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ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ในการบันทึกรายการภายใต้ข้อตกลงสัมปทานบริการ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการวิเคราะห์เนื้อหาของ
สัญญาและบันทึกรายการบัญชีตามขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง
ข้อตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการบันทึกและวัดมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการ
สัญญาเช่า
การกำ�หนดอายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ สี ทิ ธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุม่ บริษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการกำ �หนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำ �เป็ นต้ องใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในการประเมิ นว่ ากลุ่ มบริ ษั ท มี ความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทจี่ ะใช้สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำ�นึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีท่ �ำ ให้เกิดสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจสำ�หรับ กลุม่ บริษทั ในการใช้หรือไม่ใช้สทิ ธิเลือกนัน้
การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม
ส่วนเพิม่ เป็นอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ลุม่ บริษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าใกล้เคียง
กับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีค่ ล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันทีค่ ล้ายคลึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง
การคาดการณ์ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน และสภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดการณ์ไว้ของกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ ง
ด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยคำ�นึงถึงความเสีย่ งทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงินในระยะยาว ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงของสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปร
ที่ใช้ในการคำ�นวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำ�ดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ดงั กล่าว มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำ�ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันสำ�หรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่ม
ในการจำ�หน่ายสินทรัพย์นนั้ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ใช้แบบจำ�ลองการคิดลดกระแสเงินสด
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ที่ ไ ม่ ร วมถึ ง การปรั บ โครงสร้ า งใดๆ ที่ กิ จ การยั ง ไม่ ไ ด้ มี ผ ลผู ก พั น หรื อ การลงทุ น ในอนาคตที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง จะทำ � ให้
สินทรัพย์นั้นดีขึ้น (สำ�หรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ถ้าใช้วิธีรายได้ กระแสเงินสดจะรวมถึง
การลงทุนในอนาคตที่สำ�คัญ ซึ่งจะทำ�ให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น) ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
คืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำ�ลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโต
ที่ใช้เพื่อการคาดการณ์
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานและผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของพนั ก งาน
ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทใช้สมมติฐานในการคำ�นวณประมาณการหนี้สิน โดยอาศัยข้อมูลและสมมติฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประมาณการหนี้สินในแต่ละเรื่อง กลุ่มบริษัทจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ เมื่อสถานการณ์และ
ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป
ประมาณการต้นทุนการรับเหมา
กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการรับเหมาจากรายละเอียดของงานต่างๆ และนำ�มาคำ�นวณจำ�นวนและมูลค่า
ทีต่ อ้ งใช้ในการให้บริการจนเสร็จ กลุม่ บริษทั จะทำ�การทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่�ำ เสมอ และทุกคราวทีต่ น้ ทุน
ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
การปันส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายให้แก่กองทุนฯ
บริษทั ย่อยได้ปนั ส่วนสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยเพือ่ นำ�ส่งรายได้คา่ โดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ของบริษทั ย่อยจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อสมมติตา่ งๆ ในการปันส่วนดังกล่าว เช่น ระยะทางวิง่
ของรถไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ เป็นต้น บริษัทย่อยจะทบทวนการปันส่วนดังกล่าว
เมื่อมีรายการใหม่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ ข้อมูล
และข้อสมมติต่างๆ ในการปันส่วนดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกองทุนฯ
คดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินรวม

นโยบาย
การกำ�หนดราคา

2564

2563

2564

2563

ดอกเบี้ยรับ

-

-

162

94

รายได้จากการบริหารจัดการ

-

-

12

8

ตามสัญญา

รายได้จากการค้ำ�ประกัน

-

-

42

46

ตามสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

39

140

ตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

165

339

ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

71

138

ตามที่ตกลงร่วมกัน

264

351

252

332

ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง

96

183

7

25

ตามสัญญา

518

513

-

-

ตามสัญญา

54

15

8

9

ตามสัญญา

ต้นทุนการให้บริการ

226

59

-

-

ตามสัญญา

ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

196

-

-

-

ตามสัญญา

ค่าบริหารจัดการจ่าย

200

169

198

167

ตามสัญญา

45

50

38

16

ตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย

9

-

9

-

ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง

ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่าย

9

45

-

-

ตามสัญญา

96

47

52

13

ตามสัญญา

2,084

4,810

-

-

ตามสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

12

-

-

ตามสัญญา

ต้นทุนการให้บริการ

29

15

-

-

ตามสัญญา

13,568

8,655

-

-

ตามสัญญา

24

20

1

1

ตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง

รายการธุรกิจกับกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วม
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
ค่าเช่ารับ

ค่าเช่าจ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น
โอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนในการให้บริการรับเหมา
ค่าใช้จ่ายอื่น
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 11)
บริษัทย่อย

-

-

21,709

30,789

257,818

209,421

73,738

14,931

189

14,000

-

-

258,007

223,421

95,447

45,720

บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

8,074

13,598

-

3,907

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)

4,547

1,000

-

-

12,621

14,598

-

3,907

26,825

9,571

-

-

-

16

-

-

26,825

9,587

-

-

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

88,589

60,482

-

-

-

3,789

-

-

88,589

64,271

-

-

-

-

-

394

1,173,390

2,719,879

-

-

1,173,390

2,719,879

-

394

260,356

212,818

77,559

-

260,356

212,818

77,559

-

บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
รวม
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 29)
บริษัทย่อย

-

-

84,018

836,713

84,228

141,536

30,800

11,525

1,296,152

2,590,904

-

37

1,380,380

2,732,440

114,818

848,275

380,841

455,208

-

-

506

920

-

-

381,347

456,128

-

-

บริษัทย่อย

-

-

8,493

15,615

บริษัทร่วม

7,186

7,022

-

-

7,186

7,022

8,493

15,615

80,472

-

48,299

-

80,472

-

48,299

-

746,048

1,036,566

-

-

746,048

1,036,566

-

-

บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วม
รวม
ประมาณการหนี้สิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)
บริษัทร่วม
รวม
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563
และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท เนทีฟ อีทส์ จำ�กัด
บริษัท อีจีวี จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 เมษายน 2563

21,000
4,018
25,018
(25,018)
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

2,500
2,500

(4,018)
(4,018)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

21,000
2,500
23,500
(21,000)
2,500
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อีจีวี จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 เมษายน 2563

4,018
(4,018)
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

-

(4,018)
4,018
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)(1)
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd(2)
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
จำ�กัด
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2563

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

5,024,000
133,361
46,302

2,481
-

(135,842)
-

5,024,000
46,302

84,074
5,287,737
(5,031,825)
255,912

2,481

(135,842)

84,074
5,154,376
5,154,376

(1)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ� (MLR) ลบส่วนต่าง
ที่กำ�หนดให้สัญญา และครบกำ�หนดชำ�ระคืนภายในเวลา 3 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
การชำ�ระคืนเงินให้แก่ บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2566

(2)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น และในระหว่างปี บริษัทย่อยได้โอนเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด
บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)(1)

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
(1)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2563

97,500
4,067,800
5,024,000
9,189,300
(5,024,000)
4,165,300

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

7,000
205,612
1,773,074
1,985,686

(469,500)
(469,500)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

104,500
3,803,912
1,773,074
5,024,000
10,705,486
(5,576,986)
5,128,500

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ� (MLR) ลบส่วนต่าง
ที่กำ�หนดให้สัญญา และครบกำ�หนดชำ�ระคืนภายในเวลา 3 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
การชำ�ระคืนเงินให้แก่ บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ไปอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2566

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้น

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั อูต่ ะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จำ�กัด บริษัทร่วม
เธียริ ลิมิเต็ด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2563

10,061
10,061

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

974,000
974,000

(10,061)
(10,061)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

974,000
974,000

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้น

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย
บริษัท ดีแนล จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั อูต่ ะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล เอวิเอชัน่ จำ�กัด บริษัทร่วม
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2563

6,326,371
19,625
6,345,996

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

4,915,000
974,000
5,889,000

(8,061,541)
(8,061,541)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

3,179,830
19,625
974,000
4,173,455
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

387
37
17
441

476
46
10
532

121
9
6
136

147
9
4
160

ภาระค้ำ�ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำ�ประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 52.4
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�ทีม่ อี ายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

93,453
3,735,386
22
3,828,861

15,852
3,209,782
187
3,225,821

1,058
1,307,282
1,308,340

995
1,251,241
4
1,252,240

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 2.00 ต่อปี
(2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 2.41 ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.625 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.01
ถึง 1.40 ต่อปี))
ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดในสัญญาวงเงินกูข้ องบริษทั ย่อย บริษทั ย่อยได้จ�ำ นำ�บัญชีเงินฝากธนาคารจำ�นวน 107 ล้านบาท
(2563: 121 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย รวมทั้งโอนสิทธิ
ในการหักหรือถอนเงินฝากบนบัญชีดังกล่าว เพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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9.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)

เงินฝากประจำ�และบัตรเงินฝากที่มีอายุเกิน 3 เดือน
ตราสารที่จะถือจนครบกำ�หนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ(1)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมผสม
ตราสารทุนในประเทศ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

(1)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2563

213,032

-

156,862
1,954,338
2,111,200

1,954,338
1,954,338

153,965
17,425
232,365
403,755
(17,010)
386,745
2,710,977

58,666
17,425
232,365
308,456
(18,085)
290,371
2,244,709

ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ

10.

เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2563

ตราสารอนุพันธ์
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

204,935
(91,886)
113,049
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11.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2563: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2563: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สุทธิ
เช็ครอนำ�ฝาก
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2563: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

71,758

53,184

1,195

2,073

16,544
56
1,906
44,189
134,453

64,578
11,695
14,363
37,288
181,108

17
1,212

6,271
5,337
13,681

(42,717)
91,736

(59,195)
121,913

1,212

13,681

268,743

573,799

427

118

92,123
14,258
23,127
173,098
571,349

198,352
38,166
49,417
70,824
930,558

146
4,292
1,956
5,190
12,011

456
5,025
943
9,553
16,095

(172,906)
398,443
61
398,504
490,240

(160,292)
770,266
544
770,810
892,723

(7,347)
4,664
4,664
5,876

(6,981)
9,114
9,114
22,795

74,026
88,977
38,674
1,835
53,571
157,348
61,162
475,593

5,565
55,495
37,894
14,583
58,049
116,266
5,472,739
5,760,591

93,559
72,706
1,835
676
16,499
61,162
246,437

1,535
34,600
13,586
30,504
17,226
5,472,739
5,570,190

(8,536)
467,057
957,297

(3,178)
5,757,413
6,650,136

(5,358)
241,079
246,955

(5,758)
5,564,432
5,587,227
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีคา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
สำ�รองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จำ�นวนที่ได้รับคืน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

12.

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

222,665
18,374
(16,879)
224,159

12,739
366
(400)
12,705

ลูกหนีภ
้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนีท
้ ีจ
่ ะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สญ
ั ญา
กับหน่วยงานของรัฐ

ลูกหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ก) การให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำ�หรับส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขมุ วิท และสายหลัก
หลังจากสิ้นสุดสัมปทานเดิมภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ข) กลุม่ บริษทั จะให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง
และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงือ่ นไขและช่วงเวลาทีร่ ะบุไว้และจะได้รบั ค่าตอบแทนคงทีร่ ายเดือนตลอดอายุสมั ปทาน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา กรุงเทพธนาคมมีสิทธิที่จะซื้อขบวนรถไฟฟ้า ตามราคาที่ระบุไว้ ณ วันสิ้นสุดของสัญญา
ข) การให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายใต้สัญญา
การให้ บ ริ ก ารเดิ น รถและซ่ อ มบำ � รุ ง โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ช่ ว งหมอชิ ต -สะพานใหม่ - คู ค ต และช่ ว ง
แบริ่ง-สมุทรปราการ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ค) กลุ่มบริษัทจะให้บริการเดินรถ
ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ระบุไว้และจะได้รับค่าตอบแทนคงที่รายเดือน
ตลอดอายุสัมปทานตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค) การให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ภายใต้สัญญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้า
กรุงธนบุรี-สำ�นักงานเขตคลองสาน) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.2 ก) กลุ่มบริษัท
จะให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงือ่ นไขและช่วงเวลาทีร่ ะบุไว้และจะได้รบั ค่าตอบแทนคงที่
รายเดือนตลอดอายุสมั ปทานตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา กรุงเทพธนาคมมีสทิ ธิทจี่ ะซือ้ ขบวนรถไฟฟ้า ตามราคาทีร่ ะบุไว้
ณ วันสิ้นสุดของสัญญา
ง) การออกแบบและก่อสร้างงานโยธาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.3 กลุม่ บริษทั จะออกแบบและก่อสร้างตามเงือ่ นไขและช่วงเวลา
ทีร่ ะบุไว้และจะได้รบั ค่าตอบแทนคงทีร่ ายปี เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือรับรองการเริม่ ให้บริการ
เดินรถไฟฟ้าจาก รฟม. โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยายภายใต้สัญญาตามที่กล่าวไว้ในข้อ ก) และ ข) ข้างต้นอยู่ภายใต้คำ�สั่ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 จ)
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12.1 ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ดังกล่าวประกอบด้วย
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2564

2563

2,170,720
8,174,447
473,032
10,818,199
16,220
10,801,979

1,804,595
3,444,963
156,946
5,406,504
1,984,825
3,421,679

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัททำ�สัญญากับหน่วยงานของรัฐในการให้สิทธิเลื่อนการชำ�ระเงินและให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.20 และ MLR+1 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันที่
ครบกำ�หนดชำ�ระเงิน

กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิท (“ส่วนต่อขยายช่วงที่ 1”) และสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ(“ส่วนต่อขยายช่วงที่ 2”) รวมถึงการให้บริการภายใต้สญ
ั ญา
ซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ช่วงที่ 2 โดยในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ได้ทยอยเปิดดำ�เนินการ
จนครบทุกสถานี ในระหว่างนัน้ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 จ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ออกคำ�สั่งที่ 3/2562 เรื่องการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยให้กระทรวงมหาดไทยดำ�เนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อนื่ เพือ่ ประโยชน์
ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยาย และให้เจรจากับกลุ่มบริษัท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ดำ�เนินการเตรียมร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
โดยกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด รวมถึงความเสี่ยงของผลประกอบการในระยะยาวของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แทนการเรียกหนี้ที่ค้างชำ�ระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้มีการเจรจาสำ�เร็จไปแล้วตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2562 และอยูร่ ะหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุในคำ�สัง่ ดังกล่าว ทัง้ นี้
กรุงเทพธนาคม ยังรอข้อสรุปที่ชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีสำ�หรับการอนุมัติร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำ�ให้กลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับชำ�ระหนี้ค่าบริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า
ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง รวมถึงหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
(ไฟฟ้าและเครื่องกล) จากกรุงเทพธนาคม
อนึ่ง ตามที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ได้ทยอยเปิดดำ�เนินการ กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเดินรถ
ตามสถานีที่ได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกำ�หนดการการเปิดสถานีและการเดินรถที่ระบุไว้ในสัญญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามไว้กับกรุงเทพธนาคม ก่อนที่จะได้เปิดดำ�เนินการ ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดสถานีและการเดินรถที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงค่าบริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง
และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ซึง่ คำ�นวณโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าบริการทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น
และกลุ่มบริษัทได้เจรจากับหน่วยงานของรัฐเสร็จสิ้นแล้วและได้นำ�เสนอการปรับปรุงค่าบริการการเดินรถดังกล่าว
ให้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในเบื้องต้น หน่วยงานของรัฐได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าวของกลุ่มบริษัทและอยู่ระหว่างการ
แก้ไขสัญญาเพื่อลงนามร่วมกันต่อไป
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ส่งหนังสือให้กับกรุงเทพธนาคม เพื่อแจ้งยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ของค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำ�รุง รวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,899 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ช่วงที่ 1 จำ�นวนเงินประมาณ 1,930 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 จำ�นวนเงิน
ประมาณ 6,969 ล้านบาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัทได้ส่งหนังสือให้กรุงเทพธนาคม เพื่อขอให้ชำ�ระค่าจ้างเดินรถและ
ซ่อมบำ�รุง เนือ่ งจากการดำ�เนินการตามร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนัน้ ยังอยูใ่ นระหว่าง
รอพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามคำ�สั่งการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และกรุงเทพธนาคมไม่มี
มาตรการที่ชัดเจนในการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำ�ระและที่จะเกิดขึ้นใหม่ให้กับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้ขอให้กรุงเทพ
ธนาคม และ กทม. ชำ�ระหนี้ทั้งหมด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ประกอบด้วยหนี้ค่าจ้างเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงค้างชำ�ระถึงวันที่ออกหนังสือฉบับนี้ซึ่งค้างชำ�ระมาเป็นเวลา 3 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560
คิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 9,603 ล้านบาท และหนี้ตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในเดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 20,769 ล้านบาท (ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ขอเลื่อนการส่งมอบทรัพย์สินออกไปเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1.ง))
ต่อมา เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2564 กลุม่ บริษทั ยังไม่ได้รบั ชำ�ระหนีข้ า้ งต้นแต่อย่างใด จึงได้ออกจดหมายแจ้งความจำ�เป็น
ที่จะดำ�เนินการใช้สิทธิตามกฎหมายกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับชำ�ระเพียง
98 ล้านบาท กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามและหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. รวมถึง
ภาครัฐ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังคงสงวนสิทธิในการใช้สิทธิตามกฎหมายกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. ต่อไป
กลุม่ บริษทั ได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีด้ งั กล่าว โดยคำ�นึงถึง
ข้อเท็จจริงจากการเจรจาข้างต้น รวมถึงการสงวนสิทธิในการใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัท
ไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทมั่นใจว่าจะได้รับชำ�ระหนี้จากกรุงเทพธนาคม
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และหนี้สินโดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและได้ประเมินว่า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนดังกล่าวจะเป็นจำ�นวนทีไ่ ม่มสี าระสำ�คัญต่องบการเงิน อีกทัง้ ยังได้พจิ ารณาการจัดประเภทของลูกหนี้
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากกรุงเทพธนาคมได้ผิดนัดชำ�ระหนี้
กับกลุ่มบริษัทและการเจรจาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. รวมถึงภาครัฐ หรือการใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย อาจจะไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในหนึ่งปี กลุ่มบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานในการประเมินดังกล่าว
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังคงติดตามและหาข้อสรุปดังกล่าวกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
และจะประเมินผลกระทบดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้การเรียกร้องให้ชำ�ระหนี้ดังกล่าวประกอบไปด้วยลูกหนี้
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นจำ�นวนเงิน 10,802 ล้านบาท (2563: 5,407 ล้านบาท) และลูกหนี้ภายใต้
สัญญาซือ้ ขายพร้อมติดตัง้ ระบบการเดินรถเป็นจำ�นวนเงิน 19,688 ล้านบาท (2563: 13,887 ล้านบาท) ตามทีก่ ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐสำ�หรับสายสีทอง
เป็นจำ�นวนเงิน 16 ล้านบาท (2563:ไม่มี)

247

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

12.2 ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนของ
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2564

2563

23,774
42,999,329

606,481
32,095,078

ลูกหนี้ดังกล่าวประกอบไปด้วย ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ สำ�หรับ
ส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิท และสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
เป็นจำ�นวน 14,105 ล้านบาท (2563: 13,291 ล้านบาท) และสำ�หรับสายสีทองเป็นจำ�นวน 416 ล้านบาท (2563:
165 ล้านบาท) รวมถึงสายสีชมพูและสายสีเหลืองเป็นจำ�นวนเงิน 28,502 ล้านบาท (2563: 19,245 ล้านบาท)
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ถึง 5.06 ต่อปี
กลุ่มบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการจัดประเภทของลูกหนี้ดังกล่าว
ตามหลักการเดียวกันกับลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1
ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างและจัดหารถไฟภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานเป็นจำ�นวน
20,784 ล้านบาท (2563: 20,670 ล้านบาท)
กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานข้างต้น
ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ภายใต้บัญชีประมาณการหนี้สิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
13.

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ผู้ว่าจ้าง
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
สุทธิ
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2564

2563

15,708,713
4,740,058
1,725,796
(2,172,897)
20,001,670
167,464
19,834,206

12,229,289
2,923,275
1,005,886
(2,172,897)
13,985,553
98,377
13,887,176
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ลูกหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ก) ลูกหนี้การให้บริการตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) และสัญญางาน
เพิม่ เติมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ
ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท
มียอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวน 19,688 ล้านบาท (2563: 13,887 ล้านบาท)
		 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการจัดประเภทของลูกหนี้ดังกล่าว
ตามหลักการเดียวกันกับลูกหนีภ้ ายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 12.1
ข) ลูกหนี้การให้บริการตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.2 ข)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวน 314 ล้านบาท
(2563: 98 ล้านบาท)
ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบการเดินรถเป็นจำ�นวน 5,244 ล้านบาท
(2563: 4,825 ล้านบาท)
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วและส่ ว นต่ อ ขยายภายใต้ สั ญ ญาตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นข้ อ ก) ข้ า งต้ น อยู่ ภ ายใต้ คำ � สั่ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 จ)
14.

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ

2564

2563

602,824
(1,272)
601,552

602,824
(1,272)
601,552
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15.

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

31 มีนาคม 2564

ตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
เงินฝากประจำ�ที่มีอายุเกิน 3 เดือน
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ(1)
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
ตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
		 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
		 กลุ่มธุรกิจการเงิน
		 กลุ่มธุรกิจบริการ
		 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
		 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
		 กลุ่มธุรกิจทรัพยากร
		 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์อื่น
รวม
(1)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

105,870
1,170,000
1,275,870

1,170,000
1,170,000

1,048,872
3,242
1,052,114

-

40,008
75,975
78,847
71,770
55,979
42,262
31,238
396,079

40,008
75,975
78,847
71,770
55,979
42,262
31,238
396,079

22,039
22,039

22,039
22,039

100,169
23,198
18,495
141,862
2,887,964

17,307
17,307
1,605,425

ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
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กลุ่มบริษัทมีรายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

5,467
5,509

6,614
6,710

3,987
3,906

3,764
3,846

กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนและรับรู้โอนปิดกำ�ไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำ�ไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ราคาขายเงินลงทุน
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรู้เข้ากำ�ไรสะสม

242
128

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ขายเงินลงทุน
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

164,946
(137,296)
(23,465)
4,185

เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนในตราสารหนีท้ อี่ อกโดย
บริษัทแห่งหนึ่ง (“บริษัทเอกชน”) เป็นจำ�นวนประมาณ 1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ
ได้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยบริษัทเอกชน รวมจำ�นวนเงินต้นทั้งสิ้น 1,115 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาโอนหนี้ เพื่อโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดในหนี้เงินกู้ในรูปแบบ
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเอกชนค้างชำ�ระกับบริษัทฯ ให้แก่บริษัทอีกแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวตกลงชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ยครั้งเดียวเต็มจำ�นวนแก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษทั ฯ ได้เข้าทำ�สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาโอนหนีก้ บั บริษทั ดังกล่าวเพือ่ ขยายระยะเวลาการชำ�ระเงินต้นและดอกเบีย้
ครั้งเดียวเต็มจำ�นวนออกไปเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทดังกล่าวได้ตกลงจำ�นำ�หุ้นของบริษัทเอกชน
ที่ถือครองโดยบริษัทดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันการชำ�ระหนี้
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมจำ�นวน
ประมาณ 1,240 ล้านบาท (2563: 1,146 ล้านบาท)
16.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว
2564

2563

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
4,016,783 4,016,783
บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
861,117
861,117
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
11,800,000 11,800,000
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
12,000,000 12,000,000
บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
295,000
295,000
บริษัท ดีแนล จำ�กัด
3,125
3,125
บริษัท ยงสุ จำ�กัด
198,900
139,100
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด
189,000
189,000
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำ�กัด
135,000
135,000
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำ�กัด
206,000
206,000
บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
25,000
25,000
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
250
250
บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด
350,000
248,500
บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด
805,238
บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด
100,000
รวม
หัก: ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
หัก: สำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ

วิธีราคาทุน
2564

2563

29,954,332 29,944,372
12,976,639 13,042,132
8,850,000 8,850,000
9,000,000 9,000,000
295,000
295,000
32,225
32,225
147,300
87,500
189,000
189,000
135,000
135,000
206,000
206,000
51,000
51,000
250
350,000
4,450,000
100,000
66,736,746
(3,464,772)
63,271,974
(7,960)
63,264,014

250
248,500
62,080,979
(3,467,311)
58,613,668
(7,960)
58,605,708

เงินปันผลรับ
2564

2563

5,012,715
66,576
20,400

2,506,071
182,107
42,942

-

-
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รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
2564

2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2.50

บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

กำ�ไรที่แบ่งให้กับ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ทีแ่ บ่งให้กับส่วนได้เสีย
เงินปันผลจ่ายให้กับ
ควบคุมในบริษัทย่อย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมใน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ในระหว่างปี
บริษทั ย่อยในระหว่างปี
ควบคุมในระหว่างปี

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2.52

848

710

133

87

(30)

(18)

129

65

48.39

33.21

8,578

4,466

485

471

1,319

(1,134)

47

287

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

25.00

25.00

2,748

3,095

87

94

354

62

-

-

บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

25.00

25.00

2,842

3,159

99

98

352

42

-

-

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน)
(1)

(1)

ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 21.95 (2563: ร้อยละ 22.03) และถือโดยบีทีเอสซีร้อยละ 29.66 (2563: ร้อยละ 44.76)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มสี ่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุมที่มสี าระสำ�คัญ ซึง่ เป็นข้อมูลก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

บริษัท อีสเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

8,726

13,981

3,210

2,606

59

64

53

81

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

69,665

52,258

17,760

14,470

35,869

27,157

36,775

25,854

หนี้สินหมุนเวียน

(9,599)

(6,074)

(3,183)

(2,660)

(816)

(1,822)

(1,086)

(1,978)

(22,463)

(24,378)

(724)

(1,340)

(24,119)

(13,017)

(24,376)

(11,320)

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
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สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

บริษัท อีสเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

รายได้

17,754

18,676

3,244

4,298

8,988

9,471

11,481

8,268

กำ�ไร

5,927

4,138

907

1,304

349

377

397

393

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3,375

(2,209)

3,107

(2,006)

(1,737)

249

(1,668)

180

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

9,302

1,929

4,014

(702)

(1,388)

626

(1,271)

573

สรุปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

บริษัท อีสเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

(7,460)

(8,027)

166

997

(4,055)

(1,993)

(5,432)

(1,879)

1,610

15,254

1,303

(275)

(5,137)

(6,531)

(5,750)

(5,111)

6,258

(8,734)

(739)

(1,536)

9,195

8,430

11,164

7,015

-

(7)

-

(7)

-

-

-

-

408

(1,514)

730

(821)

3

(94)

(18)

25

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

16.1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

หุ้นสามัญของบีทีเอสซีจำ�นวน 15,659,384,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.46 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดของ
บีทีเอสซี (โดยไม่รวมหุ้นสามัญของบริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) ที่ถือโดยบีทีเอสซี และสิทธิและผลประโยชน์
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับรายได้สทุ ธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก) ถูกนำ�ไปจำ�นำ�ไว้กบั กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกัน
ของผู้สนับสนุน
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16.2 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (“NBM”) และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
จำ�กัด (“EBM”)

บริษทั ฯ ได้น�ำ ใบหุน้ ของ NBM และ EBM ไปจำ�นำ�ไว้กบั สถาบันการเงินเพือ่ เป็นหลักทรัพย์ค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั
16.3 บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)

บีทีเอสซีได้นำ�หุ้นสามัญทั้งหมดของวีจีไอไปจำ�นำ�ไว้กับบริษัทฯ ตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ
รายการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำ�นวน 43 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.70 - 7.30 บาท โดยมีรายละเอียด
การบันทึกบัญชี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

301,394
(85,292)
216,102

รายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทั ฯ และบีทเี อสซีได้ขายหุน้ สามัญของวีจไี อจำ�นวน 1,351 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 6.00 - 8.15 บาท และขายใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของวีจีไอจำ�นวน 74 ล้านหน่วยในราคา หน่วยละ 0.70 - 0.96 บาท โดยมีรายละเอียด
การบันทึกบัญชี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญและใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
หัก: ต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: ภาษีที่เกี่ยวข้อง
หัก: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย/
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บการเงินเฉพาะกิจการ

8,182,181
8,182,181
(1,287,101)
6,895,080
(2,455,102)

397,724
(366,887)
30,837
30,837
-

4,439,978

30,837

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทั ฯ ได้ซอื้ หุน้ สามัญของบริษทั ย่อยจำ�นวน 147 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 4.88 - 9.65 บาท มูลค่ารวม 1,237 ล้านบาท
และบันทึกส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำ�นวน 984 ล้านบาท
รายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบีทีเอสซีได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำ�นวน 581 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.30 - 9.40 บาท และขาย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำ�นวน 688 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.504 - 0.990 บาท
รวมเป็นมูลค่า 5,618 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,358 ล้านบาท) และได้บนั ทึกส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยจำ�นวน 4,229 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
จำ�นวน 1,320 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วีจีไอได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 4,485,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท มูลค่ารวม 43 ล้านบาท และ
บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำ�นวน 25 ล้านบาท
การใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ ได้แจ้งความจำ�นงในการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของวีจไี อ จำ�นวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.1 บาท
ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ได้บันทึกส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
จำ�นวน 141 ล้านบาท
16.4 บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด (“หมอชิตแลนด์”)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ในหมอชิตแลนด์ ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงาน จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในราคาซื้อขาย
รวมทัง้ สิน้ 4,450 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้จา่ ยชำ�ระค่าหุน้ และโอนหุน้ ทัง้ หมดแล้วในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 รวมทัง้ อนุมตั ิ
เงินลงทุนในโครงการหมอชิต คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารประเภทมิกซ์ยูสเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 9,940 ล้านบาท
ดังนัน้ หมอชิตแลนด์จงึ ถือเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และนำ�มารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม
2563 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการควบคุมหมอชิตแลนด์
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประเมินการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการซื้อสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงบันทึก
ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าเงินลงทุนในหมอชิตแลนด์ (จำ�นวน 4,450 ล้านบาท) กับมูลค่าตามบัญชีของสัดส่วน
ตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของหมอชิตแลนด์ (มูลค่า 894 ล้านบาท) เป็นจำ�นวนเงินประมาณ
3,556 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มูลค่าตามบัญชี (หลังปรับปรุง) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของของหมอชิตแลนด์ ณ วันที่ซื้อ
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

37,387
4,082
5,194,140
955
(514,702)
(16)
(271,443)
(403)
4,450,000
4,450,000
(37,387)
4,412,613

16.5 บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด

เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด เพือ่ ประกอบธุรกิจ
ถือครองทีด่ นิ โดยบริษทั ดังกล่าวมีทนุ จดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
16.6 บริษัท แรบบิท แคร์ จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จํากัด”) (“อาร์ซี”) (ถือโดย
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (“บีเอสเอสเอช”))

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญของอาร์ซี ได้มีมติให้อาร์ซีเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ
จำ�นวน 2,334 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6,428.60 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำ�นวนเงิน 481 ล้านบาท บีเอสเอสเอช
ได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของอาร์ซี จำ�นวน 555 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 115 ล้าน ทำ�ให้บีเอสเอสเอชมีสัดส่วน
การถือหุ้นในอาร์ซีลดลงจากเดิมร้อยละ 60.00 เป็นร้อยละ 50.94 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดของอาร์ซี
โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

มูลค่ารวมของเงินที่จะได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
หัก: เงินสดจ่ายของบีเอสเอสเอชสำ�หรับหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

481,334
(115,368)
365,966
(290,432)
75,534

16.7 บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด (“เอดีบี”) (ถือโดยอาร์ซี)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้อาร์ซีเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอดีบี
ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์และให้บริการขายสินค้าผ่านโทรศัพท์ (Telesales)
จำ�นวน 12,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวนหุน้ ทีช่ �ำ ระแล้วทัง้ หมดของเอดีบี จากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิม (“กลุม่ ผูข้ าย”)
ในราคาซื้อขายรวม 36,888,112 บาท
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16.8 บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำ�กัด และ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำ�กัด (ถือโดยบริษัท กิ่งแก้ว
แอสเสทส์ จำ�กัด (“กิ่งแก้ว”))

เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 กิง่ แก้วได้เข้าทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสองแห่ง (บริษทั ฟิวเจอร์ โดเมน
จำ�กัด และ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำ�กัด) กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาซื้อขายรวม 4,356 ล้านบาท
โดยกิ่งแก้วได้รับเงินมัดจำ�ค่าซื้อหุ้นแล้วจำ�นวน 412 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะได้รับชำ�ระภายในเดือนมิถุนายน
และธันวาคม 2564 ตามลำ�ดับ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2562) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการดำ � เนิ น งานที่ ย กเลิ ก กลุ่ ม บริ ษั ท แสดง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนจำ�นวน 3,996 ล้านบาท ของบริษทั ย่อยทัง้ สองแห่ง เป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หวั ข้อ
“สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
17.

เงินลงทุนในการร่วมค้า

17.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ร้อยละ
ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2564

2563

2564

2563

2564

2563

บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ร้านอาหารและภัตตาคาร

ไทย

41.18

41.18

182,059

186,334

103,565

103,565

บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด

ดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษางานโยธาและ

ไทย

40.00

-

400,211

-

400,000

-

ไทย

40.00

-

340,174

-

340,000

-

ไทย

51.00

51.00

22

22

-

-

ไทย

33.33

33.33

337,580

399,952

-

-

ไทย

25.00

25.00

1,580

211

-

-

-

19.00

-

-

-

-

งานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด

ดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษางานโยธาและ
งานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง

บริษัท เอทีเอส แรบบิท
นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำ�กัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด

นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
ให้บริการรับชำ�ระเงินแทนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์และผ่านอุปกรณ์หรือเครือข่าย
และการรับชำ�ระเงินแทน

บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จำ�กัด

บริหารจัดการสื่อโฆษณาของ
โครงการระบบขนส่งมวลชน

Titanium Compass Sdn Bhd

การทำ�สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า

มาเลเซีย

ในประเทศมาเลเซีย
บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จำ�กัด

บริหารจัดการสื่อโฆษณา

ไทย

25.00

25.00

1,764

6,037

-

-

บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำ�กัด

ให้บริการและบริหารจัดการสื่อโฆษณาและ

ไทย

50.00

50.00

13,063

6,327

-

-

บริษัท วีจีไอ เอนี่มายด์

พัฒนาระบบโปรแกรมเมติกสำ�หรับ

ไทย

49.00

49.00

4,413

4,745

-

-

ไทย

30.00

30.00

8,655

-

-

-

ไทย

30.00

30.00

5,341

4,603

-

-

1,294,862

608,231

843,565

103,565

ประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำ�กัด

สื่อโฆษณานอกบ้าน
ตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาออนไลน์และ
พัฒนาแอปพลิเคชันสำ�หรับโทรศัพท์มือถือ

บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำ�กัด

ร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชน
ในประเทศไทย

รวม
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

17.1.1 บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด และ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด

เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯ บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“GULF”) บริษทั ซิโน-ไทย
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“STEC”) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“RATCH”)
ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด และ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด เพื่อประกอบธุรกิจ
ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐบาล ในการดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษางานโยธาและงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และ 850 ล้านบาทตามลำ�ดับ ซึ่งบริษัทฯ GULF STEC และ RATCH ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 40 40 10 และ 10 ตามลำ�ดับ
17.1.2 บริษัท เบย์วอเตอร์ จำ�กัด (“เบย์วอเตอร์”)

รายการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษทั ฯ ได้จ�ำ หน่ายเงินลงทุนในเบย์วอเตอร์ ให้แก่ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
(“CPN”) และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินให้กยู้ มื ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทีม่ ตี อ่ เบย์วอเตอร์ให้แก่ CPN ในราคารวม 7,699 ล้านบาท
โดย ณ วันที่ทำ�สัญญา บริษัทฯ ได้รับชำ�ระเงินจำ�นวน 2,310 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้รับรู้กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในเดือนมกราคม 2563 จำ�นวน 3,561 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 2,881 ล้านบาท) และบริษัทฯ แสดงลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว จำ�นวน 5,389 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,389 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ ได้รับชำ�ระเงินส่วนที่เหลือแล้วในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
17.2 ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม

เงินปันผลรับในระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2564

2563

(4,275)

(21,843)

-

-

-

(33,630)

-

-

บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด

211

-

-

-

บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด

174

-

-

-

22,736

41,036

22,736

41,036

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด

(62,372)

(111,084)

-

-

บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จำ�กัด

(12)

(12)

-

-

บริษัท ซูพรีโม มีเดีย จำ�กัด

227

5,040

4,500

7,000

(13,265)

(7,498)

-

-

(332)

(155)

-

-

555

(10,800)

-

-

(2,261)

(1,397)

-

-

(58,614)

(140,343)

27,236

48,036

บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท เบย์วอเตอร์ จำ�กัด

บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำ�กัด

บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำ�กัด
บริษัท วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำ�กัด
รวม

2564

2563
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18.

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

18.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ร้อยละ
ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2564

2563

2564

2563

2564

2563

ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ไทย

33.33

33.33

9,734,478 10,250,239 18,695,868 19,446,249

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

37.87

37.87

9,442,191 11,506,619 14,417,121 14,417,121

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด

บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา

ไทย

41.16

41.16

2,890,799

3,269,267

1,523,804

1,523,804

ให้บริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศไทย

ไทย

20.28

23.00

8,405,346

6,173,407

2,041,919

-

ไทย

35.00

35.00

1,569,935

393,750

1,575,000

393,750

ระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

(มหาชน) (ถือโดยบริษัทฯ
ร้อยละ 14.58)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล พัฒนาสนามบินและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอวิเอชั่น จำ�กัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด

ขนส่งทางแม่น้ำ�โดยเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว

ไทย

27.50

27.50

175,222

199,089

200,000

200,000

บริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำ�กัด

ให้บริการสื่อโฆษณาในเรือ และท่าเรือ

ไทย

25.00

25.00

93,759

90,126

-

-

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด

ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินในประเทศ

ไทย

30.00

30.00

115,799

115,799

-

-

บริษัท เดโม เพาว์เวอร์

ให้บริการการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมถึง

ไทย

40.00

40.00

445,907

444,907

-

-

ไทย

20.00

20.00

3,410

1,592

-

-

ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา

มาเลเซีย

25.00

25.00

-

13,056

-

-

ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา

สิงคโปร์

25.00

25.00

62,162

-

-

-

ไทย

25.00

-

9,384

-

-

-

(ประเทศไทย) จำ�กัด

การแจกสินค้าตัวอย่างและสาธิตการใช้สินค้า
เพื่อส่งเสริมการขาย

บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำ�กัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำ�นักงาน
และที่ทำ�งานชั่วคราว รวมถึงพื้นที่
ภายในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

VGI Global Media (Malaysia)
Sdn Bhd
VGI MACO (Singapore)
Private Limited
บริษัท เนทีฟ อีทส์ จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

32,948,392 32,457,851 38,453,712 35,980,924
(115,799)

(115,799) (5,111,466)

-

32,832,593 32,342,052 33,342,246 35,980,924
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18.1.1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”)

เงินลงทุนในกองทุนฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย/ราคาทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
บวก (หัก) : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
				 กำ�ไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิตาม
					 สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ
				 ส่วนแบ่งกำ�ไรสะสม
				 รายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
				 เงินปันผลรับสะสม
				 เงินคืนทุนสะสม
สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

2564

2563

2564

2563

20,833,200
-

20,833,200
-

20,833,200
(3,591,174)

20,833,200
-

6,748,791
10,430,375
(4,267,256)
(8,375,718)
(2,137,332)
9,734,478

6,748,791
9,750,888
(3,822,389)
(8,375,718)
(1,386,951)
10,250,239

(2,137,332)
15,104,694

(1,386,951)
19,446,249

18.1.2 บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“ยูซิตี้”)

เงินลงทุนในยูซิตี้ตามวิธีส่วนได้เสีย/ราคาทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

2564
ราคาทุน
บวก (หัก) : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
				 กำ�ไรจากการแลกหุ้นตามสัดส่วน
					 การลงทุนของบริษัทฯ รอตัดบัญชี
				 กำ�ไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยรอตัดบัญชี
				 ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม
				 รายการปรับปรุงจากการนำ�มาตรฐานการรายงาน
					 ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
				 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
					 - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
							 ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
					 - ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
							 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
					 - ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
				 รายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
สุทธิ

2563

2564

2563

14,417,121
-

14,417,121
-

14,417,121
(1,263,000)

14,417,121
-

(1,814,947)
(1,170,821)
(2,812,181)

(1,814,947)
(1,170,821)
(454,178)

-

-

(82,823)

-

-

-

(120,283)

(193,706)

-

-

10,897
18,232
996,996
9,442,191

(19,167)
5,515
736,802
11,506,619

13,154,121

14,417,121

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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18.1.3 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“เคอรี่”)

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 เคอรีไ่ ด้เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (Initial Public
Offering: IPO) โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 28 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 8,400 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของเคอรี่
จำ�นวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำ�การซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่
24 ธันวาคม 2563 ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในเคอรี่ลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 19.03 ของหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของเคอรี่ กลุ่มบริษัทบันทึกกำ�ไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมจำ�นวน
513 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ภายใต้ “ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีปัจจุบัน
ต่อมาในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ซื้อและขายหุ้นสามัญของเคอรี่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน
59 ล้านหุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 3,076 ล้านบาท และจำ�นวน 38 ล้านหุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 2,055 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในเคอรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.03 เป็นร้อยละ 20.28 ของหุ้น
ทีจ่ �ำ หน่ายแล้วทัง้ หมดของเคอรี่ กลุม่ บริษทั ได้บนั ทึกกำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจำ�นวน 678 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 85 ล้านบาท) ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีปัจจุบัน
18.1.4 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน) (“มาสเตอร์ แอด”)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มาสเตอร์ แอด ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 1,080 ล้านหุ้น ให้แก่
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในมาสเตอร์ แอด ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 52.12 เป็นร้อยละ 41.16 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของมาสเตอร์ แอด และทำ�ให้กลุ่มบริษัท
สูญเสียการควบคุมและไม่สามารถสั่งการกิจกรรมที่สำ�คัญของมาสเตอร์ แอด ได้อีกต่อไป กลุ่มบริษัทจึงเปลี่ยน
การจัดประเภทเงินลงทุนในมาสเตอร์ แอด จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมนับแต่วันที่ 30 มกราคม 2563
และบันทึกกำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจำ�นวน 1,127 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
กลุม่ บริษทั เสร็จสิน้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ มูลค่าของสินทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของมาสเตอร์ แอด ณ วันที่เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนมีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

มาสเตอร์ แอด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินสำ�รองผลประโยชน์ระยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทร่วม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

2,024,983
20,000
965,501
79,303
308,482
38,676
1,950,000
180,774
171,995
879,046
669,600
24,348
99,613
(745,000)
(1,566,789)
(121,486)
(691,762)
(27,471)
(273,250)
(113,385)
(53,308)
(148,554)
(30,170)
(189,471)
3,451,675
41.16
1,420,709

VGIM
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

2,024,983
20,000
965,501
79,303
308,482
38,676
1,950,000
180,385
62,595
879,046
642,200
893,136
24,348
99,613
(745,000)
(1,566,789)
(121,486)
(691,762)
(27,471)
(273,250)
(113,385)
(53,308)
(129,200)
(30,170)

3,890
313,170
2,920
183,117
98,373
150,335
53,833
5,897
(144,348)
(485,944)
(40,338)
(36,056)
(2,100)

3,890
313,170
2,920
183,117
98,373
150,335
53,833
5,897
(144,348)
(485,944)
(40,338)
(36,056)
(2,100)

(298,800)
4,117,647

12,423
115,172
25.00

12,423
115,172

28,793
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทแยกแสดงผลการดำ�เนินงานของมาสเตอร์ แอด อยู่ภายใต้ “กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก”
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563

รายได้
รายได้จากการบริการและการขาย
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการบริการและการขาย
ต้นทุนให้บริการรับเหมา
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากกิจกรรมการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
รวมกำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

1,132,188
809,330
77,246
2,018,764
570,648
513,709
314,798
622,334
2,021,489
(2,725)
(87,115)
(12,807)
(102,647)
(32,687)
(135,334)
1,126,718
991,384

ข้อมูลกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(279,809)
(266,211)
514,727

กำ�ไรต่อหุ้นของการดำ�เนินงานที่ยกเลิกสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

0.065
0.064
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18.1.5 บริษท
ั อูต
่ ะเภา อินเตอร์เนชัน
่ แนล เอวิเอชัน
่ จำ�กัด (“อูต
่ ะเภา”)

เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2563 อูต่ ะเภาได้เรียกชำ�ระค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 เป็นจำ�นวนเงินรวม 1,181 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
18.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
บริษัทร่วม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์แอด จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (หมายเหตุ 18.1.3)
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด
บริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำ�กัด
บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำ�กัด
Puncak Berlian Sdn Bhd
Meru Utama Sdn Bhd
Eyeballs Channel Sdn Bhd
PT AVABANINDO PEKASA
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
VGI MACO (Singapore) Private Limited
บริษัท เนทีฟ อีทส์ จำ�กัด
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 18.1.4)
รวม

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
2564

2563

234,621
(2,097,809)
(335,625)
765,004
(5,065)
(22,529)
3,826
1,000
1,818
(141,800)
(8,636)
(614)

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2564

2563

848,379
1,152,087
(11,398)
268,340
(911)
(9,874)
(46,084)
26,782
(193)
(49,471)
(15,648)
(3,738)
(18,258)
(15,460)
-

116,203
(12,001)
(5,863)
63
-

(76,110)
3,641
(277)
-

(1,605,809)
-

2,124,553
87,115

98,402
-

(72,746)
-

(1,605,809)

2,211,668

98,402

(72,746)
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18.3 เงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด
บริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำ�กัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

226,872
1,338
193
228,403

547,836
287,040
834,876

2563

1,338
1,338

547,836
547,836

18.4 เงินคืนทุนจากบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

2564

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
รวม

2563

750,381
750,381

1,022,370
1,022,370

18.5 การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน เพื่อให้
สินทรัพย์ดงั กล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทร่วม
รายละเอียดและข้อสมมติที่สำ�คัญในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
รวม

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(หน่วย: พันบาท)

อัตราการเติบโตระยะยาว
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลดก่อนภาษี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

รายได้ค่าโดยสาร
(ล้านบาทต่อปี)

3,591,174
1,263,000
257,293
5,111,467

0.50 - 3.40
0.00 - 3.00

5.75
5.80 - 10.28
8.33 - 13.40

4,115 - 12,528
-
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บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำ�คัญซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง (เพิ่มขึ้น) แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

อัตราการเติบโต (ลดลงร้อยละ 1)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)
รายได้ค่าโดยสาร (ลดลงร้อยละ 1)

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด
จำ�กัด (มหาชน)

(996)
(1,401)
-

(104)
(120)
-

(670)
(207)

(หน่วย: ล้านบาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

อัตราการเติบโต (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (ลดลงร้อยละ 1)
รายได้ค่าโดยสาร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด
จำ�กัด (มหาชน)

1,657
2,226
-

144
156
-

716
203

18.6 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่ายุติธรรมตามราคาเสนอซื้อล่าสุดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

10,320
3,165
1,626
18,350

15,721
3,779
1,219
-

10,320
3,165
576
2,011

15,721
3,779
427
-
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18.7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ

สรุปรายการฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
ในสินทรัพย์ - สุทธิ
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุนสะสม
การตีราคาสินทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับเป็นมูลค่ายุติธรรม
ค่าความนิยม
ตัดรายการระหว่างกันตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของบริษัทร่วม

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

2564

2563

2564

45,479
(158)

53,450
(42)

45,321
33.33

53,408
33.33

(115)
23,581
37.87

15,106

17,801

5,645

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(มหาชน)
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2563

2564

2563

2564

2563

2,048
3,782
(2,862)
(1,313)

3,398
3,238
(3,426)
(208)

10,521
7,511
(3,563)
(3,352)

3,168
3,077
(2,739)
(955)

(118)
29,720
37.87

397
2,052
41.16

(101)
2,901
41.16

11,117
20.28

2,551
23.00

8,930

11,255

844

1,194

2,255

587

3,021

-

-

-

-

-

-

(11,017)

(10,572)

(11)
2,377
(1,854)

(11)
2,377
(2,114)

195
1,857
(5)

220
1,857
(1)

359
5,791
-

320
5,266
-

9,734

10,250

9,442

11,507

2,891

3,269

8,405

6,173

8,284
7,154
45,841 48,092
(4,143) (10,772)
(26,286) (14,636)

หมายเหตุ : สินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทแสดงอยู่ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
2564

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ปรับปรุงค่าตัดจำ�หน่ายการตีราคา
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับ
เป็นมูลค่ายุติธรรม
ปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย

2563

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(มหาชน)
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2,113
2,037
2,037

4,819
4,730
4,730

4,234
(6,153)
231
(5,922)

10,676
1,299
(204)
1,095

2,104
(746)
(29)
(775)

417
(24)
9
(15)

18,291
1,335
(26)
1,309

19,858
1,384
(19)
1,365

(1,336)

(2,185)

687

1,746

(58)
-

(5)
-

(232)
-

(232)
-

268

19.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)

ตราสารที่จะถือจนครบกำ�หนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ(1)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ในต่างประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
			 ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนในต่างประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
(1)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2563

1,494,483
1,523,082
133,665
3,151,230

1,523,082
133,665
1,656,747

12,935,909
3,500,948
454,466
16,891,323
(5,045,611)
(579,745)
11,265,967

8,035,403
1,718,568
9,753,971
(2,188,178)
(579,745)
6,986,048

120,575
3,648,896
3,769,471
(308,616)
3,460,855
17,878,052

120,575
3,493,172
3,613,747
(308,616)
3,305,131
11,947,926

ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ

20.

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ต้นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนโครงการ
ยอดคงเหลือปลายปี
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)

2564

2563

30,268,891
11,211,398
1,055,486
42,535,775
4.61

17,897,671
11,858,476
512,744
30,268,891
4.25

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าออกแบบและก่อสร้างงานโยธาบางส่วน (ส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้
“ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”) และจัดหาระบบรถไฟฟ้า และเครื่องกล
และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 1.2.3
21.

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 เมษายน 2562
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 เมษายน 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 มีนาคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 มีนาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจำ�หน่ายซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการบริการ
2563
2564

2,371,456
2,371,456
2,371,456
356,216
145,004
501,220
78,608
579,828
1,870,236
1,791,628
145,004
78,608

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา เป็นต้นทุนสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าโฆษณาที่ถูกปันส่วนออกจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(ซึ่งก่อให้เกิดทั้งรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าโฆษณาให้กับบริษัทย่อย) ที่ถูกตัดออกจากบัญชี เนื่องจากสิทธิ
ในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตถูกขายให้กับกองทุนฯ
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22.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดินรอการ
ขาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

อาคาร
ให้เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและอาคาร
สำ�นักงาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

ที่ดิน
รอการขาย

รวม

อาคาร
ให้เช่า

รวม

259,162
(444)
(49,512)
209,206

539,477
(261,908)
(40,925)
236,644

5,783,031
5,783,031

6,581,670
(262,352)
(90,437)
6,228,881

89,699
(30,240)
59,459

388,170
(256,621)
(21,915)
109,634

477,869
(256,621)
(52,155)
169,093

5,003,538
(110)
(52,740)
4,950,688

537,201
(238,202)
(30,147)
268,852

-

5,540,739
(238,312)
(82,887)
5,219,540

848,508
(33,468)
815,040

382,977
(236,000)
(30,147)
116,830

1,231,485
(236,000)
(63,615)
931,870

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ราคาทุน
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16.4)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 16.8)
โอนออก
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

5,219,540
613,214
5,194,140

1,194,316
4,134,342
-

931,870
16,659
-

800,761
146,397
-

(518,852)
(4,087,199)
(160,651)
(19,502)
(11,809)
-

(16,920)
(92,198)

(571,550)
(91,049)
(100,752)
(16,085)
-

(15,288)
-

6,228,881

5,219,540

169,093

931,870

271

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินรอการขาย
อาคารให้เช่า
ที่ดินและอาคารสำ�นักงานระหว่างก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

683,640
245,494
5,898,895

7,134,700
270,687
-

197,800
109,800
-

3,036,072
121,100
-

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้
• ที่ดิน ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)
• อาคารให้เช่า ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) และวิธพี จิ ารณา
จากรายได้ (Income Approach)
• ที่ดินและอาคารสำ�นักงานระหว่างก่อสร้าง ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตามตลาด
(Market Approach) และต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost)
ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโต
ระยะยาว
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสามแปลงกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้ง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 19 เป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น
156 ล้านบาท (จัดประเภทอยู่ในหัวข้อ “ตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”
ภายใต้ “สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน) บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการโอนที่ดินสองแปลง
ให้แก่บริษัทดังกล่าวพร้อมทั้งได้จดทะเบียนให้บริษัทฯ เป็นผู้ทรงบุริมสิทธิในมูลหนี้จากการขายที่ดิน เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2563 ซี่งบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 2,717 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดรับในวันโอนที่ดิน
จำ�นวน 815 ล้านบาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำ�ระเป็นสองงวดภายในเดือนธันวาคม 2566 ลูกหนี้ส่วนที่เหลือดังกล่าว
(สุทธิจากรายได้ทางการเงินรอการรับรู้) ได้แสดงไว้ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
และเพื่อเป็นหลักประกันในการชำ�ระหนี้ หุ้นของบริษัทดังกล่าวได้ถูกจำ�นำ�ไว้กับบริษัทฯ
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

บริษัทฯ รับรู้กำ�ไรจากการขายที่ดินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาขายที่ดิน
- เงินสด
- ลูกหนี้
หัก:

รายได้ทางการเงินรอการรับรู้

หัก: ต้นทุนที่ดิน
		 ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

815
1,902
2,717
(98)
2,619
(517)
(123)
1,979

815
1,902
2,717
(98)
2,619
(570)
(123)
1,926

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำ�เนินการโอนที่ดินแปลงสุดท้ายในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทน
เป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 602 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดรับในวันทีโ่ อนทีด่ นิ จำ�นวน 181 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ แบ่งชำ�ระเงิน
สองงวดภายในเดือนธันวาคม 2566 ดังนัน้ บริษทั ฯ ได้แยกแสดงทีด่ นิ ดังกล่าวจำ�นวน 91 ล้านบาทเป็นรายการต่างหาก
ภายใต้หวั ข้อ “สินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
23.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ
(ราคาที่ตีใหม่) ส่วนปรับปรุง

ราคาทุน
1 เมษายน 2562
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 มีนาคม 2563
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2564

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร และเครื่องใช้
และอุปกรณ์
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
และสินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

74,036
-

1,332,776
13,303
(26,338)
91,647
119,071

674,961
299
-

3,334,109
21,188
(92,112)
676,213
-

787,707
33,696
(39,937)
18,026
4,312

189,550
14,996
(8,155)
(324)
5,157

358,465
511,044
(14,546)
(725,480)
2,922

6,751,604
594,526
(181,088)
60,082
131,462

(18,538)
55,498

(227,431)
1,509
1,304,537

- (1,330,717)
882
675,260 2,609,563

(119,477)
2,473
686,800

(19,614)
181,610

(68,133)
1,762
66,034

(1,783,910)
6,626
5,579,302

55,498

35,306
(4,839)
122,826
1,457,830

393
675,653

59,926
(18,600)
11,930
740,056

(21,381)
594
(3,996)
71
156,898

426,579
(58,222)
(350,975)
83,416

(21,381)
551,378
(85,884)
157,786
6,270
6,187,471

28,580
(227)
373,934
6,270
3,018,120
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ
(ราคาที่ตีใหม่) ส่วนปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 เมษายน 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
โอนออก
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 มีนาคม 2563
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2564
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
1 เมษายน 2562
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 เมษายน 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจาก
บริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
31 มีนาคม 2563
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
31 มีนาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร และเครื่องใช้
และอุปกรณ์
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
และสินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

-

453,069
87,011
(16,613)
(2,130)
46,034

313,324
9,396
-

1,827,283
376,252
(75,652)
(1,402)
-

624,132
63,650
(31,758)
(1,526)
2,416

139,794
16,047
(7,388)
1,418

-

3,357,602
552,356
(131,411)
(5,058)
49,868

-

(115,108)
1,115
453,378

322,720

(630,702)
2
1,495,781

(92,339)
3,048
567,623

(9,940)
(105)
139,826

-

(848,089)
4,060
2,979,328

-

57,467
(4,467)
506,378

9,645
332,365

276,660
(105)
(2,608)
4,646
1,774,374

9,526
(17,738)
(4,196)
555,215

(8,126)
9,498
(3,996)
36
137,238

-

(8,126)
362,796
(26,306)
(6,768)
4,646
3,305,570

2,323,100

-

-

-

-

-

-

2,323,100

(52,240)
2,270,860
2,270,860

-

-

-

-

-

-

(52,240)
2,270,860
2,270,860

-

12,405
-

208,426
-

15,996
66,503

-

-

4,228
(4,228)

241,055
62,275

-

12,405
8,541
20,946

208,426
208,426

(56,772)
25,727
4,523
30,250

1,228
1,228

-

-

(56,772)
246,558
14,292
260,850

2,326,358
2,326,358

838,754
930,506

144,114
134,862

1,088,055
1,213,496

119,177
183,613

41,784
19,660

66,034
83,416

4,624,276
4,891,911

274

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ
(ราคาที่ตีใหม่) ส่วนปรับปรุง

ราคาทุน
1 เมษายน 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 เมษายน 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2564
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
1 เมษายน 2562
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 เมษายน 2562
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร และเครื่องใช้
และอุปกรณ์
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
และสินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

55,498
55,498
55,498

1,182,336
5,440
4,569
(4,902)
1,187,443
763
110,312
(4,592)
1,293,926

674,961
299
675,260
393
675,653

70,589
9,961
80,550
2,378
82,928

167,003
6,617
1,372
(1,457)
173,535
29,562
(4,647)
(1,349)
197,101

139,850
1,814
141,664
53
71
(3,335)
138,453

4,083
13,148
(7,134)
10,097
7,033
(2,122)
(3,568)
11,440

2,294,320
37,279
(1,193)
(6,359)
2,324,047
40,182
103,614
(12,844)
2,454,999

-

370,031
53,904
(4,902)
419,033
58,389
(4,254)
473,168

313,324
9,396
322,720
9,645
332,365

44,940
7,255
52,195
8,658
60,853

120,438
16,045
(1,453)
135,030
14,750
(1,349)
(4,196)
144,235

106,376
8,682
115,058
8,829
(3,335)
36
120,588

-

955,109
95,282
(6,355)
1,044,036
100,271
(8,938)
(4,160)
1,131,209

2,270,860
2,270,860
2,270,860

-

-

-

-

-

-

2,270,860
2,270,860
2,270,860

-

12,405
12,405
12,405

208,426
208,426
208,426

-

-

-

-

220,831
220,831
220,831

2,326,358
2,326,358

756,005
808,353

144,114
134,862

28,355
22,075

38,505
52,866

26,606
17,865

10,097
11,440

3,330,040
3,373,819

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี ซึ่งถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

317
46
363

497
55
552

84
16
100

83
12
95
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บริษัทฯ ได้นำ�ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำ�นวน 2,979
ล้านบาท (2563: 3,034 ล้านบาท) ไปจดจำ�นองเพื่อวงเงินการค้ำ�ประกันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำ นวนเงินประมาณ 1,775 ล้านบาท
(2563: 1,495 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำ�นวน 467 ล้านบาท (2563: 457 ล้านบาท))
24.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ
ราคาทุน
1 เมษายน 2562
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1 เมษายน 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
โอนเข้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 มีนาคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 มีนาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

995,566
(95,123)
162,226
(1,050,871)
2,539
14,337
14,337

792,069
47,472
(348)
896
(20,537)
(46)
62,852
882,358
69,451
(281)
147,882
1,099,410

167,281
133,517
(447)
(60,698)
239,653
163,486
(1,734)
(153,839)
247,566

1,954,916
180,989
(95,918)
163,122
(1,071,408)
2,493
2,154
1,136,348
232,937
(2,015)
(5,957)
1,361,313

174,731
139,219
(51,779)
(247,873)
39
14,337
14,337

456,450
104,602
(758)
829
(16,909)
214
(22)
544,406
72,326
(270)
616,462

-

631,181
243,821
(52,537)
829
(264,782)
214
17
558,743
72,326
(270)
630,799

-

337,952
482,948

239,653
247,566

577,605
730,514
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

12,187

12,211

24,398

ซื้อเพิ่ม

247

-

247

โอนเข้า

176

-

176

12,610

12,211

24,821

1,901

907

2,808

-

(1,122)

(1,122)

โอนเข้า (ออก)

12,078

(11,900)

178

31 มีนาคม 2564

26,589

96

26,685

1 เมษายน 2562

9,821

-

9,821

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

1,964

-

1,964

11,785

-

11,785

1,213

-

1,213

12,998

-

12,998

31 มีนาคม 2563

825

12,211

13,036

31 มีนาคม 2564

13,591

96

13,687

ราคาทุน
1 เมษายน 2562

31 มีนาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำ�หน่าย

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

31 มีนาคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 มีนาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี ซึ่งถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

ต้นทุนการบริการ

30

47

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

42

197

1

2

รวม

73

244

1

2
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25.

ค่าความนิยม

กลุม่ บริษทั ปันส่วนค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด เพือ่ ทดสอบการด้อยค่า
ประจำ�ปี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท แรบบิท แคร์ จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จํากัด”)

2564

2563

78,656

78,656
157,631
236,287

157,631
236,287

รวม

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติ
จากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
สมมติฐานทีส่ �ำ คัญในการคำ�นวณมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ �ำ คัญ สรุปได้ดงั นี้
ส่วนงานโฆษณาในอาคาร

บริษัท แรบบิท แคร์ จํากัด

อัตราการเติบโตในระยะยาว

3.00%

อัตราคิดลดก่อนภาษี

14.83%

3.00%
10.00 - 11.17%

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาดอัตราเงินเฟ้อ
และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์นั้นๆ
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
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26.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,523,082
1,523,082

1,523,082
1,523,082

45,753
45,753

-

871,411
7,230,171
1,963,673
744,698
102,215
146,300

871,411
1,960,996
1,963,460
715,050
102,215
146,300

1,741,525
376,805

69,455
5,552

238,992
190,000

238,992
190,000

155,891
13,761,681

6,263,431

6,036
1,162,001
502,486
3,341,507
5,012,030
20,342,546

6,036
1,162,001
3,341,507
4,509,544
12,296,057

ตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (1)
ตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
		 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
		 กลุ่มธุรกิจบริการ
		 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
		 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
		 กลุ่มธุรกิจทรัพยากร
		 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
		 กลุ่มธุรกิจการเงิน
		 กลุ่มธุรกิจบริการ
ตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
		 กลุ่มธุรกิจบริการ
		 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
		 กลุ่มธุรกิจบริการ
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ที่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
รวม
(1)

ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
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ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

66,496
65,213
162,625
16,088
35
310,457

19,520
4,331
162,625
16,088
35
202,599

150
6,010
58,661
64,821
375,278

150
6,010
6,160
208,759

ตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
		 กลุ่มธุรกิจการเงิน
		 กลุ่มธุรกิจบริการ
		 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
		 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
		 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ที่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนและรับรู้โอนปิดกำ�ไรจากเงินลงทุนที่รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำ�ไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม

ราคาขายเงินลงทุน
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรู้เข้ากำ�ไรสะสม

27.

10,451
484

งบการเงินเฉพาะกิจการ

9,460
89

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินคือ ตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอตั ราดอกเบีย้ ตามทีร่ ะบุในสัญญา ไม่มหี ลักประกัน และเงินกูย้ มื
ดังกล่าวมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม
ภายใต้สญ
ั ญากูเ้ งิน กลุม่ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตรา
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
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28.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
บวก: ออกตั๋วแลกเงิน
หัก: จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
บวก: ตัดจำ�หน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

12,760,567
50,360,000
(49,145,000)
160,778
(155,790)
13,980,555

ตั๋วแลกเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราตลาด ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันและจะครบกำ�หนดชำ�ระ
ภายในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564
29.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,301,030

2,608,860

-

-

เจ้าหนี้การค้า

1,252,585

1,964,528

3,724

8,438

37,725

72,136

43,211

47,612

422,171

367,820

15,371

6,603

-

457,072

-

125,194

32,465

68,459

32,443

34,323

3,002

254

36,974

716,155

557,227

474,293

315,404

237,791

38,623

51,190

34,633

84,508

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,760,277

1,424,967

67,911

106,474

เงินปันผลค้างจ่าย

399,254

358,844

160,479

143,522

5,804,359

7,848,423

710,150

1,510,620

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2564

2563
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30.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้

1

อัตราดอกเบี้ย

การชำ�ระคืน

งบการเงินรวม
2564

2563

600,000

700,000

558,988

700,000

-

39,000

22,549,000

9,294,000

16,396,000

15,209,500

6,000,000

-

46,103,988

25,942,500

(608,127)

(568,120)

สุทธิ

45,495,861

25,374,380

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(1,158,988)

(239,000)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

44,336,873

25,135,380

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่าง
ที่กำ�หนดในสัญญา

ชำ�ระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มชำ�ระงวดแรก
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

2

3

Zenginkyo Tokyo Interbank Offered Rate

ชำ�ระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภายใน

(ZTIBOR) บวกด้วยส่วนต่าง

เดือนมีนาคม 2564 และครบกำ�หนด

ที่กำ�หนดในสัญญา

ชำ�ระคืนภายในเดือนมีนาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ� (MLR)
ลบส่วนต่างที่กำ�หนดในสัญญา

ชำ�ระคืนเป็นรายเดือน โดยเริ่มชำ�ระงวดแรก
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
ภายในเดือนตุลาคม 2564

4

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่าง
ที่กำ�หนดในสัญญา

ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายปี จำ�นวน 15 งวด
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกเมื่อได้รับเงินสนับสนุน
งวดแรกจาก รฟม. และสามารถ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน
เดือนกรกฎาคม 2566

5

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่าง
ที่กำ�หนดในสัญญา

ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายปี จำ�นวน 15 งวด
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภายในเดือนมีนาคม
2566 และสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน
เดือนเมษายน 2566

6

อัตราคงที่ที่กำ�หนดในสัญญา

ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายครึ่งปีจำ�นวน 32 งวด
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2566
และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2581

รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจำ�นวน 44,945 ล้านบาท (2563: 24,503 ล้านบาท) มีหลักประกัน
เป็นการจำ�นำ�ใบหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอื่น
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ กลุม่ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนีส้ นิ
ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ การก่อหนีส้ นิ เพิม่ เติม การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำ�คัญ และการดำ�รงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นและความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาว กลุม่ บริษทั
ได้ทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 54.1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวน 44,135 ล้านบาท
และ 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563: 68,077 ล้านบาทและ 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
31.

หุ้นกู้ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

500,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
600,000
1,000,000
1,300,000
3,000,000
2,700,000
5,000,000
1,290,000
4,660,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,200,000
4,100,000
10,200,000
49,550,000
(37,204)
49,512,796
(3,199,629)
46,313,167

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

1,000,000
1,300,000
3,000,000
2,700,000
5,000,000
3,550,000
1,290,000
4,660,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,200,000
4,100,000
10,200,000
46,000,000
(36,131)
45,963,869
(5,048,579)
40,915,290

2564

2563

500,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
600,000
1,000,000
1,300,000
3,000,000
2,700,000
5,000,000
1,290,000
4,660,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
33,050,000
(29,285)
33,020,715
(999,912)
32,020,803

1,000,000
1,300,000
3,000,000
2,700,000
5,000,000
3,550,000
1,290,000
4,660,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
29,500,000
(26,058)
29,473,942
(5,048,579)
24,425,363
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กลุ่มบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่าที่ตราไว้
จำ�นวนหน่วย ต่อหน่วย (บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

วันออกตราสารหนี้

อายุของ
ตราสารหนี้

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

1,000

500,000,000

6 พฤศจิกายน 2563

2 ปี

6 พฤศจิกายน 2565

2.10

1,000

4,000,000,000

6 พฤศจิกายน 2563

3 ปี

6 พฤศจิกายน 2566

2.44

1,500,000

1,000

1,500,000,000

6 พฤศจิกายน 2563

5 ปี

6 พฤศจิกายน 2568

2.86

2,000,000

1,000

2,000,000,000

6 พฤศจิกายน 2563

7 ปี

6 พฤศจิกายน 2570

3.11

บริษัทฯ

600,000

1,000

600,000,000

6 พฤศจิกายน 2563

10 ปี

6 พฤศจิกายน 2573

3.41

บริษัทฯ

1,000,000

1,000

1,000,000,000

24 พฤษภาคม 2562

2 ปี

24 พฤษภาคม 2564

2.51

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2

บริษัทฯ

1,300,000

1,000

1,300,000,000

24 พฤษภาคม 2562

3 ปี

24 พฤษภาคม 2565

2.63

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3

บริษัทฯ

3,000,000

1,000

3,000,000,000

24 พฤษภาคม 2562

5 ปี

24 พฤษภาคม 2567

3.15

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4

บริษัทฯ

2,700,000

1,000

2,700,000,000

24 พฤษภาคม 2562

7 ปี

24 พฤษภาคม 2569

3.57

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5

บริษัทฯ

5,000,000

1,000

5,000,000,000

24 พฤษภาคม 2562

10 ปี

24 พฤษภาคม 2572

3.86

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1

บริษัทฯ

3,550,000

1,000

3,550,000,000

7 กันยายน 2561

2 ปี

7 กันยายน 2563

2.58

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2

บริษัทฯ

1,290,000

1,000

1,290,000,000

7 กันยายน 2561

5 ปี

7 กันยายน 2566

3.25

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3

บริษัทฯ

4,660,000

1,000

4,660,000,000

7 กันยายน 2561

10 ปี

7 กันยายน 2571

4.03

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1

บริษัทฯ

1,500,000

1,000

1,500,000,000

26 ธันวาคม 2560

3 ปี

26 ธันวาคม 2563

2.24

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2

บริษัทฯ

1,500,000

1,000

1,500,000,000

26 ธันวาคม 2560

5 ปี

26 ธันวาคม 2565

2.64

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3

บริษัทฯ

2,000,000

1,000

2,000,000,000

26 ธันวาคม 2560

10 ปี

26 ธันวาคม 2570

3.65

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4

บริษัทฯ

2,000,000

1,000

2,000,000,000

26 ธันวาคม 2560

12 ปี

26 ธันวาคม 2572

3.78

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1

บีทีเอสซี

5,500,000

1,000

5,500,000,000 10 พฤศจิกายน 2559

3 ปี

10 พฤศจิกายน 2562

2.46

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2

บีทีเอสซี

2,200,000

1,000

2,200,000,000 10 พฤศจิกายน 2559

5 ปี

10 พฤศจิกายน 2564

2.85

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3

บีทีเอสซี

4,100,000

1,000

4,100,000,000 10 พฤศจิกายน 2559

7 ปี

10 พฤศจิกายน 2566

3.30

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4

บีทีเอสซี

10,200,000

1,000

10,200,000,000 10 พฤศจิกายน 2559

10 ปี

10 พฤศจิกายน 2569

3.87

หุ้นกู้

ออกโดย

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1

บริษัทฯ

500,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2

บริษัทฯ

4,000,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3

บริษัทฯ

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4

บริษัทฯ

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1

(1)

(1)

บริษัทย่อยมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำ�นวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้ นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ภายใต้สญ
ั ญาหุน้ กู้ กลุม่ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
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32.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

สัญญาเช่า

32.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำ�สัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท สัญญาเช่ามีอายุอยู่ระหว่าง 1 - 30 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
		 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ
นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ตัดจำ�หน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
พื้นที่เชิงพาณิชย์ สำ�นักงาน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

-

-

-

-

-

-

342,587
(50,184)

164,535
49,497
-

444,145
102,314
-

516
471
-

89,006
51,994
(8,076)

1,040,789
204,276
(58,260)

(30,216)
(168,709)
93,478

(69,692)
144,340

(73,080)
473,379

(377)
610

(1,020)
(41,054)
90,851

(1,020)
(214,419)
(168,709)
802,657

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ
นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)
เพิ่มขึ้น
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สำ�นักงาน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

-

-

-

-

-

202,375
-

64,406
2,606

516
472

22,370
28,705

289,667
31,783

(26,424)
(168,709)
7,242

(18,059)
48,953

(378)
610

(1,019)
(13,105)
36,951

(1,019)
(57,966)
(168,709)
93,756
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2564

1,277,273
(185,667)
1,091,606
(199,494)
892,112

346,932
(44,692)
302,240
(54,305)
247,935

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

		 การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 54.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าทีส่ นิ ทรัพย์อา้ งอิงมูลค่าต่�ำ
ค่าเช่าผันแปร

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

214,419
33,126
11,317
10,926

57,966
8,833
4,882
-

ง) กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า
		 กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่าสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำ�นวน 548 ล้านบาท
ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ� และค่าเช่าผันแปร
ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นสำ�หรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า จำ�นวน 204 ล้านบาท
จ) อื่น ๆ
		 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุม่ บริษทั และบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ ได้ท�ำ สัญญาขายเหมาสิทธิสอื่ โฆษณา
กลางแจ้งประเภท Street Furniture โดยกลุ่มบริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนทั้งจำ�นวนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เพื่อให้ได้สิทธิสำ�หรับการใช้สื่อโฆษณาแต่เพียงผู้เดียว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

32.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุม่ บริษทั เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานสำ�หรับอาคาร และพืน้ ทีร่ า้ นค้าบนสถานีรถไฟฟ้าโดยมีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1 - 30 ปี
กลุ่มบริษัทมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

33.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

177,443
397,228
374,342

232,278
440,957
315,598

10,162
40,497
16,236

9,882
38,459
26,219

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
			 ประกันภัย
		 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
			 ด้านประชากรศาสตร์
		 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
		 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
รับโอนพนักงานจากบริษัทร่วม
โอนกลับ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

1,583,668
130,493
30,794

1,141,832
110,406
39,106

126,096
11,978
2,233

94,718
10,524
2,595

-

125,876

-

3,412

(51,298)
323
3,160
(895)
1,696,245

5,346
189,975
39,757
(15,276)
(53,308)
(46)
1,583,668

(6,728)
3,160
136,739

12,984
1,863
126,096
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทย่อยสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
พนักงานจากกองทุนฯ เนือ่ งจากกองทุนฯ จะรับผิดชอบผลประโยชน์ของพนักงานทีเ่ กษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือ
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ดังนัน้ บริษทั ย่อยจึงได้บนั ทึกรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการดังกล่าว
เป็นสินทรัพย์ เพื่อรอการชดเชยกับสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยจะปรับปรุงรายการดังกล่าวตามประมาณการสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวจำ�นวน 163 ล้านบาท (2563: 202 ล้านบาท) แสดงไว้อยู่ภายใต้ “สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม

ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

87
74

144
131

14

17

161

275

14

17

กลุม่ บริษทั คาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ 35 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2563: 35 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำ�นวน 8 ล้านบาท))
ณ วั น ที่ 31 มีน าคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่ วงน้ำ �หนั ก ในการจ่ ายชำ �ระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทประมาณ 18 ปี
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2.0
3.0 - 7.0

2.0
6.0 - 7.0

2564

2.0
6.0 - 7.0

2563

2.0
6.0 - 7.0
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ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ �ำ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(182)
205

216
(178)

(12)
14

15
(12)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

34.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(170)
191

202
(165)

(12)
13

14
(11)

ประมาณการหนี้สิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การบำ�รุงรักษาหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
ของโครงการรถไฟฟ้า
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใต้สัมปทานบริการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16.4)
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1,258,481
97,700
(44,875)
(274,740)
1,036,566
34,774
(9,060)
(316,232)
746,048

287,610
51,678
(5,715)
333,573
(21,316)
(35,923)
276,334

ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่จอดรถและ
ทางเชื่อม

รวม

271,443
2,344
(15,737)
258,050

1,546,091
149,378
(50,590)
(274,740)
1,370,139
271,443
37,118
(30,376)
(367,892)
1,280,432
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การบำ�รุงรักษาหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
ของโครงการรถไฟฟ้า
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใต้สัมปทานบริการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่จอดรถและ
ทางเชื่อม

รวม

998
745,050
746,048

276,334
276,334

258,050
258,050

998
1,279,434
1,280,432

95,464
941,102
1,036,566

333,573
333,573

-

95,464
1,274,675
1,370,139

ภาษีธุรกิจเฉพาะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”)
บริษัทย่อย (บีทีเอสซี) รับรู้ประมาณการหนี้สินสำ�หรับภาษีธุรกิจเฉพาะในอนาคตของกองทุนฯ ตามอายุคงเหลือของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจากตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทย่อย
จะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีดังกล่าวแทนกองทุนฯ บริษัทย่อยใช้สมมติฐานในการคำ�นวณประมาณการหนี้สินสำ�หรับภาษี
ธุรกิจเฉพาะโดยอิงจากประมาณการรายได้ในอนาคตของผู้ประเมินราคาอิสระกับการตัดจำ�หน่ายมูลค่าเงินลงทุน
ในสิทธิในการรับค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักของกองทุนฯ และคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ในระหว่างปี บริษัทย่อย
บันทึกโอนกลับประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน 316 ล้านบาท โดยแสดงอยูใ่ นรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีปัจจุบัน
การบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ
บริษทั ย่อย (บีทเี อสซี) ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ จากภาระผูกพันตามสัญญาในการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสม
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ในระหว่างปี บริษทั ย่อยได้บนั ทึกโอนกลับประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน 36 ล้านบาท
โดยแสดงอยู่ในรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีปัจจุบัน
ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถและทางเชื่อม
บริษัทย่อย (หมอชิตแลนด์) ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันตามข้อตกลงในการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
และทางเชือ่ มกับธนาคารแห่งหนึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ย่อยเชือ่ ว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบัน
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หนี้สินทางการเงินอื่น
(หน่วย: พันบาท)

31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

76,165
11,547
62,608
150,320

49,461
49,461

57,285
57,285
207,605

49,461

25,916
25,916

-

43,567
3,662,293
3,705,860
3,731,776

-
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36.

ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ลดทุนระหว่างปี
เพิ่มทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลดทุนระหว่างปี(1)
เพิ่มทุนระหว่างปี(2)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

จำ�นวนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

(หุ้น)

(บาท)

18,169,008,544
(4,976,051,975)
2,461,640,729
15,654,597,298
(1,143,695,262)
1,122,360,661
15,633,262,697

72,676,034,176
(19,904,207,900)
9,846,562,916
62,618,389,192
(4,574,781,048)
4,489,442,644
62,533,050,788

วันที่จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์

24 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563

(1)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่าย
ซึ่งเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General
Mandate) ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (2) หุน้ ทีจ่ ดั สรรไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W4
ซึ่งหมดอายุแล้ว และ (3) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W5

(2)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
(1) การปรับสิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จำ�นวนไม่เกิน 22,360,661 หุ้น และ (2) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) จำ�นวนไม่เกิน 1,100 ล้านหุ้น

หุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-W4
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WC
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-W5 (หมายเหตุ 37)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WC (หมายเหตุ 37)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WD (หมายเหตุ 37)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

จำ�นวนหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

11,845,369,480

47,381,477,920

1,876,496,867

1,300,146,577

5,200,586,308

8,381,806,506

8,780,024
13,154,296,081

35,120,096
52,617,184,324

66,109,495
10,324,412,868

221,784

887,136

2,198,623

2,975,171

11,900,684

22,403,038

3,638,110
13,161,131,146

14,552,440
52,644,524,584

21,816,654
10,370,831,183
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37.

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ

อายุใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ

BTS- W5(1)

17 กุมภาพันธ์ 2563

1 ปี

BTS-WC(2)

30 พฤษภาคม 2559

5 ปี

BTS-WD(2)

26 กุมภาพันธ์ 2561

5 ปี

วันที่ใช้สิทธิ

วันทำ�การสุดท้ายของทุกไตรมาส
หลังจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของทุกไตรมาส
หลังจากครบ 2 ถึง 4 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของทุกไตรมาส

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ต่อหุ้นสามัญ)

13.865

1:01

10.19

1:1

8.53

1:1

12.81

1:1

หลังจากครบ 2 ถึง 4 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

BTS-WE

(2)

20 กุมภาพันธ์ 2563

5 ปี

วันทำ�การสุดท้ายของทุกไตรมาส
หลังจากครบ 2 ถึง 4 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

(1)

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายของ BTS-W5 ได้ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

(2)

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของ BTS-WC BTS-WD และ BTS-WE เท่ากับ 1.34 1.47 และ
2.41 บาทต่อหน่วย ตามลำ�ดับ ซึ่งคำ�นวณโดยใช้แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาสิทธิใช้ตามแบบจำ�ลองของ Black-Scholes-Merton

การเคลื่อนไหวของใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญมีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ออกในระหว่างปี
ใช้สิทธิในระหว่างปี
หมดอายุในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ใช้สิทธิในระหว่างปี
หมดอายุในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

BTS-W4
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-W5
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-WC
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-WD
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-WE
จำ�นวน (หน่วย)

1,266,909,369
-

1,319,569,451

15,794,334
-

(1,244,987,710)
(21,921,659)
-

(52,980)
1,319,516,471
(220,384)
(1,319,296,087)
-

(8,574,358)
7,219,976
(2,975,171)
4,244,805

16,000,000
(287,060)
15,712,940
(3,351,050)

18,000,000
18,000,000
-

12,361,890

18,000,000

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

38.
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ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บัญชีส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ประกอบด้วย
ก) ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ของบริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ณ วันซื้อกิจการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข) ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่จ่ายจากการซื้อเงินลงทุนกับต้นทุนของเงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
39.

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

กลุม่ บริษทั บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
บัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ประกอบด้วย
ก) ส่ ว นต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ จ่ า ยหรื อ ได้ รั บ จากการเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย
กับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิต ามบัญชีของบริษัทย่อย
ณ วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมนั้น
ข) สิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จากการขายใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ถู ก พิ จ ารณาว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยโดยทีไ่ ม่ได้ท�ำ ให้บริษทั ฯ สูญเสียอำ�นาจในการควบคุม
40.

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึ่งไม่สามารถนำ�มาหักกับขาดทุนสะสมและ
ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
41.

สำ�รองตามกฎหมายและกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

41.1 สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

41.2 กำ�ไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

กำ�ไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรรที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้บริษัทร่วมและรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
- ตั้งพักกำ�ไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่ BTSGIF
- ตั้งพักกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนและการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยให้ยูซิตี้
- รายการปรับปรุงกำ�ไรที่ตั้งพักตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในยูซิตี้และ BTSGIF
- รายการปรับปรุงตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในยูซิตี้และ BTSGIF
สุทธิ
รายการตัดกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในวีจีไอแต่ไม่สูญเสียการควบคุม
รายการเงินปันผลรับจากกำ�ไรสะสม ณ วันซื้อกิจการของบีทีเอสซี ซึ่งไม่รับรู้เข้างบการเงินรวม
กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทและรายการอื่นๆ
ขาดทุนสะสมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม

42.

6,717
(6,749)
(2,986)
3,434
(6,703)
(13,004)
(6,489)
(5,911)
1,127
5,111
1,569
(10,880)

รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

42.1 การจำ�แนกรายได้

รายได้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริการเดินรถ
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าบริการด้านดิจิทัล
รายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้จากการขาย
รวมรายได้จากการบริการและการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

5,372,063
1,249,386
639,123
115,873
421,139
130,541

3,789,752
2,401,286
612,937
273,197
513,434
94,263

115,915
47,851
-

273,341
48,987
38,440

7,928,125

7,684,869

163,766

360,768
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(หน่วย: พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2564

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบการเดินรถ
และก่อสร้าง และจัดหารถไฟฟ้า
รายได้จากการรับเหมางานวางและเชื่อมโยงระบบ
รวมรายได้จากการรับเหมา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

26,741,281
47,195

27,112,077
150,733

-

-

26,788,476

27,262,810

-

-

42.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา (สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สิน
ที่เกิดจากสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

239,656

154,501

2564

2563

10,596

16,643

42.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำ�หรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีร ายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำ�หรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
(หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า ดังนี้
ก) บริษัทย่อยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13
ข) บริษัทย่อยคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำ�หรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของ
สัญญาที่ทำ�กับลูกค้า จำ�นวน 1,248 ล้านบาท (2563: 1,767 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทย่อยคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระ
ที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 8 ปี
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43.

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

กำ�ไร (ขาดทุน) จากตราสารทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
กำ�ไร (ขาดทุน) จากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน/เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำ�ไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
รวม

44.

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

935,327
-

(93,724)
(307,032)
332,975

805,743
-

(99,557)
(307,032)
284,127

137,295
(225,000)
847,622

(278,038)
(345,819)

26,937
832,680

(122,462)

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
- สัญญาตามข้อตกลงสัมปทานบริการ/สัญญาซื้อขาย
		 พร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
- สถาบันการเงิน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ดอกเบีย้ จากตราสารหนีท้ ว่ี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
รวม

45.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

2,680,352
64,687
281,303
51,218

1,920,434
126,066
349,152
51,528

22,056
413,157
51,212

66,070
426,513
50,422

54,001
4,627
3,136,188

156,423
2,603,603

4,622
4,627
495,674

543,005

ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายของประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

2,145,592
33,126
34,488
291,726
4,382
2,509,314

2,103,759
454
97,701
40,705
2,115
2,244,734

1,389,709
8,833
1,398,542

1,513,803
454
1,514,257
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46.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

2563

2,215,166

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

2,729,908

344,859

381,755

811,257

696,515

175,536

112,928

ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารโครงการและค่าบริการทางวิชาชีพ

502,503

475,446

334,002

284,714

ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา

488,975

447,275

25,923

17,942

ค่าสาธารณูปโภค

372,064

307,816

21,049

23,059

42,666

89,384

-

-

24,359,567

24,907,659

-

-

(8,703)

64,549

(2,286)

6,607

ค่าการตลาดและส่งเสริมการขาย

231,687

259,596

18,804

117,752

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

194,811

292,133

5,272,976

-

-

345,819

-

122,462

(352,155)

(223,062)

-

-

9,510

84,242

-

-

(56,213)

181,162

(3,424)

(6,280)

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

-

378,048

-

-

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย

-

272,868

-

-

ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารโครงการและค่าบริการทางวิชาชีพ

-

86,692

-

-

ค่างานการให้บริการรับเหมางานวางและเชื่อมโยงระบบ

-

762,927

-

-

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานอื่น

-

168,022

-

-

ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน

-

26,991

-

-

ค่าการตลาดและส่งเสริมการขาย

-

75,408

-

-

การดำ�เนินงานต่อเนื่อง:
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
ค่างานการให้บริการรับเหมา
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน (โอนกลับ)

ขาดทุนจากตราสารทางการเงิน
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนจากผลเสียหายจากคดีความ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก:
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี(1)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

1,564,264

1,576,888

118,615

510,820

362,776
1,927,040

(67,227)
1,509,661(2)

223,100
341,715

10,153
520,973

(1)

ในทางภาษี การขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตให้กับกองทุนฯ ของบริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ก)
ถือเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ดังนั้น บีทีเอสซียังคงคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินดัง
กล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร

(2)

1,477 ล้านบาท อยู่ภายใต้การดำ�เนินงานต่อเนื่องและ 33 ล้านบาท อยู่ภายใต้การดำ�เนินงานที่ยกเลิก

จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำ�ไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการป้องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
ในต้นทุนป้องกันความเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

24,907

-

-

-

1,464,515

(911,261)

650,254

(363,248)

-

(69,193)

-

(2,969)

11,793

41,922

-

-

(17)

-

-

-

(3,771)
1,497,427

(938,532)

650,254

(366,217)
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รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
กำ�ไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำ�ไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

7,286,447
7,286,447
1,457,289

9,303,584
1,024,070
10,327,654
2,065,531

1,068,821
1,068,821
213,764

5,700,294
5,700,294
1,140,059

122,387
8,677
(70,866)
373,702
109,692
(73,841)
1,927,040

137,523
105,297
(246,382)
(225,343)
(324,250)
(7,800)
5,085
1,509,661

1,054,613
6,446
(1,046,421)
114,357
(1,064)
341,715

61,406
29,217
(707,126)
(2,583)
520,973

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริษัทคือร้อยละ 20 (2563: ร้อยละ 16.5 ถึง 24)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญาแลกเปลี่ยน
		 เงินตราต่างประเทศ
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนทางภาษี
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ค่าอากรแสตมป์จ่ายล่วงหน้า
รายการที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคต
รายการภายใต้สัญญาสัมปทาน
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ
โดยแสดงเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

37,319
109,173
4,245
-

36,489
115,174
115,949
1,047,953

1,469
2,827
-

1,396
3,095
115,949
442,697

6,431
331,808
16,257
10,266
48,912
564,411

31,523
319,441
25,783
1,692,317

6,431
25,637
1,595
18,495
56,454

25,039
23,473
6,143
617,792

538,493
454,172
53,396
1,535,830
862,752
74,409
3,519,052
(2,954,641)

454,172
55,902
1,585,100
604,549
85,402
(2,875,125)
(1,092,808)

345,111
454,172
65,387
864,670
(808,216)

454,172
64,628
518,800
98,992

117,966
(3,072,607)
(2,954,641)

1,142,573
(2,235,381)
(1,092,808)

(808,216)
(808,216)

553,164
(454,172)
98,992

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่ บริษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้จ�ำ นวน
10,841 ล้านบาท (2563: 2,061 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำ�นวนเงิน 1,087 ล้านบาท (2563: 870 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอย
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้รับรู้
เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำ�นวน 940 ล้านบาท (2563: 702 ล้านบาท)
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48.

กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยผลรวมของจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปีกบั จำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักของหุน้ สามัญ
ที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็น
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดการคำ�นวณดังนี้
งบการเงินรวม
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้น

2564

2563

2564

2563

2564

2563

พันบาท

พันบาท

พันหุ้น

พันหุ้น

บาท

บาท

4,576,273

8,161,749

13,159,445

12,632,407

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-W4)

-

-

-

146,726

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)

-

-

38

1,626

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WD)

-

-

1,240

4,388

4,576,273

8,161,749

13,160,723

12,785,147

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

0.348

0.646

0.348

0.638

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้น

2564

2563

2564

2563

2564

2563

พันบาท

พันบาท

พันหุ้น

พันหุ้น

บาท

บาท

727,106

5,179,321

13,159,445

12,632,407

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-W4)

-

-

-

146,726

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)

-

-

38

1,626

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WD)

-

-

1,240

4,388

727,106

5,179,321

13,160,723

12,785,147

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

0.055

0.410

0.055

0.405

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ
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กำ�ไรต่อหุน้ จากการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดการคำ�นวณดังนี้
งบการเงินรวม
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้น

2564

2563

2564

2563

2564

2563

พันบาท

พันบาท

พันหุ้น

พันหุ้น

บาท

บาท

4,576,273

7,341,323

13,159,445

12,632,407

0.348

0.581

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-W4)

-

-

-

146,726

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)

-

-

38

1,626

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WD)

-

-

1,240

4,388

4,576,273

7,341,323

13,160,723

12,785,147

0.348

0.574

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้น

2564

2563

2564

2563

2564

2563

พันบาท

พันบาท

พันหุ้น

พันหุ้น

บาท

บาท

727,106

5,179,321

13,159,445

12,632,407

0.055

0.410

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-W4)

-

-

-

146,726

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)

-

-

38

1,626

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WD)

-

-

1,240

4,388

727,106

5,179,321

13,160,723

12,785,147

0.055

0.405

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

49.

ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้ อ มู ล ส่ ว นงานดำ � เนิ น งานที่ นำ � เสนอนี้ ส อดคล้ อ งกั บ รายงานภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ ผู้ มี อำ � นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด
ด้านการดำ�เนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษัทฯ คือ
ประธานกรรมการบริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1) ส่วนงานระบบขนส่งมวลชน เป็นการให้บริการในฐานะผู้ดำ�เนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และโครงการ
รถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
รับเหมาติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2) ส่วนงานธุรกิจโฆษณา เป็นการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส) และ
สื่อโฆษณาอื่น ๆ
3) ส่วนงานธุรกิจบริการ เป็นการให้บริการรับเหมางานวางและเชือ่ มโยงระบบและก่อสร้าง การให้บริการบัตรแรบบิท
และการให้บริการอื่น
การบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกำ�ไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563
มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานธุรกิจ
ระบบขนส่งมวลชน

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
(รวมดอกเบี้ยรับสุทธิตามสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 และบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากตราสารทางการเงิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับประมาณหนี้สิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
		 ในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรสำ�หรับปี

ส่วนงาน
ธุรกิจโฆษณา
2564

2563

ส่วนงาน
ธุรกิจบริการ
2564

2563

รายการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

34,275
215
34,490

31,447
357
31,804

1,348
52
1,400

2,331
187
2,518

2,185
525
2,710

3,549
532
4,081

(792)
(792)

(1,076)
(1,076)

37,808
37,808

37,327
37,327

7,093

4,986

625

1,622

261

809

-

-

7,979

7,417

383
456

521
682

678
848
1,979
227
(344)
(2,253)
352
(59)

3,561
(345)
152
(373)
(2,703)
223
(140)

(1,606)
(1,354)
(1,927)
5,359
5,359

2,212
(1,903)
(1,478)
7,826
991
8,817
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากหน่วยงานของรัฐเป็นจำ�นวนรวม 34,081 ล้านบาท
(2563: 31,207 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
50.

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กลุ่ มบริ ษั ท และพนักงานของกลุ่ม บริษัทได้ ร่ วมกั นจั ด ตั้ ง กองทุ นสำ � รองเลี้ ย งชี พ ขึ้ นตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ระบุไว้
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 81 ล้านบาท
(2563: 82 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ล้านบาท (2563: 8 ล้านบาท)) (เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
จำ�นวน 19 ล้านบาท (2563: 21 ล้านบาท) สามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ)
51.

เงินปันผล
เงินปันผล

เงินปันผลประจำ�ปี

อนุมัติโดย

รวมเงินปันผลสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินปันผลประจำ�ปี
เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี

(บาท)

3,139

0.250

2,368

0.180

5,507
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

รวมเงินปันผลสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

52.

(ล้านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2562

เงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับปี

เงินปันผลจ่าย

1,973

0.150

1,974

0.150

1,974

0.150

5,921

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
52.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ก) กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาทีป่ รึกษา ออกแบบและก่อสร้างโครงการเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 7,057 ล้านบาท
(2563: 112 ล้านบาทและ 3 ล้านเหรียญฮ่องกง) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ล้านบาท (2563: 14 ล้านบาท))
ข) บริษัทย่อยหลายแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวน 194 ล้านบาท (2563: 368 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง
ร้านอาหาร ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบบัตรโดยสารและระบบจัดการสารสนเทศ
การพัฒนาเว็บไซต์ การซื้อสิทธิการเช่า และการลงทุนในสื่อโฆษณา

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

305

52.2 ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

ก) บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาจ้างบริการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันเพือ่ ให้บริการแก่บริษทั ฯ เกีย่ วกับการบริหารจัดการเกีย่ วกับ
ธุรกิจสนามกอล์ฟ ระบบงานต่าง ๆ ในบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญา
ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยในโครงการรถโดยสาร
ประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ
129 ล้านบาท (2563: 172 ล้านบาท)
ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญายืมตัวพนักงาน (Secondment Agreement) กับบริษัทแห่งหนึ่ง ภายใต้สัญญา
ดังกล่าวบริษัทคู่สัญญาจะส่งพนักงานมาทำ�งานที่บริษัทย่อยเพื่อทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยสัญญานี้
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัท
คู่สัญญาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ง) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคตเป็นจำ�นวนรวม 1,513 ล้านบาทและ
2 ล้านเหรียญฮ่องกง (2563: 1,939 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 64 ล้านบาท (2563: 20 ล้านบาท))
ภาระผูกพันบางส่วนทีก่ ล่าวไว้ในข้อ ง) จะถูกปันส่วนเพือ่ เรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บี ที เ อสโกรทตามหลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ สมมติ ฐ านที่ ถู ก กำ � หนดร่ ว มกั น ระหว่ า งบริ ษั ท ย่ อ ยและกองทุ น ฯ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
52.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการดำ�เนินงานธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
52.3.1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

ก) การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 141 ล้านบาท (2563: 133 ล้านบาท)
ข) การซือ้ รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องจำ�นวนทัง้ สิน้ 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมถึงอะไหล่ส�ำ หรับรถไฟฟ้าจำ�นวน
22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึง่ บีทเี อสซีได้ท�ำ สัญญาไว้แล้วเป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 3 ล้านยูโร (2563: 23 ล้านยูโร
และ 228 ล้านบาท)
		 นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซีมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตอีกทั้งสิ้นจำ�นวน 70 ตู้ รถไฟฟ้า
ดังกล่าวจะถูกนำ�มาให้บริการในปี 2573
ค) สัญญาซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซี มีภาระผูกพัน
เกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซอ่ มบำ�รุงของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จะคำ�นวณโดยนำ�มูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคา
ผู้บริโภคของแต่ละปี
ง) สัญญาซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าจำ�นวนทัง้ สิน้ 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จาก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว
บีทเี อสซีมภี าระผูกพันเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซอ่ มบำ�รุงของโครงการ
ตลอดระยะเวลา 16 ปี (นับตัง้ แต่ปี 2562 ถึงปี 2578) และมีคา่ ซ่อมบำ�รุงรายปีจ�ำ นวน 73 ล้านบาทและ 1 ล้านยูโรต่อปี
ซึ่งจะคำ�นวณโดยนำ�มูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

จ) สัญญาการซ่อมบำ�รุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการเป็นระยะเวลา
16 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2578) จำ�นวนเงินประมาณ 1,764 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร บีทีเอสซี
มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคตเป็นจำ�นวน 1,516 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร
(2563: 1,600 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร) และ โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
เป็นระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568) จำ�นวนเงินประมาณ 210 ล้านบาท บีทีเอสซี
มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคตเป็นจำ�นวนเงิน 199 ล้านบาท (2563: ไม่มี)
ฉ) สัญญาการซ่อมบำ�รุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองเป็นระยะเวลา 5 ปี
(นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มให้บริการซ่อมบำ�รุงเต็มรูปแบบ) จำ�นวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท บีทีเอสซีมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคตเป็นจำ�นวนเงิน 36 ล้านบาท (2563: ไม่มี)
ช) สัญญาบริการกับผู้รับเหมาหลายแห่ง ในการดำ�เนินการจัดหาและติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน 359 ล้านบาท
(2563: 4,289 ล้านบาท)
ซ) สัญญาให้สิทธิเดินรถโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ภาระผูกพันที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ถึง ง) จะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทเี อสโกรท (“กองทุนฯ”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานทีถ่ กู กำ�หนดร่วมกันระหว่างบริษทั ย่อยและกองทุนฯ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
52.3.2 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด

การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครือ่ งกล และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงงานบริการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ
56 ล้านยูโรและ 14,337 ล้านบาท (2563: 105 ล้านยูโรและ 26,986 ล้านบาท) (ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อย
ได้จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจำ�นวนเงิน 5 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 202 ล้านบาท และ 1,358 ล้านบาท (2563: 10 ล้านยูโร
หรือเทียบเท่า 374 ล้านบาท และ 3,049 ล้านบาท))
52.4 การค้ำ�ประกัน

ก) กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ำ�ประกันการปฏิบัติตามสัญญาการใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นจำ�นวนเงินประมาณ
175 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2563: 210 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 49 ล้านบาท))
และเพื่อค้ำ�ประกัน ภาระผูกพัน ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วและโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ทอง
จำ�นวนเงินประมาณ 111 ล้านบาท (2563: 121 ล้านบาท)
		 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จะรับผิดชอบหนังสือค้�ำ ประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารในนามของบริษทั ย่อยเพือ่ ค้�ำ ประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (2563: 38 ล้านบาท)
ข) บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ประเภทหนังสือค้�ำ ประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ในจำ�นวนเงิน 1,575 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้นำ�วงเงินดังกล่าวขอออกหนังสือค้ำ�ประกันให้กับบริษัทร่วม (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น จำ�กัด) เพื่อใช้ค้ำ�ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวั น ออก นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ก ารค้ำ � ประกั น ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 10,306 ล้านบาท สำ�หรับความเสียหายส่วนทีเ่ กินกว่ามูลค่า
หนังสือค้ำ�ประกันข้างต้น

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ค) บริษัทย่อยสองแห่งมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในนามบริษัทย่อยเป็นจำ�นวนเงิน
5,250 ล้านบาท (2563: 5,000 ล้านบาท) เพือ่ ค้�ำ ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสายสีเหลือง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การค้ำ�ประกันหนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ
ง) บริษัทฯ ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำ�ประกันเป็นจำ�นวนเงินรวม 1,300 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักประกันซองของกิจการร่วมค้าบีจเี อสอาร์ทไี่ ด้ยนื่ ซองข้อเสนอสำ�หรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำ�เนินงาน
และบำ�รุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำ�นวน 700 ล้านบาท
และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีจำ�นวน 600 ล้านบาท
จ) กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์มหี นังสือค้�ำ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามกิจการร่วมค้าเป็นจำ�นวนเงิน 3,333 ล้านบาท
เพือ่ ค้�ำ ประกันการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการยืน่ ซองข้อเสนอสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี
(สุวินทวงศ์) ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ให้การค้ำ�ประกันหนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าวในจำ�นวนเงิน
760 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ฉ) บริษัทฯ ค้ำ�ประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบีทีเอสซีที่มีต่อกองทุนรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน
ช) บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทั ย่อยสองแห่งโดยบริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการเงิน
ในรูปของเงินกู้ผู้ถือหุ้น หรือการค้ำ�ประกันใดๆ ตามสัดส่วนการลงทุน
52.5 ภาระผูกพันอื่น

ก) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และยูซิตี้
บริษทั ฯ ตกลงให้สทิ ธิแก่ยซู ติ ใี้ น 3 ลักษณะโดยมีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุในสัญญา ได้แก่ (1) สิทธิในการซือ้
หรือเช่าทีด่ นิ และ/หรือ สิง่ ปลูกสร้างทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษทั และสิทธิในการซือ้ หุน้
ในบริษทั ย่อยทีถ่ อื ครองทีด่ นิ และ/หรือ สิง่ ปลูกสร้างทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนบุคคลภายนอก
(Right of First Refusal) ในราคาที่ไม่ด้อยกว่าราคากับบุคคลภายนอก (2) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดิน และ/หรือ
สิ่งปลูกสร้าง และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call Option
ในราคายุติธรรม และ (3) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะทางการค้าปกติทั่วไป
ข) บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชำ�ระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยจำ�นวน 3,871 ล้านบาท (2563: 4,032 ล้านบาท)
52.6 คดีฟ้องร้อง

ก) เจ้าหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ย่อย (บีทเี อสซี) ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางเกีย่ วกับการขอรับชำ�ระหนี้
เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 307 ล้านบาท ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำ�สั่งให้บีทีเอสซีชำ�ระหนี้ดังกล่าว
เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท ต่อมาเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางได้อา่ นคำ�สัง่ ศาลฎีกา
สำ�หรับมูลหนี้ดังกล่าว ซึ่งคดีความถือว่าสิ้นสุด บีทีเอสซีต้องชำ�ระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รวมเป็นจำ�นวน 118 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (บริษัทย่อย (วีจีไอ) รับผิดชอบจำ�นวน 63 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จะได้รับชำ�ระคืนโดยไม่รวมดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว
(โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน บีทีเอสซีอยู่ระหว่างเจรจาเกี่ยวกับมูลหนี้ในส่วนที่เหลือ
คื อ หนี้ ค่ า ตอบแทนการใช้ ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ละค่ า เช่ า อาคาร ซึ่ ง เป็ น มู ล หนี้ เ ดี ย วกั น กั บ คดี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข)
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ข) บริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ถูกเรียกร้องในคดีอนุญาโตตุลาการให้ชำ�ระเงินค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุและค่าเช่า
อาคารเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 132 ล้านบาท รวมถึงค่าปรับและเงินเพิม่ ของเงินทีค่ า้ งชำ�ระในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี
และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ�ประกัน (สำ�หรับปี 2549-2558) เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึง่ บีทเี อสซีได้โต้แย้งคัดค้านว่า บีทเี อสซีไม่มหี น้าทีต่ อ้ งชำ�ระค่าใช้จา่ ยดังกล่าว เนือ่ งจาก
ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซี มีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้อง
รับภาระค่าใช้จา่ ย ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มคี �ำ สัง่ จำ�หน่าย
ข้อพิพาทออกจากสารบบความชั่วคราว เพื่อรอฟังผลคำ�พิพากษาศาลฎีกาในคดีฟื้นฟูกิจการตามข้อ ก) เนื่องจาก
เป็นมูลหนี้เดียวกัน อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาในคดีดังกล่าว และเจ้าหนี้ได้ถอนข้อเรียกร้อง
เรื่องค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ�ประกันออกจากคดีอนุญาโตตุลาการแล้ว คงเหลือข้อเรียกร้องเรื่องเงินค่าตอบแทน
การใช้ทดี่ นิ ราชพัสดุและค่าเช่าอาคาร โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการได้สบื พยานและเสร็จสิน้ การพิจารณาข้อพิพาท
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคำ�ชี้ขาด
ให้บีทีเอสซีชำ�ระเงินจำ�นวน 34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้นให้แก่กรุงเทพมหานคร
		 ทัง้ นี้ บีทเี อสซีได้บนั ทึกผลเสียหายทีเ่ กิดขึน้ พร้อมดอกเบีย้ จากคดีความดังกล่าวจำ�นวน 84 ล้านบาท ไว้ในส่วนของ
กำ�ไรขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปัจจุบัน บีทีเอสซีอยู่ระหว่าง
รอการชำ�ระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
ค) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (“ไมดาสฯ”) ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
วีจไี อ กับบริษทั ดีไลท์ มัลติมเี ดีย จำ�กัด (“ดีไลท์ฯ”) ได้ยนื่ คำ�เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำ�นักงาน
ศาลยุตธิ รรม ข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่าวีจไี อปฏิบตั ผิ ดิ ข้อสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของไมดาสฯ
ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ”) ซึ่งเป็นสัญญาที่เข้าทำ�ระหว่างวีจีไอ และดีไลท์ฯ
พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงิน 1,004 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
		 ต่อมาเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วีจไี อได้รับแจ้งคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
วินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ต่อ 1) ว่า วีจีไอปฏิบัติผิดสัญญาและให้วีจีไอชำ�ระค่าเสียหายให้แก่ไมดาสฯ
เป็นเงินจำ�นวน 579 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาท (กล่าวคือ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชำ�ระแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ไมดาสฯ ได้ยื่นคำ�ร้องขอ
ให้บงั คับตามคำ�ชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง เพือ่ ขอให้ศาลแพ่งมีค�ำ พิพากษาบังคับให้วจี ไี อปฏิบตั ิ
ตามคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
		 วีจีไอ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของวีจีไอ เห็นต่างจากคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว โดยเห็นว่า
คำ�ชี้ขาดนั้นมีความคลาดเคลื่อนทั้งเรื่องข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
วีจีไอได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำ�ร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้เพิกถอนคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
		 ในการนี้ วีจไี อได้ยนื่ คำ�ร้องต่อศาลแพ่ง เพือ่ นำ�คำ�ร้องขอให้บงั คับตามคำ�ชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึง่ ยืน่ โดย
ไมดาสฯ และคำ�ร้องขอให้เพิกถอนคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งยื่นโดยวีจีไอมารวมพิจารณาเข้าด้วยกัน
โดยเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2563 ศาลได้มคี �ำ สัง่ อนุญาตแล้ว ซึง่ ขณะนีค้ �ำ ร้องทัง้ สองดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลแพ่ง
		 อนึง่ เนือ่ งจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นทีส่ นิ้ สุด และฝ่ายบริหารของวีจไี อ เชือ่ มัน่ ว่า วีจไี อ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
แห่งสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ อย่างครบถ้วน จึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากข้อพิพาทดังกล่าวไว้ใน
งบการเงินสำ�หรับปีปัจจุบัน
ง) เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไมดาสได้ยนื่ ฟ้องวีจไี อ และมาสเตอร์ แอด ในความผิดฐานละเมิดพร้อมเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงิน 24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี อันเนื่องมาจากการเข้าทำ�สัญญาให้บริการเวลา
โฆษณาออกอากาศบนโครงป้ายโฆษณาจอแอลอีดี 4 จุดติดตั้ง ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2560 ระหว่างไมดาสฯ
และมาสเตอร์ แอด ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษายกฟ้อง ด้วยเห็นว่าข้อเท็จจริง
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ทีไ่ มดาสฯ นำ�สืบนัน้ ไม่มนี �้ำ หนักให้รบั ฟังได้วา่ วีจไี อ และมาสเตอร์ แอด ได้รว่ มกันฉ้อฉลให้ไมดาสฯ ได้รบั ความเสียหาย
ในทางการค้า จึงไม่ถือเป็นการละเมิดต่อไมดาสฯ ต่อมาไมดาสฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามคำ�พิพากษาของศาลชั้นต้น ปัจจุบันโจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาต่อศาล และ
ศาลมีคำ�สั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
จ) กลุ่มบริษัทมีคดีฟ้องร้องอื่นที่เกิดจากดำ�เนินธุรกิจตามปกติ ในฐานะผู้ถูกฟ้องร้องร่วมเป็นจำ�นวนเงินรวมไม่เกิน
160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั เชือ่ มัน่ ว่า กลุม่ บริษทั จะไม่เกิดผลเสียหายทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ
จากคดีความดังกล่าว จึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินในงบการเงินสำ�หรับปีปัจจุบัน
53.

ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์อื่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญา
		 กับหน่วยงานของรัฐ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3
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-
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5,034

11,832
-

1,897
1,098

429
-

14,158
1,098

-

119
23
2,326

-

119
23
2,326

-

203
63
3,674

-

203
63
3,674

-

-

2,679

2,679

33,461

6,719
-

39,397
109
-

39,397
6,828
33,461

-

50,649

-

50,649
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมผสม
ตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์ประเภทตราสารทุน
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ
ตราสารที่จะถือจนครบกำ�หนด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

217
-

155
15
113

-

155
15
217
113

8,585
-

2,307
373

-

10,892
373

-

7
2,326

-

7
2,326

-

522
77

-

522
77

-

-

33,057

33,057

20,719

1,375
117
7,287
-

3,464
118
-

1,375
3,464
117
7,405
20,719

-

47,992

-

47,992

-

37
6,251

-

37
6,251

311

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

1,190

3,342

4,532

6,161

69

429

6,659

-

17
2,326
15,015

14,421

17
2,326
29,526

-

49

-

49

16,072

198
-

2,679
110
-

2,679
308
16,072

-

33,803

-

33,803
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมผสม
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ที่ดิน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารที่จะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในต่างประเทศ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

217

59
15
-

-

59
15
217

6,142
-

844
2,326

-

6,986
2,326

-

125

-

125

19,928

117
3,039
-

3,464
118
-

3,464
117
3,157
19,928

-

31,061

-

31,061
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เครื่องมือทางการเงิน

54.1 ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์อื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2564

17,307
118,664

17,307
-

5,891
141,862

17,307

91,839

49,461

111,093
62,608
3,673,840
3,939,381

49,461

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กลุม่ บริษทั มีตราสารอนุพนั ธ์ทมี่ ใิ ช่ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง มูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของตราสาร
อนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของ
กำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยน
ตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาท

จำ�นวนเงิน

ครบกำ�หนดสัญญา

94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทกำ�หนดให้ตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดของรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์
ในสกุลเงินยูโร ยอดคงเหลือของตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแตกต่างกันไปตาม
ปริมาณของรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ในสกุลเงินยูโร
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมที่มี
อัตราดอกเบี้ยผันแปร กลุ่มบริษัทตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ซึ่งคำ�นวณจากจำ�นวนเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่
รายงานถูกกำ�หนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่มีอยู่ในสัญญา การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เกิดขึ้นพร้อมกันและจำ�นวนเงินที่สะสม
ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลาที่การจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวของหนี้ที่มีผลต่อกำ�ไรหรือขาดทุน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ มบริษัทใช้สัญ ญาแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศและอั ต ราดอกเบี้ ย เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้อ งกั นความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดของเงินกูย้ มื ทีม่ เี งินต้นและอัตราดอกเบีย้ ผันแปรโดยกลุม่ บริษทั ได้รบั เงินต้นในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา และดอกเบี้ยในอัตราผันแปรเท่ากับ ZTIBOR บวกด้วยส่วนต่างตามที่กำ�หนดในสัญญา
และจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่กำ�หนดในสัญญา
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงข้างต้นถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
เนื่องจากตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย มีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย และ
รายการทีค่ าดการณ์ทมี่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูงมากทีจ่ ะเกิดขึน้ (อันได้แก่ จำ�นวนเงินต้น และวันทีค่ าดว่า
จะจ่ายชำ�ระ) กลุม่ บริษทั ได้ก�ำ หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสีย่ งไว้ที่ 1:1 เนือ่ งจากความเสีย่ งอ้างอิงของตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย เหมือนกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน นอกจากนี้ ในการทดสอบ
ความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทได้ใช้อนุพันธ์เสมือน พร้อมกับเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งกับการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีม่ กี ารป้องกัน
ความเสี่ยงสำ�หรับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน
ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้
• ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
มีความแตกต่างกัน
• ดัชนีอัตรา (และเส้นผลตอบแทน) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกันของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน
• ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน
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• การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือ
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
มีดังนี้
การครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 1 ปี

1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

1,196

45

-

35.21 - 37.52

35.61

-

2,160

-

-

36.34 - 40.41

-

-

		 จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

600

-

-

		 อัตราแลกเปลี่ยน (เยน/บาท)

3.247

-

-

		 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ)

อัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

-

-

ZTIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่ม

-

-

600

-

40,500

อัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

-

อัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

6M THBFIX บวกด้วย

-

6M THBFIX บวกด้วย

ตราสารหนี้ (สำ�หรับรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
และค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์
ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก)
		 จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
		 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(สำ�หรับรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ
ค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก)
		 จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
		 อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/ยูโร)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
(สำ�หรับเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย)

		 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ที่กำ�หนดในสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (สำ�หรับอัตราดอกเบี้ย)
		 จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
		 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ)
		 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ส่วนเพิ่มที่กำ�หนดในสัญญา

ส่วนเพิ่มที่กำ�หนดในสัญญา
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ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และผลกระทบ
ของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
ตราสารหนี้ - สำ�หรับป้องกันความเสี่ยงจากรายการ

1,241

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งใช้วัดความไม่มี
มูลค่า ประสิทธิผลในการ
ตามบัญชี ป้องกันความเสี่ยง
1,266

14

ส่วนที่มี
ประสิทธิผล
ที่รับรู้ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น

สำ�รองสำ�หรับ
การป้องกัน
ความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
ที่โอนไปยังกำ�ไร
หรือขาดทุน

14

10

ซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุง

บรรทัดที่
แสดงรายการ
ในงบการเงิน
ต้นทุนการให้บริการ
รับเหมา

โครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สำ�หรับ

2,160

(56)

80

80

194

ป้องกันความเสี่ยงจากรายการซื้อรถไฟฟ้าและ

ต้นทุนการให้บริการ
รับเหมา

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุงโครงการ
รถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ

600

(63)

(46)

(46)

21

ต้นทุนทางการเงิน

41,100

(3,674)

1,835

1,835

742

ต้นทุนทางการเงิน/

อัตราดอกเบี้ย - สำ�หรับป้องกันความเสี่ยง
จากเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - สำ�หรับ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ต้นทุนโครงการ
รถไฟฟ้า

ผลกระทบของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�รองสำ�หรับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ส่วนที่มีประสิทธิผลที่รับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้า
ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
เงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

94
(46)
1,835

ส่วนที่ยังคงป้องกัน
ความเสี่ยงต่อไป

(159)
(20)
(3,674)
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ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
กลุม่ บริษทั ทีม่ คี วามเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงทีก่ �ำ หนดจากธุรกรรมการกูย้ มื แบบไม่มหี ลักประกันระหว่างธนาคาร
(InterBank Offerred Rates - IBORs) ของเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ จะมีการแทนทีห่ รือปฏิรปู เนือ่ งจากในบางประเทศ
ทีก่ ลุม่ บริษทั ดำ�เนินธุรกิจอยูน่ นั้ ยังมีความไม่แน่นอนเกีย่ วกับจังหวะเวลาและวิธกี ารทีใ่ ช้ในช่วงเปลีย่ นแปลง กลุม่ บริษทั
คาดว่าการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงนีจ้ ะส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสีย่ งและการใช้การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
ของกลุม่ บริษทั จึงได้น�ำ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามและจัดการการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น โดยทำ�การประเมินว่ากระแสเงินสด
ตามสัญญามีการอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำ�หนดจากธุรกรรมการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันระหว่างธนาคาร
มากน้อยเพียงไร กิจการจะต้องทำ�การแก้ไขสัญญาอันเนื่องมาจากผลของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหรือไม่
รวมถึงกิจการควรจะจัดการการสื่อสารกับคู่สัญญาในเรื่องของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวอย่างไร
กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้
ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด สัญญาดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดซึ่งอ้างอิงกับ
ZTIBOR และ THBFIX
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ งซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงอาจทำ�ให้เกิดส่วนทีไ่ ม่มี
ประสิทธิผลจากการคาดการณ์ของผู้ร่วมตลาดเมื่อมีการเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้อยู่ไปเป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงอืน่ การเปลีย่ นแปลงนีอ้ าจจะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีต่ า่ งกันสำ�หรับรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งและเครือ่ งมือ
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่า
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงซึ่งอ้างอิง ZTIBOR และ THBFIX โดยใช้อัตราที่มีอยู่ในตลาดสำ�หรับเครื่องมือ
ที่อ้างอิง ZTIBOR และ THBFIX ซึ่งมีอายุเท่ากันและมีวันที่ครบกำ�หนดที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งวัดมูลค่าผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ใน ZTIBOR และ THBFIX ด้วยหลักการที่คล้ายคลึงกัน
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในต่างประเทศที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจาก
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีเงือ่ นไขทีต่ รงกันกับเงือ่ นไขของตราสารทุนในต่างประเทศ ได้แก่ สกุลเงิน
จำ�นวนเงิน และระยะเวลา กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 1:1 เนื่องจากความเสี่ยงอ้างอิง
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเหมือนกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน นอกจากนี้
ในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทได้ใช้อนุพันธ์เสมือน พร้อมกับเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงสำ�หรับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน
ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้
• ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
มีความแตกต่างกัน
• ความเสีย่ งด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง
และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน
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ตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดังนี้
ครบกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 1-5 ปี

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สำ�หรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในต่างประเทศ)
จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/เหรียญสหรัฐ)

758
29.56 - 30.04

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่าตามบัญชี

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

(ล้านบาท)

25

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งใช้วัด
บรรทัดที่แสดงรายการ
ความไม่มีประสิทธิผล
ในงบแสดงฐานะการเงิน ในการป้องกันความเสี่ยง

(44)

(ล้านบาท)

หนี้สินทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

(120)

ผลกระทบของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งใช้วัดความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้องกันความเสี่ยง

ตราสารทุนในต่างประเทศที่กำ�หนดให้
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(120)

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
(ส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)

12

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั เข้าทำ�สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ถูกกำ�หนดเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง
ของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของสกุลเงินดองเวียดนามที่เกิดจากเงินลงทุนข้างต้น ผลของกำ�ไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ส่วนที่มีประสิทธิผลจะโอนไปยังกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อหักกลบกับกำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินลงทุน
สุทธิในบริษัทร่วมนั้น
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจาก
เงินลงทุนสุทธิก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแปลงค่าซึ่งจะตรงกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 1:1 เนื่องจากความเสี่ยง
อ้ า งอิ ง ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งเหมื อ นกั บ องค์ ป ระกอบของความเสี่ ย งที่ มี ก ารป้ อ งกั น
โดยที่ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศมีจำ�นวน
ที่น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

318

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลงของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และการวิเคราะห์ก�ำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ผลกระทบจากการ ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการ
ผลกระทบจากการ ป้องกันความเสี่ยงของ เปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ป้องกันความเสี่ยง
เงินลงทุนสุทธิใน
(ส่วนของความเสี่ยงจาก
สำ�รองต้นทุน
ในกระแสเงินสด หน่วยงานต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน)
ป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์ที่กำ�หนดให้เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
จำ�นวนที่โอนไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนหรือต้นทุน
โครงการรถไฟฟ้า
การแปลงค่าเงินกู้ยืม
การแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกระทบทางภาษี
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(5,042,939)

-

(57,546)

-

1,883,552

(82)

(120,098)

(20,577)

967,568
33,971
(11,726)
(708,051)
(2,877,625)

16
(18)
(84)

206,098
(17,200)
(1,720)
9,534

1,721
3,771
1,303
(13,782)

54.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุน เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และ
เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำ�นวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพนั ธ์ซงึ่ ได้เปิดเผยจำ�นวนเงินสูงสุดทีก่ ลุม่ บริษทั อาจต้องสูญเสีย
ไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่า
จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้และสินทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อกับหน่วยงานของรัฐ
และเป็นแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำ�นวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
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กลุม่ บริษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน อัตราการตัง้ สำ�รองของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นคำ�นวณโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และ/หรือ อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระสำ�หรับกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ปู แบบของความเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุม่ ลูกค้าตามประเภทของ
ลูกค้าและอันดับความน่าเชือ่ ถือของลูกค้า การคำ�นวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คำ�นึงถึง
ผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำ�หนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน
ได้ทมี่ อี ยู่ ณ วันทีร่ ายงานเกีย่ วกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปจั จุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและเงินลงทุน โดยจะลงทุนกับคูส่ ญ
ั ญา
ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวทำ�เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านเครดิตของตราสารหนีแ้ ละตราสารอนุพนั ธ์ไม่สงู มากนักเนือ่ งจากคูส่ ญ
ั ญาเป็นธนาคารหรือ
ภาครัฐในต่างประเทศทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือด้านเครดิตทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงซึง่ ประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่
ถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ รวมถึงกลุม่ บริษทั ได้ตดิ ตามและประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ค่าซ่อมบำ�รุง
โครงการรถไฟฟ้า การกู้ยืมเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อมบำ�รุง
โครงการรถไฟฟ้า การกู้ยืมเงิน และการลงทุนในต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 54.1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

212

174

1

1

147

129

-

-

31.3394

32.6712

ยูโร

58

83

5

11

-

-

-

-

36.7091

35.9585

เยน

-

-

1,948

2,273

-

-

-

-

0.2833

0.3011

เรนมินบิ

2

3

2

3

-

-

-

-

4.7757

4.6026

เหรียญสหรัฐอเมริกา

2563

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ โดยกำ�หนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่
ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์
สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
สกุลเงิน

ยูโร
เหรียญสหรัฐ

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(1)
1
155
(155)

322
(322)
(80)
80

+10
-10
+ 10
- 10

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กับหน่วยงานของรัฐ เงินให้กู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว และตราสารอนุพันธ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด สินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินอื่นส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทได้เข้าทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างดอกเบี้ยตามอัตราผันแปร และดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและ
อัตราดอกเบี้ยที่กำ�หนดร่วมกันไว้ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 54.1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด
หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

321

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ไม่มี
ตลาด
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

3,735

94

3,829

หมายเหตุ 8

483

-

-

76

-

559

0.13 ถึง 1.00

-

-

-

-

957

957

-

16

-

-

7,868

2,934

10,818

หมายเหตุ 12.1

24

11,636

31,363

-

-

43,023

หมายเหตุ 12.2

167

13,369

-

-

6,465

20,001

หมายเหตุ 13

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

5,070

84

-

-

5,154

3.82 ถึง 12.00

ลูกหนี้จากการขายที่ดิน

-

1,815

-

-

-

1,815

2.42 ถึง 2.54

2,325

-

-

-

563

2,888

0.55 ถึง 7.75

-

46

1,523

-

18,744

20,343

1.25 ถึง 10.75

3,500

-

-

-

-

3,500

หมายเหตุ 27

13,981

-

-

-

-

13,981

หมายเหตุ 28

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

5,804

5,804

-

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร

-

-

-

-

480

480

-

974

-

-

-

-

974

1.25

-

-

6,000

39,496

-

45,496

หมายเหตุ 30

3,199

17,177

29,137

-

-

49,513

หมายเหตุ 31

200

807

85

-

-

1,092

หมายเหตุ 32

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

207

-

207

หมายเหตุ 54.1

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

3,732

-

3,732

หมายเหตุ 54.1

เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ไม่มี
ตลาด
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

3,210

16

3,226

หมายเหตุ 8

2,324

-

-

-

387

2,711

0.39 ถึง 1.73

483

-

-

73

-

556

0.38 ถึง 1.76

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

6,649

6,649

-

ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

-

-

-

3,265

2,142

5,407

หมายเหตุ 12.1

607

10,657

21,438

-

-

32,702

หมายเหตุ 12.2

98

10,965

-

-

2,923

13,986

หมายเหตุ 13

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8

5,062

84

-

-

5,154

4.50 ถึง 12.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

1,494

1,657

-

14,727

17,878

1.25 ถึง 10.75

4,450

-

-

-

-

4,450

หมายเหตุ 27

12,761

-

-

-

-

12,761

หมายเหตุ 28

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

7,848

7,848

-

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร

-

-

-

-

515

515

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

25,374

-

25,374

หมายเหตุ 30

5,049

14,377

26,538

-

-

45,964

หมายเหตุ 31

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร

ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

หุ้นกู้ระยะยาว
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ไม่มี
ตลาด
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

1,307

1

1,308

หมายเหตุ 8

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

247

247

-

5,577

5,128

-

-

-

10,705

3.50 และ 4.25

-

1,815

-

-

-

1,815

2.42 ถึง 2.54

1,170

5,128

-

-

435

1,605

3.50

-

-

1,523

-

10,773

12,296

2.70 และ 3.50

3,500

-

-

-

-

3,500

หมายเหตุ 27

13,981

-

-

-

-

13,981

หมายเหตุ 28

-

-

-

-

710

710

-

4,173

-

-

-

-

4,173

1.00 ถึง 3.10

999

13,079

18,943

-

-

33,021

หมายเหตุ 31

54

163

85

-

-

302

หมายเหตุ 32

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ไม่มี
ตลาด
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

1,251

1

1,252

หมายเหตุ 8

1,954

-

-

-

291

2,245

2.00 ถึง 3.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

5,587

5,587

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

9,189

-

-

-

9,189

3.50 ถึง 5.25

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

1,523

-

10,425

11,948

2.38 ถึง 7.50

4,000

-

-

-

-

4,000

หมายเหตุ 25

12,761

-

-

-

-

12,761

หมายเหตุ 26

เงินลงทุนชั่วคราว

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

-

-

-

1,511

1,511

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

6,346

-

-

-

-

6,346

1.00 ถึง 2.71

หุ้นกู้ระยะยาว

5,049

8,080

16,345

-

-

29,474

หมายเหตุ 31

324

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
ของอัตราดอกเบีย้ ของลูกหนีห้ น่วยงานของรัฐ เงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์ทมี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

สกุลเงิน

บาท

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

+ 0.5
- 0.5
+ 1.0
- 1.0

27
(27)
54
(54)

2,109
(2,250)
4,034
(4,607)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำ�ขึน้ โดยใช้สมมติฐานว่าจำ�นวนลูกหนีห้ น่วยงานของรัฐ เงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอืน่ ทัง้ หมดคงทีต่ ลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบีย้
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของลูกหนี้หน่วยงานของรัฐ เงินกู้ยืม และตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ย
ที่กำ�หนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยตลอด 12 เดือนเต็ม
ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ
หุ้นทุนทำ�ให้เกิดความผันผวนต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยเน้น
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพย์ทสี่ นับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำ�เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร
เพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่ มบริ ษั ทให้ความสำ�คัญ กับการรักษาสภาพคล่ อ ง โดยคงเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ตลอดจนหลั ก ทรั พย์
ที่มีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งจัดสรรวงเงินเครดิตกับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ และกลุ่มบริษัท
มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทประเมินความเพียงพอของสภาพคล่อง
อย่างสม่ำ�เสมอและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องอย่างทันเวลา
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รายละเอียดการครบกำ�หนดชำ�ระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3,500

-

-

-

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

13,990

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

5,804

-

-

974

-

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

228

541

508

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

2,200

15,955

36,426

หุ้นกู้ระยะยาว

-

4,310

21,607

32,415

-

133

69

-

		 กระแสเงินสดรับ

-

(586)

-

-

		 กระแสเงินสดจ่าย

-

649

-

-

		 กระแสเงินสดรับ

-

(10)

-

-

		 กระแสเงินสดจ่าย

-

22

-

-

-

909

2,314

301

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า: จ่ายชำ�ระสุทธิ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
: จ่ายชำ�ระแยก

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย : จ่ายชำ�ระแยก

: จ่ายชำ�ระสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3,500

-

-

-

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

13,990

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

710

-

-

4,173

-

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

63

185

99

หุ้นกู้ระยะยาว

-

2,072

17,153

19,999

-

49

-

-

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า : จ่ายชำ�ระสุทธิ
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54.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุน เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้
เจ้ า หนี้ ตั๋ ว แลกเงิ น และเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น แสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยประมาณตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ แ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือมูลค่าของกิจการในการระดมทุนครั้งล่าสุด
หรือ ราคาทุน หรือ การปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Adjusted Net Asset Value) หรือราคาจากบริษัทให้บริการ
ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้แล้วแต่มูลค่าใดจะเหมาะสม
ค) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ง) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนตราสารทุนและตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน และแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ
จ) มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ คำ � นวณโดยใช้ อั ต ราผลตอบแทนที่ ป ระกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยหรือใช้ราคาจากบริษัทที่ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ หรือใช้เทคนิคการคิดมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำ�ลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับ
ด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ฉ) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำ�นวณโดยใช้แบบจำ�ลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ซึ่งข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาของ
หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ช) ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำ�นวณโดยใช้
เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ซ) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ฌ) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
ญ) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำ�นวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต และแบบจำ�ลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา
ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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54.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำ�และมีลำ�ดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

3,584

119

3,703

ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

27
(525)
256
3,342

193
117
429

220
(525)
256
117
3,771

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน

เงินลงทุนในตราสารหนี้

เทคนิคการวัดมูลค่า
คิดลดมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดในอนาคต

ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญ

อัตราที่ใช้

ผลกระทบที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน

อัตราปรับลดปัจจัยความเสี่ยง

ร้อยละ 8.20 ถึง

อัตราปรับลดปัจจัยความเสี่ยง

ร้อยละ 55.90

ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ร้อยละ 1

ปรับด้วยอัตราปรับลดปัจจัย

ถึง ร้อยละ 5 จะทำ�ให้มูลค่า

ความเสี่ยง

ยุติธรรมลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็น
จำ�นวน 59 ล้านบาท และ
61 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
56.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

56.1

เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2564 บริษทั บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (“บีเอสเอสเอช”) (ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของวีจไี อ) บริษทั อิออน
ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด (มหาชน) (“HUMAN”)
ร่วมกันจัดตั้งบริษัท แรบบิท แคช จำ�กัด โดยมีรายละเอียดที่สำ�คัญดังนี้
ทุนจดทะเบียน		

800 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น
				

บีเอสเอสเอช ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 77 AEONTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18 และ
HUMAN ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5

คณะกรรมการ		
				
				

ประกอบด้วยคณะกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากบีเอสเอสเอช จำ�นวน 4 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก AEONTS
จำ�นวน 1 ท่าน

ประเภทธุรกิจ		

ประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้แบรนด์ “Rabbit Cash”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ 22 มีนาคม 2564 ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของวีจีไอ มีมติอนุมัติให้บีเอสเอสเอชเพิ่มทุนจดทะเบียน จำ�นวน 6,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 616 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนใน Rabbit Cash ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
วีจีไอได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบีเอสเอสเอช ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) จำ�นวน 5,544,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 554 ล้านบาท และวีจีไอได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
ในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยบีเอสเอสเอชได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
ในวันที่ 23 เมษายน 2564
56.2

เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“เคอรี”่ )
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.655 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 1,009 ล้านบาท ทั้งนี้ เคอรี่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.435 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 626 ล้านบาท ดังนั้น เคอรี่มีเงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท อีกเป็นจำ�นวนเงิน 383 ล้านบาท

56.3

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ มีมติอนุมัติให้นำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 301 ล้านบาท ทั้งนี้วีจีไอได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 172 ล้านบาท ดังนั้น วีจีไอมี เงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท อีกเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 129 ล้านบาท

56.4

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการของบีทีเอสซี มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 5,945 ล้านบาท ทั้งนี้บีทีเอสซีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจำ�นวนเงินรวม 3,696 ล้านบาท
ดังนั้น บีทีเอสซีมีเงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท อีกเป็นจำ�นวนเงิน
2,249 ล้านบาท

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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56.5

เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษทั ฯ ได้จองซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิม่ ทุนของยูซติ ี้ ซึง่ ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำ�นวน 11,000 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 7,700 ล้านบาท

56.6

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
ก) อนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.31 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 4,081 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ
0.15 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 1,974 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ มีเงินปันผลคงเหลือทีจ่ ะต้องจ่ายเพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีก
ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,107 ล้านบาท
ข) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8) รวมจำ�นวนไม่เกิน
4,608,855,895 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ค) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021 (BTS-WF) ใน จำ�นวนไม่เกิน
18,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ง) อนุ มั ติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ผนการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ
แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) จำ�นวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำ�นวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement)
จ) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน
9,767,078,644 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 62,533,050,788 บาท เป็นจำ�นวน 52,765,972,144 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายของบริษัทฯ จำ�นวน 2,441,769,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
4 บาท
ฉ) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน
21,107,423,580 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 52,765,972,144 บาท เป็นจำ�นวน 73,873,395,724 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิ
ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W7 และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W8 (ข) การใช้สทิ ธิ
ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WF (ค) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate)
ช) อนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ ฉ)

57.

การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

7
ขอมูลอื่น ๆ
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7.1 ข้อมูลบริษัท

7.1

ข้อมูลบริษัท

บริิษััท บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2511
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
BTS
วัันเริ่่�มซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
1 มีีนาคม 2534
เลขทะเบีียนบริิษััท
0107536000421
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ชั้้�น 14 - 15 อาคารทีีเอสทีี ทาวเวอร์์ เลขที่่� 21 ซอยเฉยพ่่วง
ถนนวิิภาวดีี-รัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา
สาขาที่่� 1: 2-2/399 ซอยมหาดเล็็กหลวง 1 ถนนราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
สาขาที่่� 2: 6-6/429 ซอยมหาดเล็็กหลวง 2 ถนนราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
สาขาที่่� 3: 2-2/399 ซอยมหาดเล็็กหลวง 2 ถนนราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
สาขาที่่� 4: 100-100/1 หมู่่�ที่่� 4 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ตำำ�บลบางโฉลง อำำ�เภอบางพลีี
	จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
โทรศััพท์์
+66 (0) 2273 8511-5 หรืือ +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร
+66 (0) 2273 8610 หรืือ +66 (0) 2273 8616
เว็็บไซต์์
www.btsgroup.co.th
สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท
โทรศััพท์์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่่อ 1525 หรืือ 1534
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
	อีีเมล: CompanySecretary@btsgroup.co.th
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
โทรศััพท์์: +66 (0) 2273 8611-15 ต่่อ 1547, 1539 หรืือ 1529
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
	อีีเมล: ir@btsgroup.co.th
สำำ�นัักสื่่�อสารองค์์กร
โทรศััพท์์: +66 (0) 2273 8511-5 ต่่อ 1416 หรืือ 1452
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516
	อีีเมล: corpcomm@btsgroup.co.th
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์: +66 (0) 2009 9000, Call Center: +66 (0) 2009 9999
โทรสาร: +66 (0) 2009 9991
อีีเมล: SETContactCenter@set.or.th
เว็็บไซต์์: http://www.set.or.th/tsd
ผู้้�แทนผู้้�ถือ
ื หุ้้�นกู้้�
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 333 ถนนสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร 10500
โทรศััพท์์: +66 (0) 2230 1478
ผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
	ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา
เลขที่่� 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์: +66 (0) 2264 0777
โทรสาร: +66 (0) 2264 0789-90
นายพรอนัันต์์ กิิจนะวัันชััย ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขทะเบีียน 7792
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
บริิษััท วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด
	ชั้้�น 22 อาคารเมอร์์คิิวรี่่� ทาวเวอร์์
เลขที่่� 540 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทรศััพท์์: +66 (0) 2264 8000
โทรสาร: +66 (0) 2657 2222
ชื่่�อบริิษััท

ปีีที่่�ก่่อตั้้�ง

บริิษััท สำำ�นัักงานกฎหมาย แคปปิิตอล จำำ�กััด
	ชั้้�น 16 อาคารสมููทไลฟ์์ ทาวเวอร์์
เลขที่่� 44 ถนนสาทรเหนืือ แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์: +66 (0) 2633 9088
โทรสาร: +66 (0) 2633 9089
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7.2

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. MOVE
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง
บมจ. ระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

1000 อาคารบีทีเอส
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617 7300
โทรสาร: +66 (0) 2617 7133

4,016,783,413.25

16,067,133,653 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท)

หุ้นสามัญ

97.50

บจ. บีทีเอส
อินฟราสตรัคเจอร์
เซอร์วิสเซส

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

1000 อาคารบีทีเอส
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617 7300
โทรสาร: +66 (0) 2617 7133

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บมจ.
ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ)

บจ. นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

11,799,420,000

144,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

75.00

บจ. อีสเทิร์น
บางกอกโมโนเรล

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

11,999,670,000

144,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

75.00

บจ. บีทีเอส
อินฟราสตรัคเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกิจให้บริการ
เป็นที่ปรึกษา
และให้คำ�แนะนำ�งาน
ด้านสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท
(BTSGIF)

ธุรกิจลงทุนในรายได้
ค่าโดยสารสุทธิของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก
(รถไฟฟ้าบีทีเอส)
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
ซึ่งครอบคลุมระยะทาง
รวม 23.5 กิโลเมตร

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชัน้ 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์:
+66 (0) 2674 6488 กด 8
โทรสาร: +66 (0) 2679 5955

56,097,296,000

5,788,000,000 หน่วย หน่วยลงทุน
(มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 9.692 บาท)

33.33
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นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง
บจ. เรือด่วนเจ้าพระยา

ธุรกิจให้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ�

99 หมู่ที่ 3 ต.บางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
โทรศัพท์: +66 (0) 2449-3000-2
โทรสาร: +66 (0) 2449-3003

82,758,620

8,275,862 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

27.50

บจ. อู่ตะเภา
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น

กิจการท่าอากาศยาน
รวมทัง้ การดำ�เนนิ ธุรกิจอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
และต่อเนื่องกับกิจการ
ท่าอากาศยาน

99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2265 5678
โทรสาร: +66 (0) 2265 5500

4,500,000,000

45,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

35.00

บจ. บีจีเอสอาร์ 6

กิจการร่วมลงทุน
กับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อออกแบบ ก่อสร้าง
และบำ�รุงรักษางานโยธา
และงานระบบ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง
โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

1,000,000,000

100,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

40.00

บจ. บีจีเอสอาร์ 81

กิจการร่วมลงทุนกับ
หน่วยงานของรัฐ
เพื่อออกแบบ ก่อสร้าง
และบำ�รุงรักษางานโยธา
และงานระบบ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง
โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

21 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

850,000,000

85,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

40.00

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

ประเภท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

2. MIX
การบริการด้าน Offline-to-Online (020) โซลูชั่นส์และด้านข้อมูล
บมจ. วีจีไอ

ธุรกิจให้บริการ
ด้านการตลาด
อย่างครบวงจร

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

861,116,570.80

8,611,165,708 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)

หุ้นสามัญ

51.61
(29.66 ถือโดย
บมจ. ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
และ 21.95
ถือโดยบริษัทฯ)

บจ. วีจีไอ
แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณา (ปัจจุบัน
หยุดประกอบกิจการ
เนื่องจากการสิ้นสุด
สัญญาใน Tesco Lotus)

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. 888 มีเดีย

ธุรกิจให้บริการ
และรับจ้างผลิต
สื่อโฆษณา

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

20,000,000

2,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บจ. พอยท์ ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณาในอาคาร
สำ�นักงาน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883

10,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. บีวี มีเดีย แอดส์

ธุรกิจให้บริการและ
บริหารจัดการสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์
ชั้นที่ 8 โซนบี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2257 0491

70,000,000(1)

700,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

50.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. วีจีไอ เอนี่มายด์
เทคโนโลยี

ธุรกิจพัฒนาระบบ
โปรแกรมเมติกสำ�หรับ
สื่อโฆษณานอกบ้าน

689 อาคารภิรัชทาวเวอร์
แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 34
ถนนสุขุมวิท (ซอย 35)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2048 5707

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

49.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. เดโม เพาเวอร์
(ประเทศไทย)

ธุรกิจให้บริการ
สาธิตสินค้า

1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2023 7077
โทรสาร: +66 (0) 2250 7102

3,000,000

30,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

40.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป
(เดิมชื่อ บจ. แอลอีดี
แอดวานซ์)

ธุรกิจให้บริการ
ด้านการตลาดและ
การให้เช่าพื้นที่โฆษณา
ภายในบริเวณพื้นที่
ของสนามบิน

115/1-3 อาคารสุโขทัยแกรนด์
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: +66 (0) 2697 9944
โทรสาร: +66 (0) 2697 9945

85,700,000

85,700 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท)

หุ้นสามัญ

30.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี

ธุรกิจตัวแทนในการขาย
สื่อโฆษณาออนไลน์
ในประเทศจีน

90/42 อาคารสาทรธานี 1
ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2696 9697

63,000,000

18,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท)

หุ้นสามัญ

30.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. เอสแอลวี รีเทล

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ภายใต้ชื่อ Lawson
ในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชน
ในประเทศไทย

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์
ชั้น 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 (0) 2308 0700
โทรสาร: +66 (0) 2308 0701-2

30,000,000(2)

300,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

30.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บมจ. มาสเตอร์ แอด

ธุรกิจให้บริการและ
รับจ้างผลิตสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2938 3388
โทรสาร: +66 (0) 2938 3489

541,198,091.40

5,411,980,914 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)

หุ้นสามัญ

41.16
(26.58 ถือโดย
บมจ. วีจีไอ และ
14.58
ถือโดยบริษัทฯ)

ประเภท
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สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บจ. แอดซ์ เจ้าพระยา

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณาในเรือโดยสาร
และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ตามท่าเรือริมแม่น้ำ�

1/11 ตรอกมหาธาตุ
ถนนมหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: +66 (0) 2024 1344
โทรสาร: +66 (0) 2024 1343

1,142,900

11,429 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.01
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. ดิ ไอคอน วี จี ไอ

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณา

299 อาคารศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์:
+66 (0) 2114 7590 ต่อ 5

6,525,000(3)

231,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. ซูพรีโม มีเดีย

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณา

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ชัน้ 20 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2658 1000
โทรสาร: +66 (0) 2658 1022

1,000,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

VGI MACO (Singapore) ลงทุนในธุรกิจ
Private Limited
สื่อโฆษณาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

50, Raffles Place,
#17-01 Singapore Land
Tower, Singapore 048623

SGD 100

100 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ SGD 1)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

VGI Global Media
(Malaysia) Sdn Bhd

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณา

Lot 6.05, Level 6, KPMG
Tower, 8 First Avenue,
Bandar Utama, 47800
Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3772 01188
Fax: +60 3772 01111

MYR 41,775,437

41,775,437 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ MYR 1)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. กรุ๊ปเวิร์ค

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน
และ/หรือ พื้นที่ทำ�งาน
ชั่วคราว

475 อาคารสิริภิญโญ
ยูนิตเลขที่ 1603/2 ชั้นที่ 16
ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

6,250,000

62,500 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

20.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์

ลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทอื่น

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617 8338
โทรสาร: +66 (0) 2617 8339

1,200,000,000

12,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

90.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม

ลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทอื่น

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617 8338
โทรสาร: +66 (0) 2617 8339

800,000,000

8,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

80.00
(ถือโดย
บจ. บีเอสเอส
โฮลดิ้งส์)

ประเภท
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
(เดิมชื่อ บจ. ไลน์ บิซ
พลัส)

ธุรกิจบริการ
รับชำ�ระเงินแทนและ
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
และออนไลน์

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์
ชั้น 18 ห้องเลขที่ เอและบี
ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2022 8497

599,999,400

5,999,994 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

33.33
(ถือโดย
บจ. แรบบิท เพย์
ซิสเทม)

บจ. เอทีเอส แรบบิท
นิติบุคคลเฉพาะกิจ

นิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้
พระราชกำ�หนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ. 2540

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2689 7000
โทรสาร: +66 (0) 2689 7010

40,000

400 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

51.00
(ถือโดย
บจ. บีเอสเอส
โฮลดิ้งส์)

บจ. แรบบิท แคร์
(เดิมชื่อ บจ. แรบบิท
อินเตอร์เน็ต)

ธุรกิจให้บริการระบบ
บนหน้าเว็บเพจ และ
ให้บริการผ่านช่องทาง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุ พินี ชัน้ 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2022 1265

9,334,000

9,334 หุ้น
หุ้นสามัญและ
50.94
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ
(ถือโดย
หุ้นละ 1,000 บาท)
บจ. บีเอสเอส
โฮลดิ้งส์)

บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป

ธุรกิจให้บริการขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
โดยเทเลเซล
และเทเลมาร์เก็ตติ้ง

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุ พินี ชัน้ 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2022 1265

1,000,000

1,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. แรบบิท แคร์)

บจ. แรบบิท อินชัวรันส์
โบรคเกอร์ (เดิมชื่อ
บจ. เอเอสเค โบรคเกอร์
แอสโซซิเอชั่น)

ธุรกิจนายหน้าประกัน
วินาศภัยและประกันชีวิต

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุ พินี ชัน้ 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2022 1265

31,300,000

313,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

100.00
(ถือโดย
บจ. แรบบิท แคร์)

บจ. เอเชียไดเร็ค
อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

ธุรกิจนายหน้าประกัน
วินาศภัย

626 อาคารบีบีดี (พระราม 4)
ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 4
แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2089 2000

1,200,000

12,000 หุ้น
(มุลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. แรบบิท แคร์)

บจ. บางกอก
สมาร์ทการ์ด ซิสเทม

ธุรกิจให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์
(E-money)

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 19 และชั้น 24
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2617 8338
โทรสาร +66 (0) 2617 8339

400,000,000

4,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

90.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส

ลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทอื่น

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2618 3799
โทรสาร: +66 (0) 2618 3798

295,000,000

2,950,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
(เดิมชื่อ บจ. แครอท
รีวอร์ดส)

ธุรกิจให้บริการ
ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์
(CRM Loyalty Program)
และเครือข่ายเครื่องพิมพ์
คูปองอัตโนมัติ
(Coupon Kiosks)

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2618 3799
โทรสาร: +66 (0) 2618 3798

261,070,000

2,610,700 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

75.00
(ถือโดย
บจ. อาร์บี
เซอร์วิสเซส)

ประเภท

337

7.2 ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

นิติบุคคล

บจ. บางกอก เพย์เมนต์
โซลูชันส์

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจค้า นำ�เข้า ส่งออก
ซ่อมแซมเครื่องวิทยุ
การคมนาคม เครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พัฒนาซอฟต์แวร์และ
ให้บริการทางเทคโนโลยี

สถานที่ตั้ง

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ชั้น 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617 9880
โทรสาร: +66 (0) 2617 9881

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

115,000,000

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

30,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท)

ประเภท

หุ้นสามัญ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

60.00
(ถือโดย
บจ. อาร์บี
เซอร์วิสเซส)

หมายเหตุ:
(1) เมือวันที่ 18 มีนาคม 2564 บจ. บีวี มีเดีย แอดส์ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 40,000,000.00 เป็น 70,000,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท

(2) เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บจ. เอสแอลวี รีเทล ได้มีมตเิ พิ่มทนุ จดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 20,000,000.00 บาท เป็น 30,000,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จ�ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด 300,000 หุ้น มลู ค่าทีต
่ ราไว้

หุ้นละ 100 บาท

(3) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 บจ. ดิ ไอคอน วี จี ไอ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 1,000,000.00 บาท เป็น 6,525,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

3. MATCH
อสังหาริมทรัพย์
บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

135,000,000

1,350,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

206,000,000

2,060,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

189,000,000

1,890,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน

ธุรกิจถือครองที่ดิน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

100,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. กิ่งแก้ว
แอสเสทส์)

บจ. มาเจสติค พาร์ค

ธุรกิจถือครองที่ดิน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

100,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. กิ่งแก้ว
แอสเสทส์)

บจ. ยงสุ

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ คอนโด

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

198,900,000

3,185,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

29,550,000 หุ้น
(มุลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 27.25 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์

ธุรกิจถือครองที่ดิน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

100,000,000

บจ. หมอชิตแลนด์

ธุรกิจให้เช่า
อาคารสำ�นักงาน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

805,237,500

บมจ. ยู ซิตี้
(เดิมชื่อ บมจ. แนเชอรัล
พาร์ค)

ธุรกิจถือครองที่ดินและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
29,933,736,723.20(1)
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญและ
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
5,613,717,564 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
และหุ้นบุริมสิทธิ
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8838
3,740,575,162 หุ้น
โทรสาร: +66 (0) 2273 8868-9
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3.20 บาท)

37.87

บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

350,000,000

3,500,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

บจ. เทอร์เทิล 1

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

40,000,000

400,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

95.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 2

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

50,000,000

500,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 3

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

35,000,000

350,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 4

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

5,000,000

50,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 5

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

อาหาร
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7.2 ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บจ. เทอร์เทิล 6

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 7

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 8

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 9

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เทอร์เทิล 10

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

70,000,000

700,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. เนทีฟ อีทส์

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

46/1 ซอยสุขุมวิท 53
(ไปดี-มาดี) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

20,000,000(2)

20,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย
บจ. เทอร์เทิล
ทเวนตี้ทรี)

บจ. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์

ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
และภัตตาคาร
ชั้น 15 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร: +66 (0) 2273 8516

139,800,000

1,398,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

41.18

ธุรกิจรับเหมา
และบริหารงานก่อสร้าง

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8733
โทรสาร: +66 (0) 2273 8730

25,000,000

5,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท)

หุ้นสามัญ

51.00

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
ในอาคารสำ�นักงาน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8833
โทรสาร: +66 (0) 2273 8131

3,125,000

31,250 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

ประเภท

ก่อสร้าง
บจ. เอชเอชที
คอนสตรัคชั่น

อืน่ ๆ
บจ. ดีแนล

หมายเหตุ:
(1) เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บมจ. ยซู ติ ี้ ได้ดำ�เนนิ การจดทะเบียนเพิ่มทนุ ชำ�ระแล้วจากเดิมจำ�นวน 29,933,736,723.20 บาท เป็นจำ�นวน 101,821,343,532.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 5,613,717,564 หนุ้

และหุ้นบุริมสิทธิจำ�นวน 26,205,452,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท

(2) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 บจ.เนทีฟ อีทส์ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 15,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1,000 บาท
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ข้อมูลนิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว
(บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย)

ธุรกิจโลจิสติกส์

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2238 5558
โทรสาร: +66 (0) 2237 3752

870,000,000

1,740,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท)

หุ้นสามัญ

20.28(1)
(18.06 ถือโดย
บมจ. วีจีไอ
และ 2.22
ถือโดยบริษัท)

บจ. ธนาซิตี้ เวนเจอร์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1,000,000,000

10,000,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

19.00

Titanium Compass
Sdn Bhd

ธุรกิจให้บริการ
สื่อโฆษณา

Unit C508, Block C, Kelena
Square, Jalan SS7/26,
Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3780 51817
Fax: +60 3780 41316

MYR 1,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ MYR 1)

หุ้นสามัญ

19.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บมจ. แพลน บี มีเดีย

ธุรกิจให้บริการ
และผลิตสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย

1213/420 ซอยลาดพร้าว 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 (0) 2530-8053-6
โทรสาร: +66 (0) 2530-8057

388,256,810.10

3,882,568,101 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)

หุ้นสามัญ

18.59
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บจ. ช้างคลานเวย์

ธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคาร

199/42 ถนนช้างคลาน
ตำ�บลช้างคลาน
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: +66 (0) 5325 3199
โทรสาร: +66 (0) 5325 3025

338,000,000

6,760 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 50,000 บาท)

หุ้นสามัญ

15.15

บมจ. ฮิวแมนิก้า

ธุรกิจให้บริการ
งานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2636-6999
โทรสาร: +66 (0) 2092-9202

340,000,000

680,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท)

หุ้นสามัญ

10.01

บจ. ติโตติโต

ธุรกิจรับจัดงานอีเวนท์

518/15 ซอยรามคำ�แหง 39
(เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 (0) 2550-7378

1,111,200

11,112 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

10.00

หมายเหตุ:
(1) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นใน บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) แล้ว คงเหลือถือหุ้นที่ถือโดย บมจ.วีจีไอ เท่านั้น

ประเภท
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7.3 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

7.3

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

* ข้้อมููลการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ คำำ�นวณจากจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด 13,161,131,146 หุ้้�น รวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

นายคีีรีี กาญจนพาสน์์
อายุุ 71 ปีี

ประธานกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริิหาร /
ประธานกรรมการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน /
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2560-ปััจจุุบันั
2555-ปััจจุุบันั
บริิษััทอื่่�น

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.10) ปีี 2553 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
	ปีี 2554 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ : ไทย
วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 2 มิิถุุนายน 2536 (วัันจดทะเบีียนแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด)
ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 28

ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 4,209,452,252 (31.98%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

• บิิดาของนายกวิิน กาญจนพาสน์์
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2555-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2549-ปััจจุุบันั
2536-ปััจจุุบันั

ประธานคณะกรรมการ บมจ. ยูู ซิิตี้้�
ประธานกรรมการ บมจ. วีี จีี ไอ

ประธานกรรมการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
ประธานกรรมการ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

2563-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
		
2553-ปััจจุุบันั
2539-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2552-ปััจจุุบันั
2552-2561		
2536-2561		
2535-2561		
2534-2561		
2533-2561		
2533-2561		
2531-2561

กรรมการ บจ. อู่่�ตะเภา อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอวิิเอชั่่น�
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส อิินฟราสตรััคเจอร์์ เซอร์์วิสิ เซส
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์
กรรมการ บจ. อีีสเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. นอร์์ทเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. อาร์์บีี เซอร์์วิสิ เซส
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
กรรมการ บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
กรรมการ บจ. บีีเอสเอส โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการ บจ. แรบบิิท รีีวอร์์ดส
กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แลนด์์
กรรมการ บจ. ปราณคีีรีี แอสเซ็็ทส์์
กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊๊ด� แอนด์์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. ธนาซิิตี้้� กอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ต คลัับ
กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้้ง� แอนด์์ คอมมิิวนิิเคชั่่น�
กรรมการ บจ. ธนายง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. นููโว ไลน์์ เอเจนซี่่�

ดร.อาณััติิ อาภาภิิรม
อายุุ 83 ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

กรรมการบริิหาร /
กรรมการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน /
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท

-ไม่่มีี-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

•	วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
Colorado State University, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
•	วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
•	วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•	วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมแหล่่งน้ำำ��
	สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (เอ ไอ ทีี)
•	วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมโยธา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2554 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ : ไทย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2555-ปััจจุุบันั 		 กรรมการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่ง�่ ยืืน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2553-ปััจจุุบันั 		 กรรมการบริิหาร บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2541-ปััจจุุบันั 		 กรรมการ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

-ไม่่มีี-

บริิษััทอื่่�น

2558-ปััจจุุบันั 		สมาชิิกคณะกรรมการบริิหาร / ประธานคณะกรรมการ
		ที่่�ปรึึกษา บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ	
2552-2561		 กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แลนด์์

วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 7 พฤษภาคม 2541

ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 23

-ไม่่มีี-

ปีี
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา
อายุุ 59 ปีี

บริิษััทอื่่�น

กรรมการบริิหาร /
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายธุุรกิิจ MOVE /
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท

-ไม่่มีี-

2563-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บีีจีเี อสอาร์์ 6
2563-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บีีจีเี อสอาร์์ 81
2563-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. อู่่�ตะเภา อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอวิิเอชั่่น�
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส อิินฟราสตรััคเจอร์์ เซอร์์วิสิ เซส
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. อีีสเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. นอร์์ทเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. อาร์์บีี เซอร์์วิสิ เซส
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิท อิินชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่ /
	รัักษาการผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายบริิหาร
บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ	
2549-ปััจจุุบันั
กรรมการ บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
2558-2562	รัักษาการผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายปฏิิบัติั กิ าร
บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิท แคร์์
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊ป�
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิทเพย์์ ซิิสเทม
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บีีเอสเอส โฮลดิ้้ง� ส์์
2557-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บางกอก เพย์์เมนต์์ โซลููชัันส์์
2553-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิท รีีวอร์์ดส
2552-ปััจจุุบันั
กรรมการบริิหาร / กรรมการ
บจ. บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม
2552-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แลนด์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

องค์์กรอื่่�น

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

•	วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมโยธา
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•	วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมโยธา
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
ปีี 2553 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง
(มหานคร รุ่่�นที่่� 2) ปีี 2556 สถาบัันพััฒนาเมืือง กรุุงเทพมหานคร
สััญชาติิ : ไทย
วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 30 กรกฎาคม 2553
ระยะเวลาที่่�ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่งกรรมการ : 11

ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 5,552,627 (0.04%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

2563-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั

ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายธุุรกิิจ MOVE
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการบริิหาร / กรรมการ
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2549-ปััจจุุบันั

กรรมการ บมจ. วีี จีี ไอ

2556-ปััจจุุบันั

กรรมการ โครงการจััดทำ�ำ มาตรฐานอาชีีพ
และคุุณวุุฒิวิิ ชิ าชีีพ สาขาระบบรางและรถไฟความเร็็วสูงู
2553-ปััจจุุบันั 	ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมการ
	วิิชาการสาขาวิิศวกรรมจราจรและขนส่่ง
วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (วสท.)
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นายกวิิน กาญจนพาสน์์
อายุุ 46 ปีี

กรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ /
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายธุุรกิิจ MATCH /
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
	ปีี 2550 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.16) ปีี 2556 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
สััญชาติิ : ไทย
วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 23 มกราคม 2550
ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 14

ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 602,934,595 (4.58%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

บุุตรของนายคีีรีี กาญจนพาสน์์
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2563-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2550-ปััจจุุบันั

ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายธุุรกิิจ MATCH
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการบริิหาร บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2561-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2555-ปััจจุุบันั
2546-ปััจจุุบันั
2560-2561

กรรมการ บมจ. เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส (ประเทศไทย)
กรรมการ บมจ. ยูู ซิิตี้้�
ประธานคณะกรรมการบริิหาร บมจ. วีี จีี ไอ
กรรมการ บมจ. วีี จีี ไอ
กรรมการอิิสระ บมจ. บีีอีซีี ี เวิิลด์์

บริิษััทอื่่�น

เม.ย. 2564-ปััจจุุบันั
มีี.ค. 2564-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2560-2562
2562-ปััจจุุบันั

กรรมการ บจ. แรบบิิท แคช
กรรมการ บจ. แคพริิคอร์์น ฮิิลล์์
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย รีีเทล
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 9
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 12
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 38
กรรมการ บจ. บีีจีเี อสอาร์์ 6
กรรมการ บจ. บีีจีเี อสอาร์์ 81
กรรมการ บจ. อู่่�ตะเภา อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอวิิเอชั่่น�
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
กรรมการ บจ. เอสแอลวีี รีีเทล

2562-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2552-ปััจจุุบันั
2557-ปััจจุุบันั
2556-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2552-ปััจจุุบันั
2552-ปััจจุุบันั
2552-ปััจจุุบันั
2551-ปััจจุุบันั
2551-ปััจจุุบันั
2551-ปััจจุุบันั
2551-ปััจจุุบันั
2551-ปััจจุุบันั
2551-ปััจจุุบันั
2561-2563
2559-2563
2557-2563
2557-2563
2553-2563
2551-2563
2558-2561

กรรมการ บจ. มาเจสติิค พาร์์ค
กรรมการ บจ. ฟิิวเจอร์์ โดเมน
กรรมการ บจ. เทอร์์เทิิล ทเวนตี้้ท� รีี
กรรมการ บจ. ยูู โกลบอล ฮอสพิิทอลลิิตี้้�
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส อิินฟราสตรััคเจอร์์ เซอร์์วิสิ เซส
กรรมการ บจ. แอ๊๊บโซลููท กอล์์ฟ เซอร์์วิสิ
กรรมการ บจ. เวีียนนา เฮ้้าส์์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. นอร์์ทเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. อีีสเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์
กรรมการ บจ. แมน ฟู๊๊ด� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการ บจ. ก้้ามกุ้้ง� พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. แนเชอรััล พาร์์ค วิิลล์์
กรรมการ บจ. เเนเชอรััล เรีียลเอสเตท
กรรมการ บจ. พาร์์ค โอเปร่่า
กรรมการ บจ. ริิชชี่่� พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. พาร์์ค กููร์์เม่่ต์์
กรรมการ บจ. โปรเจค กรีีน
กรรมการ บจ. ยููนิิซันั วััน
กรรมการ บจ. อาร์์บีี เซอร์์วิสิ เซส
กรรมการ บจ. คีีย์ส์ โตน แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. เค เอ็็ม เจ 2016
กรรมการ บจ. เทรฟลอดจ์์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. เดอะ คอมมููนิิตี้้� ทูู
กรรมการ บจ. เดอะ คอมมููนิิตี้้� วััน
กรรมการ บจ. กิ่่ง� แก้้ว แอสเสทส์์
กรรมการ บจ. ราษฎร์์บููรณะ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. คีีย์ส์ โตน เอสเตท
กรรมการ บจ. บีีเอสเอส โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการบริิหาร บจ. บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม
กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม
กรรมการ บจ. ลิิตเติ้้ล� คอร์์นเนอร์์
กรรมการ บจ. แมน คิิทเช่่น
กรรมการ ธนายง ฮ่่องกง ลิิมิเิ ต็็ด
กรรมการ แอ๊๊บโซลููท โฮเต็็ล เซอร์์วิสิ ฮ่่องกง ลิิมิเิ ต็็ด
กรรมการ บจ. แรบบิิท รีีวอร์์ดส
กรรมการ บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
กรรมการ บจ. พอยท์์ ออฟ วิิว (พีีโอวีี) มีีเดีีย กรุ๊๊ป�
กรรมการ บจ. วีีจีไี อ แอดเวอร์์ไทซิ่่ง� มีีเดีีย
กรรมการ บจ. ธนาซิิตี้้� กอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ต คลัับ
กรรมการ บจ. ธนายง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. ปราณคีีรีี แอสเซ็็ทส์์
กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้้ง� แอนด์์ คอมมิิวนิิเคชั่่น�
กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊๊ด� แอนด์์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. แอ๊๊บโซลููท โฮเต็็ล เซอร์์วิสิ
กรรมการ บจ. อีีจีเี อส แอสเสทส์์
กรรมการ บจ. ไนน์์ สแควร์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. วิิน วิิน คิิทเช่่น
กรรมการ บจ. มรรค๘
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แลนด์์
กรรมการ บจ. เมืืองทอง แอสเซ็็ทส์์
กรรมการ บจ. ยููนิิคอร์์น เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นายรังสิน กฤตลักษณ์
อายุ 59 ปี

บริษัทอื่น

กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee
(RCC) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination
and Governance Committee (RNG) ปี 2555
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัญชาติ : ไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

• 19 ธันวาคม 2540
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : 24

ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มีประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบนั
		
2553-ปัจจุบนั
		
2552-ปัจจุบนั
		
2540-ปัจจุบนั

กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
กรรมการบริหาร / ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
กรรมการ บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

มี.ค. 2564-ปัจจุบนั
2563-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2544-ปัจจุบนั
2544-ปัจจุบนั
2557-2563
2558-2562
2560-2561
2560-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2558-2561
2557-2561
2557-2561
2554-2561
2553-2561
2551-2561
2551-2561
2550-2561
2544-2561
2544-2561
2544-2561
2541-2561

กรรมการ บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์
กรรมการ บจ. หมอชิตแลนด์
กรรมการ บจ. มาเจสติค พาร์ค
กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน
กรรมการ บจ. เทอร์เทิล ทเวนตีท้ รี
กรรมการ บจ. แมน ฟู๊ด โฮลดิง้ ส์
กรรมการ บจ. เดอะ คอมมนู ติ ้ี ทู
กรรมการ บจ. เดอะ คอมมนู ติ ้ี วัน
กรรมการ บจ. กิง่ แกว้ แอสเสทส์
กรรมการ บจ. ลิตเติล้ คอร์นเนอร์
กรรมการ บจ. แมน คิทเช่น
กรรมการ บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่
กรรมการ บจ. ดีแนล
กรรมการ บจ. ยงสุ
กรรมการ บจ. วิน วิน คิทเช่น
กรรมการ บจ. เบย์วอเตอร์
กรรมการ บจ. ยูนิซนั วัน
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทู
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที วัน
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไนน์ทนี
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เอททีน
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เซเว่นทีน
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ซิกซ์ทนี
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ฟิฟทีน
กรรมการ บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ต้ี
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์ทนี
กรรมการ บจ. ราษฎร์บรู ณะ พร็อพเพอร์ต้ี
กรรมการ บจ. คียส์ โตน เอสเตท
กรรมการ บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวลฟ์
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไนน์
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เอท
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เซเว่น
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ซิกซ์
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไฟฟ์
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ โฟร์
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทรี
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทู
กรรมการ บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ วัน
กรรมการ บจ. มรรค๘
กรรมการ บจ. บีทเี อส แลนด์
กรรมการ บจ. นโู ว ไลน์ เอเจนซี่
กรรมการ บจ. สยาม เพจจิง้ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่
กรรมการ บจ. แอบ๊ โซลทู โฮเต็ล เซอร์วสิ
กรรมการ บจ. เมอื งทอง แอสเซ็ทส์
กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ ท์
กรรมการ บจ. ธนาซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
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7.3 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายคง ชิิ เคืือง (Mr. Kong Chi Keung)
อายุุ 46 ปีี

กรรมการบริิหาร /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ /
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ (Executive) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• BA (Honorary Degree) Business Administrative,
University of Greenwich, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
	ปีี 2550 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ : อัังกฤษ
วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 23 มกราคม 2550
ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 14

ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 3,200,000 (0.02%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีีประสบการณ์์ทำ�ำ งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2558-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2550-ปััจจุุบันั

รองกรรมการผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการบริิหาร บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2560-ปััจจุุบันั
2543-ปััจจุุบันั

กรรมการ บมจ. ยููซิิตี้้�
กรรมการ บมจ. วีี จีี ไอ

บริิษััทอื่่�น

เม.ย. 2564-ปััจจุุบันั
มีี.ค. 2564-ปััจจุุบันั
ม.ค. 2564-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั

กรรมการ บจ. แรบบิิท แคช
กรรมการ บจ. แคพริิคอร์์น ฮิิลล์์
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย รีีเทล
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 9
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 12
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 38
กรรมการ บจ. บีีจีเี อสอาร์์ 6
กรรมการ บจ. บีีจีเี อสอาร์์ 81
กรรมการ บจ. อู่่�ตะเภา อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล
กรรมการ บจ. มาเจสติิค พาร์์ค
กรรมการ บจ. ฟิิวเจอร์์ โดเมน
กรรมการ ยูู โกลบอล ฮอสพิิทอลลิิตี้้� (ฮ่่องกง) ลิิมิเิ ต็็ด
กรรมการ ยูู ฮอสพิิทอลลิิตี้้� โฮลดิ้้ง� (ฮ่่องกง) ลิิมิเิ ต็็ด
กรรมการ บจ. เทอร์์เทิิล ทเวนตี้้ท� รีี
กรรมการ บจ. ยูู โกลบอล ฮอสพิิทอลลิิตี้้�
กรรมการ บจ. อีีจีเี อส แอสเสทส์์
กรรมการ บจ. ธนาซิิตี้้� กอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ต คลัับ
กรรมการ บจ. ยููนิิซันั วััน

2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เมืืองทอง แอสเซ็็ทส์์
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ปราณคีีรีี แอสเซ็็ทส์์
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้้ง� แอนด์์ คอมมิิวนิิเคชั่่น�
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. มรรค๘
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊๊ด� แอนด์์ เบเวอเรจ
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ธนายง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
2561-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แลนด์์
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. พาร์์ค กููร์์เม่่ต์์
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. โปรเจค กรีีน
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. พาร์์ค โอเปร่่า
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ริิชชี่่� พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. นอร์์ทเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. อีีสเทิิร์น์ บางกอกโมโนเรล
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ก้้ามกุ้้ง� พร็็อพเพอร์์ตี้้�
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แนเชอรััล เรีียลเอสเตท
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แนเชอรััล พาร์์ค วิิลล์์
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิท อิินชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิท-ไลน์์ เพย์์
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ไนน์์ สแควร์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เดอะ คอมมููนิิตี้้� ทูู
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เดอะ คอมมููนิิตี้้� วััน
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. กิ่่ง� แก้้ว แอสเสทส์์
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. ราษฎร์์บููรณะ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊ป�
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แรบบิิท แคร์์
2558-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เอทีีเอส แรบบิิท นิิติบุิ คุ คลเฉพาะกิิจ
2558-ปััจจุุบันั 	สมาชิิกคณะกรรมการบริิหาร
บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
2555-ปััจจุุบันั
ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายการเงิิน
บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
2557-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. บางกอก เพย์์เมนต์์ โซลููชัันส์์
2553-ปััจจุุบันั
กรรมการ ธนายง ฮ่่องกง ลิิมิเิ ต็็ด
2551-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. แอ๊๊บโซลููท โฮเต็็ล เซอร์์วิสิ
2563-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
2560-2562
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
2560-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เธอร์์ทีนี
2560-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี ทูู
2560-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี วััน
2560-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ไนน์์ทีนี
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เอททีีน
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เซเว่่นทีีน
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ซิิกซ์์ทีนี
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ฟิิฟทีีน
2559-2561
กรรมการ บจ. ยููนิิคอร์์น เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� โฟร์์ทีนี
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวลฟ์์
2559-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� อีีเลฟเว่่น
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ไนน์์
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เอท
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เซเว่่น
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ซิิกซ์์
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ไฟฟ์์
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� โฟร์์
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทรีี
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทูู
2558-2561
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� วััน
2558-2561
กรรมการ บจ. นููโว ไลน์์ เอเจนซี่่�
2559-2560
กรรมการ บจ. คีีย์ส์ โตน เอสเตท
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี
อายุุ 85 ปีี

กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
รัักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

สััญชาติิ : ไทย

2556-ปััจจุุบััน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริิมสุุข
2555-ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
		
บมจ. เสริิมสุุข
2554-ปััจจุุบััน
รองประธานกรรมการ บมจ. เสริิมสุุข
2553-ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ บมจ. เสริิมสุุข
2561-ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บมจ. อุุตสาหกรรมถัังโลหะไทย
2532-ปััจจุุบััน
กรรมการ บมจ. อุุตสาหกรรมถัังโลหะไทย
2553-2561		
รองประธานกรรมการ /
		
ประธานกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหา
		
บมจ. อุุตสาหกรรมถัังโลหะไทย
2544-ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บมจ. นวกิิจประกัันภััย
2536-ปััจจุุบััน
กรรมการ บมจ. นวกิิจประกัันภััย
2562-ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการลงทุุน
		
บมจ. นวกิิจประกัันภััย
2562-ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหาร
		
บมจ. นวกิิจประกัันภััย
2542-ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีีประกัันชีีวิิต
2537-2562		
กรรมการอิิสระ บมจ. วโรปกรณ์์
2521-2559		
ประธานกรรมการ / กรรมการ
		
บมจ. ไทยรัับประกัันภััยต่่อ

วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

บริิษััทอื่่�น

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมไฟฟ้้า Northrop Institute of Technology,
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• Executive Course, Harvard University, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Role of the Chairman Program (RCP)
	ปีี 2544 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.9) ปีี 2552 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์
	สถาบัันวิิทยาการการค้้า ปีี 2553
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง “มหานคร”
	สถาบัันพััฒนาเมืือง ปีี 2554
• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง (วปส.2) ปีี 2555
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
	ปีี 2556 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

• 30 กรกฎาคม 2553
ระยะเวลาที่่�ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่งกรรมการ : 11

ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 8,176,217 (0.06%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีีประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

ก.พ. 2564-ปััจจุุบันั 	รัักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2553-ปััจจุุบันั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

2560-ปััจจุุบันั
ประธานกรรมการ บจ. ซีี อีี เอส
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. พููลผล
2560-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. พิิพัฒ
ั นสิิน
2557-ปััจจุุบันั 	ที่่�ปรึึกษา บมจ. ฟอลคอนประกัันภััย
2550-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. อาควา อิินฟิินิทิ
2549-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. หวั่่ง� หลีีพัฒ
ั นา
2548-ปััจจุุบันั
กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำำ�ริิ
2534-ปััจจุุบันั
ประธานกรรมการ บจ. รัังสิิตพลาซ่่า
2531-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. เดอะ เพ็็ท
2525-ปััจจุุบันั
ประธานกรรมการ บจ. สาธรธานีี
2511-ปััจจุุบันั
กรรมการ บจ. หวั่่ง� หลีี
2533-2560		
กรรมการ บจ. นุุชพล
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7.3 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์์พิิเศษ เจริิญ วรรธนะสิิน
อายุุ 84 ปีี

กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 360,000 (0.003%)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีี-

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• การบริิหารธุุรกิิจ City of Liverpool College of Commerce,
ประเทศสหราชอาณาจัักร
• การจััดการ สถาบัันการจััดการแห่่งประเทศอัังกฤษ (B.I.M.) London,
ประเทศสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
	ปีี 2554 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Certification Program (DCP)
	ปีี 2554 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Audit Committee Program (ACP) ปีี 2554
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Role of the Nomination
and Governance Committee (RNG) ปีี 2557
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Anti-Corruption: The Practical Guide
(ACPG) ปีี 2558 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ :

ไทย

วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 30 กรกฎาคม 2553

ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 11

ปีี

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2555-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั
2553-ปััจจุุบันั

กรรมการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่ง�่ ยืืน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

-ไม่่มีี-

บริิษััทอื่่�น

-ไม่่มีี-

องค์์กรอื่่�น

2559-ปััจจุุบันั
2550-ปััจจุุบันั
2548-ปััจจุุบันั
2547-ปััจจุุบันั
2546-ปััจจุุบันั

กรรมาธิิการจริิยธรรม สภาโอลิิมปิิคแห่่งเอเชีีย
กรรมาธิิการกฎข้้อบัังคัับ สภาโอลิิมปิิคแห่่งเอเชีีย
รองประธานกิิตติิมศัักดิ์์ต� ลอดชีีพ สหพัันธ์์แบดมิินตัันโลก
มนตรีี สหพัันธ์์กีฬี าซีีเกมส์์
รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการโอลิิมปิิค
แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
2530-ปััจจุุบันั
ศาสตราจารย์์พิเิ ศษ สาขาวิิชาการตลาด
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

นายชอง ยิิง ชิิว เฮนรี่่� (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
อายุุ 73 ปีี

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

กรรมการอิิสระ

2553-ปััจจุุบันั

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• Master of Science in Operational Research and Management,
Imperial College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• Bachelor of Science (Mathematics), Chelsea College,
University of London, ประเทศสหราชอาณาจัักร
สััญชาติิ : จีีน
วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 30 กรกฎาคม 2553

ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 11
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

-ไม่่มีี-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีี-

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

-ไม่่มีี-

บริิษััทอื่่�น

2558-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั
2550-ปััจจุุบันั
2540-ปััจจุุบันั

ปีี

กรรมการอิิสระ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

2539-ปััจจุุบันั
2552-2562
2551-2562
2549-2562
2543-2562

กรรมการอิิสระ CK Asset Holdings Limited
กรรมการอิิสระ Skyworth Digital Holdings Limited
กรรมการอิิสระ
New World Department Store China Limited
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริิหาร
Worldsec Limited
กรรมการอิิสระ CK Infrastructure Holdings Limited
กรรมการอิิสระ Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Limited
กรรมการอิิสระ CNNC International Limited
กรรมการอิิสระ
Greenland Hong Kong Holdings Limited
กรรมการอิิสระ TOM Group Limited
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ดร.การุุญ จัันทรางศุุ
อายุุ 71 ปีี

กรรมการอิิสระ

ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 6

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio,
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม) สาขาวิิศวกรรมโยธา
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ใบอนุุญาตเป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุมระดัับวุุฒิิวิิศวกร
	สาขาวิิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบีียน วย.1023
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Certification Program (DCP)
	ปีี 2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Finance for Non-Finance Director (FN)
	ปีี 2548 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Strategic Board Master Class (SBM)
	ปีี 2560 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) ปีี 2562 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ : ไทย

ปีี

-ไม่่มีี-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีี-

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2561-ปััจจุุบันั
2558-ปััจจุุบันั

กรรมการอิิสระ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
กรรมการ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2550-ปััจจุุบันั
2546-ปััจจุุบันั
บริิษััทอื่่�น

2535-ปััจจุุบันั
2525-ปััจจุุบันั

กรรมการ บมจ. ริิชี่่เ� พลซ 2002
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
บมจ. ควอลิิตี้้ค� อนสตรััคชั่่น� โปรดััคส์์
ประธานกรรมการ บจ. เค.ซีี.เอส.แอนด์์.แอสโซซิิเอทส์์
กรรมการบริิหาร บจ. วิิศวกรที่่ป� รึึกษา เค.ซีี.เอส

วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

27 กรกฎาคม 2558

นางพิิจิิตรา มหาพล

อายุุ 70 ปีี

ประธานกรรมการอิิสระ /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง /
รัักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

•	ศิิลปศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยออริิกอน ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• MAI, the Appraisal Institute, Chicago, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyor
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP)
	ปีี 2556 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) ปีี 2556 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) ปีี 2558 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Anti-Corruption The Practical Guide
(ACPG) ปีี 2559 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Boardroom Success through Financing
and Investment (BFI) ปีี 2560
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Family Business Governance (FBG)
ปีี 2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• TFRS 9 Workshop การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ปีี 2562
	สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร How to Develop a Risk Management Plan
(HRP) ปีี 2563 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ : ไทย
วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

• 1 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 5

ปีี

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 500,000 (0.004%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีีประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

มีี.ค. 2564-ปััจจุุบันั ประธานกรรมการอิิสระ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
ก.พ. 2564-ปััจจุุบันั 	รัักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2563-ปััจจุุบันั
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2559-ปััจจุุบันั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2559-2561
บริิษััทอื่่�น

2551-2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิิสระ บมจ. เนชั่่น� มััลติิมีเี ดีีย กรุ๊๊ป�
กรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่ /
กรรมการหุ้้น� ส่่วน บจ. แอดวานซ์์ แอดไวซอรี่่�
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นายไพศาล ธรสารสมบััติิ
อายุุ 55 ปีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

กรรมการอิิสระ

-ไม่่มีี-

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• Diploma, อััสสััมชััญพาณิิชย์์
• Diploma in Business Study, Eastbourne College
of Art & Technology, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• Mini IE, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 13,
	สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 21/2547
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10/2553, สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 197/2557
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปีี 2561
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตร “การปฏิิรููปธุุรกิิจและสร้้างเครืือข่่ายนวััตกรรม”
รุ่่�นที่่� 2 ประจำำ�ปีี 2561

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

สััญชาติิ : ไทย

2547-ปััจจุุบันั
2547-ปััจจุุบันั

วัันที่่�จดทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 125,900 (0.001%)

กรรมการอิิสระ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2554-ปััจจุุบันั
2561-2563
2557-2563
2561-2562

บริิษััทอื่่�น

กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร /
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
บมจ. ทีีเอ็็มทีี สตีีล
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. มาสเตอร์์ แอด
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. มาสเตอร์์ แอด
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
บมจ. ยูู ซิิตี้้�
กรรมการ บจ. คอนเนค บิิสสิเิ นส ออนไลน์์
กรรมการ Metal Commerz Pte Ltd., Singapore

องค์์กรอื่่�น		

• 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563

ระยะเวลาที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ : 1

2563-ปััจจุุบันั

ปีี

2558-เม.ย. 2564

กรรมการ สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นายสุุรยุุทธ ทวีีกุุลวััฒน์์
อายุุ 49 ปีี

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายการเงิิน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุด
ในสายงานบััญชีีและการเงิินของบริิษััทฯ)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• MBA, Ross School of Business, University
of Michigan – Ann Arbor, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีีพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (รุ่่�น 7) ปีี 2554
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิิน (รุ่่�น 1) ปีี 2555 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร How to Develop a Risk Management Plan
(HRP) ปีี 2557 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Certification Program (DCP)
	ปีี 2559 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์ธุุรกิิจเชิิงบวก (The Master),
	สถาบัันยุุทธศาสตร์์ธุุรกิิจเชิิงบวก (iSAB) ปีี 2561
สััญชาติิ : ไทย
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 904,818 (0.007%)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีี-

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2558-2560
บริิษััทอื่่�น

2560-2561
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560

กรรมการ บมจ. ยูู ซิิตี้้�
กรรมการ บจ. คีีย์ส์ โตน แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
กรรมการ บจ. ก้้ามกุ้้ง� พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. แนเชอรััล พาร์์ค วิิลล์์
กรรมการ บจ. แนเชอรััล เรีียลเอสเตท
กรรมการ บจ. พาร์์ค โอเปร่่า
กรรมการ บจ. ริิชชี่่� พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. พาร์์ค กููร์์เม่่ต์์

องค์์กรอื่่�น

2563-ปััจจุุบันั 	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีด้้านการทำำ�บัญ
ั ชีี
สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2563-ปััจจุุบันั
กรรมการวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีด้้านการบััญชีีบริิหาร
สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
2562-ปััจจุุบันั
เลขาธิิการ ชมรมภููมิิพลังั แผ่่นดิิน
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2561-ปััจจุุบันั 	ที่่�ปรึึกษาชมรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
2558-2561
ประธานชมรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
2556-2560
กรรมการวิิชาชีีพบัญ
ั ชีีด้้านการบััญชีีบริิหาร
สภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

การอบรมและพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี
และการเงิิน สำำ�หรัับปีี 2563

2554-ปััจจุุบันั

หลัักสููตร / โครงการ

2563-ปััจจุุบันั

กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายการเงิิน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

จำำ�นวนชั่่�วโมง

วิิทยากร: Thai BMA "Sustainability Bond Forum"

1

วิิทยากร: CFO ชวนคุุย

1

วิิทยากร: CBI webinar : "Financing Options
for Sustainable Transport Infrastructure"

1

วิิทยากร: หลัักสููตรการให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ”
(PEP) รุ่่�นที่่� 10 กรณีีศึึกษา: การจััดทำำ�กองทุุน
โครงสร้้างพี้้�นฐาน

3

วิิทยากร: หลัักสููตรการให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ”
(PEP) รุ่่�นที่่� 11 กรณีีศึึกษา: การจััดทำำ�กองทุุน
โครงสร้้างพี้้�นฐาน

3
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นายดาเนีียล รอสส์์ (Mr. Daniel Ross)
อายุุ 45 ปีี

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายการลงทุุน /
หััวหน้้าฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ /
หััวหน้้าฝ่่ายพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน /
กรรมการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• Bachelor of Science in Mathematics (First Class Honors)
King’s College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Certification Program (DCP)
	ปีี 2552 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (รุ่่�น 14) ปีี 2557
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• ประกาศนีียบััตร CFA UK Level 4 in ESG Investing ปีี 2563
สััญชาติิ : ไทย

/ อัังกฤษ

การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

• 1,359,233 (0.010%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีีประสบการณ์์ทำ�ำ งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2558-ปััจจุุบันั

ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายการลงทุุน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2552-ปััจจุุบันั 	หััวหน้้าฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2563-ปััจจุุบันั 	หััวหน้้าฝ่่ายพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน /
กรรมการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2558-2560

กรรมการ บมจ. ยูู ซิิตี้้�

บริิษััทอื่่�น

2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2563-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2562-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั

กรรมการ บจ.แอ๊๊บโซลููท ดีีไซน์์ เซอร์์วิสิ เซส
กรรมการ Absolute Hotel Services Russia Limited
Liability
กรรมการ VHE Wroclaw Hotel Sp. Z.o.o.
กรรมการ Vienna House Cluster Polen Sp. Z.o.o.
กรรมการ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o.
กรรมการ U Hospitality Holding (Mauritius)
กรรมการ Vienna House Easy Bucharest S.R.L.
กรรมการ Vienna House Diplomat Prague RE s.r.o.
กรรมการ VHE Bratislava s.r.o.
กรรมการ VHE Bratislava Real Estate s.r.o.
กรรมการ VH Amber Baltic Sp. Z.o.o.
กรรมการ Vienna House Easy Cracow RE Sp. Z.o.o.
กรรมการ Vienna House Easy Katowice Sp. Z.o.o.
กรรมการ VH Andel’s Lodz Sp. Z.o.o.
กรรมการ Vienna House Diplomat Prague a.s.

2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2560-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2559-ปััจจุุบันั
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2562-2564
2561-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2561
2559-2561
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560

กรรมการ Vienna House Hotel Management GmbH
กรรมการ Vienna House Easy Pilsen s.r.o.
กรรมการ Underwood Street Limited
กรรมการ VHE Cracow Sp. Z.o.o.
กรรมการ UBX Plzen Real Estate s.r.o.
กรรมการ UBX Katowice Sp. Z.o.o.
กรรมการ Comtel Focus S.A.
กรรมการ Vienna House Cluster Deutschland GmbH
กรรมการ Vienna International Asset GmbH
กรรมการ Vienna House Real Estate GmbH
กรรมการ Vienna House Capital GmbH
กรรมการ บจ. เทรฟลอดจ์์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. แอ๊๊บโซลููท โฮเต็็ล เซอร์์วิสิ
กรรมการ แอ๊๊บโซลููท โฮเต็็ล เซอร์์วิสิ ฮ่่องกง ลิิมิเิ ต็็ด
กรรมการ แอ๊๊บโซลููท โฮเต็็ล เซอร์์วิสิ อิินโดไชน่่า ลิิมิเิ ต็็ด
กรรมการ Thirty Three Gracechurch 1 Limited
กรรมการ AHS Hospitality India Private Limited
กรรมการ Vienna House Germany II GmbH
กรรมการ Vienna House Easy Potsdam GmbH
กรรมการ Vienna House Stralsund GmbH
กรรมการ Vienna House Leipzig GmbH
กรรมการ Vienna House Baden-Baden GmbH
กรรมการ
Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH
กรรมการ Vienna House Munchen GmbH
กรรมการ Vienna House Bremen GmbH
กรรมการ Vienna House Eisenach GmbH
กรรมการ Vienna House Rostock GmbH
กรรมการ Vienna House Germany III GmbH
กรรมการ Vienna House Germany IV GmbH
กรรมการ Vienna House Schaffhausen GmbH
กรรมการ Vienna House REVO Katowice Sp. Z.o.o.
กรรมการ REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH
กรรมการ VH Warsaw Hotel Sp. Z.o.o.
กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH
กรรมการ VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH
กรรมการ VH Dresden Hotelbetriebs GmbH
กรรมการ VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH
กรรมการ VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH
กรรมการ Vienna House Andel’s Cracow Sp. zoo
กรรมการ บจ. คีีย์ส์ โตน แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ Thirty Three Gracechurch 2 Limited
กรรมการ บจ. แนเชอรััล พาร์์ค วิิลล์์
กรรมการ บจ. แนเชอรััล เรีียลเอสเตท
กรรมการ บจ. พาร์์ค โอเปร่่า
กรรมการ บจ. ริิชชี่่� พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. พาร์์ค กููร์์เม่่ต์์
กรรมการ บจ. โปรเจค กรีีน
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 38
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
กรรมการ บจ. ก้้ามกุ้้ง� พร็็อพเพอร์์ตี้้�
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung)

อายุ 46 ปี

ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX
คุณวุฒิทางการศึกษา

• คณิตศาสตรบัณฑิต University of Waterloo ประเทศแคนาดา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัญชาติ : จีน
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบนั 	ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX
บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2562-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-2561
2562-2563

กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีจไี อ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ. วีจไี อ
กรรมการบริหาร บมจ. วีจไี อ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ. วีจไี อ
กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริษัทอื่น

เม.ย. 2564-ปัจจุบนั
มี.ค. 2564-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2558-2560

กรรมการ บจ. แรบบิท แคช
กรรมการ บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. วี-คลิก๊ เทคโนโลยี
กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วสิ เซส
กรรมการบริหาร บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
เม.ย. 2564-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์
2559-มี.ค. 2564 กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บจ. บีเอสเอส โฮลดิง้ ส์
2559-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. แรบบิท อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุป๊
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม
2558-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เอทีเอส แรบบิท นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ
2557-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลชู นั ส์
2553-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
2562-2563
กรรมการ บจ. วีจไี อ เอนีม่ ายด์ เทคโนโลยี
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7.3 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสยาม สีีวราภรณ์์สกุุล
อายุุ 44 ปีี

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายงานกฎหมาย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

• Master of Laws (LL.M), Duke University, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สาขานิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) ปีี 2559
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program ปีี 2556
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตร Boardroom Success though Financing & Investment
ปีี 2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สััญชาติิ : ไทย
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (%)*

-ไม่่มีี-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร

-ไม่่มีี-

ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน 5 ปีีย้้อนหลััง

2564-ปััจจุุบันั

ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่สายงานกฎหมาย
บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในประเทศไทย

2561-2564
2559-2564
2559-2563
บริิษััทอื่่�น

มีี.ค. 2564-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั

กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. ยูู ซิิตี้้�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่ส� ายงานกฎหมาย บมจ. ยูู ซิิตี้้�
เลขานุุการบริิษัทั บมจ. ยูู ซิิตี้้�
กรรมการ บจ. กรู๊๊ฟ� ไลฟ์์
กรรมการ บจ. คีีย์ส์ โตน แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� วััน
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� โฟร์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เซเว่่น
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เอท
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ไนน์์
กรรมการ บจ. นููโว ไลน์์ เอเจนซี่่�
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ซิิกซ์์ทีนี
กรรมการ บจ. รััชดา อััลไลแอนซ์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ไนน์์ทีนี

2561-ปััจจุุบันั
2561-ปััจจุุบันั
2563-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2564
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2561-2563
2560-2562
2560
2560-2562
2558-2564
2558-2563

กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี ทูู
กรรมการ บจ. สิิริพัิ ฒ
ั น์์ ทรีี
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย รีีเทล
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 12
กรรมการ บจ. ยูู โกลบอล ฮอสพิิทอลลิิตี้้�
กรรมการ บจ. อีีจีเี อส แอสเสทส์์
กรรมการ บจ. ยููนิิซันั วััน
กรรมการ บจ. เมืืองทอง แอสเซ็็ทส์์
กรรมการ บจ. ปราณคีีรีี แอสเซ็็ทส์์
กรรมการ บจ. สยาม เพจจิ้้ง� แอนด์์ คอมมิิวนิิเคชั่่น�
กรรมการ บจ. ธนายง ฟู้้�ด แอนด์์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แลนด์์
กรรมการ บจ. ไนน์์ สแควร์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. มรรค๘
กรรมการ บจ. ธนายง พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. ราษฎร์์บููรณะ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. ธนาซิิตี้้� กอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ต คลัับ
กรรมการ บจ. ก้้ามกุ้้ง� พร็็อพเพอร์์ตี้้�
กรรมการ บจ. แนเชอรััล พาร์์ค วิิลล์์
กรรมการ บจ. แนเชอรััล เรีียลเอสเตท
กรรมการ บจ. พาร์์ค โอเปร่่า
กรรมการ บจ. ริิชชี่่� พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทูู
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทรีี
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ไฟฟ์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ซิิกซ์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� อีีเลฟเว่่น
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวลฟ์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� โฟร์์ทีนี
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� เซเว่่นทีีน
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 9
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี ทรีี
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี โฟร์์
กรรมการ บจ. บีีทีเี อส แสนสิิริิ โฮลดิ้้ง� ทเวนทีี ไฟฟ์์
คณะกรรมการกำำ�กับั ดููแล Vienna House Hotel
Management AG
กรรมการ Vienna house Capital GmbH
กรรมการ บจ. หมอชิิตแลนด์์
กรรมการ บจ. โปรเจค กรีีน
กรรมการ บจ. ไพร์์ม แอเรีีย 38
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

นางดวงกมล ชััยชนะขจร
อายุุ 61 ปีี

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี
(ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรง
ในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััทฯ และ
เป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิและเงื่่�อนไขตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า)
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีีพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สััญชาติิ : ไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

• 1,074,201 (0.008%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่่มีีประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2544-ปััจจุุบันั

ผู้้อำ� �ำ นวยการฝ่่ายบััญชีี บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่่มีีบริษัทอื่น

-ไม่่มีีการอบรมและพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี สำำ�หรัับปีี 2563

หลัักสููตร / โครงการ

จำำ�นวนชั่่�วโมง

การบััญชีีเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง ปีี 2563

7

การจััดทำำ�บััญชีีในยุุคดิิจิิทััล

7

สรุุปภาพรวมการเปลี่่�ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินของประเทศไทย

7

Transfer Pricing Documentation

7

Update ภาษีีป้้าย (Signboard Tax) ปีี 2563-2564
พร้้อมสรุุปประเด็็นภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�สำำ�คััญ

6

ความแตกต่่างด้้านบััญชีีและภาษีี พร้้อมอััพเดทประเด็็นภาษีี
และกฎหมายใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ปีี 2563

7

นางสาวชวดีี รุ่่�งเรืือง
อายุุ 44 ปีี

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีีพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี สาขาการบััญชีี
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (รุ่่�น 12) ปีี 2556
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตร Strategic CFO in Capital Markets
	ศููนย์์ส่่งเสริิมการพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สััญชาติิ : ไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

• 817,772 (0.006%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่่มีีประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2554-ปััจจุุบันั

ผู้้อำ� �ำ นวยการฝ่่ายการเงิิน บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่่มีีบริษัทอื่น

-ไม่่มีี-
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7.3 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายพิภพ อินทรทัต
อายุ 50 ปี

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบภายใน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• Director Accreditation Program (DAP)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Company Secretary Program
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Cyber Defense Initiative Conference 2020
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งาน

2563-ปัจจุบนั

กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
2554-ปัจจุบนั 	ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
บมจ. บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2555-ปัจจุบนั 	ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. วีจไี อ
2561-ปัจจุบนั 	ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. มาสเตอร์ แอด
บริษัทอื่น

2548-ปัจจุบนั 	ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์กรอื่น

2557-ปัจจุบนั

กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิิช
อายุุ 45 ปีี

เลขานุุการบริิษััท
คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master of Laws (LL.M), Northwestern University,
School of Law และ Certificate in Business Administration,
Kellogg School of Management, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• Master of Laws (LL.M), Columbia Law School,
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
•	นิิติิศาสตรบััณฑิิต เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตร Mini MBA, Chulalongkorn Business School
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Company Secretary Program (CSP)
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Effective Minutes Taking Program (EMT)
	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Advances for Corporate Secretaries
	สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558-ปััจจุุบันั
เลขานุุการบริิษัทั บมจ. บีีทีเี อส กรุ๊๊ป� โฮลดิ้้ง� ส์์
2552-2558	ผู้อำ�นวยการฝ่ายเลขานุการบริษทั
บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนู เิ คชัน่
2546-2552
Associate บจ. ลิง้ ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

ขอ
้ มูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษท
ั ย่อย 
บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

7.4

บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์
เซอร์วิสเซส

G

G

G

บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล

G

G

G

G

บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล

G

G

G

G

บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์

G

G

G

บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น

G

G

G

บจ. บีจีเอสอาร์ 6

G

G

G

บจ. บีจีเอสอาร์ 81

G

G

G

บมจ. วีจีไอ

A,G

G B,E,G

G

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

F C,E,G G

นางดวงกมล ชัยชนะขจร

A,B,
E,G

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

A,B, E,G E,G C,E,G E,G D,E,G G,I,J G,I,J G,J G,J G,H,J G,J
E,G

นายดาเนียล รอสส์

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

นางพิจิตรา มหาพล

ดร. การุญ จันทรางศุ

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายคง ชิ เคือง

นายรังสิน กฤตลักษณ์

นายกวิน กาญจนพาสน์

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

บริษัท

นายคีรี กาญจนพาสน์

กรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

K

K

K

K

K

K

F,K

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บจ. เรือด่วนเจ้าพระยา

บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

G

C,E

G

บจ. 888 มีเดีย
บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี)
มีเดีย กรุ๊ป

G

บจ. บีวี มีเดีย แอดส์
บจ. วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี
บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)

G

บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป
บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี
บจ. เอสแอลวี รีเทล

G
G

บมจ. มาสเตอร์ แอด
บจ. แอดซ์ เจ้าพระยา
บจ. ดิ ไอคอน วี จี ไอ
บจ. ซูพรีโม มีเดีย
VGI MACO (Singapore)
Private Limited
VGI Global Media (Malaysia)
Sdn Bhd
บจ. กรุ๊ปเวิร์ค
บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์

G

บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเทม

E,G

G

G

บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์

G

G

บจ. เอทีเอส แรบบิท
นิติบุคคลเฉพาะกิจ

G

G

บจ. แรบบิท แคร์

G

G

G

บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป

G

G

G

บจ. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

G

G

G

บจ. เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์
โบรคเกอร์
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม

G

บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส

G

G

G

G

บจ. แรบบิท รีวอร์ดส

G

G

G

G

บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
บมจ. ยู ซิตี้

E,G E,G

E,G

G
A,G

G
G

G

บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน

G

G

G

บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู

G

G

G

G

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

นายดาเนียล รอสส์

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

นางพิจิตรา มหาพล

ดร. การุญ จันทรางศุ

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

นายสุจินต์ หวั่งหลี

G

นายคง ชิ เคือง

นายกวิน กาญจนพาสน์

G

นายรังสิน กฤตลักษณ์

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

บริษัท

นายคีรี กาญจนพาสน์

กรรมการและผู้บริหาร

นางดวงกมล ชัยชนะขจร
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7.4 ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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บจ. ยงสุ

G

บจ. แคพริคอร์น ฮิลล์

G

G

G

บจ. หมอชิตแลนด์

G

G

G

บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี

G

G

G

G

G

บจ. เทอร์เทิล 1
บจ. เทอร์เทิล 2
บจ. เทอร์เทิล 3
บจ. เทอร์เทิล 4
บจ. เทอร์เทิล 5
บจ. เทอร์เทิล 6
บจ. เทอร์เทิล 7
บจ. เทอร์เทิล 8
บจ. เทอร์เทิล 9
บจ. เทอร์เทิล 10
บจ. เนทีฟ อีทส์
บจ. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์
บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

G

บจ. ดีแนล

G

		 บริษัทฯ

		 บริษัทย่อย

		 บริษัทร่วม

		 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

A = ประธานกรรมการ
E = กรรมการบริหาร
I = กรรมการตรวจสอบ

B = ประธานคณะกรรมการบริหาร
F = สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
J = กรรมการอิสระ

C = กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
G = กรรมการ
K =	ผู้บริหาร

D =	รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
H = ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

G

นางดวงกมล ชัยชนะขจร

G

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

G

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

บจ. มาเจสติค พาร์ค

นายดาเนียล รอสส์

G

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

G

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

G

นางพิจิตรา มหาพล

บจ. ฟิวเจอร์ โดเมน

ดร. การุญ จันทรางศุ

G

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

นายคง ชิ เคือง

G

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายรังสิน กฤตลักษณ์

G

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์

บริษัท

นายคีรี กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการและผู้บริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64
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7.5 ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย

7.5

ขอ
้ มูลกรรมการของบริษท
ั ย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 40 บริษทั โดยมีบริษทั ย่อยทีม่ นี ยั สำ�คัญ กล่าวคือ มีก�ำ ไรสุทธิเกินกว่าร้อยละ 15
ของกำ�ไรสุทธิตามงบกำ�ไรขาดทุนรวมของปี 2563/64 ได้แก่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการดังนี้
บริษัท
กรรมการ

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1. นายคีรี กาญจนพาสน์

A

2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

A

3. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์

B

4. นางวรวรรณ ธาราภูมิ

A

5. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร

B

6. นายกวิน กาญจนพาสน์

A

7. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

A

8. นายมนู อรดีดลเชษฐ์

B

9. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

A

A = กรรมการ

B = กรรมการอิสระ
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7.6

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2563/64

คำ�นิยาม

เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำ�ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้:
คำ�

“2562/63”
“2563/64”
“2564/65”
“1Q 2563/64”
“2Q 2563/64”
“3Q 2563/64”
“4Q 2563/64”
“กทม.”
“กรุงเทพธนาคม”
“กลุ่มบริษัทบีทีเอส” หรือ “กลุ่มบริษัท”
“กลุ่มวีจีไอ”
“กองทุน บีทีเอสโกรท” หรือ “กองทุน”
หรือ “BTSGIF”
“ขสมก.”
“งานโครงสร้างระบบ”
“ตลท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์”
“ธนายง”
“บริษัทฯ” หรือ “บีทีเอสจี”
“บีทีเอสซี”
“บีเอสเอส”
“บีอาร์ที”
“แบบ 56-1”
“รถไฟฟ้าบีทีเอส”
“รฟท.”
“รฟม.”
“ระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก”
“ระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพู”
“ระบบรถไฟฟ้าสายสีทอง (ระยะที่ 1)”
“ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง”
“ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล”
หรือ “E&M”

ความหมาย

ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ไตรมาส 1 ของปีบัญชี 2563/64
ไตรมาส 2 ของปีบัญชี 2563/64
ไตรมาส 3 ของปีบัญชี 2563/64
ไตรมาส 4 ของปีบัญชี 2563/64
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย กทม.
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
วีจีไอ และบริษัทย่อยของวีจีไอ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
(BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งานโครงสร้างที่ก่อสร้างขึ้น (Civil Works) ได้แก่ เสาโครงสร้าง ทางยกระดับ อาคารโรงจอดรถและ
ซ่อมบำ�รุง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ธนายง จำ�กัด (มหาชน) (ชื่อเดิมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน))
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด
รถโดยสารด่วนพิเศษ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562/63
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสขุ มุ วิทและสายสีลม ตลอดจนส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสีลม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสองสายหลักที่ประกอบด้วยสายสุขุมวิทและสายสีลม (รวมเรียกว่า
“สายสีเขียว”) ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 23 สถานี รวมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด จากสถานีแครายถึง
สถานีมีนบุรี ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 30 สถานี ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีทอง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
ถึงสำ�นักงานเขตคลองสาน ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 3 สถานี
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด จากสถานีลาดพร้าวถึง
สถานีสำ�โรง ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 23 สถานี ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า
อุปกรณ์แหล่งพลังงาน ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร
และระบบสื่อสาร
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7.6 คำ�นิยาม

คำ�

“วีจีไอ”
“สนข.”
“ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้”
“ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ”
“ส่วนต่อขยายสายสีลม”

“ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท”
“สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ”

“สัญญาสัมปทาน”
“สายสีลม”
“สายสุขุมวิท”
“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”
“BEM”
“BPS”
“EBIT”
“EBITDA”
“HHT”
“IF”
“IOD”
“M-Map”
“MRT”
“O&M”
“Rabbit Rewards”
“SARL”

ความหมาย

บริษัท วี จี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม
โครงการระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนกรุงเทพมหานครส่ ว นต่ อ ขยายสายสี เ ขี ย วใต้ ระยะทาง
13.0 กิโลเมตร จากสถานีแบริ่งถึงสถานีเคหะฯ ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ ระยะทาง
19.0 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีคูคต ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 16 สถานี
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีบางหว้า ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี ซึ่งส่วนต่อขยาย
สายสีลมได้แบ่งออกเป็น 2 โครงการ
• โครงการแรก (สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่) เป็นโครงการส่วนต่อขยายสายสีลม ระยะทาง
2.2 กโิ ลเมตร ซึง่ ประกอบด้วยสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ ซึง่ ได้เริม่ ใหบ้ ริการเมือ่ ปี 2552
• โครงการทีส่ อง (วงเวียนใหญ่-บางหว้า) เป็นโครงการส่วนต่อขยายสายสีลมระยะทาง 5.3 กิโลเมตร
ซึง่ ประกอบด้วยสถานีทัง้ หมด 4 สถานีจากสถานีวงเวียนใหญ่ถงึ สถานีบางหว้า ซึง่ ได้เริม่ ให้บริการ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556
โครงการระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนกรุงเทพมหานครส่ ว นต่ อ ขยายสายสุ ขุ ม วิ ท ระยะทาง
5.25 กิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยสถานีทั้งหมด 5 สถานี (จากสถานีบางจากถึงสถานีแบริ่ง)
สั ญ ญาซื้ อ และโอนสิ ท ธิ รา ยได้สุ ท ธิ ร ะหว่ า งบี ที เ อสซี แ ละ BTSGIF เพื่ อ การโอนและขายรายได้
ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่บีทีเอสซีจะได้รับจากการดำ�เนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักให้แก่ BTSGIF
สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่าง กทม. กับบีทีเอสซี สำ�หรับการดำ�เนินงานระบบ
รถไฟฟ้าสายหลัก
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม ระยะทาง 6.5 กโิ ลเมตร ซึง่ ประกอบด้วย
สถานีทั้งหมด 7 สถานี (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อสนามกีฬาแห่งชาติและสะพานตากสิน
โครงการระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนกรุงเทพมหานครสายสุ ขุ ม วิ ท ระยะทาง 17 กิ โ ลเมตร
ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อหมอชิตและอ่อนนุช
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำ�กัด
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของสนข.
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
การดำ�เนินการบริหารและซ่อมบำ�รุง
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำ�กัด
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ทีเอสที ทาวเวอร เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : +66 (0) 2273 8611-15
โทรสาร : +66 (0) 2273 8610

www.btsgroup.co.th

