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BTS GROUP
a carbon neutral company

บีทีเอส กรุป มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เรามีการประเมินผลการดําเนินงานของเราโดยเทียบกับกรอบการดําเนินงาน
ดานความยั่งยืนในระดับสากล โดยบริษัทฯ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากสถาบันชั้นนําทั่วโลก อนึ่ง แมวาการไดรับการยอมรับ
จะไมใชเปาหมายหลัก แตบริษัทฯ ก็มีความภาคภูมิใจที่ความพยายามและความกาวหนาในการพัฒนาอยางยั่งยืนของเราไดรับการยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

บริษัทในกลุมขนสงทางรางแหงแรกและแหงเดียวในโลก
ที่มีการปลอยคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมายาวนาน และการดําเนินงานภายใตกลยุทธระยะยาวดานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอ
ิ ากาศ ยังคงเปนสวนสําคัญทีช
่ ว ยใหบริษท
ั ฯ บรรลุเปาหมายทีต
่ ง
ั้ ไว โดยในป 2564/65 บริษท
ั ฯ ยังคงรักษาสถานะการเปนบริษท
ั ทีม
่ ก
ี ารปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สุทธิเปนศูนย ดวยการเขารวมโครงการสนับสนุนคารบอนเครดิตที่ไดรับการรับรองจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เหนือไปกวานั้น
เรายังไดจัดหาและลงทุนในใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) เพื่ออางสิทธิ์การใชไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนคิดเปน 10% ของการดําเนินงาน
โดยทัง
้ โครงการคารบอนเครดิตและการจัดหา REC ในปนี้ มาจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทบ
่ี างปะอินของบริษท
ั บีซพ
ี จ
ี ี จํากัด (มหาชน) (บีซพ
ี จ
ี )ี ซึ่งนับเปน
ความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับบีซีพีจีในการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัทฯ เปนบริษัทขนสงมวลชนทางรางแหงแรกและแหงเดียวในโลกที่มีการปลอยคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย ซึ่งเรารูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่การดําเนินการ
ภายใตกลยุทธระยะยาวดานการรับมือกับการเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอ
ิ ากาศของเรา ไดสรางผลกระทบทางสิง
่ แวดลอมในเชิงบวกตอผูม
 ส
ี ว
 นไดเสีย เรายังคงมุง
 มัน
่
ที่จะพัฒนากลยุทธระยะยาวดานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ใหเปนแรงขับเคลื่อนไปสูอนาคตที่ปราศจากคารบอนสําหรับเราทุกคน
GLOBAL RANKED
COMPANY
IN TRANSPORTATION SECTOR

ผูนําอันดับหนึ่งของโลกสองปซอนในกลุมอุตสาหกรรมคมนาคม
และโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมของ DJSI (DJSI INDUSTRY LEADER)
บริษัทฯ รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับการคัดเลือกจากดัชนีความยั่นยืนของดาวโจนส (DJSI) ในกลุมตลาดเกิดใหมเปนระยะเวลา 4 ปติดตอกันตั้งแตป 2561-2564
โดยเฉพาะในปนี้ บริษัทฯ ไดรับการจั ดอันดับให เป นอั นดับหนึ่ งของโลกในหมวดอุ ตสาหกรรมคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม (กลุม TRA)
เปนปที่สองติดตอกัน โดยเราเปนบริษัทขนสงทางรางแหงเดียวของไทยที่ติดอันดับในสมาชิกดัชนี DJSI ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดอยูใน
S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และเปนเพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลระดับ Gold Class ทั้งนี้ การประเมินความยั่งยืนขององคกรทั่วโลกที่จัดโดย
S&P ประกอบดวยบริษัททั้งหมด 7,500 บริษัท (จาก 61 อุตสาหกรรม) ซึ่งมีเพียง 75 บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกในระดับ Gold Class
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บริษท
ั ทีม
่ ก
ี ารปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สุทธิเปนศูนย
บริษัทในกลุมขนสงมวลชนทางรางแหงแรก
และแห ง เดี ย วในโลกที่ ไ ด ที่ มี ก ารปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย

อันดับ 1 ในดัชนีความยั่งยืน
ของดาวโจนส (DJSI)
ไดรับการคัดเลือกใหอยูในดัชนี DJSI เปนระยะเวลา
4 ปติดตอกัน (2561-2564) และไดรับการจัดอันดับ
ใหเปนที่ 1 ของโลกในหมวดคมนาคมและโครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคม (กลุม TRA) เปนระยะเวลา
2 ปติดตอกัน (2563-2564)

รางวัลความยั่งยืนระดับ ‘Gold Class’ ในหมวด
อุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคม (2565)
ไดรบ
ั การคัดเลือกใหอยูใ น S&P Global Sustainability
Yearbook 2565 และเปนเพียงบริ ษัทเดี ยวที่ได รับ
การจั ด อั น ดั บ Gold Class ในกลุ  ม TRA เป น เวลา
2 ปติดตอกัน

การประเมินผลการดําเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP
(ระดับ B)
ได รั บ การจั ด อั น ดั บ ในระดั บ B ในการเข า ร ว ม
การประเมิ น CDP ครั้ ง แรกของบริ ษั ท ฯ (2564)
โดยเปน 1 ใน 12 บริษท
ั ไทยทีไ่ ดคะแนนระดับ A และ B
จากจํ า นวนบริ ษั ท ที่ เ ข า ร ว มการประเมิ น ทั้ ง หมด
44 บริษัท

Climate Leaders Asia-Paciﬁc 2022
ได รั บ การคั ด เลื อ กโดย Financial Times ฉบั บ
Inaugural ใหเปนผูนําของเอเชียแปซิฟกในดานการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจําป
2565 โดยบริ ษั ท ฯ เป น 1 ใน 6 บริ ษั ท ไทย และเป น
บริษัทในอุตสาหกรรมคมนาคมขนสงของไทยเพียง
รายเดี ย วที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจาก 200 บริ ษั ท
ในเอเชียแปซิฟก

เปนสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series
ได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น สมาชิ ก ของดั ช นี
FTSE4Good Index Series เปนปที่ 5 ติดตอกัน

เปนสมาชิกดัชนี MSCI และไดรับการจัดอันดับ
ความยั่งยืนระดับ AA (2564)
เปนระยะเวลา 5 ปที่บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน
สมาชิกของดัชนี MSCI ในกลุมตลาดเกิดใหม โดยมี
อันดับในดานการดําเนินงานความยั่งยืนอยูที่ระดับ
AA (2564)

The Asset ESG - รางวัลระดับ 'Platinum'
เป น ระยะเวลา 3 ป ที่ ไ ด รั บ รางวั ล the Asset ESG
ระดับ Platinum (2562-2564) และเปนหนึ่งในบริษัท
ระดั บ แนวหน า ในประเทศไทยที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ
อันทรงเกียรตินี้

รายชือ
่ หุน
 ยัง
่ ยืน (Thailand
Sustainability Investment หรือ THSI)
เปนระยะเวลา 3 ปติดตอกันที่บริษัทฯ ไดรับ
การคัดเลือกใหอยูใ น THSI โดยตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย (ป 2562-2564) นั บ เป น
หนึ่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นในประเทศไทยที่ มี
ผลการดําเนินงานดานความยัง
่ ยืนทีโ่ ดดเดน

รางวัลการเปดเผยขอมูลความยัง
่ ยืน
ประจําป 2564
รางวัลการเปดเผยขอมูลความยั่งยืน
ประจําป 2564 จากสถาบันไทยพัฒน
จากการเป ด เผยผลการดํ า เนิ น งาน
ดานความยัง
่ ยืนของบริษท
ั อยางโปรงใส
ในรายงานความยั่งยืน

ผลประเมินระดับ "5 ดาว" หรือ "ดีเลิศ"
ในดานธรรมาภิบาล
ไดรบ
ั การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมตอตาน
คอร รั ป ชั น ของภาคเอกชนไทย ในการ
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต และได รั บ การประเมิ น
ในระดั บ '5 ดาว' หรื อ 'ดี เ ลิ ศ ' ในการ
ให ค ะแนนการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเป น ป ที่
10 ติดตอกัน

รางวัล Transport Deal of the Year
(ประเทศไทย)
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ
ชุดที่ 2 จํานวน 8,600 ลานบาท ไดรบ
ั รางวัล
Transport Deal of the Year (ประเทศไทย)
จาก The Asset Triple A Infrastructure
Awards 2564

รางวัล Best Corporate Governance
(ประเทศไทย) 2564
ไดรบ
ั รางวัล Best Corporate Governance
(ประเทศไทย) โดย Capital Finance
International (cﬁ.co)
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1

นาที

บีทีเอส กรุป

ใน 1 นาที

บริษัท บีทีเอส กรุป จํากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุป) เปนกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุง
 เนนการใชประโยชนจากการเขาถึงขอมูลเครือขาย
ระบบขนส ง มวลชนและสื่ อ โฆษณา รวมทั้ ง การร ว มเป น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ
บริษัทตาง ๆ เพื่อเพิ่มมูลคาทางธุรกิจแกกลุมบริษัทและพันธมิตรของเรา ผานการ
ดําเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอรม ไดแก MOVE, MIX และ MATCH

ประจําป 2564/65

รายไดจากการดําเนินงาน

25,823 ลานบาท
กําไรจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํากอนคาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ย และภาษี

8,116 ลานบาท

กําไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา

2,782 ลานบาท
จํานวนพนักงาน

5,357
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ธุรกิจระบบขนสงมวลชนทางราง
จํานวนระยะทาง
ที่อยูภายใต บีทีเอส กรุป
จํานวนระยะทาง
ทีเ่ ปดดําเนินการแลว

135 กม.
การกอสรางโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและสายสีเหลือง

72 กม.

90%
(ความคืบหนา)

รถไฟฟาสายสีเขียวทุกสถานีและ
รถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1
เปดใหบริการแลว

อันดับ

ธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนสงมวลชนทางราง

(คาดวาจะเปดใหบริการไดในป 2566)

1

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย

ผูใหบริการสื่อโฆษณานอกบาน

สนามบินนานาชาติอูตะเภา
และเมืองการบิน

รถโดยสารดวนพิเศษ
BRT

เรือดวนเจาพระยา

จํานวนบัตรแรบบิท

>40 ลานรายการ 15 ลานใบ

ทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง 2 เสนทาง

M6
บางปะอิน – นครราชสีมา

M81
บางใหญ – กาญจนบุรี

1.5 พันลานบาท

พันธมิตรทางธุรกิจ

800,000
คน

(กอนโรคโควิด-19 ระบาด)

จํานวนผูใชบริการแรบบิท ไลนเพย

9.5 ลานราย

จาก 3 แพลตฟอรมไดแก ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชําระเงิน ธุรกิจการจัดจําหนาย

กําไรจากการขายที่ดิน

จํานวนผูโดยสารรายวัน
ในธุรกิจ MOVE

04
ผูใหบริการการคมนาคม
แบบ Door-to-Door อยางสมบูรณ

10 ปที่ผานมา

BUILD

EXPAND

การบุกเบิก

การขยายตัวทางธุรกิจ
อยางมีนัยสำคัญ

ผูใหบริการรถไฟฟารายแรก

การขยายเสนทางรถไฟฟา
สายตาง ๆ

สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม

O2O Solutions
การควบรวมกิจการ

10 ปขางหนา

CONQUER

ความพร อ มของ

10 ปแรก

แพลตฟอร ม ภายใต บี ท ี เ อส กรุ  ป

พัฒนาการของกลุมบริษัท

ใหบริการ Off line-to-Online (O2O)

การแบงปนการเขาถึงแพลตฟอรม

โซลูชั่นสและคลังขอมูล (Data Marketplace)

เพื่อเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ

ที่มีประโยชน
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สารบัญ

บทนำ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

โครงสรางองคกรและผูถือหุน

3.1
3.2
3.3
3.4

คณะกรรมการบริษัท
คณะผูบริหาร
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
นโยบายการจายเงินปนผล

จุดมุงหมายและกลยุทธของเรา
ภาพรวมกลยุทธ 3M
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จุดมุงหมายและกลยุทธของเรา

วิสัยทัศน

การให บ ริ ก ารแก ชุ ม ชนด ว ยโซลู ชั่ น ส ที่ ยั่ ง ยื น และมี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว ซึ่ ง จะช ว ยส ง เสริ ม และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน

พันธกิจ

เรามุงมั่นที่จะพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่ครอบคลุมและแพลตฟอรมที่หลากหลาย รวมทั้งสรางสรรคการใหบริการ
ที่มีคุณภาพตอชุมชนของเราดวยแนวทางที่ยั่งยืน

คานิยม

การสงมอบความพึงพอใจใหลูกคา
ความสําเร็จของเราขึ้นอยูกับความสามารถของเราในการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาใหยืนยาว ซึ่งการที่จะสําเร็จได
ต อ งเกิ ด จากการรั บ ฟ ง เข า ใจ และคาดการณ ค วามต อ งการของลู ก ค า และส ง มอบสิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ ต อบสนอง
ความตองการเหลานัน
้ ได เราเปนองคกรทีม
่ ค
ี วามเปนมืออาชีพ รับผิดชอบ โปรงใส และมุง
 มัน
่ ทีจ
่ ะตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยูเสมอ
การสรางมูลคาของผูถือหุน
เรามีความมุงมั่นที่จะเพิ่มมูลคาของผูถือหุนผานการเติบโตของผลประกอบการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบต
ั ง
ิ าน เรามีจด
ุ มุง
 หมายทีจ
่ ะใหผลตอบแทนระยะยาวทีด
่ ก
ี วาการลงทุนอืน
่ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งคลายกันแกผถ
ู อ
ื หุน
 ของเรา
การสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน
ฐานลู ก ค า และมู ล ค า ของผู  ถื อ หุ  น จะเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ช  ว ยลดผลกระทบ
ต อสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาหรือบริการของคูแขง
การพัฒนาชุมชน
เราเปนสวนสําคัญของชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู เรานําเสนอโซลูชั่นสที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวซึ่งมีสวนชวยทําใหลูกคา
มีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชน เราสนับสนุนรายไดและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อทํางานรวมกับชุมชนและทองถิ่นในเรื่องการศึกษา
และสวัสดิการของเด็ก รวมทั้งสงเสริมในดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของพนักงานและครอบครัว

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

1.1 จุดมุงหมายและกลยุทธของเรา

กลยุทธ
บีทีเอส กรุป ไดพัฒนาและสรางสรรค “กลยุทธเชิงนวัตกรรม – กลยุทธ 3M
ที่ประกอบไปดวย MOVE, MIX และ MATCH” โดยใชประโยชนจากเครือขาย
MOVE และ MIX ที่บริษัทฯ ริเริ่มมาตั้งแตแรกและใหบริการดานนี้แตเพียงผูเดียว
บี ที เ อส กรุ  ป เป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารโซลู ชั่ น ส ภายใต แ นวคิ ดการแบ ง ป น การเข า ถึ ง
แพลตฟอรมของหนวยธุรกิจ MATCH ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยการแบงปน
การเขาถึงในเครือขาย MOVE (การเขาถึงผูโ ดยสาร) และเครือขาย MIX (การเขาถึง
กลุมเปาหมายที่กวางและตรงจุด) แกพันธมิตรทางธุรกิจ
เครือขาย MOVE เปนแนวคิดที่เราบุกเบิกในดานการเดินทาง เรามุงมั่นในการ
ใหบริการการเดินทางรูปแบบ door-to-door solutions เพือ
่ อํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยแกผใู ชบริการ โดยมีจด
ุ ประสงคเพือ
่ พัฒนาสภาพความเปนอยู
ของผูคน รวมถึงสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย (UNSDG) ขอ 13
วาดวยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยการลดการปลอย
คารบอนไดออกไซด
เครือขาย MIX ของเราไดกาวไปไกลอีกขั้น นอกเหนือจากการเปนเพียงผูนํา
ในการใหบริการสื่อโฆษณานอกบาน สูการเปนผูใหบริการ O2O โซลูชั่นสแบบ
ครบวงจรที่ ค รอบคลุ ม ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณา ธุ ร กิ จ บริ ก ารชํ า ระเงิ น และธุ ร กิ จ การ
จัดจําหนาย รวมถึงการผสมผสานการใชฐานขอมูลทีช
่ าญฉลาด (smart DATA)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูลในเชิงลึกและเพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการ
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l ลักษณะการประกอบธุรกิจ l โครงสรางองคกรและผูถือหุน l ภาพรวมธุรกิจ l การกำกับดูแลกิจการ l งบการเงิน l ขอมูลอื่น ๆ l

ภาพรวมกลยุทธ 3M

ตลอด 20 ป ที่ ผ  า นมา บี ที เ อส กรุ  ป ได ส ร า งและขยายธุ ร กิ จ ต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ ง
เริ่ มต นจากการเป นบริ ษัท อสั งหาริ มทรั พ ย สู กลุ  ม บริ ษัท ที่ ดํา เนิ น ธุ รกิ จในหลากหลาย
อุตสาหกรรม (คมนาคมขนสงและสื่อโฆษณา) โดยเราไดสรางแพลตฟอรมที่แข็งแกรง
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ
ที่ไมมีที่ส้ินสุด
นับจากวันนี้ เรามุงหวังจะเปนผูใหบริการโซลูชั่นส ผานการแบงปนการเขาถึง
แพลตฟอรมที่แข็งแกรงของเรา รวมถึงฐานขอมูลที่มีความเฉพาะตัว
และสามารถนํามาตอยอดได ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาใหแกกลุมบริษัทและพันธมิตร
ทางธุรกิจของเรา ดังสโลแกน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

1.2 ภาพรวมกลยุทธ 3M

ผูใหบริการการคมนาคมแบบ Door-to-Door อยางสมบูรณ
เพื่อใหบริการการเดินทางดวยรูปแบบการคมนาคมขนสงที่หลากหลาย
อยางไรรอยตอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหบริการ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส
และคลังขอมูล (Data Marketplace) ที่มีประโยชน
เพื่อใหบริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นสที่ครบวงจร
รวมถึงการใชประโยชนสูงสุดจากฐานขอมูลแกกลุมบริษัท
และพันธมิตรทางธุรกิจ

การแบงปนการเขาถึงแพลตฟอรม
เพื่อเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ

เพื่อสรางโอกาสและความรวมมือทางธุรกิจใหม ๆ ผานการแบงปน
แพลตฟอรมที่เปดกวางของเราแกกลุมบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกทาน

ภายใตสถานการณที่ยังมีความไมแนนอน ประกอบกับ
การแพรระบาดของโคว�ด-19 ในป 2564/65 ผมไดใช
ชวงเวลาเหลานี้ ตระหนัก ไตรตรอง รวมถึงสรางการ
เปลีย่ นแปลงเช�งบวกในธุรกิจของเรา ผานการดำเนินธุรกิจ
ภายใตกลยุทธ 3M ซ�่งประกอบไปดวย MOVE MIX และ
MATCH นอกจากนั�น จากอัตราการฉีดวัคซ�นที่เพิ่มข�้น
สามเทาในปนี้ (เปนจำนวนมากถึง 130 ลานโดส) การยุติ
โครงการ Test & Go รวมถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศใหการระบาดใหญกลายเปนโรคประจำถิน่ แสดงให
เห็นถึงมาตรการตางๆ ในการจำกัดการแพรระบาดของ
โคว�ด-19 ไดผอ นคลายลง เราเห็นสัญญาณทีด่ ใี นแงของ
การฟนตัวของจำนวนเที่ยวเดินทางรถไฟฟา ซ�่งแสดง
ใหเห็นถึงความมั่นใจของผูโดยสารที่กลับมาใชบร�การ
ตามปกติมากข�้น
บีทเี อส กรุป มีความมุง มัน่ และตัง� ใจทีจ่ ะใหบร�การการคมนาคม
ขนสงทีค่ รอบคลุม ปลอดภัยและเช�อ่ ถือไดสำหรับประชาชน
เราตั�งใจดำเนินธุรกิจเพื่อชวยยกระดับชุมชน ควบคูไปกับ
การชวยเหลือประชาชนใหผานชวงเวลาที่ยากลำบากไปได
ผานโครงการ CSR ของเรา ไมวาจะเปนการมีสวนรวม
ในการบร�จาคอาหาร สิง่ ของอุปโภคบร�โภคแกผปู ว ยโคว�ด-19
ในศูนยพักคอยที่ตั�งอยูในชุมชนตางๆ ใหแกผูประสบ
อุทกภัย และใหแกมลู นิธเ� พือ่ การพัฒนาเด็ก รวมถึงการให
ทุนการศึกษากับเยาวชน ซ�ง่ สอดคลองกับเปาหมายในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของเรา

ณ ขณะที่ผมกำลังเข�ยนสารฉบับนี้ ไดมีประเด็นตอเนื่อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ การขยายสั ม ปทานรถไฟฟ า สายสี เ ข� ย วกั บ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยที่ผานมานั�น เราเปดกวาง
และเต็มใจเปนอยางยิ่งในการรวมหาร�อ รวมทั�งใหความ
รวมมือทัง� กับตัวแทนของกทม. และรัฐบาลตลอดมา อยางไร
ก็ตาม ในระหวางที่การพิจารณาเร�่องการขยายสัมปทาน
รถไฟฟาสายสีเข�ยวยังไมไดขอ สรุป บร�ษทั กรุงเทพธนาคม
จำกัด (เคที) ซ�่งเปนบร�ษัทจำกัดที่จัดตั�งข�้นและถือหุน
99.98% โดย กทม. มีหนี้คงคางกับบร�ษัทฯ จากการให
บร�การเดินรถและซอมบำรุง รวมไปถึงงานติดตั�งระบบ
เปนจำนวนใกลเคียงกวา 40,000 ลานบาท ผมอยากเร�ยน
ช�้แจงวา บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับผลตอบแทนของ
ผูถือหุน จ�งไดดำเนินการยื่นฟองกทม. และเคทีตอศาล
ปกครองกลางในเดือนกรกฎาคม 2564 ทีผ่ า นมา ซ�ง่ ขณะนี้
คดี ย ั ง อยู  ใ นกระบวนพิ จ ารณาของศาลปกครองกลาง
โดยคาดวาจะมีความชัดเจน (ทีเ่ ปนผลบวกตอบร�ษทั ฯ)
ในเร็วๆ นี้ นอกเหนือจากนี้ เรายังคาดหวังวาผูว า ราชการ
กทม. คนใหม จะเรงใหเกิดการชำระหนี้ดังกลาวเปนงาน
ลำดับแรกๆ หลังจากการเขารับตำแหนง

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

ขอมูลสำคัญทางการเงินและพัฒนาการทางธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2564/65 บร�ษทั ฯ
รายงานผลประกอบการโดยมีรายไดรวม 31.2 พันลานบาท
(ลดลง 26% จากปกอน เนื่องจากการกอสรา งรถไฟฟ า
สายสีชมพูและสายสีเหลืองใกลแลวเสร็จ) อัตรากำไรกอน
คาเสือ่ มราคา คาตัดจำหนาย ดอกเบีย้ และภาษี อยูท ี่ 31.4%
(เทียบกับ 25.2% ในปกอน) และรายงานกำไรสุทธ�ที่ 3.8
พันลานบาท ทัง� นี้ บร�ษทั ฯ ยังมีฐานะทางการเง�นทีแ่ ข็งแกรง
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บร�ษทั ฯ มีเง�นสดและเง�นลงทุน
ทีม่ สี ภาพคลอง จำนวน 19.2 พันลานบาท และสินทรัพยรวม
ที่เพิ่มสูงข�้นเปน 256 พันลานบาท หร�อคิดเปนการเพิ่มข�้น
21% จากปกอน
ซ�ง่ ผลการดำเนินงานภายใตธรุ กิจ MOVE ยังคงเติบโตอยาง
แข็งแกรง เห็นไดจากการเพิม่ ข�น้ ของรายไดจากการใหบร�การ
เดินรถและซอมบำรุงทีเ่ พิม่ ข�น้ 18% มาอยูท ่ี 6.3 พันลานบาท
ในปนี้ มาจากรายไดการเดินรถที่เพิ่มข�้นของสวนตอขยาย
สายสีเข�ยวเหนือและสายสีเข�ยวใต ทั�งนี้ เรายังคงเดินหนา
พัฒนาโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลือง
อยางตอเนือ่ ง โดยคาดวาจะเร�ม่ เปดใหบร�การแกประชาชน
ทั้งสายไดในปหนา โดยจะทำใหมีระยะทางการเดินรถ
เพิ่มอีก 65 กม. หร�อ 53 สถานี ที่เช�่อมตอกับโครงขาย
รถไฟฟาของเราในเขตเมือง สำหรับธุรกิจที่นอกเหนือจาก
ระบบขนสงมวลชนทางราง ซ�ง่ ไดแก โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองทั�งสองสาย ไดเร�่มดำเนินการกอสราง (ซ�่งเปน
สวนความรับผิดชอบของเอกชน) แลวชวงตนปทผ่ี า นมา และ
คาดวาจะสามารถเปดใหบร�การไดในไมกี่ปถัดจากนี้ไป
และในปที่ผานมานี้ บร�ษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจ MIX จำนวน
4.3 พันลานบาท โดยเปนรายไดที่มาจากธุรกิจจัดจำหนาย
จำนวน 1.5 พันลานบาท ที่มาจากการควบรวมกิจการของ
บร�ษัท แฟนสลิ้งค คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตั�งแตเมื่อเดือน
สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ การที่เราเสร�มความแข็งแกรงให
กับแพลตฟอรมธุรกิจของ VGI โดยขยายธุรกิจใหครอบคลุม
ทั � ง ธุ ร กิ จ สื ่ อ โฆษณา ธุ ร กิ จ การชำระเง� น และธุ ร กิ จ การ
จัดจำหนาย ผานการเขาลงทุนในบร�ษทั เจมารท จำกัด (มหาชน)

1.3 สารจากประธานกรรมการ

และบร�ษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอดูเทนเมนท จำกัด
(มหาชน) นับเปนสวนสำคัญในการเติมเต็ม VGI ecosystem
ใหสมบูรณ ถือเปนความมุงมั่นตั�งใจของ VGI ในการมอบ
มูลคาทีน่ า สนใจแกแบรนดตา งๆ รวมถึงลูกคาที่ VGI ใหบร�การ
สำหรับธุรกิจ MATCH บร�ษัทฯ มีการบันทึกสวนแบงกำไร
จากการลงทุนใน U City จำนวน 220 ลานบาท สืบเนื่อง
มาจากการบันทึกกำไรทีย่ งั ไมไดรบั รูจ ากการลงทุนใน Jaymart
และ Singer ของ U City และเพื่อเปนการรักษาระดับของ
ความสำเร็จทางธุรกิจอยางตอเนื่องภายใตธุรกิจ MATCH
บร�ษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ มากมาย
ในปนี้ ไมวาจะเปนการรวมมือกับ บร�ษัท แอดวานซ ไลฟ
ประกันช�วต� จำกัด (มหาชน) (A LIFE ซ�ง่ ตอมาเปลีย่ นช�อ่ เปน
Rabbit Life) รวมถึง Singer และ Jaymart ทีก่ ลาวมาขางตน
ผมเช� ่ อ มั ่ น ว า การเข า ลงทุ น ในบร� ษ ั ท ดั ง กล า วนี ้ จะเสร� ม
ความแข็งแกรงทั�งในดานการสรางผลตอบแทนที่นาพอใจ
รวมไปถึงการผนึกกำลังระหวางกลุมบร�ษัทและพันธมิตร
ทางธุรกิจ และการใชแพลตฟอรม MOVE และ MIX ของ
เราใหเกิดประโยชนสูงสุด
การเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจคารบอนต่ำ
(Low-Carbon Economy)

ที่บีทีเอส กรุป เรามีความมุงมั่นและใหความสำคัญกับการ
ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบของการพัฒนาอยางยั่งยืนที่จะมี
สวนชวยสงเสร�มใหเกิดการเปลีย่ นผานไปสูเ ศรษฐกิจคารบอนต่ำ
ซ�่งเรามีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งในการเปนบร�ษัทขนสง
มวลชนทางรางแหงแรกและแหงเดียวในโลกทีม่ กี ารปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดสุทธ�เปนศูนย ในป 2564/65
เราไดปรับกลยุทธระยะยาวในดานการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ นั่นคือ การคงไวซ�่งสถานะความเปน
กลางทางคารบอน และมีการกำหนดสัดสวนการใชพลังงาน
จากแหล ง พลั ง งานหมุ น เว� ย นอย า งน อ ย 10% ของการ
ดำเนินงานของเรา โดยบร�ษัทฯ ยังคงรักษาสถานะการเปน
บร�ษัทที่มีการปลอยคารบอนไดออกไซดสุทธ�เปนศูนย ดวย
การดำเนินการตางๆ ในการปรับปรุงประสิทธ�ภาพในการใช
พลังงาน รวมถึงเขารวมโครงการสนับสนุนคารบอนเครดิต

และจัดหาพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเว�ยนคิดเปน
10% ของการใชไฟฟาทัง� หมด นอกเหนือจากนี้ เรายังคงไดรบั
การจัดอันดับเปนที่ 1 ของโลกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส
ในกลุมการขนสงและโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
และเมื ่ อ ไม น านมานี ้ ผมมี ค วามภาคภู ม ิ ใ จที ่ จ ะกล า วว า
บีทีเอส กรุปไดประสบความสำเร็จในการระดมทุนมูลคา
11 พันลานบาท ผานการออกหุนกูเพื่อสงเสร�มความยั่งยืน
หร�อ Sustainability-Linked Bonds (SLB) เปนครั�งแรก
ในป 2565 ซ�่งถือเปนการเปดโอกาสใหนักลงทุนไดรวมกัน
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบการเง�นที่ยั่งยืนตอไป
ในชวงเวลาแหงวิกฤต ยอมมีชวงเวลา
แหงโอกาสอยูเสมอ

แมวา จะยังมีการแพรระบาดของโคว�ด-19 แตเราก็เห็นแนวโนม
ของจำนวนเทีย่ วเดินทางของผูโ ดยสารฟน ตัวอยางมีนยั สำคัญ
และเราคาดวาจำนวนผูโ ดยสารทีเ่ ดินทางโดยรถไฟฟารวมกับ
ผูโ ดยสารทีเ่ ดินทางโดยระบบคมนาคมขนสงทีน่ อกเหนือจาก
ระบบขนสงมวลชนทางรางจะเปน 3 ลานคนภายในชวงระยะ
เวลาสามป นอกจากนี้ เราตัง� เปาทีจ่ ะเพิม่ การเขาถึงประชาชน
ในประเทศใหมากข�้นผานการเปดใหบร�การของรถไฟฟา
สายสีชมพูและสายสีเหลือง ซ�ง่ จะมีสว นชวยผลักดันใหสงั คม
และเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการ ความรวมมือของพนักงานและ
ผูบ ร�หารทีท่ มุ เททำงานอยางหนัก เปนปจจัยสำคัญของความ
สำเร็จทัง� หมดของบร�ษทั ฯ ผมขอใชเวลานีแ้ สดงความขอบคุณ
จากใจจร�งตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกทานที่เช�่อมั่น
ในบร�ษัทฯ และเราจะยังคงมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจไปสู
ความสำเร็จตอไปในอนาคต

นายคีรี กาญจนพาสน
ประธานกรรมการ/
ประธานคณะกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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ประวัติความเปนมา

2511

2553

กอตั�งบร�ษัท ธนายง จำกัด (ธนายง)

• ธนายงซ�้อหุนบีทีเอสซ�ในสัดสวน 94.6% และไดเปลี่ยนช�่อเปนบร�ษัท บีทีเอส กรุป
โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุป)
• บีทเี อสซ�เร�ม่ ใหบร�การเดินรถและซอมบํารุงรถโดยสารดวนพิเศษ (บีอารท)ี ภายใต
สัญญาจางผูเดินรถพรอมจัดหารถโดยสารและสัญญาจางผูบร�หารสถานี

2534

ธนายงเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใตหมวดพัฒนา
อสังหาร�มทรัพย
2535

ธนายงปรับเปลีย่ นธุรกิจมุง เนนระบบขนสงมวลชนทางราง ภายใตบร�ษทั ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทเี อสซ�) เพือ่ เขาลงนามในสัญญาสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร
(กทม.) ในการสรางและบร�หารระบบรถไฟฟาแหงแรกของกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟา
บีทีเอสสายหลัก)
2540

เกิดว�กฤติเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเช�ย คาเง�นบาทออนตัวลงถึง 130% เมือ่ เทียบกับเง�นสกุล
ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเวลาไมถึง 6 เดือน ซ�่งสงผลกระทบตอทั�งธนายงและบีทีเอสซ�
เนื่องจากทั�งสองบร�ษัทมีภาระหนี้สินในสกุลดอลลารหรัฐฯ ในสัดสวนที่สูง
2542

เปดใหบร�การรถไฟฟาบีทเี อสสายหลัก

(24 กม., 23 สถานี)

2549 - 2551

ธนายงและบีทีเอสซ�ออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการภายหลังไดรับผลกระทบจากว�กฤติ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเช�ย
2552

(3 กม., 2 สถานี)

• เปดใหบร�การสวนตอขยายสายสีลม
• ขยายธุรกิจไปสูธุรกิจสื่อโฆษณา โดยการเขาซ�้อกิจการของบร�ษัท ว�จ�ไอ จำกัด
(มหาชน) (ว�จ�ไอ) 100%

Build

2554

เปดใหบร�การสวนตอขยายสายสุขุมว�ท

(5 กม., 5 สถานี)

2555

• บี ท ี เ อสซ� ล งนามในสั ญ ญาการให บ ร� ก ารเดิ น รถและซ อ มบำรุ ง ส ว นต อ ขยาย
สายสีเข�ยว 1 ระยะเวลา 30 ป และเสนทางรถไฟฟาบีทีเอสสายหลัก ระยะเวลา
13 ป ภายหลังจากครบกำหนดสัญญาสัมปทาน
• ว� จ � ไ อ ซ� ่ ง เป น บร� ษ ั ท ย อ ยของกลุ  ม บร� ษ ั ท ได เ ข า จดทะเบี ย นและซ�้ อ ขายในตลท.
โดยใชช�่อยอ “VGI”
2556

• บีทีเอส กรุปจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง
บีทเี อสโกรท (BTSGIF) ซ�ง่ เปนกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐานกองทุนแรกในประเทศไทย
โดยกองทุนดังกลาวลงทุนในสิทธ�การรับรายไดคา โดยสารสุทธ�ในอนาคตทีจ่ ะเกิดข�น้ จาก
การเดินรถไฟฟาบีทีเอสสายหลัก
• เปดใหบร�การสวนตอขยายสายสีลมเพิม่ เติม (5 กม., 4 สถานี)
2558

บีทเี อส กรุป เสร�มความแข็งแกรงในธุรกิจอสังหาร�มทรัพยผา นการเขาลงทุนในบร�ษทั ยู ซ�ตี้
จํากัด (มหาชน) (ยู ซ�ต)ี้ ในสัดสวนเร�ม่ แรกที่ 35.6%

Expand

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

1.4 ประวัติความเปนมา

2560

• บีทีเอสซ�ลงนามในสัญญาการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงโครงการรถไฟฟา
สวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือและใต
• บร�ษัทยอยซ�่งบีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 75% ไดรับสัมปทานโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและสายสีเหลืองจากการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
2561

• บีทีเอส กรุป ปรับโครงสรางในธุรกิจอสังหาร�มทรัพยโดยการโอนกิจการทั้งหมด
ทีเ่ กีย่ วกับอสังหาร�มทรัพยไปยัง ยู ซ�ตี้
• บีทีเอสซ�ลงนามในสัญญาการใหบร�การเดินรถและซอมบํารุงโครงการรถไฟฟา
สายสีทอง ระยะที่ 1
• เปดใหบร�การสวนตอขยายสายสีเข�ยวฝงใต (13 กม., 9 สถานี)
• ว�จ�ไอ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากเดิมที่เปนผูใหบร�การสื่อโฆษณา
นอกบานสูผ ใู หบร�การแบบ Offine-to-Online (O2O) Solutions ภายใตว�สัยทัศนใหม
‘Pioneering Solutions for Tomorrow’
• ว�จ�ไอ เขาลงทุน 23%1 ในบร�ษัท เคอร�่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) ซ�่งเปนผูนํา
ดานการจัดสงพัสดุในประเทศ
1

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

2563

• กิจการรวมคาซ�่งบีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 35% ไดลงนามในสัญญารวมลงทุน
โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยะเวลา 50 ป ซ�่งจะเปนสนามบิน
นานาชาติเช�งพาณิชยหลักแหงที่ 3
• กิจการรวมคาซ�่งบีทีเอส กรุป ถือหุนในสัดสวน 40% ไดเปนผูชนะประมูลโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 2 เสนทาง ไดแกเสนทาง M6 และ M81
• เปดใหบร�การสวนตอขยายสายสีเข�ยวฝงเหนือ (19 กม., 16 สถานี)
• เปดใหบร�การรถไฟฟาสายสีทอง ระยะที่ 1 (2 กม., 3 สถานี)

บีทีเอส กรุป ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหมภายใต ‘3M’
ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ MOVE, MIX และ MATCH
ภายใตสโลแกนใหมของบริษัทฯ
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1.5

พััฒนาการสำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

หุ้้�นกู้้�ของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

การปรัับโครงสร้้างและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจใหม่่

ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ป ได้สร้างและขยายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้น
จากการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์สู่กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
(คมนาคมขนส่งและสือ่ โฆษณา) โดยเราได้สร้างแพลตฟอร์มทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ น
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เราได้
พัฒนาและยกระดับเครือข่ายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนและ O2O Solutions ที่มี
เพียงเราเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ จนสามารถนำ�มาใช้ดำ�เนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 3M
ซึง่ ประกอบด้วย MOVE MIX และ MATCH จากความสามารถของบริษทั ฯ ในการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการดำ�เนินธุรกิจซึ่งได้ก้าวข้ามขอบเขตธุรกิจเดิมที่เราเคยดำ�เนินอยู่ก่อนนั้นเอง
จึงเป็นที่มาของสโลแกนใหม่ของเราอย่าง Borderless, Transform, Solutions สำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในหัวข้อ 2.1 ภาพรวมกลุ่มบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป
นโยบายและการจ่่ายเงิินปัันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยปกติบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง แบ่ง
เป็นเงินปันผลระหว่างกาล (จากผลประกอบการรอบ 6 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และ
เงินปันผลงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม สรุปผลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
1
2

2564/65

2563/64

2562/631

4,8202
0.31

4,081
0.31

6,315
0.48

รวมการจ่ายเงินปันผลพิเศษในเดือนพฤษภาคม 2563 จำ�นวน 1,973.2 ล้านบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนและดูแลผู้ถือหุ้น
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การเสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจำ � ปี ค รั้ ง สุ ด ท้ า ยจำ � นวน 0.16 บาทต่ อ หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ า ยอี ก จำ � นวน
ไม่เกิน 2,845.8 ล้านบาท คำ�นวณจากกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD, BTS-WE, BTS-W6,
BTS-W7, BTS-W8 ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ด้ เ ต็ ม จำ � นวน ซึ่ ง จะทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผล จำ � นวนไม่ เ กิ น
17,786.4 ล้านหุ้น ขึ้นอยู่กับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในหัวข้อ 3.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562/63 ถึง 2564/65 บีทีเอส กรุ๊ป และบีทีเอสซีได้ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทั้งหมด 5 ชุด แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ดังนี้
วันออกตราสาร

24 พฤษภาคม 2562

ตราสารหนี้

หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ จำ�นวน
13.0 พันล้านบาทและหุ้นกู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
Bond) ประเภทไม่มีประกัน
6 พฤศจิกายน 2563 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ จำ�นวน
8.6 พันล้านบาท และหุ้นกู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
Bond) ประเภทไม่มีประกัน
6 กรกฎาคม 2564
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
ประกัน จำ�นวน 13.0 พันล้าน
บาท
8 พฤศจิกายน 2564 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำ�นวน
10.2 พันล้านบาทและหุ้นกู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
Bond) ประเภทไม่มีประกัน
6 พฤษภาคม 2565 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำ�นวน
11.0 พันล้านบาท และหุ้นกู้
ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว
(SLB) ประเภทไม่มีประกัน

อันดับเครดิต/ จำ�นวนชุด อัตราดอกเบี้ย
แนวโน้มโดย TRIS (tranch)
เฉลี่ย

A / Negative

5

3.41%

A / Negative

5

2.72%

A / Negative

3

3.21%

A / Negative

4

3.06%

A / Negative

4

3.99%

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในส่วน “การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือและแนวโน้ม” ภายใต้หัวข้อ 4.1 ภาพรวมตลาดทุนและกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

1.5 พััฒนาการสำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

ธุุรกิิจระบบขนส่่งทางราง
	รถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว

• เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บีทีเอสซี ได้เปิดทดลองให้บริการสถานีแรกของส่วน
ต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (ห้าแยกลาดพร้าว) จากนั้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้เปิด
ทดลองให้บริการเพิ่มเติมอีก 4 สถานี (ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยปัจจุบัน
โครงการส่ ว นต่ อ ขยายสายสี เ ขี ย วเหนื อ ได้ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
ทั้งหมด 16 สถานี คิดเป็นระยะทาง 19.0 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
• วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีเซนหลุยส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีของรถไฟฟ้าสีเขียว
สายหลัก ได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานีดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่าง
สถานีช่องนนทรีและสถานีสุรศักดิ์ ของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลม
• ณ ปัจจุบัน เครือข่ายและเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวครอบคลุมทั้งหมด 60 สถานี
ระยะทาง 70 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
• วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หลังจากการยกเลิกบัตรโดยสารประเภทรายเดือนสำ�หรับ
การเดินทางบนรถไฟฟ้าบีทีเอสสีเขียวสายหลัก บีทีเอสซีได้นำ�เสนอโปรโมชั่นใหม่
“Ride - Earn Points - Get Free Trips” โดยผู้โดยสารสามารถสะสมคะแนนแรบบิท
รีวอร์ดส เพือ่ แลกเป็นเทีย่ วเดินทางฟรีบนรถไฟฟ้าบีทเี อสและเพลิดเพลินกับส่วนลดและ
ข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ�ผ่านโปรแกรมสะสมคะแนน Rabbit Rewards

	รถไฟฟ้้าโมโนเรลสายสีีชมพููและสีีเหลืือง

• เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รถโมโนเรลไร้คนขับจำ�นวน 2 ขบวนแรก สำ�หรับรถไฟฟ้า
สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำ�โรง) ได้เดินทาง
มาถึงประเทศไทยแล้ว โดยแต่ละขบวนประกอบด้วยตู้โดยสารจำ�นวน 4 ตู้ ซึ่งสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 40,000 คนต่อชั่วโมงต่อเส้นทาง
• วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั โิ ครงการส่วนต่อขยายสายสีชมพู
(ศรีรัตน์ - เมืองทองธานี) โดยได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
• วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัทฯ เยี่ยมชม การทดสอบเดินรถไฟฟ้าโมโนเรล
สายสีเหลือง จากโรงจอดและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าโมโนเรล บริเวณถนนศรีนครินทร์
ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่า
จะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2566
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	รถไฟฟ้้าสายสีีทอง ระยะที่่� 1

• เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บีทีเอสซี และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด ได้เข้า
ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง (O&M) ระยะเวลา 30 ปี
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุรี - คลองสาน) โดยภายหลัง
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โครงการดังกล่าวได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	รถไฟฟ้้าสายสีีส้้ม

• เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ระหว่างบริษัทฯ บีทีเอสซี
และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้ยื่นประมูล
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี)
ธุุรกิิจที่่�นอกเหนืือจากระบบขนส่่งมวลชนทางราง
สนามบิินนานาชาติิอู่่�ตะเภา

• เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 กิจการร่วมค้าบีบเี อส หรือ บริษทั อูต่ ะเภา อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอวิเอชัน่ จำ�กัด (UTA) (บีทเี อส กรุป๊ ถือหุน้ 35%) ได้ยืน่ ข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกแก่กองทัพเรือ ภายหลังในวันที่
31 มกราคม 2563 UTA ได้เป็นผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ และได้มีการ
ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 ทัง้ นี้ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2564 UTA ได้ยนื่

แผนแม่บทให้แก่ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และได้รบั การเห็นชอบจาก EIA เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยในขณะนี้ UTA อยูร่ ะหว่างการรอ
รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) ซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในสิ้นปี 2565
โครงการทางหลวงพิิเศษระหว่่างเมืือง

• เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ (บีจีเอสอาร์) (บีทีเอส กรุ๊ป ถือหุ้น
40%) ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอเข้ า ร่ ว มลงทุ น ในโครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ งแก่
กรมทางหลวง ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ (i) สายบางปะอิน นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กม. และ (ii) บางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง
96 กม. ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ได้เป็นผู้ชนะ
ประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้งสองสาย
• 29 กันยายน 2564 บีจีเอสอาร์ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
(PPP) รูปแบบ Gross Cost ระยะเวลา 30 ปีกับกรมทางหลวง และหลังจากนั้นในวันที่
11 มกราคม 2565 บีจีเอสอาร์ ได้เริ่มงานก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง ติดตั้งระบบ
เก็บค่าผ่านทาง รวมทั้งติดตั้งระบบการจัดการจราจรและระบบควบคุมสำ�หรับทั้ง
สองโครงการ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

1.5 พััฒนาการสำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

2562
มีีนาคม

2563
มกราคม

• วีจีไอ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ VGI AnyMind Technology Company
Limited ร่วมกับ AdAsia Holdings ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ 51%
และวีจีไอ 49% โดยการร่วมทุนในครั้งนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อโฆษณานอกบ้าน
แบบดิจิทัลของวีจีไอ เพื่อสามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ทั้งใน
รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
• วีจีไอ เข้าลงทุน 18.6% ในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) (PlanB) ผู้ให้
บริการสื่อโฆษณานอกบ้านชั้นนำ�ในประเทศไทย

• บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน) (MACO) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
PlanB จำ�นวน 1,080 ล้านหุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของวีจีไอ ใน MACO
ลดลงจาก 33.17% เป็ น 26.55% ประกอบกั บ วี จี ไ อได้ ล ดจำ � นวนตั ว แทนใน
คณะกรรมการบริษัท MACO เหลือ 2 ใน 7 ของตัวแทนทั้งหมด MACO จึงเปลี่ยน
สถานะจากการเป็นบริษัทย่อย กลายเป็นบริษัทร่วมของวีจีไอ

เมษายน – พฤษภาคม

• วีจไี อ เข้าลงทุน 25% ในบริษทั แอด เจ้าพระยา จำ�กัด ผูใ้ ห้บริการสือ่ โฆษณานอกบ้าน
ในเรือและท่าเรือริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา
• วีจีไอ จัดตั้งบริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างวีจีไอ
และ iClick Interactive Asia Group Limited (iClick) โดย iClick ถือหุ้น 49%
วีจีไอ 30% และผู้ถือหุ้นอื่นๆ 21% ซึ่งการร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการโฆษณา
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศจีนได้อย่างกว้างขวาง
สิิงหาคม

• วีจไี อ จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนภายใต้ชือ่ บริษทั เอสแอลวี รีเทล จำ�กัด (SLV) ซึง่ เป็นการ
ร่วมลงทุนกับกลุ่มสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท สห ลอว์สัน จำ�กัด (60%) วีจีไอ (30%) และ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) (10%) ภายหลัง SLV ได้เปิดให้บริการ
ร้ า น ลอว์ สั น 108 บนสถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อส พร้ อ มทั้ ง เปิ ด ช่ อ งทางการชำ �ระเงิ น
ไร้เงินสดผ่านบัตรแรบบิท และแรบบิท ไลน์ เพย์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในชำ�ระเงิน
แบบไร้เงินสด

2564
มีีนาคม – เมษายน

• บริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำ�กัด) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของวีจีไอ ได้ขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยเข้าลงทุน 100% ในบริษัท
เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
ทางออนไลน์และเทเลเซลล์
• บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (BSSH) บริษัทร่วมของวีจีไอ ลงนามสัญญาเพื่อจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท แรบบิท แคช จำ�กัด (RCash) โดยเป็นการร่วมมือ
ระหว่าง BSSH (77%) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
18% และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด (มหาชน) (Humanica) (5%) เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การนำ�ข้อมูลและเทคโนโลยีของกลุ่มวีจีไอ ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ของพันธมิตร
เพื่อสร้างโซลูชั่นส์ทางการเงินให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและ
ปลอดภัย โดย RCash วางเป้าหมายในการเปิดตัว สินเชือ่ สำ�หรับพนักงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การบริหารงานของ Humanica ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 700,000 คนและคาดว่า
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม ภายในปี 2565
• วีจีไอ ผ่าน BSSH ได้เข้าลงทุน 51.0% ในบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
(Fanslink) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอี ค อมเมิ ร์ ซ ในรู ป แบบ Omni-channel และเป็ น ผู้ นำ �
ด้านการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ�จากประเทศจีน โดยการร่วมมือกัน
ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำ�คัญในการขยายขีดความสามารถของทั้งสองบริษัท
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ตุุลาคม

• Rcash ร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEX)
และ Humanica เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการด้านสินเชื่อผ่านดิจิทัล 100% ภายใต้
แนวคิด “Money Rabbolution” โดย RCash วางแผนเปิดตัวแพลตฟอร์มบริการ
สิ น เชื่ อ ผ่ า นดิ จิ ทั ล อย่ า งเป็ น ทางการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564/65 หลั ง จากได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่จะเปิดตัวในช่วงแรก ประกอบด้วย สินเชื่อรายย่อย (nano loans) สินเชื่อ
สวัสดิการ (welfare loans) สินเชื่อส่วนบุคคล (pay day loans) และบริการแบบ
ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง
ธัันวาคม

• วีจีไอ ได้ลงทุน 15.0% ในบริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน) (Jaymart) ด้วยมูลค่า
การลงทุนทัง้ หมด 6,257 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ Jaymart จึงมีสถานะกลายเป็นบริษทั ร่วม
ของวีจีไอ โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา วีจีไอบันทึกผลการดำ�เนินงาน
ของ Jaymart ภายใต้วิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)
2565
มกราคม

• ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำ � นวน 2,583 ล้ า นหุ้ น ในราคาเสนอขายหุ้ น ละ 5.00 บาท ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (RO) ทีม่ รี ายชือ่ ในวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2565 ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำ�นวนและต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 วีจีไอ ได้รับเงิน
จากการเพิ่มทุนทั้งหมด 12.9 พันล้านบาท
มีีนาคม

• คณะกรรมการบริษทั ของวีจไี อ ได้อนุมตั กิ ารให้สทิ ธิเช่าพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์บนเครือข่าย
รถไฟฟ้ า BTS จำ � นวน 31 สถานี ผ่ า นการลงทุ น 60.0% ในบริ ษั ท เนชั่ น
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ จำ � กั ด (มหาชน) (NINE) โดยการลงทุ น
ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นส่วนสำ�คัญในการทำ�การตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ของวีจีไอ

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

• เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประสบความสำ�เร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้ชื่อย่อ 'KEX' ทั้งนี้การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
จำ�นวน 300 ล้านหุ้น ณ ราคา 28.00 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ ทำ�ให้ KEX สามารถ
ระดมทุนได้ทั้งสิ้น 8.1 พันล้านบาท โดยความร่วมมือกันระหว่าง KEX บีทีเอส กรุ๊ป
และวี จี ไ อ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกั น จากการใช้ เ ครื อ ข่ า ยการขนส่ ง พั ส ดุ
ของ KEX จำ � นวนผู้ รั บ ชมสื่ อ ของวี จี ไ อจากการให้ บ ริ ก ารแบบออฟไลน์ สู่ อ อนไลน์
(Offline-to-Online solutions) รวมถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ
• วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MACO ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของวีจีไอ ได้จัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนร่วมกับบริษทั อิก๊ ดราซิล กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นหนึง่ ในพันธมิตรภายใต้
ธุรกิจ MATCH ของบีทีเอส กรุ๊ป โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นผู้นำ�เข้าและ
จัดจำ�หน่ายเกมในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• วันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ เข้าถือหุน้ 25% ใน บริษทั ทีบเี อ็น ซอฟต์แวร์ จำ�กัด ซ งึ่ เป็น
บริษทั ไทยทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาด้าน Digital Transformation และการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยเน้น Low-Code Development Platform (LCDP) โดยการเข้าลงทุนในครั้งนี้
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์
โซลูชั่นที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างโดดเด่น
การซื้้�อและจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน

• เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จำ�หน่ายเงินลงทุนในเบย์วอเตอร์ ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50:50 ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท รัชดา แอสเซทส์ จำ�กัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) โดยการขายหุน้ สามัญ
ทั้งหมด (จำ�นวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็น 50% ของหุ้นทั้งหมดของเบย์วอเตอร์)
และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกูย้ มื ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทีม่ ตี อ่ เบย์วอเตอร์ ให้แก่บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารวมของเงินลงทุนที่จำ�หน่ายจำ�นวน
7,698.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะนำ�เงินที่ได้รับจากการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวไปใช้สำ�หรับ
ธุรกิจและโครงการอื่นๆ จ่ายเงินปันผลหรือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

• เดือนธันวาคม 2563 บีทีเอส กรุ๊ป ขายที่ดินบางส่วนที่ธนาซิตี้ ให้แก่บริษัทร่วมทุน
ระหว่าง SPI (41%), บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (Noble) (40%)
และบริษัทฯ (19%) โดยมีทุนจดทะเบียน จำ�นวน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
บันทึกกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีจากการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว จำ�นวน 1,593 ล้านบาท
ในไตรมาส 3 ปี 2563/64
ยูู ซิิตี้้�

• เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562 ยู ซิตี้ ได้ลงนามในการเข้าซือ้ ขายหุน้ สามัญในกิจการโรงแรม
(Arcona Hotel portfolio) ซึง่ ประกอบด้วยสัญญาเช่าดำ�เนินงานโรงแรม 17 แห่ง (มีหอ้ ง
พักรวม 1,792 ห้อง) และสัญญาเช่าดำ�เนินงาน 2 โรงแรมใหม่ (มีหอ้ งพักรวม 251 ห้อง)
ทัง้ นีโ้ รงแรมทัง้ หมดตัง้ อยูใ่ นประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้แบรนด์ Arcona
และ Steigenberger อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ
ยู ซิตี้ ได้จำ�หน่ายโรงแรมส่วนใหญ่ไปแล้วในปี 2564
• เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ยู ซิตี้ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขของโครงการพัฒนา
ทีร่ าชพัสดุแปลงทีต่ งั้ โรงภาษีรอ้ ยชักสาม โดยมีแผนพัฒนาโครงการนีใ้ ห้เป็นโรงแรมหรู
ระดับ 5 ดาว ที่มีจุดเด่นจากที่ตั้งที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ มีอาคารโบราณสถาน
สมัยรัชกาลที่ 5 ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาในย่านเจริญกรุง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ทำ�การ
ขุดค้นทางโบราณคดีแล้วเสร็จเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และเริม่ การก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์
2564 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568
• เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่ง
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแส
เงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของยู ซิตี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของยู ซิตี้ จึงเห็นชอบ
ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของยู ซิตี้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ของยู ซิตี้ และบริษัทย่อยจำ�นวน 39 รายการ
• เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ยู ซิตี้ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน (หลังหักค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด) จำ�นวน 15,725 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ระหว่างวันที่
12-21 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปชำ�ระหนี้บางส่วน ใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน ตลอดจนนำ�ไปลงทุนในโครงการของยู ซิตี้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

1.5 พััฒนาการสำำ�คััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

• ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ภายหลังจากทีย่ ู ซิตีไ้ ด้ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจ ยู ซิตี้
ได้ ท บทวนกลยุ ท ธ์ ใ นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ โดยมุ่ ง เป้ า ในการใช้ เ งิ น ทุ น และ
ทรัพยากรทีม่ ไี ป ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ยู ซิตี้ จึงได้ลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ดังนี้
ก) ลงทุน 75.0% ในบริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) (A LIFE) ซึง่ เป็น
บริษทั ทีใ่ ห้บริการประกันชีวติ กับกลุม่ ลูกค้ารายย่อย จากการลงทุนนี้ A LIFE กลายเป็น
บริษทั ย่อยของ ยู ซิตี้ และยู ซิตี้ ได้เริม่ บันทึกรายได้จาก A LIFE ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2564 เป็นต้นมา
ข) ลงทุนจำ�นวน 7.2 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 24.9% ใน บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย
จำ�กัด (มหาชน) (Singer) และลงทุนจำ�นวน 4.1 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 9.9%
ใน Jaymart ในเดือนธันวาคม 2564
ตามการปรับโครงสร้างทีก่ ล่าวไปข้างต้น ในเดือนธันวาคม 2564 ทีผ่ า่ นมา ยู ซิตี้ พร้อมด้วย
บริษัท Vienna House Capital GmbH และ Lombard Estate Holdings Limited ได้เข้า
ลงนามสัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญของกลุม่ โรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ กับบริษทั HR Neunte Hotel
Estate Holdings GmbH, บริษัท HRG Hotels Sechste Management GmbH, บริษัท
HR Zehnte Hotel Estate Holdings GmbH และบริษัท ALL Beteiligungsgesellschaft
mBH โดยสัญญาดังกล่าวประกอบด้วยการขายหุน้ สามัญทัง้ หมดในกลุม่ โรงแรมเวียนนา เฮ้าส์
รวมถึ ง ภาระหนี้ เ งิ น กู้ ยื ม ทั้ ง หมดที่ ยู ซิ ตี้ จ ะจำ � หน่ า ยและบริ ษั ท ย่ อ ยของยู ซิ ตี้ ที่ จ ะ
จำ�หน่ายมีอยู่กับผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ในราคาขายรวมประมาณ
137,577,436.24 ยูโร (หรือประมาณ 5,229,524,717.64 บาท) ทัง้ นีค้ าดว่าธุรกรรมดังกล่าว
จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ธุุรกิิจร้้านอาหาร

• เมษายน 2564 กลุ่มบริษัทเทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุน
25.0% กับเชฟต้น ซึง่ เป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์หนึง่ ดาว โดยปัจจุบนั มีรา้ นอาหาร 6 แห่ง
ได้แก่ ร้านอาหารบ้าน ร้านอาหารนุสรา ร้านอาหารเมรัย ร้านอาหารหลานยาย ร้านอาหาร
เทพนคร และร้านอาหารสมุทร
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l บทนำ
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l ลักษณะการประกอบธุรกิจ l โครงสรางองคกรและผูถือหุน l ภาพรวมธุรกิจ l การกำกับดูแลกิจการ l งบการเงิน l ขอมูลอื่น ๆ l

ขอมูลทางการเงินสำคัญ

2564/65 2563/64 2562/63 2561/62 2560/61
(ปรับปรุงใหม)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ลานบาท)

รายไดรวมจากการดำเนินงาน
รายไดรวม
กำไรจากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำ
กอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนาย
กำไรสุทธ�หลังหักภาษีจากรายการที่เกิดข�้น
เปนประจำ
กำไรสุทธ�-สวนทีเ่ ปนของผูถ อื หุน ใหญของบร�ษทั ฯ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(ลานบาท)

สินทรัพยรวม
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
หนี้สินสุทธ�
หนี้สินสุทธ� (Adjusted)
สวนของผูถือหุน
งบกระแสเงินสด
(ลานบาท)

เง�นสดสุทธ�จาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
รายจายฝายทุน
เง�นปนผล

25,823
31,195
8,116

2564/65 2563/64 2562/63 2561/62 2560/61

(ปรับปรุงใหม)

34,938 37,169 46,028 12,650
42,250 42,242 47,299 17,915
8,800 9,642 6,137 5,670

(ปรับปรุงใหม)

รายการตอหุน
(บาท/หุน)

กำไรตอหุน
เง�นปนผลตอหุน
มูลคาทางบัญช�ตอหุน
อัตราสวนทางการเงิน

2,782

3,738

4,776

3,565

2,515

3,826

4,576

8,162

2,873

4,416

255,867 212,076 173,100 144,398 106,058
4,094
3,829 3,226 4,021 9,458
147,088 109,634 85,333 68,454 37,711
131,972 97,164 70,892 53,784 17,129
86,128 76,037 67,246 52,310 46,364

(15,448) (19,712) (14,107) (15,503) (9,929)
(11,855) (13,130) (16,345) (15,301) (1,495)
4,820** 4,080 6,315 5,152 4,145

อัตรากำไรขั�นตนจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดข�้นเปนประจำ
กอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนาย (%)
อัตรากำไรสุทธ�หลังหักภาษีจากรายการทีเ่ กิดข�น้
เปนประจำ (%)
อัตราหนี้สินสุทธ� (Adjusted) ตอทุน (เทา)
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
ขอมูลหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

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

0.29
0.31*
6.54

(ปรับปรุงใหม)

0.37
0.35
3.91

0.35
0.31
5.78

0.65
0.48
5.32

22.2%
31.4%

18.1%
25.2%

18.4%
25.9%

12.8% 34.2%
15.7% 44.8%

9.3%

9.6%

11.3%

6.6% 22.8%

1.46
2.52
1.7%
4.8%

1.28
3.51
2.8%
7.5%

1.05
4.27
5.6%
14.8%

0.37
1.03
3.31
4.38
2.8% 4.8%
7.2% 10.5%

4.00
9.20
13,164

0.24
0.42
4.42

4.00
4.00
4.00
4.00
8.35
9.65
9.10 11.00
13,161 13,154 11,845 11,940

121,113 127,004 119,704 130,299 99,702

* การจายเง�นปนผลประจำป 2564/65 งวดสุดทาย จำนวนไมเกิน 2,845.8 ลานบาท ในจำนวนหุนละ 0.16 บาท ข�้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจำป ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
** การเสนอจายเง�นปนผลประจําปครั�งสุดทายจํานวน 0.16 บาทตอหุน หร�อคิดเปนเง�นปนผลที่จะจายอีกจํานวนไมเกิน 2,845.8 ลานบาท คํานวณจากกรณีที่มีการใชสิทธ�ตามใบสําคัญแสดงสิทธ� BTS-WD, BTS-WE, BTS-W6, BTS-W7, BTS-W8 ที่ใชสิทธ�ไดเต็มจํานวน
ซ�่งจะทําใหบร�ษัทฯ มีหุนที่มีสิทธ�ไดรับเง�นปนผล จํานวนไมเกิน 17,786.4 ลานหุน ข�้นอยูกับกับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

1.6 ขอมูลทางการเงินสำคัญ

(ลานบาท)

3,826

4,576
2,873

4,416

8,116

9,642
6,137

5,670

25,823

34,938

37,169

กำไรสุทธิ-สวนที่เปนของผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ
8,162

กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจำ
กอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนาย
(ลานบาท)

12,650

46,028

(ลานบาท)

8,800

รายไดรวมจากการดำเนินงาน

สินทรัพยรวม

หนี้สินสุทธิ (Adjusted)

อัตราหนี้สินสุทธิ (Adjusted) ตอทุน
1.28

1.05

1.03

(เทา)

17,129

0.37

97,164

70,892

(ลานบาท)

53,784

212,076

173,100

144,398

106,058

(ลานบาท)

1.46

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

131,972

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

255,867

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

เงินปนผลตอหุน

กำไรตอหุน

อัตรากำไรสุทธิหลังหักภาษี
จากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจำ (%)

(บาท/หุน)

9.3

6.6

9.6

11.3

22.8
0.29

0.24

0.35

0.37

0.31

0.31

0.48

0.42

0.35

0.65

(บาท/หุน)

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 2564/65
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ภาพรวมกลุมบริษัทบีทีเอส

บริ ษั ท บี ที เ อส กรุ  ป จํ า กั ด (มหาชน) (บี ที เ อส กรุ  ป ) เป น บริ ษั ท เอกชนที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
3 แพลตฟอรม ไดแก MOVE, MIX และ MATCH โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ บีทีเอส กรุป ยังเปนหนึ่งในสมาชิกของหุน Bluechip
ที่อยูในดัชนี SET50 อีกทั้งเปนสมาชิกของดัชนี MSCI Asia Paciﬁc, FTSE4Good และ
Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

คาดการณจำนวนเที่ยวการเดินทางตอวัน ในป 2568

13,000

รถโดยสารดวนพิเศษ BRT

30,000

เรือดวนเจาพระยา

600,000
สมารทบัส*

* ผูใหบริการชำระเงินผานแรบบิท

400,000

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

20,000

สนามบินนานาชาติอูตะเภา

ผูใหบริการการคมนาคม
แบบ Door-to-Door อยางสมบูรณ

ใหบริการ Off line-to-Online (O2O)
โซลูชั่นสและคลังขอมูล (Data Marketplace)
ที่มีประโยชน

การแบงปนการเขาถึงแพลตฟอรม
เพื่อเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ

การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนถือเปนหัวใจสําคัญของเรา โดยเรายึดมั่นในการดูแลรักษา
สิง
่ แวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลดวยจริยธรรม
ตามกรอบการดําเนินงานดานความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance
หรื อ ESG frameworks) จากการมุ  ง มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น ตลอดมาของ
กลุ  ม บริ ษั ท ทํ า ให เ ราได เ ป น ที่ ย อมรั บ โดยสถาบั น ชั้ น นํ า หลายแห ง ทั่ ว โลกในความมุ  ง มั่ น
สู  การเติบโตอยางยั่งยืน

แพลตฟอรม MOVE ของเรามุง เนนไปทีก่ ารคมนาคมขนสงผูโ ดยสารในแตละวัน ไมวา จะเปน
การขนสงทางราง ทางถนน หร�อทางนํ�า โดยเปาหมายของเราคือการอํานวยความสะดวก
แกผูโดยสาร เพื่อใหการเดินทางแบบ Door-to-Door ของผูโดยสารที่อยูในระบบ MOVE
ของเรานั�นสมบูรณอยางไรรอยตอ
ในอดีตเรามุง เนนแตเพียงการขนสงทางราง ซ�ง่ เราไดเปนทัง� ผูพ ฒ
ั นาและผูใ หบร�การโครงขาย
ดังกลาวภายใตรปู แบบสัญญาระยะยาว โดยมีผโู ดยสารประมาณ 8 แสนคนตอวัน (กอนการ
แพร ร ะบาดของโรคโคว� ด -19) ตลอดเส น ทางรถไฟฟ า ระยะทาง 70 กิ โ ลเมตรในเขต
กรุงเทพมหานคร ในสวนของการคมนาคมขนสงอื่นๆ นั�น เราเปนผูใหบร�การ หร�อเปน
เจาของเคร�อขายทีค่ รอบคลุมทัง� รถประจําทาง เร�อดวนขามฟาก ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
และสนามบิน โดยเราคาดวาจํานวนผูโดยสารในระบบของเรา ทั�งในสวนของการขนสง
ทางรางและการคมนาคมขนสงอื่นๆ จะเพิ่มข�้นเปน 3 ลานคนตอวัน ในป 2568

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

2.1 ภาพรวมกลุมบริษัทบีทีเอส

>40 ลานรายการ
ขอมูลที่สามารถเขาถึงได

แพลตฟอรม MIX ของเราเปนการผสมผสานระหวางการว�เคราะหขอ มูลภายในและกระบวนการ
หาองคความรูใหมจากคลังขอมูลเพื่อใชขอมูลใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาตอธุรกิจหร�อ
องคกร (หร�อที่เร�ยกวา Data science) เขากันกับการใหบร�การแบบ Offline-to-Online
(O2O) โซลูชั่นส ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบร�การชําระเง�นและธุรกิจโลจ�สติกส
โดยการใหบร�การอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัวและเปนผูนําในตลาดกลุมนี้ เปนการใหบร�การ
ผานบร�ษทั ยอยของเราอยาง บร�ษทั ว�จไ� อ จํากัด (มหาชน) (ว�จไ� อ) และบร�ษทั เคอร�่ เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KEX) ซ�่งเปนบร�ษัทรวมของว�จ�ไอ
นอกเหนือจากความสามารถในการเขาถึงลูกคาผาน O2O แลว MIX ยังมีขอ มูลทีม่ เี อกลักษณ
และมีกรรมสิทธ�ใ์ นขอมูลหลากหลายประเภทครอบคลุมในหลากหลายประเภทธุรกิจ อีกทัง� ยัง
มีความสามารถในการว�เคราะหขอ มูลตางๆ เหลานีเ้ พือ่ ใหเกิดประโยชนตอ ทัง� กลุม บร�ษทั คูค า
รวมไปถึงลูกคาของว�จ�ไอ อยางไรก็ดี การบร�หารจัดการและการใชขอมูลตางๆ เปนไปตาม
ขอกฎหมายทีก่ าํ หนด

แพลตฟอรม MATCH ของเราเปนจุดเร�่มตนของพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเราใชประโยชน
จากความเปนเอกลักษณและกรรมสิทธ�ใ์ นแพลตฟอรม MOVE และ MIX ทีเ่ รามีเพือ่ สงมอบ
การเขาถึงฐานลูกคาและขอมูลเช�งลึกที่เพิ่มข�้นแกพันธมิตรของเรา นอกจากนี้ จากรูปแบบ
ธุรกิจที่หลากหลาย เรายังไดรับผลประโยชนรวมกัน ไมวาจะเปนในรูปแบบสวนแบงรายได
หร�อรายไดจากการเปนผูถือหุน (หร�อเง�นปนผล)
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โครงสรางรายได

รายไดจากการดำเนินงาน
ในป 2564/65

MOVE

MIX

80.8%

16.6%

MATCH

2.5%

โครงสรางรายได

ในป 2564/65 รายไดจากการดำเนินงาน1 ของบร�ษัทฯ มาจากรายไดจากธุรกิจ
MOVE คิดเปน 80.8% ของรายไดจากการดำเนินงาน รองลงมาคือ รายได
จากธุรกิจ MIX และรายไดจากธุรกิจ MATCH ซ�่งคิดเปน 16.6% และ 2.5%
ของรายไดจากการดำเนินงาน ตามลำดับ รายไดจากธุรกิจ MOVE เปนการใหบร�การ
ดานการเดินทางดวยรูปแบบการคมนาคมขนสงมวลชนทางราง และอืน่ ๆ ซ�ง่ รายได
ในสวนนี้ประกอบไปดวย การใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงของระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชน การใหบร�การรับเหมาติดตั�งและกอสรางงานระบบรถไฟฟา รวมทั�ง
จัดหารถไฟฟาและบร�การอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และใหบร�การโครงการรถโดยสาร
ประจำทางดวนพิเศษ รายไดจากธุรกิจ MIX เปนการใหบร�การทางการตลาดในรูปแบบ
ที่ผสมผสานทั�งสื่อออฟไลนและสื่อออนไลนครบวงจรแบบ Offline-to-Online
(O2O Solutions) โดยเนนการใชประโยชนสูงสุดจากฐานขอมูลในกลุมบร�ษัท
ซ�่งรายไดในสวนนี้ประกอบไปดวย รายไดจากการใหบร�การสื่อโฆษณาบนรถไฟฟา
บีทีเอส สถานีรถไฟฟาบีทีเอส กลางแจง อาคารสำนักงาน การใหเชาพื้นที่รานคา
บนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส การใหบร�การดานดิจ�ทัล การขายและใหบร�การเกี่ยวกับ
บัตรแรบบิท การใหบร�การวางระบบและเช�่อมโยงระบบ การเปนนายหนาประกัน

1

รายไดจากการดําเนินงาน ไมรวมรายไดอื่น ดอกเบี้ยรับ เง�นปนผลรับ และรายการที่ไมเกิดข�้นเปนประจํา (Non-recurring
Items) ทั�งนี้รายไดจากการดําเนินงานสําหรับป 2562/63 ยังคงรวมผลการดําเนินงานของ MACO และบร�ษัทยอยของ
MACO สําหรับงวด 10 เดือนตั�งแตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ในขณะที่ผลการดําเนินงานดังกลาว
ถูกบันทึกแยกอยูภายใต “กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก” ในงบการเง�น

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

และการจัดจำหนายสินคาผานชองทางทัง� ออฟไลนและออนไลน และรายไดจากธุรกิจ MATCH
เปนสวนงานอืน่ ๆ ทีช่ ว ยสรางโอกาสและความรวมมือทางธุรกิจใหมๆ ผานการทำงานรวมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ ซ�ง่ รายไดในสวนนีม้ าจากการลงทุนในธุรกิจตางๆ เชน ธุรกิจรานอาหาร
ธุรกิจกอสราง ธุรกิจบร�การอื่นๆ และการใหบร�การสนามกอลฟ
รายไดจากการดำเนินงานลดลง 26.1% จากป 2563/64 สาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของรายไดจากธุรกิจ MOVE ป จ จั ย หลั ก มาจากรายได ง านก อ สร า งโครงการรถไฟฟ า
สายสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง รวมถึงการรับรูรายไดจากการใหบร�การติดตั�งงานระบบ
และการจัดหารถไฟฟาขบวนใหมสําหรับโครงการสวนตอขยายสายสีเข�ยวเหนือที่ลดลง
เนือ่ งจากอยูใ นชวงทายของการกอสราง อยางไรก็ดกี ารลดลงของรายไดจากการดําเนินงาน
บางสวนถูกชดเชยดวยรายไดจากธุรกิจ MIX ที่เพิ่มข�้นจากการควบรวมผลการดำเนินงาน
ของบร�ษัท แฟนสลิ้งค คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Fanslink) และรายไดจากการใหบร�การเดินรถ
ของธุรกิจ MOVE ที่เพิ่มข�้น
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บร�ษัท มาสเตอร แอด จำกัด (มหาชน) (MACO) ไดออกและ
เสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนจำนวน 1,080 ลานหุน ใหแก บร�ษทั แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
(PlanB) ตามมติของที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนของ MACO เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

2.2 โครงสรางรายได

โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
สงผลใหสดั สวนการถือหุน ของกลุม บร�ษทั ใน MACO ลดลงจากเดิม 52.12% เปน 41.13%
ของจำนวนหุนที่จำหนายแลวทั�งหมดของ MACO และทำใหกลุมบร�ษัทสูญเสียการควบคุม
และไมสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของ MACO ไดอีกตอไป กลุมบร�ษัทจ�งเปลี่ยน
การจัดประเภทเง�นลงทุนใน MACO จากเง�นลงทุนในบร�ษัทยอยเปนบร�ษัทรวมนับแตวันที่
30 มกราคม 2563 นอกจากนี้เนื่องจากกลุมบร�ษัทและ MACO ถือหุนใน VGI Global
Media (Malaysia) Sdn Bhd 25% และ 75% ตามลำดับ และถือหุนใน VGI MACO
(Singapore) Private Limited 25% และ 75% ตามลำดับ เมือ่ กลุม บร�ษทั สิน้ สุดการควบคุม
MACO กลุม บร�ษทั ไดเปลีย่ นการจัดประเภทเง�นลงทุนในทัง� สองบร�ษทั ดังกลาวจากเง�นลงทุน
ในบร�ษัทยอยเปนบร�ษัทรวมนับแตวันดังกลาวดวยเชนกัน
ในการเปลี่ยนการจัดประเภทเง�นลงทุน กลุมบร�ษัทไดบันทึกเง�นลงทุนของสวนไดเสียที่
กลุม บร�ษทั ถืออยูใ นบร�ษทั ดังกลาวดวยมูลคายุตธิ รรม (หลังจากการเปลีย่ นสถานะเง�นลงทุน)
โดยแยกแสดงผลการดำเนินงานของบร�ษัทดังกลาวและรับรูกำไรจากการเปลี่ยนสถานะของ
เง�นลงทุนดังกลาว เปน “กำไรสำหรับปจากการดำเนินงานทีย่ กเลิก” ในสวนของกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปบัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามตารางเปร�ยบเทียบ

29

30

l บทนำ

l ลักษณะการประกอบธุรกิจ l โครงสรางองคกรและผูถือหุน l ภาพรวมธุรกิจ l การกำกับดูแลกิจการ l งบการเงิน l ขอมูลอื่น ๆ l

งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

2564

2563

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

รายไดจากการใหบร�การเดินรถ (รายไดจากการใหบร�การเดินรถในสวนตอขยายสายสีลมและสุขุมว�ท
สวนตอขยายสายสีเข�ยวใตและเหนือ และสายสีทอง และรายไดคา โดยสารของรถโดยสารดวนพิเศษ BRT)

6,323.6

20.3

5,372.3

12.7

3,812.7

8.6

รายไดจากการใหบร�การติดตั�งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟาสายสีเข�ยวและสายสีทอง รายไดงาน
กอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง

14,549.5

46.6

26,028.1

61.6

25,495.4

57.6

รายไดจากการบร�การโฆษณาและใหเชาพื้นที่และรายไดจากการจัดจำหนาย (รายไดจากธุรกิจใหบร�การ
สื่อโฆษณาบนรถไฟฟาบีทีเอส สถานีรถไฟฟาบีทีเอส กลางแจง อาคารสำนักงานและใหเชาพื้นที่รานคา
ดานดิจ�ทัล การจัดจำหนาย รายไดจากแรบบิทร�วอรดส และอื่นๆ)

4,297.5

13.8

2,614.0

6.2

5,866.1

13.3

รายไดคา เชาและบร�การ (รายไดคา เชาและบร�การจากธุรกิจอาคารทีพ่ กั อาศัย สนามกอลฟและสปอรตคลับ
รายไดจากธุรกิจรานอาหาร รับเหมากอสราง รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย และอื่นๆ)

652.1

2.1

-

-

1,995.2

4.5

25,822.6

82.8

34,937.5

82.7

37,169.4

84.0

3,653.7
288.0
182.8
270.2
481.1
496.1

11.7
0.9
0.6
0.9
1.5
1.6

3,131.6
387.9
689.2
761.1
1,978.5
364.1

7.4
0.9
1.6
1.8
4.7
0.9

2,603.6
520.5
3,560.9
405.9

5.9
1.2
8.0
0.9

31,194.5

100.0

42,249.8

100.0

44,260.3

100.0

รวมรายไดจากการดำเนินงาน1
รายไดอน่ื
รายไดดอกเบีย้
รายไดเง�นปนผล
กำไรจาการขายเง�นลงทุนในบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวม
กำไรจากตราสารทางการเง�น
กำไรจากการขายทีด่ นิ
อืน่ ๆ
รายไดรวม

(หัก) รายไดซง่� ถูกจัดประเภทเปนกำไรจากการดำเนินงานทีย่ กเลิก
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- รายไดจากการบร�การและการขาย
- รายไดจากการใหบร�การรับเหมา
- รายไดอน่ื
รายไดรวมตามงบการเงิน

1

-

-

(1,132.2)
(809.3)
(77.3)

31,194.5

42,249.8

42,241.6

รายไดจากการดําเนินงาน ไมรวมรายไดอื่น ดอกเบี้ยรับ เง�นปนผลรับ และรายการที่ไมเกิดข�้นเปนประจํา (Non-recurring Items) ทั�งนี้รายไดจากการดําเนินงานสําหรับป 2562/63 ยังคงรวมผลการดําเนินงานของ MACO
และบร�ษัทยอยของ MACO สําหรับงวด 10 เดือนตั�งแตเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ในขณะที่ผลการดําเนินงานดังกลาวถูกบันทึกแยกอยูภายใต “กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก” ในงบการเง�น

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

2.2 โครงสรางรายได

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสนิ สำคัญทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจของบร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ตนทุนโครงการ และอุปกรณ และ (2) ที่ดิน
โครงการอสังหาร�มทรัพย และสิทธ�การเชา ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร

ตนทุนโครงการ และอุปกรณ
รายการทรัพยสินถาวร

ตนทุนโครงการระบบรถไฟฟาสายหลัก
ทีเ่ กีย่ วของกับการขายสื่อโฆษณาและ
การใหเชาพืน้ ทีบ่ นสถานี – ธุรกิจ MOVE
อุปกรณ – ธุรกิจ MOVE
อุปกรณ – ธุรกิจ MIX
อุปกรณ – ธุรกิจ MATCH
(ธุรกิจอาหาร)
อุปกรณ – ธุรกิจ MATCH
(สนามกอลฟและคลับเฮาส
โครงการธนาซ�ตี้)*
อุปกรณ – อื่นๆ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สัมปทาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอย มีโปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร ดังนี้

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(ลานบาท)

ภาระผูกผัน

1,735.8

ไมมี

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

327.2
1,077.3
101.6

ไมมี
ไมมี
ไมมี

เปนเจาของ

161.4

ไมมี

เปนเจาของ

195.7
3,599.0

ไมมี

รายการ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร

เปนเจาของ

1,042.8

ไมมี

หมายเหตุ: โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวร ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวรธรุ กิจ MOVE MIX MATCH ซอฟตแวรระบบบัญช�
และซอฟตแวรสำนักงาน เปนตน

*หมายเหตุ: ไมรวมอสังหาร�มทรัพยเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจที่อยูในหัวขอธุรกิจอสังหาร�มทรัพย อีกจำนวน 2,952.6 ลานบาท ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สามารถดูไดที่ https://btsgroup.co.th/u/th/2021/properties-used-for-business-operation
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2.3

MOVE

ธุรกิจ MOVE ของเรามุงหวังจะเปนผูใหบริการการเดินทางแบบ door-to-door
ใหแกผูโดยสาร ดวยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ไมวาจะเปนทางราง ทางถนน
ทางนํ้า หรือทางอากาศ ดวยประสบการณกวา 20 ป เริ่มจากการเปนผูบุกเบิก
รถไฟฟาบีทีเอส สงผลใหเครือขายรถไฟฟาในปจจุบันของเราครอบคลุมระยะทางรวม
135.0 กม. ซึง
่ เรามุง
 หวังทีจ
่ ะมอบการเดินทางทีส
่ มบูรณแบบเพือ
่ ตอบโจทยการเดินทาง
ตั้งแตกาวแรกไปจนถึงกาวสุดทาย (ﬁrst mile to last mile) โดยไดขยายขอบเขต
ครอบคลุมไปถึงการเดินทางโดยระบบคมนาคมขนสงอืน
่ ๆ อาทิ รถโดยสาร เรือโดยสาร
ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และสนามบิน ธุรกิจ MOVE ของเรายังคงมุงเนน
การใหบริการทีป
่ ลอดภัยและอํานวยความสะดวกใหแกผโู ดยสารในการเดินทางในแตละวัน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเคาเหลานั้น

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
ป 2564/65

ป 2563/64

เปลี่ยนแปลง (%)

รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานขัน� ตน

20,873
4,831

31,401
5,323

(34)%
(9)%

อัตรากําไรจากการดําเนินงานขัน� ตน (%)
% ของรายไดจากการดําเนินงานรวม

23.1%
81%

17.0%

(ลานบาท)

ของกลุม บร�ษทั

รายไดธุรกิจ

ตามประเภท

รายไดงานกอสรางโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง

30%
3%

67%

รายไดจากการใหบริการติดตั้ง
งานระบบและจัดหารถไฟฟา
สําหรับโครงการรถไฟฟา
สวนตอขยายสายสีเขียว
รายไดจากการใหบริการเดินรถ
และซอมบํารุง*

* รายไดจากการใหบร�การเดินรถและซอมบำรุงโครงการรถไฟฟาสายสีเข�ยวและสายสีทองระยะที่ 1

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.3 MOVE

พัฒนาการสำคัญในป 2564/65

เปดใหบร�การรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเข�ยว
เหนือ (หมอช�ต - คูคต 16 สถานี ระยะทาง
19.0 กม.) ครบทัง� สาย สงผลใหรายไดจากการ
ใหบร�การเดินรถและซอมบํารุง (O&M) เติบโต
18% จากปกอนเปน 6.3 พันลานบาท

การก อ สร า งโครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู
และสายสีเหลืองใกลแลวเสร็จ โดยมีความ
คืบหนาการกอสรางอยูท ี่ 90% และคาดวาจะ
เปดใหบร�การเต็มสายไดในป 2566

ปี 2564/65 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นก้าวสำ�คัญของกลุ่มธุรกิจ MOVE จากการที่เรายัง
คงขยายธุรกิจระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการและคณะผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ฯ ของกลุ่ ม บี ที เ อส ได้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบ
เดินรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ตั้งแต่โรงจอดและซ่อมบำ�รุงจนถึงสถานีศรีนุช (Y13)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครอบคลุมตั้งแต่ สถานีลาดพร้าว – สำ�โรง ระยะทางรวม
30.4 กิโลเมตร 23 สถานี ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
วิ่งระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร 30 สถานี ซึ่งเราคาดว่าสายสีเหลืองและสีชมพูจะเปิดให้
บริการเต็มสายภายในปี 2566 ปัจจุบัน BTS มีเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง
ทั่วกรุงเทพฯ ในประเทศไทย ระยะทางรวมทั้งหมด 135 กิโลเมตร
นอกจากนี้เรายังเห็นความคืบหน้าในส่วนของธุรกิจระบบคมนาคมขนส่งอื่นๆ เช่นเดียวกัน
เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคมพ .ศ. 2565 ได้ ดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการทางหลวงพิ เ ศษ
ระหว่างเมือง 2 โครงการ ได้แก่ M6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) และ M81 (บางใหญ่ –
กาญจนบุรี) ที่อยู่ภายใต้การดำ�เนินงานของกิจการร่วมค้า บีจีเอสอาร์ (บีทีเอส กรุ๊ป
ถือหุน้ 40%) โดยมีการติดตัง้ ระบบไม้กัน้ และบริหารระบบเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงการจัดการ
ระบบควบคุ ม การจราจรแล้ ว คาดว่ า จะเริ่ ม ดำ � เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ใ นป2 568
ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินอู่ตะเภา ภายใต้กิจการร่วมค้าบีบีเอส (บีทีเอส กรุ๊ป
ถือหุ้น 35%) คาดว่าจะได้รับหนังสือแจ้งเพื่อให้ดำ�เนินการก่อสร้าง (NTP) ภายในช่วง
สิ้นปี 2565 และภายหลังจากนั้นจึงจะเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างได้

กลุม กิจการรวมคาบีบเี อส (บีทเี อส กรุป ถือหุน
ในสัดสวน 35%) ลงนามในสัญญารวมลงทุน
โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอูตะเภา
กับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยคาดวาจะเร�ม่
การกอสรางไดในชวงคร�่งปหลังของป 2565

กลุมกิจการรวมคาบีจ�เอสอาร (บีทีเอส กรุป
ถือหุนในสัดสวน 40%) ไดเร�่มการกอสราง
ดานเก็บเง�น และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
(Intercity Motorways) ทั�ง 2 โครงการ
ไดแก M6 บางปะอิน - นครราชสีมา และ M81
บางใหญ - กาญจนบุร� เมื่อเดือนมกราคม
ป 2565 ที่ผานมา

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจ MOVE ของเรายังคงมี
ความยืดหยุ่นโดยสามารถสร้างอัตราการทำ�กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 23.1%
เมื่อเทียบกับ 17% ในปี 2563/64 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้ง
งานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำ�หรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
ที่ลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ O&M จำ�นวน 6.3 พันล้านบาท จากการรับรู้
รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ และการเพิ่มขึ้น
ตามสัญญาของค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำ�รุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิมและส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวใต้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน BTSGIF ที่ 29 ล้านบาท
เทียบกับการรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน 235 ล้านบาทในปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลง
ของรายได้ค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายหลักตามจำ�นวนเที่ยวการเดินทางที่ลดลง 40.6%
จากปีก่อน มาอยู่ที่ 74.2 ล้านเทีย่ วคน) ซึง่ เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทั้ ง นี้ การลดลงของรายได้ ค่ า โดยสารบางส่ ว นถู ก ชดเชยด้ ว ยการเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต รา
ค่าโดยสารเฉลี่ย 8.3% จากปีก่อน เป็น 32.2 บาทต่อเที่ยว
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1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

โครงการรถไฟฟ้าภายใต้บีทีเอส

1.1 ธุุรกิิจระบบขนส่่งมวลชนทางราง (Rail business)

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ให้บริการระบบขนส่ง
ทางราง 2 รูปแบบ
(i) การให้บริการภายใต้รูปแบบสัญญาสัมปทาน (รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก)

บีทีเอสซี เป็นผู้รับผิดชอบในงานโยธาทั้งหมด งานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า อีกทั้ง
ยังเป็นผู้ให้บริการโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
(PPHPD) เพื่อให้บริการผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสีเขียวสายหลักได้อย่างน่าเชื่อถือและ
ปลอดภัย
(ii) การให้บริการภายใต้รูปแบบสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง (O&M) (รถไฟฟ้า

สีเขียวสายหลักและส่วนต่อขยาย)

โครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
บีทีเอสซีเป็นผู้รับสัมปทานจากกทม. ในการให้บริการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักแต่เพียง
ผู้เดียวตั้งแต่ปี 2542 ภายใต้สัมปทานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี (2542-2572) โดยสายหลักประกอบไปด้วย
สายสุขมุ วิท (หมอชิต - อ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร) และสายสีลม (สนามกีฬาแห่งชาติ สะพานตากสิน ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร) ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร 24 สถานี หลังจากนัน้
ในปี 2555 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการ
รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด (เคที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปี (2572-2585) ภายหลังครบ
กำ�หนดอายุสัมปทานในปี 2572 ต่อมาในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ขายสิทธิใน
รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักในช่วง
ระยะเวลาที่เหลือให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอส
โกรท (BTSGIF) โดยบีทีเอสซียังคงเป็นผู้บริหารและเดินรถในส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในสัดส่วน 33% ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน BTSGIF

บีทีเอสซี เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง และเป็นผู้ลงทุนในขบวน
รถไฟฟ้าสำ�หรับส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตลอดจนขบวนรถไฟฟ้าสำ�หรับรถไฟฟ้าสีเขียว
สายหลัก รวมถึงรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักภายหลังหมดสัญญาสัมปทาน
จำ�นวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก

ตารางที่ 1: จำ�นวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
ปีี 2558/59

จำ�นวนผู้โดยสาร (ล้านเที่ยวคน)
อัตราการเติบโต (%)
จำ�นวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันทำ�การ (เที่ยวคน)
อัตราการเติบโต(%)

232.5
6.3%
720,155
7.0%

ปีี 2559/60

238.0
2.4%
735,081
2.1%

ปีี 2560/61

241.2
1.3%
743,681
1.2%

ปีี 2561/62

241.0
(0.1)%
744,513
0.1%

ปีี 2563/63

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

ปีี 2563/64

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

ปีี 2564/65

74.2
(40.6)%
230,568
(43.5)%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.3 MOVE

อัตราค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก

การประเมินประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสในปี 2563/64

ในช่วงแรก สัญญาสัมปทานกำ�หนดโครงสร้างค่าโดยสารแบบราคาเดียว (Flat fare) ซึง่ ต่อมา
ได้ถูกแก้ไขให้เป็นการเรียกเก็บแบบตามระยะทางของการเดินทาง (Distance Based
Fare Structure) ค่าโดยสารที่บีทีเอสซีเรียกเก็บต่อเที่ยวสำ�หรับการเดินทางระหว่าง
สองสถานีในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก คือ ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้
(Effective Fare) ภายใต้สัญญาสัมปทาน โดยจะต้องไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสาร
สูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare) ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ในส่วนของ
การปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้จากการเพิ่มขึ้นครั้งก่อนในเดือน
มีนาคม 2556 ตามที่ดัชนีราคาผู้บริโภคได้เพิ่มสูงกว่า 5% ในเดือนกันยายน 2564 จากนั้น
ทางบีทีเอสซี สามารถขอปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้กับทาง กทม.
โดยเพิ่มขึ้นได้อีก 7% เป็น 21.5 - 64.5 บาทต่อเที่ยว (จากเดิม 20.1 - 60.3 บาทต่อเที่ยว)
ซึ่ ง กทม. รั บ ทราบคำ � ขอในเดื อ นเมษายน 2565 อย่ า งไรก็ ต าม อั ต ราค่ า โดยสารที่
เรียกเก็บได้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 16 - 44 บาทต่อเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในรายงานประจำ�ปีของ BTSGIF
ตารางที่ 2: ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตััวชี้้�วััดประสิิทธิิภาพ

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ
วัดจากความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร
ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า
ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร

บีทีเอสซี ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงรักษาความปลอดภัยและการให้บริการที่
ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดหลักในการประเมินประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือ
ของตั๋วโดยสาร ซึ่งความน่าเชื่อถือของการให้บริการวัดจากเปอร์เซ็นต์ค่าความตรงต่อ
เวลาในการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Journey) โดยมีเป้าหมายในการวัดคือ
ผู้โดยสารจะต้องเดินทางได้ตรงเวลาไม่น้อยกว่า 99.5% เมื่อเทียบกับความล่าช้าที่เกิดขึ้น
ที่กินเวลาตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการในปี 2564/65
เฉลี่ยอยู่ที่ 99.9% ตัวชี้วัดต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทางก่อนที่
จะเกิดการขัดข้อง โดยเป้าหมาย ที่ตั้งไว้คือไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง
1 ครั้ง โดยในปี 2564/65 อยู่ที่ 162,123 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อถือของตั๋วโดยสาร วัดได้จากจำ�นวน
เที่ยวการเดินทางก่อนพบการผิดพลาด รวมถึงการขัดข้องของอุปกรณ์และจากการใช้บัตร
โดยสารผิดวิธี โดยเป้าหมายทีต่ ัง้ ไว้นัน้ จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15,000 ครัง้ ต่อการขัดข้อง 1 ครัง้
โดยความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตั๋ ว โดยสาร สำ � หรั บ ปี 2564/65 อยู่ ที่ 195,781 ครั้ ง ต่ อ
การขัดข้อง 1 ครั้ง ถือว่าทำ�ได้ดีกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ (ตารางที่ 2)
เป้้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตรต่อการขัดข้อง
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้งต่อการขัดข้อง

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 1
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก ระยะทาง 12.75 กิโลเมตร
เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552 ประกอบไปด้วยส่วนต่อขยาย 2 เส้นทางคือ ส่วนต่อขยาย
สายสีลม (สะพานตากสิน - บางหว้า ระยะทาง 7.45 กิโลเมตร 6 สถานี) และส่วนต่อ
ขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช - แบริ่ง ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 5 สถานี) ต่อมาในปี 2555
บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญากับเคทีในการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงส่วนต่อขยาย
ดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี (2555-2585) ทั้งนี้ สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงนี้
จะครอบคลุมถึงงานรับจ้างเดินรถและซ่อมบำ�รุงระบบโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตรภายหลังครบกำ�หนดอายุสัญญาสัมปทานในเดือนธันวาคม 2572

2563/64

2564/65

99.9%

99.9%

156,089
194,678

162,123
195,781

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 2
เดื อนมี นาคม 2560 บีทีเอสซีไ ด้ลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี (2560-2585) ระยะทางรวม
32.0 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง - เคหะฯ
ระยะทาง 13.0 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต - คูคต ระยะทาง 19.0
กิโลเมตร) โดยส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบครบทั้ง 9
สถานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำ�หรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
ได้เปิดให้บริการครบทั้ง 16 สถานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
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36
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บีทเี อสซีและเคที ได้เข้าลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 (กรุงธนบุรี - คลองสาน, ระยะทาง
1.8 กิโลเมตร) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้าสีเขียวที่สถานีกรุงธนบุรี และเชื่อมกับอาคารอเนกประสงค์ไอคอนสยาม ทั้งนี้
รถไฟฟ้าสายสีทอง ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมียอดผู้ใช้บริการ
ในปีงบประมาณ 2564/65 ทั้งสิ้นจำ�นวน 600,288 เที่ยวคน

โครงการรวมทั้ ง หมดกว่ า 96,000 ล้ า นบาท โดยรั ฐ บาลจะแบ่ ง ชำ � ระเงิ น สนั บ สนุ น
เป็นงวด งวดละเท่า ๆ กัน ตลอดระยะเวลา 10 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ เปิดให้บริการ โดยทัง้ สอง
บริ ษั ท ดั งกล่ าวได้ รั บ หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice-to-Proceed) สำ�หรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งนับเป็นวันแรกของการก่อสร้าง ณ เดือนพฤษภาคม 2565
การก่อสร้างของทั้งสองโครงการดำ�เนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 90% ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่ม
เปิดให้บริการหนึ่งในสองเส้นทางนี้เต็มสายภายในปี 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 บริษทั นอร์ทเทิรน์ บางกอกโมโนเรล จำ�กัด และบริษทั อีสเทิรน์
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร) และสายสีเหลือง
(ลาดพร้าว-สำ�โรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร) กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ระยะทางรวม 64.9 กิโลเมตร 53 สถานี ทัง้ 2 บริษทั ย่อยนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ มาจากกลุม่ กิจการ
ร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR JV consortium) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุน 75%, 15%
และ 10% ตามลำ�ดับ ทั้งนี โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเป็นโครงการ
สัมปทานในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) net cost ระยะเวลา
30 ปี ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนค่างานก่อสร้าง จำ�นวน 47,000 ล้านบาท จากมูลค่า

โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ที่เป็นเป้าหมายของบีทีเอส

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก

รูปที่ 1 : โครงข่ายโครงการรถไฟฟ้าภายใต้บีทีเอส

โครงการรถไฟฟ้ า ส่ ว นต่ อ ขยายสายสี เ ขี ย วตะวั น ตก (บางหว้ า - ตลิ่ ง ชั น ) ระยะทาง
7 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอการประมูล โดยเป็นเส้นทางที่เรามีโอกาสสูง
ทีจ่ ะได้เข้าไปบริหารจัดการเดินรถ เนือ่ งจากเส้นทางนีเ้ ป็นส่วนต่อขยายโดยตรงกับโครงข่าย
รถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งหน่วยงานกำ�กับดูแล
หนึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารเดิ น รถ” ของรั ฐ บาลที่ มุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด แก่ ป ระชาชน
บริษัทฯ จะเจรจากับ กทม. ภายใต้เนื้อหาสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง ทั้งนี้
คาดว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบในการลงทุนส่วนของงานโยธาและงานระบบและเครือ่ งกล (E&M)
อย่างไรก็ดี เราอาจจะพิจารณาในการช่วยจัดหาเงินทุน โดยอาจจะรับติดตัง้ งาน E&M ให้ กทม.
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สายสีเข�ยวเหนือ
หมอช�ต-คูคต
19.0 กม.

สายสีชมพู

แคราย-มีนบุร�
34.5 กม.

สีเข�ยวสายหลัก

สายสีเหลือง

หมอช�ต-ออนนุช
17.0 กม.
สนามกีฬาแหงชาติ-สะพานตากสิน
6.5 กม.

ลาดพราว-สําโรง
30.4 กม.

สวนตอขยายสายสีเข�ยว 1

ออนนุช-แบร�่ง
5.3 กม.

สวนตอขยายสายสีเข�ยว 1
สะพานตากสิน-บางหวา
7.45 กม.

สายสีทอง ระยะที่ 1
กรุงธนบุร�-คลองสาน
1.8 กม.

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออกและตะวันตก)
การประมูลก่อสร้างงานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออก
และตะวันตก โดยเส้นทางดังกล่าวมีทั้งสถานียกระดับและสถานีใต้ดิน ปัจจุบัน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกได้มีการลงนามในสัญญางานก่อสร้างกับผู้รับจ้างก่อสร้าง
งานโยธารวมทัง้ หมด 6 สัญญา โดยผูร้ บั จ้างก่อสร้างงานโยธาดังกล่าว ได้แก่ กิจการร่วมค้า
CKST (บริษทั ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ STEC), บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ทั้งนี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2560 และ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมมี ติ
อนุมตั โิ ครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (จากบางขุนนนท์ - มีนบุรี ระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร 28 สถานี)
มูลค่าโครงการรวม 143 พันล้านบาท มีรูปแบบสัญญา PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี
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สายสีเข�ยวใต
แบร�่ง-เคหะฯ
13.0 กม.

โครงการรถไฟฟ้ารางเบา
โครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT (บางนา - สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร
มี จุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟฟ้ า บี ที เ อสส่ ว นต่ อ ขยายสายสุ ขุ ม วิ ท ที่ ส ถานี บ างนา โครงการนี้
เป็นโครงการในความรับผิดชอบของ กทม. ทั้งนี้คาดว่าทาง กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ก่อสร้างงานโยธาและงาน E&M โดยเรายังเสนอต่อ กทม. ให้ใช้พื้นที่บริเวณธนาซิตี้
ของบริ ษั ท ฯ ในการสร้ า งศู น ย์ ซ่ อ มบำ �รุ ง และโรงเก็ บ รถไฟฟ้ า (Depot) สำ �หรั บ LRT
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น บีทีเอสซีอาจได้รับประโยชน์จากโอกาสที่จะได้รับจากสัญญา
O&M ซึ่งกลุ่มบีทีเอส อาจจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินบริเวณ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ธนาซิ ตี้ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ และยั ง เป็ น การเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับของเราอีกด้วย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (ระยะที่1)
โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเส้น
ทางและต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินงาน โดยระยะที่1
(ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ ระยะทาง 16.3กิโลเมตร) เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียวสายหลัก ที่สถานีทองหล่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่สถานีฉลองรัช ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้
การกับกำ�ดูแลของ กทม. โดยที่ผ่านมา กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานโยธา
และงาน E&M เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่จึงคาดว่าจะมีการจัด
ประมูลสำ�หรับการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง เราเชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพที่แข็งแกร่ง
พอที่จะชนะการประมูลดังกล่าวจากการที่เราได้ลงนามในสัญญารถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สายสีเหลืองไปก่อนหน้านี้
1.2 ธุุรกิิจที่่�นอกเหนืือจากระบบขนส่่งมวลชนทางราง (Non-rail business)
ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ หรือ BRT บริหารโดยบีทีเอสซี เป็นโครงการแรกเริ่มของ
ทางกรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนเป็นแบบบูรณาการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก โดยบีทีเอสซีเป็น
ผู้รับสัมปทานจากกทม. ทั้งนี้ ระบบเดินรถของ BRT จะมีความเร็วสูงกว่ารถโดยสาร
ประจำ�ทางทั่วไปเพราะจะวิ่งบนช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก BRT มีระยะทาง
รวม 15.0 กิโลเมตร 12 สถานี (ช่องนนทรี - ตลาดพลู) โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
บีทีเอสที่สถานีช่องนนทรี ทั้งนี้ ในปี 2564/65 ที่ผ่านมา BRT มียอดผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น
1.5 ล้านเที่ยวคน
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ที่ อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ทั้งนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (ประกอบด้วย BA สัดส่วน 45%, บริษัทฯ สัดส่วน 35%
และ STEC สัดส่วน 20%) ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวกับกองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ PPP) ในรูปแบบ Net
Cost ระยะเวลา 50 ปี รวมการลงทุนในอาคารผู้โดยสารใหม่หลังที่ 3 ศูนย์ธุรกิจการค้า
เขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village หรือ Free Trade Zone) และศูนย์ธรุ กิจขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ (Cargo Complex) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มกิจการร่วมค้า
บีบเี อสได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ สกพอ. เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และได้จดั ทำ�แผนแม่บท
โครงการเพื่อส่งมอบแก่กองทัพเรือและ สกพอ. แล้วในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2564
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ช่วงครึ่งหลังของปี 2565

2.3 MOVE

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ (ประกอบด้วย บริษัทฯ สัดส่วน
40%, GULF สัดส่วน 40%, STEC สัดส่วน 10% และ RATCH สัดส่วน 10%) ได้เป็น
ผู้ชนะประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง คือ (i) สายบางปะอิน –
นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 196 กม. และ (ii) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ระยะทาง
ประมาณ 96 กม. ซึ่งทั้งสองเส้นทางเป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดย
ได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม
และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของ
กระทรวงการคลัง โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของ PPP Gross Cost
ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ
โดยภาคเอกชนจะได้รบั ค่าจ้างตอบแทนในการดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษา ทัง้ นี้ ได้มกี ารลงนาม
ในสัญญาไปเมื่อเดือนกันยายน ปี 2564 และเริ่มการก่อสร้างไปเมื่อเดือนมกราคม ปี 2565
และคาดว่าจะเปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568
2. การวิิเคราะห์์อุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน
2.1 ภาพรวมธุุรกิิจระบบขนส่่งมวลชน

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมาโดยตลอดในระยะเวลา 40 ปีทผี่ า่ นมา
ดังเห็นได้จากการมุ่งมั่นในการเปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำ� ไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง1 ประกอบกับจำ�นวนประชากรที่หนาแน่นใน
กรุงเทพฯ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้มีการจราจรติดขัดและยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ อ้างอิงจากรายงานประเมินสภาพจราจรของเมืองใหญ่ทั่วโลก ประจำ�ปี 2564 ของ
TOMTOM Traffic Index2 ระบุว่า กรุงเทพฯ ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 74 ของเมืองที่มีการ
จราจรติดขัดที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ 404 เมือง จาก 58 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก โดย
ปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ปัญหาการจราจรบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังคือ การเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องของปริมาณรถยนต์ ซึ่งสวนทางกับความสามารถในการรองรับยานพาหนะ
บนท้องถนนที่มีอยู่อย่างจำ�กัด จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าจำ�นวนยานพาหนะส่วนบุคคลที่
จดทะเบียนใหม่ของประเทศไทย3 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปี
2562 ยกเว้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2563-2564) ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกำ�ลังซื้อของผู้บริโภค ดังจะ
เห็นได้จากยอดจำ�หน่ายรถยนต์ใหม่4 ในปี 2564 ทีล่ ดลง 4.2% จากปีกอ่ น เป็น 759,119 คัน
(792,146 คันในปี 2563) อย่างไรก็ดี จำ�นวนยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่
ในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.6% หรือ 41,000 คัน เป็น 2,545,000 คัน
1
2
3
4

ธนาคารโลก
รายงานประเมินสภาพจราจรเมืองใหญ่ทั่วโลกของ TOMTOM Traffic Index
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
สถิติการผลิต การจำ�หน่ายและการส่งออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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2,545

2,504

2,901

2,951

2,935

รูปที่ 2 : ยานพาหนะส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2560-2564
(หน่วย: พันคัน)

รูปที่ 3 : ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(คาดการณ์ปี 2565-2585)
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33%
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13%

2560

2561

2562

2563

2564

2560

ระบบรถไฟฟ้า
แหล่งที่มา : กองแผนงาน กลุ่มสถิติขนส่ง กรมขนส่งทางบก

นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสในเดือนธันวาคม 2542 ถือเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการคมนาคมที่ทำ�ให้ผู้โดยสารเปลี่ยนจากการโดยสารยานพาหนะบนท้องถนนมา
ใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึ้น ดังเห็นได้จากส่วนแบ่งการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพฯ (ซึ่งวัดจากจำ�นวนเที่ยวของการเดินทางต่อวันของแต่ละประเภทการเดินทาง)
ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2560 เป็น 33%
ในปี 2585 (รู ป ที่ 3) โดยสำ � นั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร (สนข.)
คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าจะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไปจาก
เครือข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

รถโดยสาร

รถตู้

เรือโดยสาร

รถไฟชานเมือง

แหล่งที่มา : สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง ดังเห็น
ได้จากการที่ สนข. ได้กำ�หนดแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (M-MAP2) ระยะเวลา 20 ปี เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมจังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร) ในช่วงระยะเวลา 20 ปี (นับตั้งแต่ปี 2553-2572) โดยแผนแม่บทนี้ได้
กำ�หนดโครงการรถไฟฟ้า 14 สาย ครอบคลุม 553.4 กิโลเมตร 362 สถานี (รูปที่ 4 และ
ตารางที่ 3) อย่างไรดี ตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี กำ�หนดให้มีนโยบายเร่งการ
ดำ�เนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า 10 สายหลักจากทั้งหมด 14 โครงการ หรือ
ระยะทาง 464 กิโลเมตร จากทั้งหมด 553.4 กิโลเมตร ดังเห็นได้จากรูปที่ 5 ที่แสดง
ความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนการดำ�เนินงานของโครงการเร่งด่วน

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.3 MOVE

รูปที่ 4 : โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (M-MAP2) (553.4 กิโลเมตร)
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The Cluster of Logistics and Rail Engineering (MU)

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.
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มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต-มหาชัย
สนามกีฬาแหงชาติ-บางหวา
บางซ�อ่ -หัวลําโพง-ทาพระ-พุทธมณฑล สาย 4
ประชาสงเคราะห-ชองนนทร�
ศิรร� าช-ศาลายา, ตลิง่ ชัน-หัวหมาก
ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ
บางใหญ-ราษฎรบรู ณะ
บางขุนนนท-มีนบุร�
แคราย-มีนบุร,� ศร�รชั -เมืองทองธานี
ลาดพราว-สําโรง, แยกรัชดา-ลาดพราว-แยกรัชโยธ�น
วัชรพล-ทาพระ
ลําลูกกา-ตําหรุ
แคราย-ลําสาลี
กรุงธนบุร-� ประชาธ�ปก
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ตารางที่ 3: โครงการรถไฟฟ้า 14 สาย ภายใต้นโยบายภาครัฐ
โครงการ

สีแดงเข้ม*
สีเขียวเข้ม*
สีน้ำ�เงิน*
สีฟ้า*
สีแดงอ่อน*
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์*
สีม่วง*
สีส้ม*
สีชมพู*
สีเหลือง*
สีเทา
สีเขียวอ่อน
สีน้ำ�ตาล
สีทอง
รวม

ช่่วง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย
สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า
บางซื่อ-หัวลำ�โพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4
ประชาสงเคราะห์-ช่องนนทรี
ศิริราช-ศาลายา, ตลิ่งชัน-หัวหมาก
ดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ
บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
บางขุนนนท์-มีนบุรี
แคราย-มีนบุรี, ศรีรัช-เมืองทองธานี
ลาดพร้าว-สำ�โรง, แยกรัชดา-ลาดพร้าว-แยกรัชโยธิน
วัชรพล-ท่าพระ
ลำ�ลูกกา-ตำ�หรุ
แคราย-ลำ�สาลี
กรุงธนบุรี-ประชาธิปก

ระยะทาง (กม.)

78.9
14.0
55.0
9.5
55.9
50.5
46.6
35.9
37.5
33.0
39.9
71.8
22.1
2.8

553.4

* โครงการรถไฟฟ้าตามตามแผนเร่งรัดของมติคณะรัฐมนตรี
แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.

ปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุม
ระยะทางรวม 210.9 กิโลเมตร โดยมีผู้ให้บริการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ บีทีเอสซี, บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
จากระยะทางในการให้บริการรวม 210.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นการดำ�เนินงานโดยบีทีเอสซี
ระยะทางรวม 70.1 กิโลเมตร ในรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักและส่วนต่อขยาย 1 และ 2 รวมถึง
รถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 ในขณะที่ BEM ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินและสายสีม่วง
ระยะทางรวม 71.0 กิโลเมตร และ รฟท. ให้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระยะทาง 28.5
กิโลเมตร นอกจากนี้ รฟท. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ – รังสิต
ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร, 8 สถานี) และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ – ตลิ่งชัน
ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร, 4 สถานี) ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564
สำ�หรับส่วนแบ่งทางการตลาดของจำ�นวนเทีย่ วการเดินทาง จากข้อมูลจำ�นวนเทีย่ วการเดินทาง
เฉลี่ยต่อวันทำ�การในปี 2563 โดยผู้ให้บริการทั้งหมด 2 รายดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นผู้นำ�ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 59% ในขณะที่
BEM มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นลำ�ดับที่สองที่ 41%
รูปที่ 6 : เปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของจำ�นวนเที่ยวการเดินทาง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากจำ�นวนเที่ยวการเดินทางเฉลี่ยต่อวันทำ�การในปี 2564
(มกราคม - ธันวาคม)

รูปที่ 5 : ความคืบหน่าในแต่ละขัน
้ ตอนการดำ�เนินงานของโครงการเร่งด่วน 10 สายหลัก
เที่ยวการเดินทาง

59%
248,742
เที่ยว

19%
45%

โครงข่าย
รถไฟฟ้า

464
18%
กิโลเมตร
4%
4%

13%

แหล่งที่มา: สนข. และ รฟม.

เปิดดำ�เนินการแล้ว

18%

จำ�นวน

421,042
เที่ยว

41%
172,300*
เที่ยว 18%
4%

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อยู่ระหว่างรอประกวดราคา

13%

ครม. อนุมัติแล้ว
เตรียมเสนอ ครม.

เฉลี่ยต่อวันทำ�การ

*ไม่รวมรถไฟฟ้าสายสีม่วง
45%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.3 MOVE

ตารางที่ 4: ระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รถไฟฟ้้าสายหลััก
เส้้นทาง

ส่่วนต่่อขยาย

ส่่วนต่่อขยาย

สายสีีเขีียว 1

สายสีีเขีียว 2

• สายสีเขียวเข้ม • สายสีเขียวเข้ม
หมอชิต-อ่อนนุช
อ่อนนุช-แบริ่ง
• สายสีเขียวอ่อน • สายสีเขียวอ่อน
สนามกีฬาแห่งชาติ สะพานตากสิน บางหว้า
- สะพานตากสิน

สายสีีทอง
ระยะที่่� 1

• สายสีเขียวใต้
กรุงธนบุรี-คลองสาน
แบริ่ง-เคหะฯ
• สายสีเขียวเหนือ
หมอชิต - คูคต

สายสีีน้ำำ��เงิิน

สายสีีม่่วง

แอร์์พอร์์ต

สายสีีแดงเข้้ม

สายสีีแดงอ่่อน

พญาไท สุวรรณภูมิ

บางซื่อ - รังสิต

บางซื่อ - ตลิ่งชัน

28.7

26.3

15.3

เรลลิิงก์์

• สายสีน้ำ�เงินเดิม เตาปูน-คลองบางไผ่
หัวลำ�โพง-บางซื่อ
• สายสีน้ำ�เงิน
ส่วนต่อขยาย
หัวลำ�โพง-หลักสอง,
บางซื่อ-ท่าพระ
47.0
23.0

ระยะทาง
(กม.)

24.0

13.0

32.0

1.9

จำำ�นวนสถานีี

24
BMA

11
BMA

25
BMA

3
BMA

38
MRTA

16
MRTA

8
SRT

8
SRT

4
SRT

BTSC

BTSC

BTSC

BTSC

BEM

BEM

SRT

SRT

SRT

สัญญาสัมปทาน
(PPP Net Cost)

สัญญา O&M

สัญญา O&M

สัญญา O&M

สัญญาสัมปทาน
(PPP Net Cost)

สัญญาสัมปทาน
(PPP Net Cost)

30 ปี
(2555-2585)

25 ปี
(2560-2585)

30 ปี
(2563-2593)

33 ปี
(2560-2593)

30 ปี
(2556-2586)

Public Sector
Comparator
(PSC)
1 ปี
(ต่อสัญญาปีต่อปี)

Public Sector
Comparator
(PSC)
จนถึงปี 2567

Public Sector
Comparator
(PSC)
จนถึงปี 2567

หน่่วยงาน
เจ้้าของ
โครงการ
ดำำ�เนิินการ
โดย
ประเภท
สััญญา
ระยะเวลา
ในสััญญา

• 30 ปี
(2542-2572)
• 13 ปี O&M
(2572-2585)

2.2 เปรีี ยบ เทีี ยบ พัั ฒ นาการระบบรถไฟฟ้้ า ของกรุุงเทพมหานครและ
ประเทศใกล้้เคีียง

ณ เดือน ธันวาคม 2564 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร) มีจำ�นวนประชากรรวมกันกว่า
10.9 ล้านคน ในขณะที่ประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีจำ�นวน 14.0 ล้านคน
ประชากรในฮ่องกง มีจำ�นวน 7.4 ล้านคน และประชากรในประเทศสิงคโปร์ มีจำ�นวน
5.5 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจาก
ปีกอ่ น เป็น 19.4 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน จากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ – รังสิต ระยะทาง
26.3 กิโลเมตร, 8 สถานี) และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ – ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.3
กิโลเมตร, 4 สถานี)

ในแง่ ข องอั ต ราการครอบคลุ ม พื้ น ที่ ข องรถไฟฟ้ า ในประเทศไทยยั ง มี สั ด ส่ ว นน้ อ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้า
ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 42.7 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน สิงคโปร์อยู่ที่
45.0 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และฮ่องกงอยู่ที่ 38.2 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน
นอกจากนี้ ในปี 2564 ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของจำ�นวนเที่ยวโดยสารของระบบ
รถไฟฟ้าในกรุงโตเกียวมีสัดส่วน 48% สิงคโปร์ 46% ฮ่องกง 47% ในขณะที่กรุงเทพฯ
มีเพียง 13%5 เท่านั้น จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นข้อมูลปัจจัย
หลักที่แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพฯ ต้องการการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน
เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง (ตารางที่ 5) เพื่อรองรับสภาพการจราจรที่แออัดในปัจจุบัน
รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษในกทม.
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l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ตารางที่ 5 : พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค ในปี 2564
ประชากร (ล้้านคน)

ความยาวระบบรถไฟฟ้้า (กิิโลเมตร)

อััตราการครอบคลุุมพื้้�นที่่�*

ส่่วนแบ่่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้้า

ฮ่องกง

7.4

283.0

38.2

47%

โตเกียว

14.0

596.2

42.7

48%

สิงคโปร์

5.5

245.3

45.0

46%

10.9

211.9

19.4

13%5

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

แหล่งที่มา: กระทรวงมหาดไทย, สนข., Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Metro, Hong Kong’s Census and Statistics Department, Hong Kong MTR Corporation, Singapore Land Transport Authority และ
SMRT Corporation Limited
หมายเหตุ

* อัตราการครอบคลุมพื้นที่ หมายถึง สัดส่วนความยาวระบบรถไฟฟ้าต่อจำ�นวนประชากร (ล้านคน)
5
ข้อมูลล่าสุดจาก สนข. ในปี 2561 และคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปี 2580 อยู่ที่ประมาณ 33%
ตารางที่ 6: สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
System Type

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

2563/64

2564/65

รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายหลัก) (ล้านเที่ยวคน)

232.5

238.0

241.2

241.0

236.9

124.9

74.2

อัตราการเติบโต (%)

6.3%

2.4%

1.3%

(0.1)%

(1.7)%

(47.3)%

(40.6)%

รถไฟฟ้า MRT6 (ล้านเที่ยวคน)
อัตราการเติบโต (%)

95.0
2.8%

100.1
5.4%

108.0
7.8%

113.7
5.3%

123.3
8.4%

95.1
(22.9)%

53.5
(43.7)%

แหล่งที่มา: BTSC และ BEM

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.3 MOVE

รูปที่ 7 : จำ�นวนผโู้ ดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวหลักและรถไฟฟ้า MRT

2.4 โปรโมชั่่�น

(หน่วย: เที่ยวคน/ วัน)

ในปีนี้เราได้มีการจำ�ทำ�โปรโมชั่นค่าโดยสารของเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสสีเขียวสายหลัก
ผ่านการสะสมคะแนน Rabbit Rewards โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นการสะสมคะแนนตาม
การใช้งานเที่ยวเดินทางของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยสามารถนำ�คะแนนที่สะสมไว้
ไปแลกเป็นรางวัลต่างๆ ของบริษัทในเครือภายใต้แพลตฟอร์ม MIX และ MATCH ปัจจุบัน
เราอยู่ระหว่างการศึกษาด้านการทำ�ราคาและการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูล
ภายใต้ธรุ กิจ MIX ทีจ่ ะนำ�มาวิเคราะห์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าภายใต้
ธุรกิจ MOVE เพื่อนำ�มาเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการ
ขายต่อไป

637,087

652,156

660,790

660,355

647,367

408,340
260,325

274,302

295,792

311,447

336,849

341,936

260,471
146,700

รถไฟฟ้าบีทีเอส - สีเขียวสายหลัก
ปี 2558/59

ปี 2559/60

ปี 2560-61

ปี 2561/62

3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

รถไฟฟ้า MRT - สายสีน้ำ�เงิน
ปี 2562/63

ปี 2563/64

ปี 2564/65

แหล่งที่มา: BTSC และ BEM
6
ข้อมูลเดือน มกราคมถึงธันวาคม ไม่รวมผู้โดยสารในรถไฟฟ้าสายสีม่วง

2.3 กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

ด้วยจุดเด่นของรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา สะอาด มีความ
ปลอดภัยสูง อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม รวมถึงเส้นทางที่ผ่านจุดสำ�คัญในย่านศูนย์กลาง
ของธุรกิจการค้า จึงทำ�ให้เป็นที่ยอมรับว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นผู้นำ�ในระบบการเดินทางที่
มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วันของคนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเดินทางไปทำ�งาน
เรียนหนังสือ ติดต่อธุรกิจ ประชุม สัมมนาต่าง ๆ รวมถึงเพื่อการท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อของ
รับประทานอาหารและพักผ่อน ตามห้างสรรพสินค้า โรงแรมชั้นนำ� หรือสถานที่ท่องเที่ยว
สำ�คัญ ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังนั้น รถไฟฟ้าบีทีเอสจึงสามารถตอบโจทย์
การเดินทางให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม

3.1 งานโยธา

ผู้ รั บ เหมางานโยธาต้ อ งต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดและเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามชำ � นาญตาม
ข้ อ กำ � หนดของเจ้ า ของแต่ ล ะโครงการอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยข้ อ กำ � หนดเหล่ า นั้ น รวมถึ ง
การมี ป ระวั ติ ก ารดำ � เนิ น งานที่ เ พี ย งพอต่ อ การรั บ เหมาในแต่ ล ะโครงการเพื่ อ ส่ ง มอบ
โครงการได้ทันเวลาในราคาที่ยุติธรรมและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
จัดทำ�จริยธรรมทางธุรกิจสำ�หรับคู่ค้าขึ้นเพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้าของกลุ่มบริษัท
ครอบคลุมด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (ESG) อีกทัง้ ยังได้บรู ณาการ
โปรแกรมการประกันความยั่งยืนของคู่ค้า (Supply Chain Sustainability Assurance
Programme) เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวร่วมกันกับคู่ค้าอีกด้วย
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งานโยธาในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บีทีเอสซี นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่สำ�คัญ
(i) ส่วนโครงสร้างเสา (Pier Column)

ทั้งโครงการวางบนฐานราก (Foundation) ทั้งในรูปแบบเสาเข็มเจาะ (Bored pier) และ
เสาเข็ ม แบเร็ ต (Barrette Pile) ซึ่ ง มี ก ารเจาะลงไปในชั้ น ใต้ ดิ น ประมาณ 60 เมตร
ส่วนโครงเสานั้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforcement Concrete)
การตรวจสอบการทรุดตัวของโครงสร้างจะทำ�โดยการสำ�รวจเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
โดยเสาแต่ละต้นมีการทำ� Benchmark ระดับไว้เพื่อดำ�เนินการสำ�รวจโดยกล้องระดับตาม
ข้อกำ�หนดของผู้ออกแบบ การตรวจสอบจะมีขึ้นทุก 5 ปี และการตรวจสอบรอยร้าวต่างๆ
ที่เกิดขึ้นที่โครงสร้างเสาจะมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน
(ii) ส่วนโครงสร้างสะพานทางวิ่ง (Viaduct)

ส่วนโครงสร้างสะพานทางวิ่งมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ ระบบ Precast Segment Box
Girder และระบบ Cast in Placeสำ�หรับระบบ Precast Segment Box Girder นั้น
โครงสร้างสะพานแบบนี้เป็นนการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำ�เร็จหล่อจากโรงงานแล้วขนย้ายมา
ติดตั้งที่หน้า โดยการเรียงต่อกัน แล้วยึดเข้าหากันด้วย External Tendon และมีชิ้นส่วน
Pier Segment วางบนหัวเสา (Pier Column) ทั้ง 2 ฝั่ง เป็นตัวรับแรงที่ถ่ายมาจาก
Anchorages (สมอยึด) ในส่วนของระบบ Cast in Place โครงสร้างสะพานจะเป็น
โครงสร้างที่ต้องหล่อคอนกรีตหน้างานเป็นช่วงๆ และมีการยึดโครงสร้างหล่อในที่ด้วย
ระบบ Internal Tendon โครงสร้างลักษณะนี้จะพบได้ในส่วนโครงสร้างที่มีความยาวของ
ช่วงเสาที่มากกว่า 30 เมตร และในโครงการสายสีลมส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า
ทั้งนี้ โครงสร้างสะพานทางวิ่งดังกล่าว มีการตรวจสอบภายในโครงสร้างสะพานทางวิ่ง
(inside Viaduct) ทุกๆ 5 ปี โดยมีรายการตรวจสอบ ได้แก่ จุดรองรับสะพานทางวิ่ง
(Bearing pad/ Pot Bearing), สมอยึด (Anchorage), Tendon และรอยแตกรอยของ
คอนกรีต Segment Box Girder
(iii) ส่วนโครงสร้างสถานีหลัก ๆ

ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 แบบ ได้แก่ โครงสร้างคานหลัก Cross Beam และโครงสร้าง
คานย่อย I-Girder โดยโครงสร้างคานหลัก Cross Beam วางที่ตำ�แหน่งเสา (Pier
Column) Cross Beam นี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตสำ�เร็จรูปประกอบกันยึดด้วยเข้าหา

กันด้วยระบบ Internal Tendon ติดตั้งที่หน้างาน และระบบหล่อในที่ ในขณะที่โครงสร้าง
คานย่อย I-Girder วางที่ตำ�แหน่งของคานหลัก (Cross Beam) เพื่อทำ�หน้าที่รองรับการ
วางพื้นทั้งชั้นจำ�หน่ายตั๋วและชั้นชานชาลา และ I-Girder นี้ส่วนใหญ่นั้นจะหล่อที่โรงงาน
เมื่อแล้วเสร็จ จึงขนย้ายมาติดที่หน้างาน โดยการตรวจสอบโครงสร้างสถานี จะมีการตรวจ
สอบการแตกร้าวของโครงสร้างทุก 6 เดือน
(iv) ทางวิ่งรถไฟฟ้าและรางจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบ BTSC

ทางวิ่ง (Track) ในระบบรถไฟฟ้าบีเอสเป็นแบบไม่มีหินโรยทาง (Non-ballast track) โดย
มีขนาดทางกว้าง 1.435 ม. (Standard gauge) เป็นทางวิ่งแบบทางคู่ (Double track)
รางทีใ่ ช้เป็นรางประเภท 60 E1 (UIC60) มีขนาดและรูปร่างเป็นไปตามมาตรฐาน EN13674-1
มีน้ำ�หนักประมาณ 60 กก./ม. รางจ่ายกระแสไฟฟ้า (Conductor rail) ในระบบรถไฟฟ้า
บีทเี อสเป็นแบบรางทีส่ าม (3rd Rail) ติดตัง้ อยูด่ า้ นข้างโดยมีระยะห่างจากจุดกึง่ กลางทางวิง่
1.4 ม. ตลอดความยาวเส้นทางทั้งสองทิศทาง เป็นรางอลูมิเนียมซึ่งมีหน้าสัมผัสเป็นส
แตนเลสความหนา 6 มม. มีน้ำ�หนักประมาณ 17 กก./ม. ทั้งนี้ บีทีเอสซี มีทั้งการบำ�รุง
รักษาเชิงป้องกันและแก้ไขสำ�หรับรางและรางตัวนำ�ขึ้นอยู่กับงาน
3.2 งานระบบ
(i) ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock)

ขบวนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ในเริ่มแรก บีทีเอสซี มีขบวนรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 35 ขบวน โดยขบวนรถไฟฟ้าทั้งหมดผลิตโดย
กลุ่มบริษัทซีเมนส์ ซึ่งออกแบบให้ใช้งานกับสภาวะของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ โดยขบวน
รถไฟฟ้า 1 ขบวน ประกอบด้วยตู้โดยสารจำ�นวน 3 ตู้ แต่ละขบวนสามารถรับผู้โดยสาร
ได้สูงสุด 1,106 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารนั่ง 126 คน และผู้โดยสารยืน 980 คน ชานชาลา
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าที่มีตู้โดยสารถึง 6 ตู้ต่อขบวน ขบวน
รถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในการขับเคลื่อน โดยจะรับกระแสไฟฟ้าตรงจากราง
ที่สาม (Third Rail) และสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถไฟฟ้ามีความเร็วเฉลี่ยในการให้บริการรวมเวลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 35
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตู้โดยสารทุกตู้ติดตั้งที่นั่งจำ�นวน 42 ที่นั่งตามแนวยาวของขบวน
รถไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ตู้โดยสารเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินภายในขบวนรถ
เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินระหว่างขบวนรถไฟฟ้าได้ ล้อของขบวนรถจะมีการติดตั้ง
แหวนเหล็ก (Damping ring) เพื่อช่วยลดระดับเสียงลง

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

เพื่อรองรับจำ�นวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
และส่วนต่อขยาย (สายสีลมและสายสุขุมวิท) บีทีเอสซีได้เพิ่มขบวนรถไฟฟ้า เป็น 52 ขบวน
ขบวนละ 4 ตู้ โดยรถไฟฟ้า 1 ขบวน จะสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 1,490 คน แบ่งเป็น
ผู้โดยสารนั่ง 168 คน และผู้โดยสารยืน 1,322 คน รายละเอียดของการเพิ่มจำ�นวนรถไฟฟ้า
มีดังนี้ (i) เพิ่มขบวนรถไฟฟ้าจากซีอาร์อาร์ซี จำ�นวน 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 (ii) เพิ่มตู้โดยสารจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์ จำ�นวน 35 ตู้ ทำ�ให้รถไฟฟ้า
35 ขบวนเดิม ขบวนละ 3 ตู้ เปลี่ยนเป็นขบวนละ 4 ตู้ ในเดือนพฤษภาคม 2556 และ
(iii) เพิม่ ขบวนรถไฟฟ้าจากซีอาร์อาร์ซี จำ�นวน 5 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ในเดือนธันวาคม 2556
นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติม
อีกจำ�นวน 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่มบริษัทซีเมนส์ และ
ซีอาร์อาร์ซี คิดเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 270 ล้านยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อ
รองรับจำ�นวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าข้างต้น และโครงการรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายสายสีเขียวเหนือและสายสีเขียวใต้ ทำ�ให้ในปัจจุบันบีทีเอสซีมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการ
ทั้งหมดจำ�นวน 98 ขบวน โดยในจำ�นวนรถไฟฟ้า 46 ขบวน แบ่งเป็นขบวนรถไฟฟ้าจาก
กลุ่มบริษัทซีเมนส์ จำ�นวน 22 ขบวน และขบวนรถไฟฟ้าจากซีอาร์อาร์ซี จำ�นวน 24 ขบวน
ขบวนรถไฟฟ้าสายสีทอง
ในเดือน ธันวาคม 2563 บีทีเอสซี ได้ทำ�การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยเชื่อมต่อ
กับสถานีกรุงธนบุรี ของสายสีลม โดยใช้ขบวนรถไฟฟ้า 3 ขบวน ขบวนรถทั้งหมดผลิตโดย
บริษัทพีบีทีเอส (Puzhen Bombardier Transportation System: PBTS) ใน 1 ขบวน
ประกอบด้วย 2 ตู้โดยสาร แต่ละขบวนสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 352 คน แบ่งเป็น
ผู้โดยสารนั่ง 38 คน และผู้โดยสารยืน 314 คน ขบวนรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ในการขับเคลื่อน โดยจะรับกระแสไฟฟ้าตรงจากรางจ่ายไฟฟ้าและรับระบบกราวด์จากราง
จ่ายกราวด์ (Ground Rail) ที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางวิ่ง (Running Path) และสามารถ
ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟฟ้ามีความเร็วเฉลี่ยในการให้
บริการรวมเวลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตู้โดยสารทุกตู้
ติดตั้งที่นั่งจำ�นวน 4 ชุด ตามแนวยาวของขบวนรถไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
ตู้โดยสารไม่สามารถเชื่อมต่อหากันได้ ล้อของขบวนรถไฟฟ้าจะเป็นชนิดล้อยาง โดยจะมี
8 ล้อต่อ 1 ขบวน และในชุดล้อจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันยางแบน (Run Flat) อยู่ภายใน
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะใช้บริการ

2.3 MOVE

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าทุกขบวนของสายสีทองจะควบคุมด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ
(Unattended Train Operation: UTO) หรือ ระบบควบคุมด้วยพนักงานขับรถ (Manual
ATP mode: MATP) โดยมีระบบควบคุมการเดินรถแบบอัตโนมัติ (Vehicle Automatic
Train Operation: VATO) คอยควบคุมการเดินรถ ภายใต้ระบบนี้ จะไม่ใช้พนักงานขับรถ
(ii) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System)

ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณได้ ถู ก ออกแบบเพื่ อ ให้ ร ะบบรถไฟฟ้ า มี ค วามปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณจะอาศัยเครือข่าย Internet Protocol Based Network และส่งสัญญาณควบคุมผ่านระบบการสื่อสาร ไร้สาย (WiFi) ไปยัง
รถไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้ง 2 ทิศทาง โดยข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อและส่งไปยัง
ศูนย์ควบคุมหลัก นอกจากนี้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณมีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันเหตุขดั ข้อง (Fail-Safe)
และระบบสำ�รองฉับพลัน (Hot Standby) โดยหากเกิดเหตุขัดข้อง รถไฟฟ้าจะยังคง
สามารถปฏิ บั ติ ง านต่ อ ไปได้ ใ นทิ ศ ทางหรื อ เส้ น ทางใดเส้ น ทางหนึ่ ง ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย
ด้วยความเร็วระดับปกติ
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ระบบอาณัติสัญญาณขัดข้องเมื่อปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ระบบการเดินรถ
มี ปั ญ หาทั้ ง ระบบนั้ น มี ส าเหตุ ม าจากการขั ด ข้ อ งของอาณั ติ สั ญ ญาณซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
เนทเวอร์คสวิตซ์ (Network Switch) ทำ�งานไม่ปกติ จึงก่อให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล
ในเครือข่ายการสื่อสาร (Network Data Loop) และทำ�ให้ระบบเกิดปัญหา จากเหตุการณ์
ดังกล่าว บีทีเอสซีได้ทำ�การปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจำ�กัด
ขอบเขตไว้เป็นบริเวณ (Firewall Zone) ซึง่ จะทำ�ให้การให้บริการเดินรถในบริเวณอืน่ ยังสามารถ
ดำ�เนินการได้ตามปกติ หากระบบเนทเวอร์คมีปัญหาใน บริวณใด บริวณหนึ่ง นอกจากนี้
บีทีเอสซี ยังได้ดำ�เนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งคลื่นสัญญาณวิทยุจาก Motorola เป็น
Moxa Radio ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไร้สายที่มีตัวควบคุมการโรมมิ่ง เพื่อ
ช่วยให้การโรมมิ่งระหว่าง Intelligent Access Point (IAP) มีความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีช่องความถี่ให้เลือกใช้ได้มากขึ้นและสามารถปรับ Bandwidth ของช่องสัญญาณ
ให้แคบลงเพื่อลดการแทรกของสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ความถี่ในย่านเดียวกัน
และยังมีการติดตั้งตัวกรองความถี่ (Bandpass Filter) เพื่อช่วยป้องกันสัญญาณรบกวน
จากความถี่ในย่านใกล้เคียงและทำ�ให้การรับส่งข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด
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3.3 งานซ่่อมบำำ�รุุง

กลุ่มบริษัทซีเมนส์ เป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำ�รุงต่าง ๆ แก่บีทีเอสซี ภายใต้สัญญาซ่อม
บำ�รุงกับกลุ่มบริษัท
ซีเมนส์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 โดยเป็นสัญญาซ่อมบำ�รุงระยะยาว 15 ปี มีระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน)
ขอบเขตการบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวรวมถึง งานซ่อมบำ�รุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
(ยกเว้นระบบวิทยุ TETRA ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการจัดเก็บเงินอัตโนมัติ ลิฟต์ และ
บันไดเลื่อน) งานซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้า 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึ่งซื้อจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์
และงานซ่อมบำ�รุงใหญ่ (Overhaul) และการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนการที่วางไว้
(Planned Overhauls and Asset Replacements) ทั้งนี้ ขอบเขตและกำ�หนดการซ่อม
บำ�รุงจะถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้าตามสัญญาซ่อมบำ�รุง และจะมีการวางแผนจัดเตรียมจำ�นวน
ขบวนรถไฟฟ้าให้เพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสารปกติ นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีกำ�หนดการ
ซ่อมบำ�รุงใหญ่ (Overhaul) ทุก 7-8 ปี โดยจะทยอยทำ�การซ่อมแซมรถไฟฟ้าเพื่อไม่ให้
กระทบต่อการให้บริการ ทั้งนี้ การซ่อมบำ�รุงใหญ่แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดย
บีทีเอสซีได้จัดทำ�การซ่อมบำ�รุงใหญ่ครั้งแรกเมื่อต้นปี 2549 ซึ่งแล้วเสร็จในปลายปี 2551
และในปี 2557 ได้ดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงใหญ่ครั้งที่สอง โดยการซ่อมบำ�รุงใหญ่กับอุปกรณ์
หลักนั้นได้ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ส่วนงานซ่อมบำ�รุงใหญ่
กับอุปกรณ์อื่น ๆ จำ�เป็นต้องทำ�ต่อเนื่อง แต่จะไม่มีผลกระทบกับการให้บริการแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ขอบเขตการให้บริการภายใต้สัญญาซ่อมบำ�รุงระยะยาวดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมถึง
รถไฟฟ้าจำ�นวน 17 ขบวนที่สั่งซื้อจากซีอาร์อาร์ซี ซึ่งพนักงานของบีทีเอสซีจะทำ�หน้าที่
เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าที่สั่งซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวเอง โดยตาม
สัญญาซื้อรถไฟฟ้า ซีอาร์อาร์ซีจะต้องทำ�การฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบีทีเอสซีสำ�หรับ
การจัดการและดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนก่อนรับมอบ
รถไฟฟ้างวดแรก และการฝึกอบรมสำ�หรับการจัดการและซ่อมบำ�รุงใหญ่ (Overhaul)
ภายในระยะเวลา 18 เดือน ภายหลังการรับมอบรถไฟฟ้างวดแรกแล้ว

ปัจจุบัน ซีอาร์อาร์ซีได้ฝึกอบรมการซ่อมบำ�รุงให้แก่พนักงานของบีทีเอสเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และการซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าจำ�นวน 17 ขบวน พนักงานของบีทีเอสซีสามารถดำ�เนินการ
เองได้ทั้งหมด รวมทั้งการซ่อมบำ�รุงใหญ่ (Overhaul) ซึ่งรถไฟฟ้าชุดแรก 12 ขบวน
ได้ดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงใหญ่แล้วเสร็จในปลายปี 2562 โดยทางบีทีเอสซีได้จ้างผู้ชำ�นาญ
การซ่อมบำ�รุงใหญ่จากบริษัทซีเมนส์เข้ามาช่วยควบคุมและฝึกอบรมการซ่อมบำ�รุงใหญ่
ครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ดี ขอบเขตการให้บริการภายใต้สัญญาซ่อมบำ�รุงระยะยาวดังกล่าว
จะไม่ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าจำ�นวน 3 ขบวนของสายสีทอง ที่สั่งซื้อจากบริษัทพีบีทีเอส ซึ่ง
พนักงานของบีทีเอสซีจะทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าที่สั่งซื้อ
เพิ่มเติมดังกล่าวเอง โดยตามสัญญาซื้อรถไฟฟ้า พีบีทีเอสจะต้องทำ�การฝึกอบรมให้แก่
พนักงานของบีทีเอสซีสำ�หรับการจัดการและดูแลรักษาระบบต่างๆ ของรถไฟฟ้าให้เสร็จ
สิ้นภายใน 1 เดือนก่อนรับมอบรถไฟฟ้าทั้ง 3 ขบวน
นอกจากนี้ พนักงานของบีทีเอสซีจะเป็นผู้ดูแลรักษาและซ่อมบำ�รุงระบบอาณัติสัญญาณเอง
โดยผ่านการฝึกอบรมจากกลุ่มบริษัทบอมบาร์เดียร์
3.4 ระบบบััตรโดยสารและประเภทของบััตรโดยสาร

ระบบจั ด เก็ บ ค่ า โดยสารอั ต โนมั ติ ข องรถไฟฟ้ า บี ที เ อสอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของระบบ
คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางประกอบด้วยอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับบัตรโดยสาร
ได้ทั้งบัตรแถบแม่เหล็ก และบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (Contactless Smartcard)
ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงประเภทของบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลัก

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.3 MOVE

ตารางที่ 7 : ประเภทของบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลัก
ประเภทบััตร

บัตรประเภทเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ค่าโดยสารแตกต่างกัน
ตามจำ�นวนสถานี โดยค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 16-44 บาท
บัตรประเภทเติมเงิน
บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Pass) สำ�หรับบุคคลทั่วไป บัตรมีการ
กำ�หนดจำ�นวนเทีย่ วทีส่ ามารถใช้ได้โดยไม่จ�ำ กัดระยะทาง อายุการใช้งาน 30 วัน
บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Pass) สำ�หรับนักเรียน นักศึกษา บัตรมีการ
กำ�หนดจำ�นวนเทีย่ วทีส่ ามารถใช้ได้โดยไม่จ�ำ กัดระยะทาง อายุการใช้งาน 30 วัน
บัตรประเภท 1 วัน (One Day Pass) เป็นบัตรโดยสารไม่จำ�กัดเที่ยว
การเดินทางใน 1 วัน
เทีย่ วการเดินทางฟรีจากการแลกคะแนน Rabbit Rewards Royalty Program

ปีี 2564/65

สััดส่่วนรายได้้ (%)

43%
41%
14%
0.6%
0.5%
1.2%

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซีได้เปิดใช้บริการบัตรแรบบิทของบริษัท บางกอก
สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จํากัด (บีเอสเอส) โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งผู้ถือบัตร
สามารถใช้ชำ�ระค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT รถโดยสารสมาร์ทบัส เรือโดยสารบางเส้นทาง และในอนาคต
จะสามารถใช้กับเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ชำ�ระค่าสินค้า
และบริการในร้านค้าพันธมิตรในเครือข่ายของบัตรแรบบิท นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน
2559 ยังได้มีการเปิดตัว e-wallet เพื่อเป็นช่องทางในการชำ�ระเงินทั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์อย่าง Rabbit LinePay (RLP) เพื่อช่วยผลักดันสังคมไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด
(cashless society) ทั้งนี้ ผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสยังสามารถผูกบัตรแรบบิท
กั บ RLP และเชื่ อ มช่ อ งทางการจ่ า ยเงิ น ทั้ ง สองรู ป แบบให้ ก ลายเป็ น กระเป๋ า สตางค์
ใบเดียวกัน (single e-wallet) เพือ่ ซือ้ ตัว๋ รถไฟฟ้าบีทเี อสและชำ�ระค่าสินค้าและบริการขนาดเล็ก
(micro-transaction) ในร้านค้าปลีกต่างๆ

ทั้ ง นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ โ ดยสารใช้ บ ริ ก ารบั ต รแรบบิ ท โดยการจั ด ทำ �โปรแกรม
“แรบบิท รีวอร์ดส (Rabbit Rewards)” ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถนำ�คะแนนสะสมมาแลก
เป็นของรางวัลผ่านเว็บไซต์แรบบิท รีวอร์ดส ที่ https://rewards.rabbit.co.th/ หรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน แรบบิท รีวอร์ดส บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสามารถแลกเป็นเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเติมเงินในบัตรแรบบิท หรือบัตรกำ�นัลเงินสด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับบัตรแรบบิทและโปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส ดูได้ในหัวข้อ 2.5 ธุรกิจ MIX
นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2561 บีทีเอสซีได้มีการพัฒนาเครื่องจำ�หน่ายตั๋วอัตโนมัติให้
สามารถรองรับการชำ�ระค่าโดยสารบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียว ผ่าน QR-Code ได้
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้โดยสารในการชำ�ระเงินแบบออนไลน์ได้ โดยสามารถจ่าย
ผ่าน E-Wallet เช่น Rabbit Line Pay (RLP) และแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ ทำ�ให้
ผู้โดยสารไม่จำ�เป็นต้องพกเงินสดในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส และยังมีการร่วมมือ
กับทางธนาคารกรุงเทพ จัดทำ�บัตรเครดิต-แรบบิท และบัตรเดบิท-แรบบิท ให้ใช้เป็นบัตร
โดยสารรถไฟฟ้าได้
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2.4

MIX

ธุุ ร กิิ จ MIX เป็็ น แพลตฟอร์์ ม ด้้ า นการตลาดที่่�เต็็ ม ด้้ ว ยไปชุุ ด ข้้ อ มูู ล ที่่�เป็็ น ประโยชน์์ 
และสามารถนำำ�ไปต่่อยอดทางธุุรกิิจได้้ โดยแพลตฟอร์์มนี้้�เกิิดขึ้้�นจากการผสมผสาน
ระหว่่างการตลาดแบบ Offline-to-Online (O2O) โซลููชั่่�นส์์ ของวีีจีีไอ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ของบริิษััทฯ และพื้้�นที่่�ซื้้�อขายข้้อมููล (Data marketplace) ซึ่่�งดำำ�เนิินงานโดยบริิษััทฯ
การทำำ� งานร่่ ว มกัั น ระหว่่ า งกลุ่่�มบริิ ษัั ท นี้้� นัั บ เป็็ น การนำำ� ทรัั พ ยากรที่่�เรามีี ม าใช้้ เ พื่่�อ
ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และประสิิทธิิภาพสููงสุุด

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
(ลานบาท)

รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานขัน� ตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงานขัน� ตน (%)
% ของรายไดจากการดําเนินงานรวม

รายไดธุรกิจ

35%

29%

ป 2564/65

ป 2563/64

เปลี่ยนแปลง (%)

4,298
1,033
24.0%
17%

2,614
1,105
42.3%

64%
(7)%

ตามประเภท

รายไดจากสื่อโฆษณา
ในระบบรถขนสงมวลชน*

34%
2%

รายไดจากสื่อโฆษณา
ในอาคารสํานักงานและอื่น ๆ
รายไดจากธุรกิจบริการดานดิจิทัล**
รายไดจากธุรกิจการจัดจําหนาย

* ประกอบดวยรายไดจากสื่อในระบบรถไฟฟาและสื่อที่เกี่ยวของกับระบบรถไฟฟา
** ประกอบดวยรายไดที่มาจาก Rabbit Group, VGI Digital Lab, Rabbit Rewards และบางกอก เพยเมนต โซลูชันส

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.4 MIX

นับตัง้ แต่วจี ไี อได้ท�ำ การเปลีย่ นกลยุทธ์จากการเป็นเพียงผูใ้ ห้เช่าพืน้ ทีส่ อื่ โฆษณาสูผ่ ใู้ ห้บริการ
การตลาดแบบ O2O โซลู ชั่ น ส์ ปั จ จุ บั น วี จี ไ อมี ร ะบบนิ เ วศธุ ร กิ จ (Ecosystem)
ที่ สมบู ร ณ์ แ บบ ประกอบด้ว ย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุ ร กิ จ บริ ก ารชำ � ระเงิ น และธุ ร กิ จ การ
จัดจำ�หน่าย แพลตฟอร์มธุรกิจเหล่านี้ช่วยให้วีจีไอสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ
ได้ อ ย่ า งหลากหลายและเป็ น วงกว้ า งมากขึ้ น รวมทั้ ง เข้ า ใจความต้ อ งการผู้ บ ริ โ ภคได้
เป็นอย่างดี

ขอ
ลง

แห
อง

ยข
ลา

และ
ใชงาน

ไดใน

โอกาสทางธุรกิจ

ารถ

การเขาถึงลูกคา

สาม

กห

ะต ัว

กำไร/อัตรากำไร

พา

รายได
ประสิทธิภาพ

เฉ

หลา

ท

ษณ

ความ

มู ล

ลัก

ประโยชนที่ไดรับ

แพลตฟอรมของวีจีไอ

พันธมิตรทางธุรกิจ

การสื่อสาร

ขอ

อก

การคมนาคมขนสง

ดาตามารเก็ตเพลส

มารเก็ตติ้ง โซลูชั่นส/
กลยุทธทางการตลาด

ี่ม ีเ

มูล

การวิเคราะหขอมูล/
ทีมนักวิทยาศาสตรขอมูล

จากการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับข้อมูลด้านพฤติกรรม ของผู้บริโภค (เช่น ข้อมูล
การเดินทางของผู้โดยสาร) จากธุรกิจ MOVE และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการร่ ว มมื อ กั บ
พั นธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ผ่านธุรกิจ MATCH จึงเกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ห รือ Big Data
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถนำ�มาสร้างประโยชน์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ
จึงได้สร้างทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพื่อนำ�ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เพือ่ หาข้อสรุปจากข้อมูลทีม่ ี ก่อให้เกิดเป็น Data Marketplace
แล้วสามารถนำ�ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เหล่านั้นมาต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยเครื่องมือ
และโซลูชั่นส์ทางการตลาดอย่างชาญฉลาด เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า กลุ่มบริษัท
รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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พััฒนาการสำำ�คััญในปีี 2564/65

• ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจ MIX ยังคงสามารถสร้าง
รายได้จากการดำ�เนินงานอยูท่ ี่ 4,298 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 6.4% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า
• วีจีไอประสบความสำ�เร็จในการขยายธุรกิจการจัดจำ�หน่าย ผ่านการลงทุนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ ทำ�ให้ในปัจจุบัน วีจีไอดำ�เนินงานด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจการตลาดแบบ O2O
โซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์ โดยการรวบรวมแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำ�ระเงิน
และธุรกิจการจัดจำ�หน่ายเข้าไว้ด้วยกัน
-	วีีจีไี อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กับั ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิินผ่่านการก่่อตั้้�งบริิษัทั ร่่วมทุุน
ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท แรบบิิท แคช จำำ�กััด (RCash) ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มธุุรกิิจที่่�ให้้บริิการ
ด้้านสิินเชื่่�อดิิจิิทััล
-	วีีจีไี อได้้ยกระดัับธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่ายผ่่านการลงทุุนในบริิษัทั แฟนสลิ้้�งค์์ คอมมููนิเิ คชั่่�น
จำำ�กััด (Fanslink) บริิษััท เจ มาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) (Jaymart) และบริิษััท เนชั่่�น
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จํํากััด (มหาชน) (NINE)
• ธุรกิจ MIX สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคล (Unique Audience Reach) ได้มากกว่า
40 ล้านข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปรับปรุงข้อมูล
และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
• จำ�นวนผู้ใช้บัตรแรบบิทเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว เป็นจำ�นวน 15.0 ล้านใบ
นับเป็นการเพิ่มขึ้นจากการขยายจุดให้บริการบัตรแรบบิทไปยังช่องทางการเดินทาง
ในรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่จำ�นวนผู้ใช้บริการ แรบบิท ไลน์ เพย์ (RLP) เพิ่มขึ้น 15.8%
จากปีที่แล้ว เป็นจำ�นวน 9.5 ล้านราย การเพิ่มขึ้นมาจากการขยายจุดให้บริการ
ทั่วประเทศและครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซต่าง ๆ

ภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณานั้น วีจีไอได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส นอกจากนี้ วีจีไอยังได้ขยายการเข้าถึงลูกค้าผ่านการให้บริการ
สือ่ โฆษณาในอาคารสำ�นักงานและสือ่ โฆษณาในอาคารทีพ่ กั อาศัย ภายใต้ธรุ กิจบริการชำ�ระเงิน
แรบบิท กรุป๊ (รวมถึง RLP) ซึง่ เป็นผูน้ �ำ ในการให้บริการชำ�ระเงินในรูปแบบ micro-payment
และได้ให้บริการผ่านพันธมิตรร้านค้าปลีกมากกว่า 700 ร้านทั่วประเทศ ในส่วนของธุรกิจ
การจัดจำ�หน่ายนั้น วีจีไอได้เพิ่มขีดความสามารถผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่
(1) Fanslink ผู้ให้บริการอี-คอมเมิร์ซในรูปแบบ Omni-channel และเป็นผู้นําด้าน
การบริ ห ารจั ด จำ � หน่ า ยและบริ ห ารสิ น ค้ า จากประเทศจี น (2) บริ ษั ท เดโม เพาเวอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (Demo Power) ให้บริการด้านการทดลองผลิตภัณฑ์และการสาธิต
สินค้ารายใหญ่ในประเทศไทย (3) Jaymart บริษัทโฮลดิ้ง ด้านการจำ�หน่ายค้าปลีก
และค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ การติดตามและการบริหารหนี้ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการลงทุนและ (4) บริษัท เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (KEX) ซึ่งเป็นผู้นำ�ในการให้บริการจัดส่งพัสดุ
ทั่วประเทศไทย
ธุรกิจสื่อโฆษณา

1. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณาของเราแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ หลั ก ได้ แ ก่ สื่ อ โฆษณานอกบ้ า น
และบริการด้านการตลาดออนไลน์และดิจิทัล โดยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านประกอบด้วย
1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 2) สื่อโฆษณาในอาคารสำ�นักงาน และ 3) สื่อโฆษณา
ประเภทบิลบอร์ดและสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (สื่อโฆษณากลางแจ้ง) โดยวีจีไอบริหารงานโดยตรง
ในสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณาในอาคารสำ�นักงาน สำ�หรับสื่อโฆษณา
กลางแจ้งประกอบธุรกิจผ่านการเข้าลงทุนใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
(MACO) และใน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) (PlanB) ในส่วนของธุรกิจบริการ
ด้านการตลาดออนไลน์และดิจิทัลถูกจัดอยู่ภายใต้หน่วยธุรกิจที่มีชื่อว่า VGI Digital Lab

วีจีไอได้เริ่มธุรกิจจากการเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณานอกบ้านแบบดั้งเดิมที่มีฐานหลัก
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิสัยทัศน์ในการนำ�พาธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
จึงได้จับมือร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ�ต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาให้ครอบคลุม
ทั่ ว ประเทศไทย นอกจากนี้ ใ นยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการดำ � รงชี วิ ต
เราได้ เ ล็ ง เห็ นถึ ง โอกาสในการดำ�เนิน ธุรกิจมากมาย จึ ง ได้ ทำ � การปรั บ เปลี่ ยนกลยุ ท ธ์
ผ่านการผสมผสานธุรกิจบริการชำ�ระเงินและธุรกิจการจัดจำ�หน่ายเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั ฯ
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสื่อโฆษณา
2) ธุรกิจบริการชำ�ระเงิน และ 3) ธุรกิจการจัดจำ�หน่าย

สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน
วี จี ไ อได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารพื้ น ที่ โ ฆษณาบนโครงข่ า ยรถไฟฟ้ า บี ที เ อสสายหลั ก และ
ส่วนต่อขยาย (เรียกรวมกันว่าโครงข่ายรถไฟฟ้าบีทเี อส) มีเส้นทางผ่านศูนย์กลางทางการค้า
ที่พักอาศัยและอาคารสำ�นักงานในใจกลางกรุงเทพฯ ปัจจุบันโครงข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส
ครอบคลุม 31 สถานี (24 สถานีในโครงข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลัก ตั้งแต่สถานีหมอชิต สถานีออ่ นนุช และ 7 สถานีในส่วนต่อขยายสายสีเขียว 1 ตัง้ แต่สถานีสะพานตากสิน - สถานี
บางหว้า) รวมระยะทาง 31 กิโลเมตร และมีจ�ำ นวนรถทัง้ สิน้ 98 ขบวน (392 ตู)้ โดยสือ่ โฆษณา
ในระบบขนส่งมวลชนบนเครือข่ายของรถไฟฟ้าบีทเี อสนับว่าเป็นสือ่ นอกบ้านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากที่สุดในการเข้าถึงผู้ชม

1.1	บริิษััท วีีจีีไอ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

สื่อโฆษณาในอาคารสำ�นักงาน
กลุ่มสื่อโฆษณาในอาคารภายใต้การบริหารจัดการของวีจีไอครอบคลุม 2 พื้นที่หลัก ได้แก่
สื่อโฆษณาในอาคารสำ�นักงานและสื่อโฆษณาในอาคารที่พักอาศัย โดยสื่อโฆษณาในอาคาร
สำ�นักงานนั้น ได้แก่ จอดิจิทัลที่ติดตั้งในลิฟต์ และบริเวณอื่นๆ ภายในอาคารสำ�นักงาน
เช่น บริเวณล็อบบี้ เช่นเดียวกับสื่อโฆษณาในอาคารที่พักอาศัยซึ่งมีลักษณะสื่อเป็นจอดิจิทัล
ทั้งนี้ สื่อโฆษณาที่ติดตั้งภายในลิฟต์นั้นจัดว่าเป็นสื่อที่จะได้รับความสนใจจากการที่ติดตั้ง
ในพื้นที่จำ�กัด ยิ่งไปกว่านั้นสื่อโฆษณาจะถูกนำ�เสนออยู่ตลอดเวลาในระหว่างโดยสารลิฟต์
จึงทำ�ให้ผู้โดยสารหันมาสนใจรับชมโฆษณาอย่างมาก สื่อโฆษณาในลิฟต์ภายในอาคาร
สำ�นักงานนับว่าเป็นสือ่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ เนือ่ งจากอยูใ่ นบริเวณทีม่ กี ารสัญจรเป็นประจำ�
ทำ�ให้มีการรับชมของผู้โดยสารจำ�นวนมาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 วีจีไอมีเครือข่าย
อาคารสำ�นักงานที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 195 อาคารในเขตกรุงเทพฯ
รวมถึงจอภาพภายในลิฟต์จำ�นวน 1,511 จอซึ่งควบคุมจากสำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ
สื่อโฆษณากลางแจ้ง
สำ�หรับสื่อโฆษณากลางแจ้ง วีจีไอดำ�เนินงานผ่าน MACO และ PlanB ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งหน่วยธุรกิจสำ�คัญที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ ปัจจุบัน MACO เป็นเจ้าของสื่อโฆษณา
สตรีทเฟอร์นเิ จอร์บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าในประเทศไทย ทีม่ ี PlanB เป็นผูบ้ ริหารจัดการขาย

2.4 MIX

รวมถึงการเป็นเจ้าของสือ่ โฆษณากลางแจ้งในตลาดอาเซียนทีป่ ระกอบด้วย ประเทศเวียดนาม
และประเทศสิงคโปร์ ยิ่งไปกว่านั้น MACO ได้เริ่มกระบวนการในการขยายไปยังธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแนวใหม่ (New Economy) เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
และเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางของ MACO และ
PlanB จะทำ�ให้วีจีไอมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมสำ�หรับการเติบโตทั้งในประเทศไทยและ
ตลาดอาเซียน
(โปรดอ่านรายละเอียดของสื่อโฆษณากลางแจ้งเพิ่มเติมในรายงานประจำ�ปี 2564/65
ของ MACO และรายงานประจำ�ปี 2564 ของ PlanB)
บริการด้านการตลาดออนไลน์และดิจิทัล
ปัจจุบัน ในโลกของการโฆษณาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังเช่นความต้องการ
ของนักโฆษณาที่ต้องการโซลูชั่นส์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการตลาด นั่นคือ การรับรู้
ในสินค้า (Awareness) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับผู้บริโภค (Engagement)
และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือสมัครใช้บริการของแบรนด์นั้น (Conversion) ซึ่งวีจีไอ
ตระหนักถึงเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ดังนั้นวีจีไอจึงได้ก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่
ภายใต้ชื่อ VGI Digital Lab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออนไลน์เอเจนซี่ โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ
แพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้า (CDP) เช่น ข้อมูลด้านการใช้จ่ายที่รวบรวม
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จากแพลตฟอร์มสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำ�ระเงิน และธุรกิจการจัดจำ�หน่าย ทั้งนี้ ข้อมูล
ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ที่ ดี ที่ สุ ด ของพฤติ ก รรมการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต ซึง่ จะทำ�ให้นกั โฆษณาสามารถเลือกกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการทำ�การตลาด เพือ่ ให้
ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ เทียบกับฐานข้อมูลทัว่ ไป ด้วยความนิยม
ในการทำ�การตลาดในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้บริการดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดี
จากแบรนด์ชั้นนำ�ทั้งในประเทศไทยและแบรนด์ระดับโลก
ธุรกิจบริการชำ�ระเงิน

ธุรกิจบริการชำ�ระเงินของวีจีไออยู่ในการดำ�เนินงานภายใต้ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด
ซิสเทม จำ�กัด (BSS) และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (BSSH) หรือเรียกรวมกันว่า
“กลุ่มแรบบิท” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ โซลูชั่นส์ ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก
ได้แก่ 1) ธุรกิจชำ�ระเงิน และ 2) ธุรกิจบริการ โดยธุรกิจชำ�ระเงินมีทั้งการให้บริการชำ�ระเงิน
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ การชำ�ระเงินบนระบบขนส่งมวลชนและร้านค้าต่างๆ เรียกว่า
“บัตรแรบบิท” และ e-wallet สำ�หรับชำ�ระเงินผ่านร้านค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เรียกว่า
แรบบิท ไลน์ เพย์ (RLP) สำ�หรับธุรกิจบริการประกอบด้วยธุรกิจกู้ยืมเงินในลักษณะสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้ชื่อ Rabbit AEON loan และธุรกิจนายหน้าประกันออนไลน์และเว็บไซต์
เปรี ย บเที ย บภายใต้ ชื่ อ “RCare” และธุ ร กิ จ บริ ก ารสิ น เชื่ อ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล
ภายใต้ชื่อ “RCash”
ธุรกิจการจัดจำ�หน่าย

ในปี 2564/65 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำ�คัญของวีจีไอในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจการจัดจำ�หน่าย
ซึ่งประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักสำ�คัญ ได้แก่ 1) ธุรกิจโลจิสติกส์ และ 2) ธุรกิจการจัดจำ�หน่าย
สำ�หรับธุรกิจโลจิสติกส์ วีจีไอได้ดำ�เนินงานผ่านการเข้าลงทุนใน KEX ในขณะเดียวกัน
สำ�หรับธุรกิจการจัดจำ�หน่ายบริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานผ่านการเข้าลงทุนใน 2.1) Fanslink
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอี - คอมเมิ ร์ ซ ในรู ป แบบ Omni-Channel และเป็ น ผู้ นํ า ด้ า นการบริ ห าร
จัดจำ�หน่ายและบริหารสินค้าจากประเทศจีน 2.2) Demo Power ผู้ให้บริการสาธิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ในร้านค้าแบบโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
และใน 2.3) Jaymart บริษัทโฮลดิ้งด้านการจำ�หน่ายค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
การติดตามและการบริหารหนี้ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ วีจีไอมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส
ให้ มี ค วามทั นสมั ย มากยิ่งขึ้น โดยวีจีไ อได้ดำ�เนินการให้สิทธิการเช่า พื้นที่เชิงพาณิช ย์
แก่ NINE ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริหารจัดการร้านค้า โดยในปี 2564/65 NINE ได้เปิดตัว
การเปลีย่ นรูปแบบพืน้ ทีเ่ ช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสทีม่ คี วามทันสมัยเป็นครัง้ แรก
บนสถานีเซนต์หลุยส์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเพลินจิต ซึ่งวีจีไอได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
จากการเพิ่มพื้นที่เช่าใหม่ๆ ได้กว่า 100% รวมถึงมีการจัดรูปแบบพื้นที่เช่าเพื่อตอบโจทย์
ลู ก ค้ า ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การยกระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ โ ภคจากการแจก
สินค้าตัวอย่างผ่าน Demo Power ในพืน้ ทีเ่ ช่าเชิงพาณิชย์แห่งนีอ้ กี ด้วย ทัง้ นีก้ ารผสมผสาน
ระหว่างการตลาดแบบ O2O โซลูชัน่ ส์เข้ากับพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียมจะเป็นเครือ่ งมือ
ที่ทรงพลังสำ�หรับแบรนด์ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มยอดขาย
ได้เป็นอย่างมาก
1.2 แรบบิิท รีีวอร์์ดส

แรบบิท รีวอร์ดส เป็นหนึ่งในโปรแกรมสะสมคะแนนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยฐาน
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บัตรแรบบิทและ Rabbit Line Pay โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้
สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส สามารถ “เปลีย่ นทุก ๆ วันให้เป็นรางวัล” โดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ น
มูลค่าระหว่างผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทและพันธมิตร ผ่านการแลก
คะแนนสะสมและของรางวัลจากการดำ�เนินพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ การใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส การทำ�ธุรกรรมผ่านการให้บริการของบริษัทพันธมิตร
ปัจจุบันแรบบิท รีวอร์ดส มีจำ�นวนสมาชิก 6.8 ล้านราย ทั้งนี้ สมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส
ทีล่ งทะเบียนแล้วจะได้รบั คะแนนสะสม ทัง้ จากการใช้บตั รแรบบิทในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
บีทีเอสและการใช้บัตรแรบบิท หรือแรบบิท ไลน์ เพย์ ชำ�ระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
จากร้านค้าพันธมิตรและร้านค้า e-commerce คะแนนสะสมนี้สามารถนำ�ไปแลกเป็น
การเติมเงินเพื่อใช้ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือบัตรกำ�นัลเงินสดเพื่อใช้จ่าย
กับร้านค้าและบริการต่างๆ หรือแลกของรางวัลผ่านแรบบิท รีวอร์ดส เว็บไซต์ หรือ
โมบายล์ แอปพลิเคชันได้
แรบบิท รีวอร์ดส มีความตั้งใจจะขยายฐานสมาชิกและร้านค้าพันธมิตรเพื่อให้สมาชิก
มีช่องทางสะสมคะแนนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แรบบิท รีวอร์ดส สามารถนำ�ข้อมูลการใช้จ่าย
ของสมาชิกมาศึกษาเพื่อพัฒนาบริการต่อไป

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

1.3	บางกอก เพย์์เมนต์์ โซลููชัันส์์

บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำ�กัด (บีพีเอส) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
โดยการร่วมทุนของ วิกซ์ กรุ๊ป (VIX Group) และกลุ่มบีทีเอส โดย VIX เป็นผู้นำ�เทคโนโลยี
ในด้านระบบขนส่งมวลชนชั้นนำ�ของโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ�ระบบบริหารจัดการ
รายได้กลาง (Central Clearing House) และระบบการจัดเก็บรายได้ (Automatic Fare
Collection - AFC) การเข้าร่วมทุนกับกลุม่ VIX ดังกล่าวเป็นการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ ทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของประเทศและระบบการชำ�ระเงิน
ทั้งนี้ บีทีเอสมีรายได้หลักจาก 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) รายได้จากการให้บริการการชำ�ระเงิน
(การพัฒนา CCH และ AFC) 2) รายได้จากสัญญาการให้บริการและค่าทำ�นุบ�ำ รุง 3) การขาย
อุปกรณ์รับชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์
2. การวิิเคราะห์์อุุตสาหกรรม
2.1	อุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณา

ในปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมของเศรษฐกิจไทย (GDP) ซึ่งขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น 1.6% โดยการเติ บ โตดั ง กล่ า วได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ดีขึ้นด้วยอัตราการได้รับวัคซีนของประชากรไทย
ที่สูงขึ้น ซึ่งนำ�ไปสู่การผ่อนคลายมาตรการและข้อจำ�กัดต่างๆ ของรัฐบาล พร้อมทั้ง
การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่าย
สื่อโฆษณาในปี 2564 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 1.1% มาอยู่ที่ 107,785 ล้านบาท1
โดยสื่อดิจิทัลและสื่อโทรทัศน์เพิ่มขึ้น 10.7% และ 2.9% จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 65,000
ล้านบาท และ 23,315 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในขณะที่สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อโฆษณาดั้งเดิม
(หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ) และสือ่ โฆษณานอกบ้าน ลดลง 19.1% 13.6% 8.1% จาก
ปีก่อนหน้า มาอยู่ท 3,398 ล้านบาท 7,652 ล้านบาท และ 10,308 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
1
2

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำ�กัด (“นีลเส็น”) และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (“DAAT”)
We are social, Hootsuite, มกราคม 2564

2.4 MIX

ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
โดยสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ มียอดการใช้สื่อ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สื่อโฆษณานอกบ้านและสื่อออนไลน์/สื่อดิจิทัล ได้กลายเป็น
ตัวเลือกที่สำ�คัญสำ�หรับนักโฆษณา การขยายตัวของสื่อโฆษณานอกบ้านและสื่อออนไลน์/
ดิ จิ ทั ล ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จากหลายปั จ จั ย อั น เป็ น ผลมาจากรู ป แบบ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ เช่น ผู้คนตามเมืองหลวงและหัวเมืองใหญ่ที่นิยม
ใช้เวลาอยู่นอกบ้านกันมากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (ในปี 2564 อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคิดเป็น
77.8% เทียบกับจำ�นวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 414 นาทีต่อวัน2 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากเดิมในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่มีการใช้งานดังกล่าวโดยเฉลี่ยเพียง 300 นาทีต่อวัน)
รวมไปถึงความนิยมในการใช้สื่อทั้งสองประเภท ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่าเป็นเครื่องมือ
การสื่อสารด้านโฆษณาและการตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้
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ภายใต้สื่อโฆษณานอกบ้าน การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือผู้คนใช้เวลานอกบ้านมากยิ่งขึ้น
รวมถึงการมุ่งเน้นผสมผสานและเชื่อมต่อสื่อออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันแทนการ
โฆษณาบนแพลตฟอร์มสื่อนอกบ้านเพียงอย่างเดียว การใช้สื่อรูปแบบใหม่นี้ได้ถูกพิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยให้การโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เฉพาะเจาะจงกว่ า สื่ อ โฆษณาในรู ป แบบเดิ ม ทำ �ให้ ผู้ ล งโฆษณาสามารถสร้ า งการรั บ รู้
ในสินค้า (awareness) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับผู้บริโภค (engagement)
และยั ง สามารถกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ สมั ค รใช้ บ ริ ก ารของแบรนด์ นั้ น ได้
(conversion) ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ บริษัทที่สามารถปรับตัวเองให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้ก่อน จะอยู่รอดและมีผลงานที่โดดเด่นมากกว่า
ผู้เล่นรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน
ทั้งนี้ ผลการสำ�รวจจากนีลเส็นเปิดเผยว่า สื่อโฆษณานอกบ้านเป็นสื่อโฆษณาออฟไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการทำ�ให้อตั ราการใช้งานสือ่ ออนไลน์เพือ่ การค้นหาต่างๆ และเกิด
กิจกรรมทางโซเชียลมีเดียได้มากกว่า 4 เท่าเมือ่ เทียบกับอัตราการใช้จา่ ย 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อการเพิม่ กิจกรรมทางออนไลน์ในสือ่ ออฟไลน์ประเภทอืน่ ๆ ส่งผลให้ปจั จุบนั นักโฆษณาต่างๆ
หั น มานำ � เสนอแคมเปญโดยใช้ สื่ อ โฆษณาที่ ผ สมผสานระหว่ า งสื่ อ นอกบ้ า นและสื่ อ ใน
โทรศัพท์มอื ถือ แนวโน้มดังกล่าวจึงถูกคาดการณ์วา่ จะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากแคมเปญ
ต่างๆ เริ่มหันมาใช้การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อโฆษณาในหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลยังนำ�ไปสู่การเติบโตของสื่อโฆษณานอกบ้านได้อย่าง
ชัดเจน โดยรายงานของ Future Market Insights3 ได้คาดว่าช่วงปี 2561 - 2571 สือ่ โฆษณา
นอกบ้านแบบดิจิทัลทั่วโลกจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 11.0% ต่อปี ด้วยศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงระหว่างสื่อโฆษณานอกบ้านและสื่อโฆษณาทางออนไลน์/ดิจิทัล ทำ�ให้
สามารถนำ�เสนอสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพได้หลากหลายมิติ รวมไปถึงการเลือกเป้าหมาย
ได้ อ ย่ า งแม่ น ยำ � พร้ อ มทั้ ง ให้ ผ ลลั พ ธ์ ก ารวั ด ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ม ากขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้
สื่ อ โฆษณาทั้ ง สองรู ป แบบจะสามารถครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดจากการใช้ จ่ า ยด้ า นโฆษณา
จากรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมได้มากยิ่งขึ้น

3
4
5

Future Market Insights คือ ผู้ให้บริการปรึกษาข้อมูลด้านการตลาดที่มีเครือข่ายการให้บริการมากกว่า
150 ประเทศทั่วโลก
ไพรซ์ซ่า คือ ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคา (Shopping Search Engine) ที่มีเครือข่าย
การให้บริการมากกว่า 6 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2	อุุตสาหกรรมอีี-คอมเมิิร์์ซ (บริิการชำำ�ระเงิิน และการจััดจำำ�หน่่าย)

ตลาดอี-คอมเมิรซ์ ของประเทศไทยในปี 2564 มีมลู ค่าทัง้ สิน้ 693,000 ล้านบาท4 ซึง่ นับเป็น
การเติ บ โตที่ สู ง ขึ้ น ถึ ง 75.0% จากปี ก่ อ นหน้ า โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกและสั่งซื้อ
สิ นค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ ทำ � ให้ ร้ า นค้ า และแบรนด์ ต่ า งๆ มี ค วามต้ อ งการเข้ า สู่ ต ลาดอี - คอมเมิ ร์ ซ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เพื่อพร้อมรับกับการเติบโตของตลาดอี-คอมเมิร์ซ และการเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าถึงการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มากถึง 77.8% รวมถึงการเพิ่มขึ้นของระยะเวลา
การเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และการขยายตัวของผู้มีกำ�ลังในการซื้อที่มากขึ้น
การขยายตัวของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ถือเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลมีโครงการพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการชำ�ระเงินแบบดิจิทัล
โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ติดตั้งอุปกรณ์
รับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จำ�นวน 881,337 เครื่อง5 พร้อมทั้ง
เปิดตัวบริการชำ�ระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึง่ ลูกค้าทีล่ งทะเบียนสามารถโอนเงินโดยใช้
เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชน การริเริ่มโครงการของภาครัฐ
ดังกล่าวนำ�มาซึ่งโอกาสที่หลากหลายสำ�หรับธุรกิจบริการชำ�ระเงินแบบดิจิทัล ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักของตลาดอี-คอมเมิรซ์ โดยในปี 2564 จำ�นวนครัง้ ในการทำ�ธุรกรรมออนไลน์
เติบโตขึ้นถึง 544.6% ขึ้นมาอยู่ที่ 20,400 ล้านครั้ง จากปี 2559 โดยการขยายตัว
อย่างมีนยั สำ�คัญของการชำ�ระเงินผ่านช่องทางดิจทิ ลั ยังมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและจำ�นวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ช่วยให้การทำ�ธุรกรรมสะดวกมากยิ่งขึ้น

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นอกจากนี้การขยายตัวของตลาดอี-คอมเมิร์ซยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจ
การจัดจำ�หน่ายซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปลายทางที่เชื่อมระหว่างร้านค้ากับผู้บริโภค ปัจจุบัน
ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากทั้ ง ร้ า นค้ า และผู้ บ ริ โ ภคในแพลตฟอร์ ม ออนไลน์
นั บ เป็ น การสร้ า งโอกาสการเติ บ โตให้ กั บ อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการจั ด จำ �หน่ า ย
อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด โดยตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับปรากฎการณ์นคี้ อื การเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนลูกค้า
ของ KEX ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของวีจีไอ จากเมื่อปี 2555 บริการของ KEX ยังจำ�กัดอยู่เพียง
ลูกค้าประเภทผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการ หรือ B2B แต่ในปัจจุบันจากความนิยมและ
การเติบโตเพิ่มขึ้นของมูลค่าในตลาดอี-คอมเมิร์ซ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของ KEX มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าแบบผู้บริโภคสู่ผู้บริโภค หรือ C2C ที่สัดส่วน 53% ในปี 2564
อีกทั้งยังส่งผลต่อจำ�นวนการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นกว่า 30% และจำ�นวนผู้ใช้ KEX ในการ
จัดส่งกว่า 20 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 32%
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของผูค้ นทัว่ โลก ส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการเกิดวิถชี วี ติ รูปแบบใหม่

2.4 MIX

(New Normal) เช่น การทำ�งานจากที่บ้าน (work-from-home) การเรียนออนไลน์ และ
การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้นการซื้อของผ่านอี-คอมเมิร์ซแบบข้ามพรมแดน
ยั ง เป็ น เทรนด์ ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นรู ป แบบการรั บ รู้
สินค้าของประเทศจีนจาก “Made in China” เป็น “Brands from China” โดยปัจจุบัน
สินค้าจากประเทศจีนกำ�ลังเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุปกรณ์เสริมสำ�หรับโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ IT และเครื่องใช้ในครัวเรือน จากการเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
ทั้ ง นี้ ต ลาดอี - คอมเมิ ร์ ซ ของประเทศไทยยั ง เติ บ โตไม่ ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ดังนัน้ ธุรกิจการชำ�ระเงินและธุรกิจการจัดจำ�หน่ายจึงอยูใ่ นโอกาสทีด่ เี พือ่ รองรับ
การขยายตัวดังกล่าว รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีจีไอ สามารถดูได้ในรายงานประจำ�ปีของวีจีไอ
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2.5

MATCH

ธุุรกิิจ MATCH เป็็นหน่่วยธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นในการสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจและแสวงหา Synergy ใหม่่ ๆ
ผ่่านการทำำ�งานร่่วมกัันกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างการเติิบโตของกัันและกััน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ ได้้เปิิดให้้พัันธมิิตรที่่�เราเชิิญเข้้ามาในเครืือข่่ายของเราเข้้ามาใช้้ประโยชน์์จากแพลตฟอร์์ม MOVE
และ MIX ที่่�เรามีี ซึ่่�งจากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว จะสามารถมอบสิิทธิิประโยชน์์ที่่�โดดเด่่นและแตกต่่างแก่่
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้วยเครืือข่่ายและจำำ�นวนผู้้�โดยสารในแต่่ละวัันของเรา การเข้้าถึึงโฆษณา
ทั้้�งในวงกว้้างและตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมทั้้�งข้้อมููลเชิิงลึึกต่่าง ๆ ซึ่่�งจะสามารถกระตุ้้�นการขยายตััว
ของจำำ�นวนลููกค้้า เครืือข่่ายและตลาดให้้กัับพัันธมิิตรของเราได้้ โดยแพลตฟอร์์มที่่�เปิิดกว้้างนี้้�เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของแนวคิิด Sharing Economy ซึ่่�งพัันธมิิตรที่่�มีีศัักยภาพต่่าง ๆ ของเรา สามารถเข้้าร่่วมและ
แสวงหาผลประโยชน์์ร่ว่ มกัันได้้ โดยวััตถุุประสงค์์ของ MATCH คืือการแสวงหาพัันธมิิตรใหม่่ ๆ ที่่�มีีศัก
ั ยภาพ
และสร้้ า งความร่่ ว มมืือ (Synergy) ระหว่่ า งกัั น กัั บ บริิ ษัั ท ในกลุ่่�ม อนึ่่�ง ผลจากการทำำ� งานร่่ ว มกัั น นี้้�
จะสร้้างผลตอบแทนแก่่ทั้้�งสองฝ่่ายในรููปแบบที่่�แตกต่่างกัันไป อาทิิ การเข้้าถึึงลููกค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การพััฒนา
รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ส่่วนแบ่่งรายได้้ (Revenue Sharing) การเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรและเงิินปัันผล เป็็นต้้น

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
(ลานบาท)

รายไดจากการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานขัน� ตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงานขัน� ตน (%)
% ของรายไดจากการดําเนินงานรวม
ของกลุมบร�ษัท

รายไดธุรกิจ

ป 2564/65

ป 2563/64

เปลี่ยนแปลง (%)

652
(124)

923
(97)

(29)%
(28)%

(19.1)%
3%

(10.5)%

ตามประเภท

27%
69%

4%

รายไดจากธุรกิจกอสราง
รายไดจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
รายไดจากธุรกิจอาหาร

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2.5 MATCH

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวคิดในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น แต่โดย
ปกติแล้วเราจะพิจารณาบนพื้นฐานของหลักการ 3 ข้อต่อไปนี้
ความสามารถในการแข่งขัน : ข้อกำ�หนดเบื้องต้นสำ�หรับการพิจารณาเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจ คือ สินค้าหรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจจะต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงอยู่แล้ว
ประโยชน์ร่วมจากการทำ�งานร่วมกัน : เราต้องมั่นใจได้ว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ร่วมกันจะสามารถช่วยให้พันธมิตรที่เรากำ�ลังพิจารณาอยู่นั้นสร้างผลกำ�ไรได้อย่างยั่งยืน
(โดยการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้นผ่านเครือข่ายของบริษัทฯ รวมถึง วีจีไอ
และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ของเรา เช่ น KEX และ Jaymart เป็ น ต้ น ) และใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ของพันธมิตร เช่นกัน

อาทิ การสร้ า งรายได้ แ ก่ วี จี ไ อและบริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ่ ม รวมถึ ง การได้ ม าซึ่ ง เครื อ ข่ า ย
ลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้น
ความน่าสนใจในการลงทุน : หากมองในมุมเดียวกับนักลงทุน เราสนใจการลงทุนใน
บริษัทที่มีทีมผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นและทะเยอทะยาน และบริษัทเหล่านั้นจะต้อง
มีราคาที่ดึงดูดการลงทุน
โดยปกติแล้ว สำ�หรับการเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน
บริษัทเหล่านั้นไม่ต่ำ�กว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% ยกเว้นในกรณีที่เป็นพันธมิตรหลักในเชิง
กลยุทธ์ (Core Strategic Partners) อาจจะมีการพิจารณาสัดส่วนการถือหุน้ แตกต่างออกไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาการเป็นพันธมิตรร่วมกัน ดังนี้

ปรััชญาและแนวคิิดการร่่วมเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อเสริิมสร้้างผลประโยชน์์ร่่วมกััน

พันธมิตร
ของเรามี

เราสามารถ
ชวย

พันธมิตร
สามารถ

ทั้งสองฝาย
สามารถ

พันธมิตร
ของเรามี

พันธมิตร
ของเรามี

สินคา บริการ
และแบรนดที่ดีอยูแลว

สรางกำไรเพิ่ม/
สรางความแข็งแกรง
ใหงบดุล

สงเสริมการขายสินคา
ของกลุมบริษัท และ
พันธมิตรอื่น ๆ

เก็บรวบรวม
ฐานขอมูลตาง ๆ
เพื่อการใชประโยชน
รวมกัน

ทีมผูบริหาร
ที่กระตือรือรน
และทะเยอทะยาน

มูลคาบริษัท
ที่ดึงดูดการลงทุน
ที่นาสนใจ

(คาใชจายโฆษณา)
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พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
รูปที่ 1 : มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ที่บีทีเอส กรุ๊ปและบริษัทร่วมถือครอง

31%
มูลค่าตามบัญชี

59%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

31.4 พันล้านบาท

8%

ระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมา บี ที เ อส กรุ๊ ป ได้ ล งทุ น และร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ชั้ น นำ � ต่ า งๆ
ในหลากหลายธุรกิจ ทัง้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียน เพือ่ สรรค์สร้าง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บริษัทฯ และ
พันธมิตรทางธุรกิจต่างเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กัน โดยมีเป้าหมายในการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กัน ด้วยเราเชื่อว่า แพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ที่อยู่ภายใต้
กรรมสิทธิ์ของเรา รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากพันธมิตรของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ
จะช่วยปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ และนำ�มาซึ่งการทำ�งานร่วมกันมากขึ้นเพื่อยกระดับและ
เสริมสร้างการเติบโตในอนาคต
หน่่วยธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญภายใต้้ MATCH

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ธรุ กิจ MATCH ยังประกอบไปด้วยการมีพอร์ตฟอลิโออสังหาริมทรัพย์
ที่หลากหลายของบริษัทฯ และที่ดินอีกหลายผืน รวมถึงการลงทุนใน บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) (ยู ซิตี้) และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท ที่ประกอบธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม

ยู ซิตี้ | 18.7 พันล้านบาท*

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
*ปรับตามสัดส่วนการถือหุ้นยู ซิตี้ 45.9%
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ | 9.8 พันล้านบาท

ธนาซิตี้กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ
ที่ดิน | 2.5 พันล้านบาท

ที่ดิน

จากการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ มักจะทำ�
การศึกษาและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินและแนวโน้มต่างๆ ในอนาคต ในอดีต
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้โดยการเข้าซื้อที่ดิน ทั้งเพื่อนำ�มาพัฒนา
โดยกลุ่ ม บริ ษั ท และเพื่ อ ขายในอนาคต ซึ่ ง ทั้ ง หมดล้ ว นแสดงให้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า สามารถ
สร้างผลตอบแทนทีด่ เี ยีย่ มให้กบั เรา โดยปกติแล้ว ช่วงระยะเวลาการลงทุนในทีด่ นิ ทัง้ การซือ้ /ขาย
และพัฒนาจะใช้เวลานาน สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ที่ ดิ น ที่ ก ระจายตั ว อยู่ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและ
จังหวัดอืน่ ๆ โดยมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 2.5 พันล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วน 8% ของมูลค่าตามบัญชีรวม ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 516,561.6 ตารางเมตร

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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2.5 MATCH

ธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

ตารางที่ 1 : ที่ดินของบีทีเอส กรุ๊ป (แบ่งจากสถานที่ตั้ง)
ที่ดิน

กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
เชียงใหม่และเชียงราย
ภูเก็ต
จังหวัดอื่นๆ
รวม

พื้นที่รวม
(ไร่)

68-1-85.5
112-9-203.9
21-3-60.0
37-2-8.5
95-0-93.0
333-15-450.9

พืน
้ ที่รวม
(ตารางเมตร)

109,542.0
159,573.6
35,040.0
60,034.0
152,372.0
516,561.6

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565
(ล้านบาท)

1,959.5
476.3
14.2
33.8
7.6
2,491.4

ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน

ยู ซิตี้ เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ (Bloomberg ticker U-P TB และ U TB; สัดส่วน
การถื อ หุ้ น 45.9%) ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น หั ว หอกของบริ ษั ท ฯ
ในการดำ�เนินธุรกิจบริการทางการเงินที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยธุรกิจที่สำ�คัญภายใต้ MATCH
โดยในปีนี้ ภายหลังจากการทบทวนกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป ยู ซิตี้ ได้ประกาศเปลี่ยนทิศทางการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว โดยตั้งเป้า
ที่จะทยอยจำ�หน่ายทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์บางส่วนออกไปภายใน 3 ปี และเน้น
การจัดสรรเงินลงทุนและทรัพยากรต่างๆ ของยู ซิตี้ มุ่งสู่ “ธุรกิจบริการทางการเงิน”
(Financial Services) ที่มีความยืดหยุ่นต่อตลาดที่อยู่ในช่วงซบเซา และคาดว่าสามารถ
สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี ก ว่ า รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดู ไ ด้
ในรายงานประจำ�ปีของ ยู ซิตี้
นโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ ยู ซิตี้:
https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/bts-prevention-conflicts-interestbetween-the-company

บริษัทฯ ให้ความสนใจในการเข้าลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร โดยร่วมมือกับเชฟที่มีชื่อเสียง
รวมไปถึงเชฟระดับมิชลินสตาร์ (หรือเทียบเท่า) ในการเปิดร้านอาหารในประเทศไทย อาทิ
ร้าน J’AIME by Jean-Michel Lorain ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมยู สาทร และ ร้าน Antito ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั เทอร์เทิล ทเวนตีท้ รี จำ�กัด (Turtle 23) เพือ่ ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านอาหาร โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เราได้เปิดให้บริการ
ร้านอาหาร จำ�นวน 10 ร้าน ได้แก่ Keller, BAAN TURTLE, Gaa, HERE, กวี, บ้าน, นุสรา,
เมรัย, หลานยาย, เทพนคร, และเทพสมุทร นอกจากนี้ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา
ร้ า นอาหารภายใต้ Turtle 23 ยั ง รวมถึ ง ห้ อ งอาหารเชฟแมน (ChefMan) ซึ่ ง เป็ น
ห้องอาหารจีนระดับพรีเมียมอีกด้วย
ธุุรกิิจก่่อสร้้าง
เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (HHT) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Li Kay
Engineering ซึ่งเป็นบริษัทด้านโยธาและโครงสร้างในฮ่องกง HHT ประกอบธุรกิจรับเหมา
และบริหารงานก่อสร้าง โดยโครงการภายใต้การบริหารและก่อสร้างที่ผ่านมารวมถึง
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ค การปรับปรุง
ธนาซิตี้ กอล์ฟ และ สปอร์ตคลับ โรงแรม ยู สาทร และโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ปัจจุบัน
HHT อยู่ในระหว่างก่อสร้างโครงการเดอะยูนิคอร์น ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ภายใต้
ยู ซิตี้
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โครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจและการถืือหุ้้�น
ของกลุ่่�มบริิษััทบีีทีีเอส

97.50%

บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ

บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

29.66%

21.95%

100%
75%
75%
100%
33.33%

27.50%
35%
40%
40%

บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร เซอรว�สเซส
บจก. นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล
บจก. อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

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

บมจ. ว�จ�ไอ
100%
100%
100%
50%
49%

การบริการดาน Ofﬂine-to-Online (O2O) โซลูชั่นส และดานขอมูล

ธุรกิจที่นอกเหนือจาก
ระบบขนสงมวลชนทางราง

ธุรกิจระบบขนสงมวลชนทางราง

2.6

40%
30%
30%
30%
14.58%

26.58%
25.01%
25%
25%
25%
25%
20%
90%

บจก. ว�จ�ไอ แอดเวอรไทซ�่ง มีเดีย
บจก. 888 มีเดีย
บจก. พอยท ออฟ ว�ว (พีโอว�) มีเดีย กรุป
บจก. บีว� มีเดีย แอดส
บจก. ว�จ�ไอ เอนี่มายด เทคโนโลยี
บจก. เดโม เพาเวอร (ประเทศไทย)
บจก. แอโร มีเดีย กรุป
บจก. ว�-คลิ๊ก เทคโนโลยี
บจก. เอสแอลว� ร�เทล
บมจ. มาสเตอร แอด
บจก. แอดซ เจาพระยา
บจก. ดิ ไอคอน ว� จ� ไอ
บจก. ซูพร�โม มีเดีย
VGI MACO (Singapore) Private Limited
VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.
บจก. กรุปเว�รค
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส

90%
100%

บจก. บางกอก สมารทการด ซ�สเทม
บจก. อารบี เซอรว�สเซส

75%

ปรับปรุงลาสุด : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 7.3 ขอมูลบร�ษัทยอย บร�ษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน

60%

บจก. แรบบิท ร�วอรดส
บจก. บางกอก เพยเมนต โซลูชันส

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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2.6 โครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจและการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทบีีทีีเอส

36.22%
อสังหาริมทรัพย

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

บมจ. ยู ซ�ตี้
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
บจก. กิ่งแกว แอสเสทส
บจก. ยงสุ
บจก. แคพร�คอรน ฮิลล
บจก. หมอช�ตแลนด
บจก. เทอรเทิล ทเวนตี้ทร�
41.18%
95%

อาหาร

100%

51%
51%
49.72%

100%
100%
100%

บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุป
บจก. แรบบิท แคร โบรคเกอร
บจก. เอเช�ยไดเร็ค อินชัวรันส โบรคเกอร

100%
100%

100%
100%

กอสราง

77%

บจก. แรบบิทเพย ซ�สเทม
33.33%
บจก. แรบบิท-ไลน เพย
บจก. แรบบิท แคช
บจก. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
บจก. แฟนสลิ้งค คอมมูนิเคชั่น
บจก. แรบบิท แคร

อื่น ๆ

80%

บจก. แมน ฟูด โฮลดิ้งส
บจก. เทอรเทิล 1
บจก. เทอรเทิล 2
บจก. เทอรเทิล 3
บจก. เทอรเทิล 4
25%
บจก. บานหลานยาย
บจก. เทอรเทิล 5
บจก. เทอรเทิล 6

51%

บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

100%

บจก. ดีแนล
Rocket Holdings HK Limited

100%

25%

บจก. ทีบีเอ็น ซอฟตแวร

100%
100%
100%
100%
34%

25%

บจก. เทอรเทิล 7
บจก. เทอรเทิล 8
บจก. เทอรเทิล 9
บจก. เทอรเทิล 10
บจก. คินน เวนเจอรส
93.03%
บจก. อัลเปยร
85%
บจก. คินน 1
40%
บจก. เกก
บจก. เนทีฟ อีทส
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3
โครงสรางองคกร
และผูถือหุน
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คณะกรรมการบริษัท

1

2

1

3

นายคีรี กาญจนพาสน

2

นายกวิน กาญจนพาสน

5

• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบร�หาร
• ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

4

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ MATCH

4

5

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

3

นายรังสิน กฤตลักษณ

6

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• ผูอำนวยการใหญสายปฏิบัติการ

6

นายสุรพงษ เลาหะอัญญา

• กรรมการบร�หาร
• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ MOVE

นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564/65

7

7

3.1 คณะกรรมการบริษัท

8

นายสุจินต หวั่งหลี

9

8

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
10

ดร. การุญ จันทรางศุ

• กรรมการอิสระ

ศาสตราจารยพิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

10

11

9

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
11

นางพิจิตรา มหาพล

• ประธานกรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

• กรรมการอิสระ

12

12

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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คณะผูบริหาร

3.2

1

นายกวิน กาญจนพาสน

2

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการผูอำนวยการใหญ
• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ MATCH

1

3

นายสุรพงษ เลาหะอัญญา

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

2

4

• กรรมการบร�หาร
• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ MOVE
5

นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)

• ผูอำนวยการใหญสายธุรกิจ MIX

นายรังสิน กฤตลักษณ

• กรรมการบร�หาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• ผูอำนวยการใหญสายปฏิบัติการ
3

6

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน

• ผูอำนวยการใหญสายการเง�น
• กรรมการบร�หารความเสี่ยง
8

นายสยาม สีวราภรณสกุล

• ผูอำนวยการใหญสายงานกฎหมาย
6

7

8

4

5

7

นายดาเนียล รอสส
(Mr. Daniel Ross)

• ผูอำนวยการใหญสายการลงทุน
• หัวหนาฝายนักลงทุนสัมพันธ
• หัวหนาฝายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

3.3

3.3 ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น

ทุนและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 73,873,395,724 บาท เป็นทุนชำ�ระแล้ว
52,657,911,532 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำ�นวน 18,468,348,931 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วจำ�นวน 13,164,477,883 หุ้น
และหุ้ น สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกจำ � หน่ า ยอี ก จำ � นวน 5,303,871,048 หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ
ไม่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W8
และใบสำ�คัญแสดงสิทธ BTS-WD สำ�หรับวันกำ�หนดการใช้สิทธิงวดวันที่ 31 มีนาคม
2565 จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 3,132,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยภายหลัง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วดังกล่าว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 73,873,395,724
บาท และทุ น จดทะเบี ย นชำ � ระแล้ ว 52,670,442,420 บาท ซึ่ ง เป็ น หุ้ น สามั ญ
จดทะเบียนจำ�นวน 18,468,348,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่ายแล้วจำ�นวน 13,167,610,605 หุ้น และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายอีก
จำ�นวน 5,300,738,326 หุ้น
ทัง้ นี้ หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 5,300,738,326 หุน้ แบ่งเป็น
• หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 657,330,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W6
• หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 1,316,713,825 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W7

• หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 2,633,427,649 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W8
• หุ้ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกจำ � หน่ า ยจำ � นวน 7,266,390 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 4 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD
• หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WE
• หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WF
• หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป(General Mandate)
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หลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวน 45,050 ล้านบาท ได้แก่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่พนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ชนิด
วิธีการจัดสรร

BTS-WD

BTS-WE

BTS-WF

ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิจำ�นวน
3 ฉบับ พร้อมกันในวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนหน่วย
ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออก
16,000,000
18,000,000
18,000,000
หน่วย
หน่วย
หน่วย
จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
7,266,390
18,000,000
18,000,000
คงเหลือ
หน่วย
หน่วย
หน่วย
จำ�นวนหุ้นรองรับที่ออก
16,000,000 หุ้น
18,000,000 หุ้น
18,000,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นรองรับคงเหลือ
7,266,390 หุ้น
18,000,000 หุ้น
18,000,000 หุ้น
อายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
26 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่ได้จัดสรร
วันที่ครบกำ�หนดใบสำ�คัญ
26 กุมภาพันธ์ 2566 19 กุมภาพันธ์ 2568 ยังไม่ได้จัดสรร
แสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)
8.53
12.81
ยังไม่ได้จัดสรร

หุ้นกู้

วันที่ออก

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

มูลค่า
(ล้านบาท)

อายุ
(ปี)

อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี

BTSG22DA(1)
BTSG27DA(1)
BTSG29DA(1)
BTSG239A
BTSG289A
BTSG225A(2)
BTSG245A(2)
BTSG265A(2)
BTSG295A(2)
BTSG22NA(2)
BTSG23NA(2)
BTSG25NA(2)
BTSG27NA(2)
BTSG30NA(2)
BTSG247A
BTSG267A
BTSG317A

26 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
7 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561
24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564

26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2570
26 ธันวาคม 2572
7 กันยายน 2566
7 กันยายน 2571
24 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2567
24 พฤษภาคม 2569
24 พฤษภาคม 2572
6 พฤศจิกายน 2565
6 พฤศจิกายน 2566
6 พฤศจิกายน 2568
6 พฤศจิกายน 2570
6 พฤศจิกายน 2573
6 กรกฎาคม 2567
6 กรกฎาคม 2569
6 กรกฎาคม 2574

1,500
2,000
2,000
1,290
4,660
1,300
3,000
2,700
5,000
500
4,000
1,500
2,000
600
1,500
3,500
8,000

5
10
12
5
10
3
5
7
10
2
3
5
7
10
3
5
10

2.64%
3.65%
3.78%
3.25%
4.03%
2.63%
3.15%
3.57%
3.86%
2.10%
2.44%
2.86%
3.11%
3.41%
1.79%
2.53%
3.77%

(1)
(2)

ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ทัง้ นี้ หุน้ กูท้ ัง้ หมดเป็นหุน้ กูช้ นิดระบุชือ่ ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน ไม่มสี ทิ ธิในการไถ่ถอน
ก่อนกำ�หนด และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A / แนวโน้ม Negative โดยบริษัท
ทริสเรทติ้ง จำ�กัด (TRIS) (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน
อายุไม่เกิน 270 วัน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
20,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (เมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นแล้ว
บริษัทฯ สามารถนํามูลค่าที่ไถ่ถอนแล้วดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้อีก) ยอดหนี้คงค้าง
ของตั๋วแลกเงินระยะสั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวน 19,000 ล้านบาท

3.3 ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น

ผู้ถือหุ้น

รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น สู ง สุ ด 10 รายแรกของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นหุ้ น เมื่ อ วั น ที่
31 มีนาคม 2565 (จำ�นวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 111,320 ราย) เป็นดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
3. สำ�นักงานประกันสังคม
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
5. STATE STREET EUROPE LIMITED
6. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
7. นายมิน เธียรวร
8. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
9. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
10. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง

จำ�นวนหุ้น

5,299,920,194
1,297,680,726
411,200,700
400,566,977
211,647,189
147,122,600
140,000,000
110,935,100
98,178,700
78,868,000

(%)

40.26
9.86
3.12
3.04
1.61
1.12
1.06
0.84
0.75
0.60

หมายเหตุ :
(1)
ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุน้ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทั ฯ มีหนุ้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้วจำ�นวน 13,164,477,883 หุน้
(2)
กลุม่ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประกอบด้วย (1) นายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุน้ ในชือ่ ตนเองจำ�นวน 2,664,383,552 หุน้
และถือหุน้ ผ่านคัสโตเดียนชือ่ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำ�นวน 930,000,000 หุน้ คัสโตเดียนชือ่ UBS
AG HONG KONG BRANCH จำ�นวน 376,180,900 หุ้น คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE
BRANCH จำ�นวน 192,011,200 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำ�นวน 100,000,000 หุน้ และ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์
ถือหุ้นจำ�นวน 604,475,395 หุ้น (3) นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำ�นวน 32,000,055 หุ้น (4) บริษัท
เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำ�กัด ถือหุ้นจำ�นวน 400,818,000 หุ้น และ (5) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถือหุ้น
จำ�นวน 51,092 หุ้น
(3)
บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน 35,754,032 หุ้น
(0.27%) แทนเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างรอโอนชำ�ระให้แก่เจ้าหนี้
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3.4

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำ�นึงถึงแผนการดำ�เนินงานในอนาคต
ความต้องการใช้เงินลงทุน ผลการดำ�เนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะ
การเงินของบริษัทฯ และข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำ�หนดโดย
สัญญาเงินกูย้ มื หุน้ กู้ สัญญาซึง่ ก่อให้เกิดภาระหนีส้ นิ ของบริษทั ฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอืน่ ๆ
ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม โดยมุ่งหวังที่จะจ่ายเงินปันผลในระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัท
ในดัชนี SET 50
ในปี 2564/65 นี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำ�นวน 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีการเสนอให้ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
จำ�นวน 0.16 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลตอบแทนสำ�หรับเงินปันผลประจำ�ปีคิดเป็น
3.47%

กำ�ไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กำ�ไรต่อหุ้น(1)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
เงินปันผลต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล
- เงินปันผลพิเศษ
- เงินปันผลงวดสุดท้าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

2564/65

2563/64

2562/63

6,572.1 ล้านบาท

727.1 ล้านบาท

5,179.3 ล้านบาท

0.499 บาท

0.055 บาท

0.410 บาท

0.15 บาท
0.16(2) บาท
ไม่เกิน 4,820.4
ล้านบาท
ประมาณ 73.3 %

0.15 บาท
0.16 บาท
4,081.1 ล้านบาท

0.18 บาท
0.15 บาท
0.15 บาท
6,314.9 ล้านบาท

561.1%

121.9%

กำ�ไรต่อหุ้นคำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หารด้วย
จำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
(2)
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2564/65 ครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่
25 กรกฎาคม 2565
(1)

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
บีีทีีเอสซีี

บีทีเอสซีมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ซึง่ ไม่รวมรายการพิเศษ เช่น กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และค่าเสือ่ มราคา ซึง่ ในการ
จ่ายเงินปันผล บีทีเอสซีจะพิจารณา (1) เงินสำ�รองตามกฎหมาย (2) ข้อจำ�กัดในการก่อหนี้
ของบีทีเอสซีตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ และ (3) ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ต้องการสำ�หรับ
ปีถัดไปโดยพิจารณาร่วมกับประมาณการกระแสเงินสด

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

3.4 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

วีีจีีไอ

บริิษััทย่่อยอื่่�น

วีจีไอมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินการ ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงาน
และการขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของวีจไี อ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ของวีจีไอ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของวีจีไอเห็นสมควร

บริษัทย่อยอื่นมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของ
ผลการดำ�เนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำ�หนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมในอนาคต โดยมีนโยบาย
จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีและสำ�รองเงินตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติ
ของบริษัทย่อยดังกล่าว
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4.1

ภาพรวมตลาดทุุนและกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

การวิิเคราะห์์ราคาหลัักทรััพย์์ BTS
Market Review

ในปี 2564 ตลาดทุนในหลายประเทศพลิกกลับมาเป็นบวก โดยเฉพาะตลาดทุนในกลุม่ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่น ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้น
29% ห่างจากระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เพียง 1%1 แม้ว่าหลายประเทศกำ�ลังเผชิญ
กับแรงกดดันจากเงินเฟ้อทีป่ รับตัวสูงขึน้ ในรอบหลายสิบปี แต่หากมองภาพรวมจะเห็นได้วา่
ตลาดทุ น ทั่ ว โลกปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ และจากมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจทั้งในด้านการคลังและด้านการเงินของแต่ละประเทศ รวมถึงการที่ทุกประเทศ
ต่ า งเร่ ง ฉี ด วั ค ซี น และดำ � เนิ น ตามมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
โรค COVID-19 ปัจจัยเหล่านี้เป็นการขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำ�เนินต่อ
ในปี 2564 มีเหตุการณ์สำ�คัญเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
ได้ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และป้องกัน
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน โดยในช่วงแรก FED รักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ระดับ 0% และอัดฉีด
เงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงิน ต่อเนื่องด้วยการประกาศแผนยุติโครงการ
ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing หรือ QE)
ในเดือนมีนาคม 2565 และวางแผนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปี 2565 นอกจากนี้ผลจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียได้สร้างความ
กังวลแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำ�ให้มาตรการต่างๆ ถูกนำ�มาใช้เพื่อต่อต้านรัสเซีย
ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำ�มันปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 130 เหรียญต่อบาร์เรล ถือเป็นครั้งแรก
นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2551 และราคาก๊ า ซธรรมชาติ ป รั บ ตั ว ขึ้ น สู ง เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ เ ช่ น กั น
โดย J.P. Morgan คาดว่าความตึงเครียดของระหว่างรัสเซียและยูเครนจะทำ�ให้การเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกถดถอยลงและทำ�ให้ระดับเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น2
เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรค COVID-19
จากจำ�นวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยในปี 2564 เศรษฐกิจไทย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 2% ซึ่งต่ำ�กว่าการคาดการณ์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
1
2

UBS - 2021 in review: Five key observations
J.P. Morgan Research - The Russia-Ukraine Crisis: What Does It Mean For Markets?

นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ำ �แม้ รั ฐ บาลได้ ดำ �เนิ น มาตรการเปิ ด ประเทศแล้ ว ก็ ต าม
ซึ่งกลับกันกับการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น 6.8% โดยมี
มูลค่าการซื้อขายสะสมอยู่ที่ 21.1 ล้านล้านบาท นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
มู ล ค่ า การซื้ อ ขายมาจากแรงซื้ อ สุ ท ธิ ข องนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย และ
Proprietary Trading ในขณะที่ดัชนี SET50 ปรับตัวสูงขึ้น 5.0% จากแรงหนุนของ
ผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ส่วนดัชนี SETTRANS กลับปรับตัว
ลดลง 5.3% จากมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ที่จำ�กัดการเดินทาง และส่งผลให้
ผู้โดยสารในแต่ละรูปแบบการเดินทางลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
การวิิเคราะห์์ราคาหลัักทรััพย์์

ในปีงบประมาณ 2564/65 ราคาหลักทรัพย์ BTS มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่มีการ
ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยราคาหลักทรัพย์ BTS ปรับตัว
ลดลง 4.7% จากปีก่อน โดยปิดที่ 9.20 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (จาก 9.65 บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ถึงแม้บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหลากหลายด้าน
แต่ราคาหุ้นกลับตอบสนองในทางตรงกันข้าม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับดัชนี SET ราคา
หลักทรัพย์ BTS อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่า สืบเนื่องจากจำ�นวนผู้โดยสารที่ลดลงจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และความล่าช้าของโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ
สนใจจะเข้าลงทุน
ในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2564/65 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)
ราคาหลักทรัพย์ BTS เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันกับดัชนี SETTRANS กล่าวคือ
มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญช่วงเดือนเมษายน และปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน
พฤษภาคม โดยเริ่มต้นไตรมาสด้วยราคาหลักทรัพย์ที่ 9.65 บาทต่อหุ้น และปรับตัวลง
ไปแตะระดับต่�ำ สุดของไตรมาสที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ในช่วงกลางของเดือนพฤษภาคม เนือ่ งจาก
การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้น ในช่วง
เดือนพฤษภาคม องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุให้ “เดลต้า” เป็นสายพันธุ์ที่ต้อง
เฝ้าระวัง ซึ่งภายหลัง สายพันธุ์เดลต้าได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ทั้งนี้เพื่อรับมือการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการหลายอย่าง
เพื่อรับมือและป้องกันโรค ซึ่งทำ�ให้จำ�นวนผู้โดยสารลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ และกระทบ
กับราคาหลักทรัพย์ BTS อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี ราคาหลักทรัพย์ BTS ได้ปรับตัว
ขึน้ มาอยูใ่ นระดับ 9.80 บาทต่อหุน้ ในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2564 วันเดียวกับที่ บริษทั อูต่ ะเภา
อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด (บีทีเอส กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น 35%) ได้ส่งมอบ
แผนแม่บทโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแก่สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก สำ� หรั บ ดั ช นี SET นั้ น มี ก ารซื้ อ ขายในกรอบแคบ
ในช่ ว งแรกของไตรมาส และปรั บ ตั ว ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ในช่ ว งท้ า ยของไตรมาสแรก
(ปรับตัวขึ้นประมาณ 14.6%) อนึ่ง ในไตรมาส 1 นี้ ราคาหลักทรัพย์ BTS ปรับลดลง 3.1%
ต่ำ�กว่าดัชนี SET ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.04% แต่ดีกว่า SETTRANS ซึ่งปรับตัวลดลง 5.5%
ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2564/65 (เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน 2564) ราคา
หลักทรัพย์ BTS ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ในช่วงท้ายของไตรมาส และจบไตรมาสด้วยการเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% การระบาดของ
โรค COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงท้ายของเดือน
มิถุนายน สังเกตได้จากจำ�นวนยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 20,000 คนต่อวัน ด้วยเหตุนี้
รัฐบาลจึงได้ประกาศการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 4 พร้อมทั้งออกมาตรการ
ที่เคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การงดเดินทางข้ามจังหวัดและ
การล็อกดาวน์กรุงเทพฯ เป็นต้น ในเดือนสิงหาคม 2564 ราคาหลักทรัพย์ BTS ได้ปรับตัว
ลดลงมากถึง 13% แตะทีร่ ะดับ 8.40 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็นราคาต่�ำ สุดในรอบปี โดยดัชนี SET
ได้ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกัน แตะระดับต่ำ�สุดที่ 1,522 จุด อย่างไรก็ตาม ท่ามกลาง
ผลกระทบเชิงลบในภาพรวม ราคาหลักทรัพย์ BTS ได้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากการรายงาน
ผลประกอบการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำ�กำ�ไรจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ�เพิ่มขึ้น 121%
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บวกกับปัจจัยหนุนที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของไตรมาส จากยอด
ผู้ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ทำ�ให้หลายธุรกิจสามารถกลับมาดำ�เนินการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ดัชนี SET ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.7% จาก 1,594 จุด เป็น 1,606 จุดในไตรมาสนี้ ราคาหลักทรัพย์
BTS และบริษัทฯ จดทะเบียนหลายแห่งต่างปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผ่านจุดต่ำ�
ในเดือนสิงหาคม และขึ้นมาแตะระดับสูงสุดได้ในช่วงท้ายของไตรมาส โดยราคาหลักทรัพย์
BTS ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% อยู่ในระดับต่ำ�กว่าดัชนี SET แต่มีผลงานดีกว่า
ดัชนี SETTRANS โดยดัชนี SET และ SETTRANS ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1% และลดลง
1.9% ตามลำ�ดับ

3
4

CNBC - The Federal Reserve is expected to raise rates, but unique challenges could slow its pace
J.P. Morgan Research - The Russia-Ukraine Crisis: What Does It Mean For Markets?

4.1 ภาพรวมตลาดทุุนและกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

ในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2564/65 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) เริ่มต้น
ด้วยความกังวลที่เกิดขึ้นต่อตลาดทุนทั่วโลก ปัจจัยแรกคือ WHO ได้ประกาศให้สายพันธุ์
“โอไมครอน” เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนที่มีอยู่
ในตลาดอาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการป้องกันสายพันธุ์ดังกล่าว นอกจากนี้ในเดือน
ธันวาคม FED ได้ประกาศในที่ประชุมเกี่ยวกับการยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)
ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2565 เพื่อปูทางสำ�หรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในสิ้นปี
25653 อย่างไรก็ตาม ดัชนี SET ได้ปรับตัวสวนทางกับตลาดโลก เนื่องจากการประกาศ
ขยายเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย ซึ่งช่วยคลายความกังวลต่อกลุ่มธุรกิจบริการ
ทางการเงิน โดยแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงในประเทศจะช่วยลดอัตราการแข่งขันในการปล่อย
สินเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ราคาหลักทรัพย์ BTS ได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ซึ่งจบ
ไตรมาสด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% ในขณะที่ดัชนี SET เพิ่มขึ้น 3.23% และ
ดัชนี SETTRANS ลดลง 1.6%
ไตรมาส 4 ของปี ง บประมาณ 2564/65 (เดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2565)
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบจากวิ ก ฤตรั ส เซี ย -ยู เ ครน ตลาดทุ น ทั่ ว โลกถู ก กดดั น จาก
ความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับประเทศต่างๆ
ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ NATO ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ทางการเงิน
ของประเทศรัสเซียกับประเทศอื่นๆ จะมีอยู่จำ�กัดก็ตาม4 ตลาดหุ้นทั้งโลกได้ตอบสนอง
ในด้านลบต่อเหตุการณ์นี้ โดย MSCI World ปรับตัวลดลง 5.5% และปรับตัวลดลงต่ำ�สุด
13.4% จากช่วงต้นไตรมาส นอกจากนั้น FED ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2561 ตามมาด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมอีก 6
ครั้งถัดมา อย่างไรก็ดี ดัชนี SET ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3% ในไตรมาสนี้ โดยได้รับแรงหนุน
จากปั จ จั ย บวกภายในประเทศ ทั้ ง จากจำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากการเปิดประเทศและแรงซือ้ สุทธิจากนักลงทุนต่างชาติ (ราวหนึง่ หมืน่ ล้านบาท) ในขณะที่
นักลงทุนและสถาบันในประเทศกลับเทขาย ทั้งนี้หลักทรัพย์ BTS เปิดไตรมาสที่ 9.35 บาท
ต่อหุ้น และปิดไตรมาสที่ 9.20 บาทต่อหุ้น ปรับตัวลง 1.6% และซื้อขายอยู่ในกรอบราคา
ระหว่าง 8.90 ถึง 10.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับดัชนี SET และ SETTRANS
หลักทรัพย์ BTS เคลื่อนไหวอยู่ต่ำ�กว่าทั้งสองดัชนี
SET Index เปรีียบเทีียบกัับดััชนีีประเทศใกล้้เคีียง

SET Index มีการปรับตัวขึ้น 6.8% ในปีงบประมาณ 2564/65 โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อ
สุทธิของนักลงทุนต่างชาติจำ�นวนราว 7.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนรายย่อยจำ�นวนราว 4.3
หมื่นล้านบาท และ Proprietary Trading จำ�นวนราว 1.1 หมื่นล้านบาท รวมมูลค่า 12.9
หมื่นล้านบาท โดยในช่วงเดียวกันนี้นักลงทุนสถาบันในประเทศได้เทขายสุทธิเป็นจำ�นวน
เดียวกัน (ราว 12.9 หมื่นล้านบาท) ในช่วง 12 เดือน
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ในขณะที่การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
ตลาดทั่ ว โลกยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ปั ญ หาคอขวดในห่ ว งโซ่
อุปทาน อัตราเงินเฟ้อ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ แต่หากมองในภาพรวม
ตลาดหุ้นทั่วโลกมีผลประกอบการที่เติบโตในปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นของ
ประเทศเศรษฐกิ จ ที่ พั ฒ นาแล้ ว เช่ น ตลาดสหรั ฐ อเมริ ก า S&P 500 ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
14.0% และ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.1% ในขณะที่
ตลาดในยุโรป Euro Stoxx 50 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.4% FTSE 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
11.9% และ DAX ปรับตัวลง 4.0% ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยกลับอยู่ในระดับต่ำ�กว่าเมื่อเทียบกับ
ตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต่ำ�กว่าตลาดสหรัฐอเมริกา (S&P 500) 11.9% และต่ำ�กว่า
ตลาดสหราชอาณาจักร (FTSE 100) 9.8%
อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยยังคงทำ�ผลงานได้ดีกว่าตลาดอื่นๆ ในระดับภูมิภาค โดย MSCI
Asia Pacific (ซึ่งปรับตัวลง 20.1%) มีผลงานอยู่ในระดับต่ำ�กว่าดัชนี MSCI Thailand
อยู่ 22.1% ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้รับผลกระทบจากผลการดำ�เนินงานที่ซบเซา
ในตลาดจีน (SHCOMP และ HSI ปรับตัวลดลง 5.5% และ 22.5% ตามลำ�ดับ

แหล่งข้อมูล : www.setsmart.com, www.hsi.com.hk, indexes.nikkei.co.jp,
www.straitstimes.com/stindex and Bloomberg
หมายเหตุ : The regional indices were rebased for performance comparison with the SET INdex
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สรุุปสถิิติิการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ BTS และดััชนีีหลัักทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญในภููมิิภาค
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ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านหุ้น)
จำ�นวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (ล้านหุ้น)
มูลค่าตลาด ณ วันสิ้นปีบัญชี (ล้านบาท)

9.20
10.20
8.40
402.5
43.3
13,164
121,113

9.65
12.10
8.80
457.3
44.6
13,161
127,004

9.10
14.20
7.90
626.7
51.0
13,154
119,704

11.00
11.00
8.20
292.3
30.6
11,845
130,299

8.35
8.85
7.85
182.6
21.8
11,940
99,702

BTS (บาท)
SET Transportation Index
SET Index
ดัชนีฮั่งเส็ง (ฮ่องกง)
ดัชนีนิเคอิ 225 (ญี่ปุ่น)
ดัชนีสเตรทไทม์ (สิงคโปร์)
ดัชนีจาการ์ตา คอมโพสิท (อินโดนีเซีย)
ดัชนีเวียดนาม (เวียดนาม)

(4.7)%
(5.3)%
6.8%
(22.5)%
(4.7)%
7.7%
18.1%
25.2%

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%

การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์และดัชนีต่าง ๆ (%)

การเข้้าเป็็นสมาชิิกในดััชนีีต่่าง ๆ

การเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี SET50: เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ตลท. ได้ประกาศให้
หลักทรัพย์ BTS ได้รบั คัดเลือกเข้าคำ�นวณในดัชนี SET50 เป็นครัง้ แรก ซึง่ ดัชนีดงั กล่าวเป็น
ดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 50 อันดับแรกในเชิงมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) และเข้าตามเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพคล่องและ
สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) โดยเกณฑ์สภาพคล่อง
กำ�หนดให้มูลค่าการซื้อขายบนกระดานหลักของแต่ละบริษัทจะต้องสูงกว่า 50% ของมูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน ในขณะที่
สัดส่วน Free Float จะต้องไม่ต่ำ�กว่า 20% ของหุ้นทั้งหมดที่จำ�หน่ายแล้ว
ทั้งนี้ ตลท. จะคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 สองครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายน
และธันวาคม สำ�หรับการรับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีในเดือนกรกฎาคมและมกราคม
ตามลำ�ดับ การที่หลักทรัพย์ BTS ได้รับคัดเลือกเข้าคำ�นวณในดัชนี SET50 ทำ�ให้บริษัทฯ
มี ฐ านจำ � นวนผู้ ถื อ หุ้ น กว้ า งขึ้ น ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ หลั ก ทรั พ ย์ BTS เข้ า ข่ า ย

ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารลงทุ น ของกองทุ น รวม ตราสารทุ น ที่ ส ามารถลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ที่อยู่ในดัชนี SET50 เท่านั้น การที่หลักทรัพย์ BTS ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SET50
ทำ � ให้ ก องทุ น เหล่ า นี้ ส ามารถลงทุ น ในบริ ษั ท ฯ ได้ นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ได้ จ ากการที่
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ BTS เพิ่มขึ้นอย่างมากเรื่อยมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2554
การเข้าเป็นสมาชิกของ MSCI Thailand Mid Cap (MXTHMC): หลักทรัพย์ BTS
ได้รับคัดเลือกเข้าคำ�นวณในดัชนี MSCI Thailand Mid Cap (MXTHMC) ครั้งแรก
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยหลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี
MSCI จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตาม MSCI Global Investable Market Indices
(MSCI GIMI) ก่อน ซึ่งจะพิจารณาจากขนาดตามอุตสาหกรรม (Size-Segment) (พิจารณา
ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเต็มจำ�นวน) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีการ
ปรับปรุงโดยถ่วงน้ำ�หนักค่าสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float
Adjusted Market Capitalisation) และสภาพคล่องหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ณ เวลา
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ที่มีการพิจารณา ทั้งนี้ขนาดตามอุตสาหกรรม (Size-Segment) ที่เหมาะสมที่จะผ่าน
การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีนั้นจะถูกตัดสินจาก Investable Market Index (IMI)
สำ�หรับหลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี MSCI Mid Cap คือ หลักทรัพย์
Mid Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ที่ต่ำ�กว่าบริษัท
ที่อยู่ใน MSCI Standard Indices ซึ่งจะต้องมี Free Float ประมาณ 15% จากมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีการปรับปรุงโดยถ่วงน้ำ�หนักค่า Free Float แล้ว ทั้งนี้
จะมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและคั ด เลื อ กหลั ก ทรั พ ย์ ใ นดั ช นี MSCI GIMI ทุ ก ไตรมาส
โดยจะประกาศผลในกลางเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
แหล่งข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ MSCI

การเข้าเป็นสมาชิกของ FTSE4Good Emerging Markets Index: หลักทรัพย์ BTS
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series และ FTSE4Good
Emerging Markets Index Series เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2559 โดยบริษัท FTSE
Russell จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดัชนีลงทุนชั้นนำ�ระดับโลกได้จัด
ทำ�ดัชนีชุด the FTSE4Good Index Series ขึ้นมาเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG)
ของบริษัท และเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ดัชนี
FTSE4Good Emerging Index เป็นดัชนีที่ขยายออกมาจากชุดดัชนี FTSE4Good Index
Series ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเป็นดัชนีวัดผลการดำ�เนินงานด้าน ESG
ให้กับบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทั้งนี้จะมีการพิจารณา
ทบทวนและคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE4Good (โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผย
ทั่วไปแก่สาธารณะสองครั้งต่อปีในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
แหล่งข้อมูล : FTSE Russell

การเข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets:
หลักทรัพย์ BTS ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน
2561 โดยดัชนี DJSI มีเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญจะได้รับการประเมินคะแนนรวมของผลการดำ�เนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และมีการประกาศผลในเดือนกันยายนของทุกปี และจะมี
เพียงบริษทั ทีไ่ ด้คะแนนในอันดับต้นหรือดีทสี่ ดุ ในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั คัดเลือก
ให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนีดังกล่าว โดยคะแนนรวมของผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
มีการคำ�นวณมาจากหลายหลักเกณฑ์ อาทิ ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
ทิศทาง โอกาสและความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
แหล่งข้อมูล : RobecoSAM

การเข้าเป็นสมาชิกของรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment):
หลักทรัพย์ BTS ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability
Investment หรือ THSI) เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2562 โดยมีตลท. เป็นผู้คัดเลือก
บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำ�เนินงานโดดเด่นด้าน ESG
แหล่งข้อมูล : ตลท.

การจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือและแนวโน้้ม
ผู้ออกตราสารหนี้/ตราสารหนี้

บีทีเอส กรุ๊ป
บีทีเอสซี
หุ้นกู้ของบีทีเอสซี: 22,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอสซี: 10,200 ล้านบาท
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Green Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 7,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 9,500 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 13,000 ล้านบาท
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 8,600 ล้านบาท
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 13,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
หุ้นกู้ของบีทีเอส กรุ๊ป: 11,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (SLB) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

อันดับเครดิต/
แนวโน้ม โดย TRIS

A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative
A / Negative

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (บีทเี อสซี) ได้รบั การจัดอันดับเครดิตขององค์กรทีร่ ะดับ “A” จากบริษทั
ทริสเรทติ้ง จำ�กัด (TRIS) แนวโน้ม negative โดยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภาระหนี้
ของบริ ษั ท ฯ จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากจากโอกาสในการลงทุ น ในสั ญ ญาสั ม ปทานใหม่
ของบีทีเอสซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บีทีเอสซี ออกขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำ�นวน
ไม่เกิน 22,000 ล้านบาท รวม 4 ชุด ครบกำ�หนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ
2569 ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.31% เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟฟ้าใหม่และ
ติ ด ตั้ ง ระบบการเดิ น รถ (ไฟฟ้ า และเครื่ อ งกล) สำ � หรั บ โครงการรถไฟฟ้ า ส่ ว นต่ อ ขยาย
สายสีเขียวเหนือและใต้
ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขายหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน จำ�นวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท รวม 4 ชุด ครบกำ�หนดไถ่ถอนในปี 2563, 2565,
2570 และ 2572 ตามลำ�ดับ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ 3.17% เพือ่ ใช้ช�ำ ระหนีเ้ ดิม และ/หรือ
เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ
จากนั้นในวันที่ 7 กันยายน 2561 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขายหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน จำ�นวนไม่เกิน 9,500 ล้านบาท รวม 3 ชุด ครบกำ�หนดไถ่ถอนในปี 2563, 2566
และ 2571 ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.38% เพื่อใช้ชำ�ระหนี้เดิม และ/หรือ
เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำ�นวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทย
ที่ออกและเสนอขายภายใต้หลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับ Green Bond ของ International
Capital Market Association’s (ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards อีกด้วย
โดย Green Bond ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ชุด ครบกำ�หนดไถ่ถอนในปี 2564, 2565,
2567, 2569 และ 2572 ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.41% เพื่อใช้ชำ�ระหนี้เดิม
จากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี : ระยะทาง 34.5 กม. 30 สถานี)
และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำ�โรง : ระยะทาง 30.4 กม. 23 สถานี) ซึ่งเป็นโครงการที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.1 ภาพรวมตลาดทุุนและกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขาย Green Bond ชุดที่ 2 จำ�นวนไม่เกิน
8,600 ล้านบาท โดย Green Bond ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ชุด ครบกำ�หนดไถ่ถอน
ในปี 2565, 2566, 2568, 2570 และ 2573 ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.72%
เพื่อใช้ชำ�ระหนี้เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บีทเี อส กรุป๊ ออกและเสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มี
ประกันให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 13,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ A แนวโน้ม negative ประเมินโดย TRIS) ซึ่งหุ้นกู้แบ่งออกเป็น 3 ชุด
ครบกำ�หนดในปี 2567, 2569 และ 2574 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% โดยบริษัทฯ
นำ�เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำ�ระคืนหนี้เดิม
เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 บีทเี อสซี ออกขาย Green Bond จำ�นวนไม่เกิน 10,200 ล้านบาท
โดย Green Bond นี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ครบกำ�หนดไถ่ถอนในปี 2566, 2568, 2570 และ
2573 ตามลำ�ดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.06% เพื่อใช้ชำ�ระหนี้เดิมจากการลงทุน
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บีทีเอส กรุ๊ป ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะ
ยาว (SLB) แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 11,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ แนวโน้ม negative ประเมินโดย TRIS) โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำ�นง
ในการลงทุนเป็นจำ�นวนมากกว่า 1.67 เท่าของมูลค่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 8,000 ล้านบาท
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงตัดสินใจออกหุน้ กูส้ �ำ รองเพือ่ เสนอขายเพิม่ เติมอีกจำ�นวน 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ครบกำ�หนดในปี 2568, 2570, 2572 และ 2575
มีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ 3.99% โดยบริษทั ฯ นำ�เงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กู้ SLB ไปชำ�ระหนีเ้ ดิม
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

บริษัทให้ความสำ�คัญกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยหน้าที่ของฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์คือการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้น
และผู้ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำ�อธิบาย
และการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน (MD&A) วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Newsletter)
รายไตรมาส รวมทั้งเอกสารนำ�เสนอของบริษัทฯ (Presentation) โดยได้มีการนำ�เสนอ
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งทางอีเมล และ
สือ่ Social Media โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รายงานผลการดำ�เนินงานตรงแก่ผอู้ �ำ นวยการใหญ่
สายการลงทุน และปฏิบัติงานร่วมกับทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัท รวมถึงฝ่ายการเงินและ
คณะผูบ้ ริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยงั มีแผนการดำ�เนินงาน
ระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมี ก ารจั ด เตรี ย มและนำ � เสนอข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
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บริหารหรือคณะกรรมการบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง และยังมีการจัดทำ�ดัชนีชวี้ ดั ผลการดำ�เนินงาน
ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
จุดมุง่ หมายของบริษทั ฯ โดยดัชนีชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงานจะเกีย่ วเนือ่ งกับพัฒนาการทีเ่ ห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น จำ�นวนครั้งของการประชุม จำ�นวนครั้งของกิจกรรม Roadshow
ที่เข้าร่วม และปริมาณคนเข้าออกและเยี่ยมชม (Website traffic) และคุณภาพและการทัน
ต่ อ เวลาในการให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ลงทุ น และผู้ ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาจากเวลา
ในการส่ ง ข้ อ มู ล และตอบคำ � ถามแก่ นั ก ลงทุ น และผู้ ถื อ หุ้ น รวมถึ ง จากการรวบรวมผล
จากแบบสอบถามต่างๆ

สื่อสารและกิจกรรมในทุกๆ ด้านมากขึ้น เช่น บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะร่วมกิจกรรม
SET Opportunity Day อย่างน้อย 2 ครั้ง และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจ
จะลงทุ น ในบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง นั ก วิ เ คราะห์ จ ากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในปี 2564/65 บริษัทฯได้พบบริษัทจัดการกองทุน (buy-side) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งหมด 159 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการพบบริษัทจัดการกองทุนในประเทศ 58 ครั้ง
และบริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศทั้งหมด 101 ครั้ง ในการประชุมเหล่านี้เป็นการ
ประชุมเฉพาะแก่บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน (one-on-one meeting)
มีทั้งหมด 16 ครั้ง (เทียบกับ 29 ครั้ง ในปี 2563/64) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง คิดเป็น 100% (เทียบกับ 100% ในปี 2563/64) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในงาน Conferences/ Non-deal roadshows ทั้งหมด 10 ครั้ง
(เทียบกับ 11 ครั้งในปี 2563/64)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารหลักกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์
ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก
เนือ้ หาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ลา่ สุด สิง่ ตีพมิ พ์ให้ดาวน์โหลด ประกอบด้วย
รายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) งบการเงิน MD&A
Presentations ปฏิทินหลักทรัพย์ IR Newsletter และวีดีโอ Webcast จากการประชุม
นักวิเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลจำ�นวนผู้โดยสายรถไฟฟ้า
บีทเี อสบนเว็บไซต์ และจัดให้มบี ริการส่งอีเมลอัตโนมัตเิ มือ่ มีขา่ วสารหรือการเพิม่ เติมข้อมูล
ในเว็บไซต์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความจำ�นงไว้ โดยในปี 2564/65 มีจำ�นวนผู้เข้ามา
เยี่ยมชมเว็บไซต์รายใหม่ จำ�นวน 167,047 ราย ลดลง 8.6% จากปีก่อน นอกเหนือจาก
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร บริษัทฯ ยังได้เปิดตัว Line Official, LinkedIn
account และ Twitter account เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข่าวสารและอัปเดต
ข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจในบริษัทฯ
ให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทันต่อสถานการณ์

ตารางสรุุปกิิจกรรมของฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ มีีดัังนี้้�
กิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

จำ�นวนครั้งที่พบบริษัทจัดการกองทุนทั้งในและต่าง
ประเทศ
จำ�นวนครั้งที่พบบริษัทหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
จำ�นวนครั้งของการประชุมแก่บริษัทหลักทรัพย์และบริษัท
จัดการกองทุน (one-on-one meeting)
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมงาน roadshows/conferences
จำ�นวนครั้งการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำ�
ไตรมาสแก่นักวิเคราะห์
และกิจกรรม SET Opportunity Day

2564/65 (ครั้ง)

2563/64 (ครั้ง)
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บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำ�ไตรมาสแก่นักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
โดยได้ จั ด ขึ้ น ภายใน 3 วั น ทำ � การหลั ง จากประกาศงบการเงิ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล เอกสารและ
วิดีโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำ�ไตรมาส
สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 24
ชั่วโมงหลังจากการประชุม สำ�หรับปี 2565/66 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มการติดต่อ

ในปี 2564/65 นี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดงานประชุม ชี้แจงผลประกอบการประจำ�ไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 ครั้ง
(เทียบกับ 4 ครั้งในปี 2563/64) และบริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day
ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 2 ครั้ง เพื่อเข้าถึงนักลงทุนราย
ย่อยมากขึ้น

เนือ่ งจากนักลงทุนสัมพันธ์มหี น้าทีห่ ลักในการติดต่อสือ่ สารและประชาสัมพันธ์กบั ฝ่ายต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทให้แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ให้ มี จ รรยาบรรณ
ของนักลงทุนสัมพันธ์ขนึ้ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงาน
ของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ตั้ ง อยู่ บ นหลั ก จริ ย ธรรมและเป็ น ไปตามหลั ก การ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเน้ น ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายเป็นสำ�คัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดทำ�บทวิเคราะห์บริษัทฯ
จำ�นวนทั้งหมด 17 บริษัท (ลดลงเมื่อเทียบกับ 19 บริษัท ในปี 2563/64) โดยเป็นการ
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ในจำ�นวน 17 บริษัท ได้แก่

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.1 ภาพรวมตลาดทุุนและกิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

ทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ให้ มี จ รรยาบรรณ
ของนักลงทุนสัมพันธ์ขนึ้ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงาน
ของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ตั้ ง อยู่ บ นหลั ก จริ ย ธรรมและเป็ น ไปตามหลั ก การ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเน้ น ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายเป็นสำ�คัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดทำ�บทวิเคราะห์บริษัทฯ
จำ�นวนทั้งหมด 17 บริษัท (ลดลงเมื่อเทียบกับ 19 บริษัท ในปี 2563/64) โดยเป็นการ
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ในจำ�นวน 17 บริษัท ได้แก่
1) บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำ�กัด 2) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) 3) บริษัท
หลักทรัพย์ธนชาต จำ�กัด (มหาชน) 4) บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จำ�กัด 5) บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง
จำ�กัด (มหาชน) 6) บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด 7) บริษทั หลักทรัพย์
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด 8) บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด
9) บริษทั หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำ�กัด 10) บริษทั หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
11) บริษทั หลักทรัพย์เคที ซีมโิ ก้ จำ�กัด 12) บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) 13) บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 14) บริษทั หลักทรัพย์
ฟิแนนเซียไซรัส จำ�กัด (มหาชน) 15) บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด 16) บริษทั หลักทรัพย์
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด และ 17) บริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน)
คำำ�แนะนำำ�ของนัักวิิเคราะห์์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ
สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล
เว็บไซต์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์

13

11

ขาย/ ต่ำ�กว่าที่คาดการณ์
ถือ/ เป็นกลาง
ปี 2563/64

ติิดต่่อฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

เบอร์โทรศัพท์
2

2

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์อยู่ที่ 12.13 บาทต่อหุ้น
โดยคำ�นวนมาจากบริษัทหลักทรัพย์ 15 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จำ�กัด บริษทั หลักทรัพย์ 2) กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) 3) บริษทั หลักทรัพย์ซจี เี อส-ซี
ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด 4) บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน) 5) บริษทั หลักทรัพย์
เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) 6) บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำ�กัด 7) บริษัทหลักทรัพย์ เคที
บีเอสที จำ�กัด (มหาชน) 8) บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด 9) บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส
จำ�กัด 10) บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด 11) บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 12) บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
13) บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด 14) บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
และ 15) บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำ�กัด (มหาชน) ทั้งนี้ในจำ�นวน 15 บริษัทหลักทรัพย์
มีบริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัทฯ ว่าควรซื้อ/ หรือดีกว่าที่คาดการณ์จำ�นวน 13
บริษัท และควรถือ/ หรือเป็นกลางจำ�นวน 2 บริษัท

ปี 2564/65

ซื้อ/ ดีกว่าที่คาดการณ์

ดาเนียล รอสส์ (ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการลงทุน/
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)
สิณัฏฐา เกี่ยวข้อง
วิมพ์วิภา นันทวัฒน์ศิริ
กฤษฎา หุริน
+66 (0) 2273 8611-14 # 1539, 1547
+66 (0) 2273 8623,
ir@btsgroup.co.th
http://www.btsgroup.co.th
BTS
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
SET Contact Center: +66 (0) 2009 9999
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
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4.2

กลุ่่�มบริิษััทบีีทีีเอสกัับความยั่่�งยืืน

นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

ความยั่ ง ยื น เป็ น ปรั ช ญาที่ ห ยั่ ง รากลึ ก ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบี ที เ อส กรุ๊ ป เสมอมา
โดยเป็นแนวคิดทีส่ นับสนุนการขยายผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างมูลค่าให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เราใช้ปรัชญาความยัง่ ยืนเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงานประจำ�วัน และปรัชญานีเ้ องช่วยให้
เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม 3M: MOVE, MIX และ
MATCH การบูรณาการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การกำ�กับดูแล และสังคม
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ MOVE, MIX และ MATCH ทำ�ให้บีทีเอส กรุ๊ป และบริษัทย่อย
รวมเป็นหนึ่งเดียวในการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
นโยบายและความมุ่่�งมั่่�น

ในปี 2564/65 บริษัทฯ มีการกำ�หนดและประกาศนโยบาย และความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน
เพิ่มเติม ได้แก่
(1) ถ้อยแถลงการณ์ว่าด้วยความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย (Diversity
& Inclusion or D&I) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมเป็นหนึ่งและยอมรับ
ในพนักงานที่มีความหลากหลาย
(2) ความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ แ ละการฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ ผ่ า นการลดความเสี่ ย ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้มาตรการทีเ่ หมาะสม
เพื่อปกป้องโลกของเรา
(3) นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทาง
ช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ โทรศั พ ท์ อี เ มล ศู น ย์ ข้ อ มู ล บริ ก ารข้ อ มู ล ลู ก ค้ า (call centre)
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแถลงข่าว ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางหรือสถานที่อื่นๆ ของ
บริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ป ยังได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายของบริษัทฯ เพื่อตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ภายในและภายนอกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยได้ปรับปรุงนโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และนโยบายการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนได้ที่
https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/sustainability-policy
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่
https://www.btsgroup.co.th/th/privacy-statement
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับขอบเขตการรายงานและการประเมินประเด็นสำ�คัญได้ที่
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2564/65 ของบริษัทฯ บทที่ 1.4 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และ
การประเมินประเด็นที่สำ�คัญ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.2 กลุ่่�มบริิษััทบีีทีีเอสกัับความยั่่�งยืืน

การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

สวนของผูถือหุน จํานวน 86,128 ลานบาท
สินทรัพยรวม จํานวน 255,867 ลานบาท
หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มูลคา 21,600 ลานบาท
หุนกูสงเสร�มความยั่งยืน มูลคา 11,000 ลานบาท

ทุนการผลิต :

• โครงขายรถไฟฟาปจจุบัน รวมระยะทาง 70 กม.
ครอบคลุม 3 จังหวัด
• โครงขายขนสงอื่นๆ (BRT, ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง,
สนามบินนานาชาติอูตะเภา)
• ระบบฐานขอมูลที่ชาญฉลาด (Smart Data)

ทรัพยากรธรรมชาติ :

•
•
•
•

ปร�มาณการใชนํ้าทั้งหมด 208,800 ลูกบาศกเมตร
ปร�มาณการใชไฟฟาทั้งหมด 145,720 เมกะวัตต-ชม.
ที่ดิน
ความหลากหลายทางช�วภาพและระบบนิเวศรอบพื้นที่
ปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ
• การลงทุนดานสิ่งแวดลอม จํานวน 0.71 ลานบาท
ทุนทางการเงิน :

• จํานวนเที่ยวการเดินทางมากกวา 800,000
คนตอวัน (กอนโคว�ด-19)
• พื้นที่โฆษณาที่ครอบคลุม
• บัตรแรบบิทในระบบ จํานวนมากกวา 14 ลานใบ
และผูใชบร�การแรบบิทไลนเพย จํานวนมากกวา
8.8 ลานราย
• สงพัสดุมากกวา 1.2 ลานช�้นตอวัน
• ใหการสนับสนุนเช�งกลยุทธและประสานกําลังกับกลุม แรบบิท
และพันธมิตรทางธุรกิจ

ทุน/ปจจัยนําเขา
Door-to-Door

การพัฒนาและใหบร�การ
เคร�อขายระบบคมนาคม
หลายรูปแบบ

ผลผลิตในทางบวก :

การใหบร�การ
สื่อโฆษณา
การชําระเง�นและ
การจัดจําหนาย
ฐานขอมูล Big Data
มารเก็ตติ้ง โซลูชั่นส

• การปลอยกาซเร�อนกระจกจากการใชพลังงานไมหมุนเว�ยน
• ขยะและของเสีย (waste by products) และการกําจัดของเสีย

พันธมิตรทางธุรกิจ

ทุน/ปจจัยนําเขา
ทรัพยากรมนุษยและองคความรู :

พนักงานรวม จํานวน 5,357 คน โดยมีการฝกอบรมในทุกระดับขององคกร
คาใชจายพนักงาน 2,572 ลานบาท
นโยบาย กรอบงาน และกระบวนการภายในที่เขมแข็ง
ฐานขอมูลการดําเนินงาน
ความเช�่ยวชาญดานว�ศวกรรมโยธาโครงสรางพื้นฐาน

ตนทุนทางสังคมและความสัมพันธ :

•
•
•
•

ทรัพยากรมนุษยและองคความรู :

การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน 65 ลานบาท
การมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอกับผูมีสวนไดเสีย
กิจกรรม CSR กับชุมชน
ความสัมพันธในการทํางานกับคูคาอยางใกลช�ด

ทุนการผลิต :

• โครงสรางพื้นฐานที่เช�่อถือไดและปลอดภัย
ทําใหบร�ษัทกลายเปนผูนําดานระบบ
ขนสงมวลชนของไทย
• การขยายเคร�อขายเพื่อครอบคลุมพื้นที่เพิ่มข�้น
ทรัพยากรธรรมชาติ :

วิสัยทัศน :

การใหบร�การแกชุมชนดวยโซลูชั่นสที่ยั่งยืน
และมีเอกลักษณเฉพาะตัว เพื่อสงเสร�มและ
ยกระดับคุณภาพช�ว�ตของประชาชน

พันธกิจ :

เรามุงมั่นในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ที่ครอบคลุมและแพลตฟอรมที่หลากหลาย
รวมทั้งสรางสรรคการใหบร�การที่มีคุณภาพ
ตอชุมชนของเราดวยแนวทางที่ยั่งยืน

• ลดการปลอยมลพิษ ของเสีย
ปร�มาณการใชพลังงานตอหนวย และคารบอนฟุตพร�้นท
ของบร�ษัท
• ผลตอบแทนจากการลงทุนดานสิ่งแวดลอม
โดยลดตนทุนไปได จํานวน 220,000 บาท
ตนทุนทางสังคมและความสัมพันธ :

• ความพึงพอใจของผูโดยสารที่ 86%
• การมีสวนรวมเช�งรุกและรวมมือกับคูคาและชุมชน
• การสรางโครงสรางพื้นฐานที่เทาเทียมกันและ
เขาถึงสําหรับผูโดยสาร

• การเติบโตของบร�ษัท
• ความยืดหยุนตอความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคต
• การดําเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ
• รักษาความอยูดีมีสุขของพนักงาน
ในระยะยาวในสภาพแวดลอมของการทํางาน
ที่สนับสนุนการเติบโต
• ผูนําดานความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
ดานขนสงของประเทศไทย

หนวยงานภาครัฐ :

• การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
• การยอมรับในดัชนีความยั่งยืนระดับประเทศ
และระดับสากล
• การวางแผนและการจัดการแบบบูรณาการ
• พนักงานที่มีทักษะและความรู
• สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย
• การเติบโตในอาช�พพนักงาน
• อัตราความผูกพันของพนักงานที่มี
ตอองคกร ที่ 80%
ผลลัพธ

ผลผลิตที่ไมพึงประสงค :

พันธมิตรเช�งกลยุทธ
โดยการใชเคร�อขาย MOVE
และเคร�อขาย MIX

•
•
•
•
•

• รายไดรวม จํานวน 31,195 ลานบาท
• กําไรสุทธ� จํานวน 3,826 ลานบาท
• ผลตอบแทนผูถือหุน

คุณคาที่เกิดขึ้นตอกลุมบริษัท

•
•
•
•

• รับรองความโปรงใสของขอมูล
• รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
ชุมชน :

• ความเปนอยูที่ดีข�้นของชุมชน
• การมีสวนรวมและการเสร�มพลัง
ของชุมชนที่เพิ่มข�้น
กลุมผูลงทุน (ผูถือหุน นักลงทุน
นักวิเคราะห เจาหนี้ สถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ คูคาทางธุรกิจ) :

คุณคาที่เกิดขึ้นตอผูมีสวนไดเสีย

ทุนทางการเงิน :

• การดําเนินงานที่ผานการรับรอง นําไปสู
ความไววางใจในการลงทุนและผลตอบแทน
ระยะยาว
• รับรองความโปรงใสของขอมูล
• ไดรับทราบขอมูลสําคัญหร�อขาวสารตางๆ
ที่เกี่ยวของ
ลูกคา :

• มั่นใจในความนาเช�่อถือ (reliability)
ความปลอดภัยและความนาเช�่อถือ
(trustworthiness)
• ผลผลิตทางเศรษฐกิจที่มากข�้น
จากเวลาเดินทางที่ลดลง
• ไดรับขอมูลสําคัญหร�อ
ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
คูคาและผูรับเหมา :

• ความเขาใจในความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
• การทํางานในสภาวะที่ปลอดภัย
ภาคประชาสังคม / สื่อ / หนวยงานวิชาการ :

• การยอมรับในความมุงมั่นของบร�ษัท
ในดานความยั่งยืน
• การรับและเขาถึงขอมูลสําคัญหร�อ
ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของของบร�ษัทฯ
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การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

บีทเี อส กรุป๊ ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างสมดุลของประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ การรักษาความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร การเข้าถึง การสร้างการมีสว่ นร่วม การเคารพซึง่ สิทธิ รวมถึงการทำ�ความเข้าใจ
ประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ตลอดจนการดำ�เนินงานเพื่อตอบสนอง
ประเด็นการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและความโปร่งใส โดยบริษัทฯ
ได้มกี ารกำ�หนด ระบุ และวิเคราะห์ ผูม้ สี ว่ นได้เสียออกเป็น 7 ประเภท ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในรูปแบบ
บุคคลและรูปแบบการจัดตัง้ อืน่ ๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางต่างๆ เพือ่ ให้ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่าย
ได้มากยิง่ ขึน้ จากนัน้ จึงนำ�ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการดำ�เนินงานต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้นำ�มาตรฐาน AA 1000 Stakeholders Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการออกแบบ
กระบวนการเพื่อระบุความต้องการและข้อกังวลผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้ในรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2564/65 ของบริษัทฯ บทที่ 2.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติสิ่่
ิ �งแวดล้้อม

นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ในปี 2564/65 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยนโยบายการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมทีป่ ระกาศในปี 2563/64 นัน้ ได้ก�ำ หนดแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั
ให้มีการคำ�นึงถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นกรอบในการกำ�หนดแนวทาง
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั งิ านของพนักงาน คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา รวมทัง้ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โดยนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงแล้ว ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
• ดำ � เนิ น งานและให้ บ ริ ก ารภายใต้ ก รอบการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อบังคับและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
• ดำ � เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะที่ ล ดผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจรธุรกิจ
• มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการก่อให้เกิดขยะ ลดการปล่อยมลพิษ
ลดการปล่อยน้ำ�เสียและลดการปล่อยคาร์บอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ในการเลือกและจัดหาผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าและบริการภายนอก รวมถึงพันธมิตรทาง
ธุรกิจและการกระจายสินค้าและการขนส่งมีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
• พิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมตลอดการตรวจสอบสถานะบริษัทก่อนทำ�ธุรกรรม
รวมถึงการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ และหลังการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ
• กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• ตรวจสอบว่ า มี ก ารกำ � หนดความคาดหวั ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รและมี ก าร
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานของเราและกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในและภายนอก ผ่านการฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ รวมถึงสำ�รวจนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
• กำ�หนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับว่านโยบาย
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การปฏิ บั ติ ติ ด ตาม และรายงานอย่ า งสม่ำ �เสมอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายโดยรวมและการตัดสินใจ
เพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่
https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/bts-environmental-management

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูล ตรวจวัด รายงานผลการดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยบุคคลที่สาม ตามแนวทาง Measurement,
Reporting and Verification (MRV) โดยการเก็บข้อมูลและการตรวจวัดเป็นไปตาม
the Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard
ครอบคลุมถึงตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงมีการกำ�หนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลเชิงปริมาณของปีฐานที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG emission: scope 1)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Direct GHG emission: scope 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Indirect GHG emission: scope 3)
การใช้พลังงานขององค์กร (Energy consumption)
การใช้น้ำ� (Water consumption)
การจัดการขยะและของเสีย (Waste management)
ข้อมูลประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน (Energy efficiency)

ในปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยบุ ค คลที่ ส าม
ในส่วนของระบบจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั (Environmental Management System)
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001: 2015 ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) หรือบีทีเอสซี
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการการเดินทางรูปแบบ door-to-door solutions เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสาร โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาสภาพความเป็นอยู่
ของผู้คน รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDG) ข้อที่ 13 ว่าด้วย
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเห็นได้ว่าธุรกิจการขนส่งมวลชนทางราง
ภายใต้ธุรกิจ MOVE มีการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเมื่อเทียบกับการคมนาคม
ขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เพราะรถไฟฟ้าของเราพึ่งพาไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก ดังนั้น
เราจึงให้ความสำ�คัญกับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและช่วยบรรเทาวิกฤติด้านสภาพภูมิอากาศของโลก อนึ่ง แม้ว่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจะมากขึ้นเมื่อเรามีการขยายเครือข่ายการขนส่งมวลชนทางราง แต่ในภาพรวม
การขนส่ ง มวลชนทางรางเป็ น หนึ่ ง ในรู ป แบบการขนส่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมเพราะปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ�
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวทางที่ยั่งยืน เราตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ ปีนี้เราจึงเร่งผลักดันกลยุทธ์ด้านการ
รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศให้ อ อกมาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด

4.2 กลุ่่�มบริิษััทบีีทีีเอสกัับความยั่่�งยืืน

โดยบริษัทฯ มีการกำ�หนดและประกาศกลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ (Climate strategy) โดยมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อความ
สามารถในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของบริษทั ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดผลกระทบ
รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นการ
กำ � หนดแนวทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปรั บ ปรุ ง ปรั บ เปลี่ ย น และพั ฒ นาการดำ �เนิ น
กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate-related risks) และสร้างโอกาสทาง
กายภาพ (Physical opportunities) และโอกาสจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�
(Transitional opportunities) ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ องค์ ก รและชุ ม ชนที่ เ รา
ให้บริการ และด้วยกลยุทธ์ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศในระยะยาว
ของเรา นั่ นก็ คื อ การคงสถานะการเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
เป็ น ศู น ย์ โดยมี ก ารจั ด หาพลั ง งานจากแหล่ ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นอย่ า งน้ อ ย 10.0%
ของการดำ�เนินงานของเรา ในปี 2564/65 บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จในการคงสถานะ
ดังกล่าว ด้วยการเข้าร่วมโครงการชดเชยคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งได้จัดหาไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน 10.0% ผ่านการจัดหาและลงทุนในใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) จากบริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2564/65 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction
Programme: T-VER) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก. นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับ อบก. และผู้ประกอบการด้านขนส่ง
มวลชนรายอื่นๆ ในการร่วมพัฒนาระเบียบวิธีเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจาก “การเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Mass Rapid Transit: MRT)” ภายใต้
โครงการ T-VER ของอบก. จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำ�ลังอยู่ระหว่างการ
หารือเพิม่ เติมกับสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และผูป้ ระกอบการ
ด้านขนส่งมวลชนที่สำ�คัญรายอื่น เพื่อขยายขอบเขตของระเบียบวิธีในปัจจุบันให้ครอบคลุม
และเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขยายเครือข่ายของระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยโดยรวม
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเดินทางในรูปแบบที่ยั่งยืน (Sustainable mobility)
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมในรายงาน
ความยั่งยืนประจำ�ปี 2564/65 ของบริษัทฯ บทที่ 3 บีทีเอส กรุ๊ป เพื่อความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม
การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิเศรษฐกิิจ

กลยุุทธ์์ระยะยาวด้้านการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
ผ่่านแนวปฏิิบััติิด้้านการเงิินที่่�ยั่่�งยืืนของบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

บีทีเอส กรุ๊ป ให้ความสำ�คัญยิ่งกับการใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำ�
ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เราให้บริการ บีทีเอส กรุ๊ป คาดว่า
ต้นทุนของเงินทุนจะยังคงแบ่งเป็น 2 ประเภทต่อไปในอนาคต โดยโครงการและบริษัท
ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะมีต้นทุนการเงินที่ต่ำ�กว่าเมื่อเทียบกับโครงการหรือบริษัท
ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างไม่ยั่งยืน ความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการให้เติบโต
อย่างยัง่ ยืน รวมถึงได้รบั การรับรองและมีความน่าเชือ่ ถือนัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้
รวมไปถึงนักลงทุนที่สามารถมีส่วนร่วมในการลงทุนในตลาดทุนตราสารหนี้ของบริษัทฯ ได้
โดยในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ และบี ที เ อสซี ออกหุ้ น กู้ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green Bonds) และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds หรือ SLB)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอีียดของหุ้้�นกู้้�เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ณ สิ้ น เดื อ นมี น าคม 2565 กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ อ อกหุ้ น กู้ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง ออกโดย
บีทีเอส กรุ๊ป และบีทีเอสซี รวมทั้งสิ้น 14 รุ่น บีทีเอส กรุ๊ป ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 2 ครั้ง รวม 10 รุ่น จำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท
โดยออกหุ้นกู้ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 รวม 5 รุ่น จำ�นวน 13,000 ล้านบาท
และครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 5 รุ่น จำ�นวน 8,600 ล้านบาท และในเดือน
พฤศจิกายน 2564 บีทีเอสซี ได้ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม 4 รุ่น จำ�นวน
รวมทั้งสิ้น 10,200 ล้านบาท โดย Climate Bonds Initiative ได้รับรองหุ้นกู้ว่าเป็นไปตาม
Climate Bond Standard ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศและไม่แสวงหากำ�ไรที่ช่วย
ขับเคลื่อนเงินทุนขนาดใหญ่ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หุ้นกู้
ของบริษัทที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2562 ถือเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรก
ในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุดแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ปีี 2565 (ข้้อมููล ณ 31 มีีนาคม 2565)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ทำ � กรอบหุ้ น กู้ เ พื่ อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Framework) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เงินที่ได้
จากการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ไปใช้เพื่อ
ลงทุน และ/หรือ ชำ�ระคืนหนี้คงค้าง ในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนส่งที่สะอาด
(Clean Transport)
กรอบหุ้้�นกู้้�เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

กรอบหุ้ น กู้ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ความคิ ด เห็ น (Second Party
Opinion) จาก Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำ� ด้าน ESG และ Corporate
Governance โดยได้ให้ความเห็นว่ากรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีความน่าเชื่อถือ
มีความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐาน International Capital
Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) และ ASEAN Green Bond
Standards (ASEAN GBS)

รางวััล Transport Deal of the Year
(ประเทศไทย)
หุ้้�นกู้้�เพื่่�ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ
ชุุดที่่� 2 จำำ�นวน 8,600 ล้้านบาท
ได้้รัับรางวััล Transport Deal of
the Year (ประเทศไทย) จาก The Asset
Triple A Infrastructure Awards 2564

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(24 พ.ค. 62)

วันครบกำ�หนด
อายุ

สัญลักษณ์ตราสารหนี้

ISIN

ผู้ออกตราสาร

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

จำ�นวน
(ล้านบาท)

อายุ 2 ปี
อายุ 3 ปี
อายุ 5 ปี
อายุ 7 ปี
อายุ 10 ปี

24 พ.ค.64
24 พ.ค.65
24 พ.ค.67
24 พ.ค.69
24 พ.ค.72

BTSG215A
BTSG225A
BTSG245A
BTSG265A
BTSG295A

TH0221031501
TH0221032509
TH0221034505
TH0221036500
TH0221039504

BTSG
BTSG
BTSG
BTSG
BTSG

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.51%
2.63%
3.15%
3.57%
3.86%
รวม

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

13,000

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(6 พ.ย. 63)

วันครบกำ�หนด
อายุ

สัญลักษณ์ตราสารหนี้

ISIN

ผู้ออกตราสาร

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

จำ�นวน
(ล้านบาท)

อายุ 2 ปี
อายุ 3 ปี
อายุ 5 ปี
อายุ 7 ปี
อายุ 10 ปี

6 พ.ย. 65
6 พ.ย. 66
6 พ.ย. 68
6 พ.ย. 70
6 พ.ย. 73

BTSG22NA
BTSG23NA
BTSG25NA
BTSG27NA
BTSG30NA

TH0221032B04
TH0221033B03
TH0221035B01
TH0221037B09
TH022103AB03

BTSG
BTSG
BTSG
BTSG
BTSG

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.10%
2.44%
2.86%
3.11%
3.41%

500
4,000
1,500
2,000
600

รวม

8,600

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (8 พ.ย. 64)

วันครบกำ�หนด
อายุ

สัญลักษณ์ตราสารหนี้

ISIN

ผู้ออกตราสาร

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

จำ�นวน
(ล้านบาท)

อายุ 3 ปี
อายุ 5 ปี
อายุ 7 ปี
อายุ 10 ปี

8 พ.ย. 67
8 พ.ย. 69
8 พ.ย. 71
8 พ.ย. 74

BTSC24NA
BTSC26NB
BTSC28NA
BTSC31NA

TH1017034B03
TH1017A36B00
TH1017038B09
TH101703BB08

BTSC
BTSC
BTSC
BTSC

บาท
บาท
บาท
บาท

2.00%
2.70%
3.12%
3.66%

2,000
1,500
2,500
4,200

รวม

10,200

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวสามารถศึกษาได้ที่ https://www.btsgroup.co.th/en/investor-relations/shareholder-information/debentures-information
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โครงการที่ลงทุนจากการระดมทุนของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำ�เงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้สำ�หรับลงทุนและ/หรือชำ�ระคืนหนี้คงค้างในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนส่งที่สะอาด โดยมี
รายละเอียดดังตารางด้านล่าง
ชื่อโครงการ

ผู้ออก
ตราสาร

ประเภท

จำ�นวนเงินลงทุน
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงินลงทุนตั้งแต่
เริ่มโครงการถึงมีนาคม 2565
(ล้านบาท)

จำ�นวนเงินลงทุนจากหุ้นกู้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน/ชำ�ระคืนหนี้
คงค้างจากการลงทุน

ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู

BTSG

ระบบการขนส่งที่สะอาด

49,400

41,600

10,800

ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง

BTSG

ระบบการขนส่งที่สะอาด

46,700

42,450

10,800

ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้

BTSG
BTSG

ระบบการขนส่งที่สะอาด
ระบบการขนส่งที่สะอาด

12,100
9,500

11,900
9,500

5,100
5,100

ลงทุน 18% /
ชำ�ระคืนหนี้คงค้าง 82%
ลงทุน 17% /
ชำ�ระคืนหนี้คงค้าง 83%
ชำ�ระคืนหนี้คงค้าง 100%
ชำ�ระคืนหนี้คงค้าง 100%

117,700

105,450

31,800

รวมทั้งสิ้น

การจัดสรรเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีที่ออกหุ้นกู้
เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

2562

2563

2564
รวม

สัญลักษณ์
ตราสารหนี้

มูลค่า
(ล้านบาท)

BTSG215A
BTSG225A
BTSG245A
BTSG265A
BTSG295A
BTSG22NA
BTSG23NA
BTSG25NA
BTSG27NA
BTSG30NA
BTSC24NA
BTSC26NB
BTSC28NA
BTSC31NA

1,000
1,300
3,000
2,700
5,000
500
4,000
1,500
2,000
600
2,000
1,500
2,500
4,200
31,800

จำ�นวนเงินที่ถูกจัดสรรในแต่ละโครงการ (ล้านบาท)

จำ�นวนเงินที่ใช้
เพื่อลงทุน (%)

จำ�นวนเงิน
ทีใ่ ช้เพือ
่ ชำ�ระคืน
หนี้คงค้าง (%)

ช่วงระยะเวลาการลงทุน
ย้อนหลัง (Look-back
period for refinance)

สายสีเหลือง

6,500

6,500

13,000

100%

-

100%

0.8 ปี

4,300

4,300

8,600

100%

44%

56%

1.8 ปี

100%

-

100%

2.5 ปี

10,800

สายสีเขียวใต้

จำ�นวนเงินที่
จัดสรรแล้ว
(%)

สายสีชมพู

10,800

สายสีเขียวเหนือ

จำ�นวนเงินที่
จัดสรรแล้ว
(ล้านบาท)

5,100

5,100

10,200

5,100

5,100

31,800

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65
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ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บีทีเอสซี ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 รุ่น จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 10,200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมทุนในโครงการที่ลงทุน
จากการระดมทุนของหุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สิง่ แวดล้อม ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ซึง่ ได้เปิดให้บริการทัง้ สายเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 บริษทั ฯ ได้รบั รายงาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ลงทุนจากการระดมทุนของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรายงานจัดทำ�โดย Sustainalytics ซึ่งรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ลงทุนจากการระดมทุนของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ

ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
รวม

มูลค่าของโครงการ (ล้านบาท)

จำ�นวนเงินที่ถูกจัดสรร
(ล้านบาท)

ผู้โดยสาร-กิโลเมตร

ก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยง
ได้จากทั้งโครงการ
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้
จากการระดมทุน
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

58,800
24,500
83,300

5,100
5,100
10,200

205,759,522
165,460,439
371,219,961

5,797
3,977
9,774

503
828
1,331

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งหลังจากที่การก่อสร้างเสร็จสิ้นและมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทจะจัดทำ�รายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองต่อไป
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
เส้นทาง

จำ�นวนเงินลงทุนทั้งโครงการ

จำ�นวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู
แคราย - มีนบุรี
49,400 ล้านบาท
10,800 ล้านบาท

ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจำ�นวน 30 สถานี
โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ระหว่างศูนย์ราชการนนทบุรีและแยกแครายบนถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถ
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่สถานีหลักสี่
เชือ่ มต่อกับสายสีชมพูและสายสีเขียวเข้มทีส่ ถานีวดั พระศรีมหาธาตุ และสถานีสดุ ท้ายอยูท่ แี่ ยกรามคำ�แหง-ร่มเกล้า
ซึ่งสถานีนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้

ชื่อโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง
ลาดพร้าว - สำ�โรง
46,700 ล้านบาท
10,800 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

เส้นทาง

จำ�นวนเงินลงทุนทั้งโครงการ

จำ�นวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงการ

ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร มีสถานีจำ�นวน 23 สถานี
โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว (รถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินระยะแรก) ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อ
กั บ รถไฟฟ้ า สายสี เ ทาได้ ที่ แ ยกเจริ ญ ราษฎร์ เชื่ อ มต่ อ กั บ รถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม ที่ แ ยกลำ � สาลี และเชื่ อ มต่ อ กั บ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนกระทั่งถึงแยกศรีเทพา
และสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำ�โรง สิ้นสุดที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
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ชื่อโครงการ
เส้นทาง
จำ�นวนเงินลงทุนทั้งโครงการ

จำ�นวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
12,100 ล้านบาท
5,100 ล้านบาท

ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือมีระยะทางทัง้ สิน้ 18.20 กิโลเมตร เริม่ ต้นจากสถานีหมอชิตไปยังสถานีคคู ต รวมทัง้ สิน้
16 สถานี ได้แก่ สถานีห้าแยกลาดพร้าว (จุดเชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน) สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน
สถานีเสนานิคม สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีกรมป่าไม้ สถานีบางบัว สถานีกรมทหารราบที่ 11
สถานีวดั พระศรีมหาธาตุ (จุดเชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู) สถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีสะพานใหม่
สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต

ชื่อโครงการ

ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
แบริ่ง - สมุทรปราการ
9,500 ล้านบาท
5,100 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

เส้นทาง
จำ�นวนเงินลงทุนทั้งโครงการ

จำ�นวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงการ

ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ส่ ว นต่ อ ขยายสายสี เ ขี ย วใต้ มี ร ะยะทางทั้ ง สิ้ น 12.58 กิ โ ลเมตร เริ่ ม ต้ น จากสถานี สำ � โรงไปยั ง สถานี เ คหะ
สมุทรปราการ รวมทัง้ สิน้ 9 สถานี ได้แก่ สถานีส�ำ โรง (จุดเชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง) สถานีปูเ่ จ้าสมิงพราย
สถานีเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีสมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด
และสถานีเคหะฯ

หุ้้�นกู้้�ส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์ คือ “การให้บริการแก่ชุมชนด้วยโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืนและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” บริษัทฯ
จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ขยายการเติบโตในธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้ อ ตกลงปารี ส
บริษัทฯ ได้ติดตามผลกระทบจากการดําเนินงานต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน

กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับความเห็น
รั บ รองเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น ตามมาตรฐานจากผู้ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
DNV Business Assurance Australia Pty Ltd. (DNV) โดย DNV ได้ให้ความเห็นว่า
กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked
Finance Framework) ของบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดโดย DNV และมี

ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้แก่ มาตรฐาน SustainabilityLinked Bond Principles (SLBP) ที่จัดออกโดย International Capital Market
Association (ICMA) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 และมาตรฐาน Sustainability-Linked
Loan Principles (SLLP) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่จัดออกโดย Loan Market
Association (LMA) โดย DNV ยังได้ให้ความเห็นถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs)
ของบริษัทฯ ว่ามีความสำ�คัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจของบริษัทฯ และแสดง
ถึงความมุ่งมั่นและมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2565 บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกหุ้ น กู้ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
Long-Term Climate Strategy นั่นคือ การเป็นบริษัทที่เป็น Carbon Neutral หรือเป็น
บริษัทที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ และมีการกำ�หนดสัดส่วนการใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 10% ของการดำ�เนินงานของเรา โดยบริษัทฯ
ได้กำ�หนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (KPIs) รวมถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ดังนี้

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.2 กลุ่่�มบริิษััทบีีทีีเอสกัับความยั่่�งยืืน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน 1: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทางของตู้โดยสารสำ�หรับการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ไม่เกินเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปี
เป้าหมายปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปี 2562/63 A

ปี 2563/64 A

ปี 2564/65 A

ปี 2566/67 T

ปี 2568/69 T

ปี 2570/71 T

ปี 2573/74 T

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรของตู้โดยสาร)

2.56

2.24

2.27

2.55

2.69

2.74

2.76

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน 2: การผลิต และ/หรือ จัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อย 10% สำ�หรับใช้ในการดำ�เนินงานของระบบ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว
เป้าหมายการผลิต และ/หรือ จัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ปี 2562/63 A

ปี 2563/64 A

ปี 2564/65 A

ป 2566/67 T

ปี 2568/69 T

ปี 2570/71 T

ปี 2573/74 T

(%)

-

-

10.08

10

10

10

10

รายละเอียดหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (6 พ.ค.65)

วันครบกำ�หนดอายุ

สัญลักษณ์ตราสารหนี้

ISIN

ผู้ออกตราสาร

สกุลเงิน

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)

จำ�นวน(ล้านบาท)

อายุ 3 ปี(1)
อายุ 5 ปี(2)
อายุ 7 ปี(2)
อายุ 10 ปี(2)

6 พ.ค. 68
6 พ.ค. 70
6 พ.ค. 72
6 พ.ค. 75

BTSG255A
BTSG275A
BTSG295B
BTSG325A

TH0221035502
BBG0178Z7CF7
BBG0178ZC6R1
BBG0178ZKYK8

BTSG
BTSG
BTSG
BTSG

บาท
บาท
บาท
บาท

2.79%
3.65%
4.05%
4.40%

700
2,800
3,800
3,700

รวม
(1)
(2)

11,000

อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นกับผลความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
หากบริษัทฯไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ผูกพันที่จะดำ�เนินการให้มีการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs)

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะออกตราสารหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
เพิ่มอีกในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้ากับการบริหารด้านการเงินที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการ
เชื่อมช่องว่างระหว่างต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและความต้องการของนักลงทุน
ที่แสวงหาการลงทุนที่ยั่งยืน

ด้วยตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นหัวใจของความสำ�เร็จขององค์กร ในปี 2564/65 บีทเี อส กรุป๊
ได้ประกาศถ้อยแถลงการณ์ว่าด้วยความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย
(Diversity and Inclusion statement) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความแตกต่างหลากหลายและการยอมรับซึ่งกันและกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การเลือกปฏิบัติซึ่งอาจละเมิดความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม

นอกจากนี้ บีทเี อส กรุป๊ ยังได้ด�ำ เนินการในประเด็นเหล่านี้ โดยการทำ�ความเข้าใจความเชือ่ มโยง
ระหว่ า งธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยใช้ ห ลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ขององค์การสหประชาชาติและมาตรฐานสากลอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน สร้างกระบวนการภายในเพื่อประเมินผลกระทบ ดำ�เนินการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ระบุความเสี่ยง

นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม

บีทีเอส กรุ๊ป ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมความเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้
ของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับความหลากหลายในองค์กร เราเชื่อว่าความหลากหลาย
เป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

91

92

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ด้านสิทธิมนุษยชน ลดความเสี่ยง จัดตั้งกลไกร้องทุกข์และการรายงานเกี่ยวกับประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนทุกปี รวมทัง้ การดำ�เนินการการตรวจสอบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งรอบด้ า น ตามหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ขององค์การสหประชาชาติ โดยพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจากกฎระเบียบในระดับ
สากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights: ICESCR) รวมทัง้ มีการกำ�หนดมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ลดความเสีย่ ง
และเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้อยแถลงการณ์ว่าด้วยความหลากหลายและการ
ยอมรับความหลากหลายได้ที่
https://www.btsgroup.co.th/u/th/relevant-policies
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้ที่
https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/human-rights-policy
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายอื่นๆ ในมิติด้านสังคมได้ที่
https://www.btsgroup.co.th/u/th/relevant-policies

ของพนักงาน นอกจากนี้ ความพยายามตอบแทนสังคมของเรามีส่วนในการช่วยแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลายโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารสนั บ สนุ น กลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง การ
ใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษาและกี ฬ าเป็ น สำ � คั ญ ทั้ ง หมดนี้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ถุุงยัังชีีพเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยน้ำำ��ท่่วม อำำ�เภอบางบาล จัังหวััดอยุุธยา

การสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศของวีีจีีไอผ่่าน
โครงการ the Climate Clock

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม

การดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมุ่งไปสู่
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ค น ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานหลั ก ของวั ฒ นธรรม
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา และบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการดำ�เนินการต่างๆ รวมถึงการกำ�หนดตัวชี้วัดและ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ในขณะที่เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงตอบสนอง
ความต้ อ งการและส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องพนั ก งาน ลู ก ค้ า ตลอดจนชุ ม ชนและ
สังคมต่อไปในรูปแบบที่เราสามารถทำ�ได้ ในปีนี้ เราได้สนับสนุนโครงการมากมายโดยมี
จุดประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนทีเ่ ราให้บริการ โดยมูลค่าของการ
ช่วยเหลือทางการกุศลนั้นรวมกว่า 65 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนทางการเงิน
การบริจาคผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบต่างๆ และมูลค่าที่ประเมินจากชั่วโมงอาสา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมได้ใน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2564/65 ของบริษัทฯ บทที่ 5 บีทีเอส กรุ๊ป เพื่อความ
ยั่งยืนด้านสังคม

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.3

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management) ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยบริษทั ฯ เชือ่ ว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์หลัก ทีจ่ ะช่วยให้กลุม่ บริษทั บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้และเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
ประสบกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสีย่ งใหม่ ๆ ทีม่ แี นวโน้ม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และลดโอกาสของความเสี่ยงหรือผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโดยรวม
นโยบายและกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรของกลุม่ บริษทั
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework)
สำ�หรับกลุ่มบริษัทที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ รวมทั้งมอบหมายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) และกำ�หนดภาระความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เข้มแข็ง มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานของ
Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO)
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขององค์กร ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ
ในกลุม่ บริษทั สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้มปี ระสิทธิภาพ โดยคำ�นึงถึงระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในการ
พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร

โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กรของบริษทั ฯ กำ�หนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Roles and Responsibilities) และภาระความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ (Accountability)
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำ�หนดผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจ
ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มบริษัท โครงสร้างการจัดการข้อมูลความเสี่ยงและ
การรายงานความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการกำ � กั บ ดู แ ลนโยบายของกลุ่ ม บริ ษั ท
และแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบในการสอบทานนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และกำ�กับดูแลความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่ ม บริ ษั ท ครอบคลุ ม การดำ � เนิ น งานหลั ก ของบริ ษั ท ฯ ทุ ก ด้ า น พร้ อ มทั้ ง มี
การติดตามความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และตัวชี้วัด
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicators) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า
เพื่อกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ทันเหตุการณ์
• คณะทำ�งานด้านการบริหารความเสี่ยง (Group Risk Management Working Team)
มีความรับผิดชอบในการสอบทานภาพความเสี่ยง (Risk Profile) ของกลุ่มบริษัท
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลความเสีย่ งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั และแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญหรือมีความเสี่ยงที่สำ�คัญเกิดขึ้นระหว่างปี รวมทั้ง
ติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) ในระดับ
กลุ่มบริษัทและนำ�เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริษทั ฯ มุง่ เน้นการสร้างวัฒนธรรมความเสีย่ งทีเ่ ข้มแข็งในทุกระดับขององค์กร โดยเริม่ จาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้นำ�และส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนผ่านการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถนำ�การบริหารความเสีย่ งมาใช้
ในการดำ�เนินงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงจากแต่ละหน่วยงานเพื่อทำ�หน้าที่ประสานงานและรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในแนวทางดังกล่าวเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงในทุกระดับ
ขององค์กร พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการรายงานความเสี่ยงไปยังระดับกลุ่มบริษัท ซึ่งจะ
ทำ�ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ปััจจััยความเสี่่�ยง

บริษทั ฯ ชีแ้ จงปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ของธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั โดยวิเคราะห์ตามประเภท
ของความเสีย่ ง ซึง่ แบ่งเป็นความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ ารความเสีย่ ง
ด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงประเมิน
ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน และการกำ�กับดูแลกิจการ (ESG) ทัง้ นี้ ปัจจัยความเสีย่ ง
ดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสำ�คัญบางประการที่บริษัทฯ พิจารณาว่ามีนัยสำ�คัญ
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ตลอดจนสิ ท ธิ แ ละการลงทุ น ของ
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่บริษัทฯ มิอาจคาดหมาย
ในขณะนี้ หรือทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาว่าไม่มนี ยั สำ�คัญในปัจจุบนั ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยในอนาคตได้

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

ความเสี่่�ยงจากภาวะเศรษฐกิิจ

ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการปรับตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เช่น การชะลอตัวของอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ความสามารถ
ในการใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวลดลง เป็นต้น จากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว อาจส่ง
ผลกระทบต่อแนวโน้มของจำ�นวนผู้โดยสาร และการกำ�หนดอัตราค่าโดยสารในธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน นอกจากนี้อาจมีการชะลองบประมาณทางการตลาดและการใช้งบประมาณ
สื่อโฆษณาลงเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ที่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจสื่อโฆษณา แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เศรษฐกิจ
จะชะลอตัว กลุม่ บริษทั เชือ่ ว่าการกำ�หนดราคาการให้บริการทีเ่ หมาะสม ประกอบกับคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารที่ ดี จะช่ ว ยรั ก ษาอั ต ราการเติ บ โตของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
ผลการดำ � เนิ น งานในอดี ต ของการให้ บ ริ ก ารระบบรถไฟฟ้ า บี ที เ อสที่ ยั ง คงเติ บ โตอย่ า ง
แข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ
ความเสี่่�ยงจากกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้า
และโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การร่วมลงทุนในการเชื่อมต่อกับโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่ๆ การขยายเครือข่ายสื่อโฆษณา รวมถึงการผสมผสานสื่อโฆษณา
ออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน และการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น อาจต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำ�คัญต่างๆ เช่น ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางการเมือง การแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และนโยบายของ
ภาครัฐ ซึ่งอาจทำ�ให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจตามที่กำ�หนดไว้
จากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ บริษทั และผลการดำ�เนินงาน
ในภาพรวม

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

สำ�หรับธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ปัจจัยความสำ�เร็จของกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจและการดำ�เนินการของภาครัฐเกีย่ วกับแผนการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน
ของประเทศ ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการสรรหาและประเมินผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ
การลงทุนที่เป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงิน การได้รับสัมปทาน และการบริหารจัดการ
โครงสร้างทางการเงินและการดำ�เนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกลุ่ ม บริ ษั ท อาทิ ปั จ จั ย ทางการเมื อ งซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ว่ า ภาครั ฐ
จะดำ�เนินการตามแผนการขยายระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่
ในปั จจุ บั น หรือกรณีที่กลุ่มบริษัทจะเป็น ผู้ได้รับ สั มปทานโครงการระบบขนส่ งมวลชน
ตามกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจดังกล่าว
ดั งนั้ น กลุ่ มบริษัทจึงได้มีการกำ�หนดและทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการดำ �เนิ นธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบายของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
ความเสี่่�ยงด้้านรายได้้

การดำ�เนินธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบีทีเอสซี มีข้อจำ�กัดในการปรับอัตราค่าโดยสาร
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยการปรับอัตราค่าโดยสารทีเ่ รียกเก็บได้
(Effective Fare) และเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorised Fare)
นัน้ จะขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาสัมปทาน และอาจขึน้ อยูก่ บั นโยบายของรัฐบาล
ในขณะนัน้ ๆ ซึง่ หากบีทเี อสซีไม่ได้รบั อนุญาตให้ปรับอัตราค่าโดยสาร รัฐบาลอาจจัดหามาตรการ
ชดเชยบางประการเพือ่ บรรเทาความเสียหายให้แก่บที เี อสซี อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ไม่อาจรับรอง
ได้ว่ารัฐบาลจะจัดหาหรือจัดให้มีการชดเชยดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการชดเชยนี้
เขียนไว้ค่อนข้างกว้าง ยังไม่มีการทดสอบ และยังไม่มีข้อกำ�หนดเฉพาะสำ�หรับการชดเชย
ดังกล่าวในสัญญาต่างๆ นอกจากนี้ บีทีเอสซีหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) อาจเลือกที่จะไม่ปรับอัตราค่าโดยสาร
เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง สังคม การแข่งขันในอุตสาหกรรมระบบขนส่งมวลชน และ
เหตุผลอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงความพึงพอใจของผู้โดยสารและแนวโน้มของจำ�นวนผู้โดยสาร
ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากค่าโดยสาร
ทั้งนี้ แนวโน้มของจำ�นวนผู้โดยสารขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือ
การควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เช่ น ความจำ �เป็ น ในการเดิ น ทางของผู้ โ ดยสาร การแข่ ง ขั น
ในอุตสาหกรรมระบบขนส่งมวลชน สภาพการจราจร สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ราคาน้ำ�มัน

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส การชุมนุมประท้วงทางการเมือง
และความเสี่ยงด้านการก่อการร้ายหรือสงคราม นอกจากนี้ แนวโน้มของจำ�นวนผู้โดยสาร
ยังอาจได้รบั ผลกระทบจากการพึง่ พาระบบการส่งต่อผูโ้ ดยสาร (Feeder System) และสถานี
เชื่อมต่อ (Interchange Station) ที่ยังมีอยู่จำ�กัด ซึ่งหากการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชนเป็นไปอย่างล่าช้า หรือระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเกิดการขัดข้องหรือหยุดชะงัก
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบการส่งต่อผู้โดยสาร (Feeder System) และแนวโน้ม
ของจำ�นวนผู้โดยสารได้
ดังนั้น หากรายได้จากค่าโดยสารหรือปริมาณผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักลดลงหรือไม่เพิม่ ขึน้ แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในภาพรวม
และกระแสเงิ น สดรั บ ของบริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รายใหญ่ ใ นสั ด ส่ ว น
33.33% ซึ่งบริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดจาก BTSGIF ในรูปแบบของเงินปันผลและเงิน
คืนทุน โดยหากนับตั้งแต่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการมานั้น รายได้ค่าโดยสาร
จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ยกเว้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ คาดว่าจำ�นวน
ผู้โดยสารจะค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงและทำ�ให้
ปริมาณผู้โดยสารกลับมาสู่ระดับปกติ
ความเสี่่�ยงด้้านตลาด

กลุม่ บริษทั ดำ�เนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมซึง่ ครอบคลุมทัง้ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ธุรกิจสือ่ โฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ซึง่ ทำ�ให้
มีกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย โดยแต่ละธุรกิจมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน จึงทำ�ให้
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดแตกต่างกันไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยด้านตลาดต่าง ๆ เช่น สภาวะอุปสงค์และอุปทาน ระดับการแข่งขัน ผลกระทบ
จากนโยบายภาครัฐ อาจส่งผลกระทบทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการไม่ได้ตรงตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้ในบางช่วงเวลา
กลุม่ บริษทั จึงได้จดั ให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทางการตลาดทีเ่ หมาะสมในแต่ละหน่วยธุรกิจ
เพือ่ วางแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้การดำ�เนินธุรกิจ
ในหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจหลัก รวมถึงคัดเลือก และ/
หรือ ร่วมพัฒนาในธุรกิจทีเ่ ข้าไปร่วมลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ซึง่ จะสามารถ
เกื้อกูลกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทได้
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ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน

บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการลงทุนจากการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทฯ เข้าดำ�เนินการเข้าไปลงทุนเอง และ/หรือ ลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทเพื่อขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทภายใต้การเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี การลงทุนดังกล่าวอาจทำ�ให้
บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการลงทุน ทั้งจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ การดำ�เนินโครงการล่าช้ากว่ากำ�หนด และเงินลงทุนในโครงการ
สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
จากความเสี่ยงด้านการลงทุนดังกล่าว และความไม่แน่นอนของปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านสัดส่วนผลกำ�ไรที่ลดลง ซึ่งรวมไปถึง
กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี การเพิ่ม ทุน นอกจากนี้ยังอาจเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ยงด้ านผลตอบแทน
จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งอาจทำ�ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มบริษัท
โดยรวมไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกลุม่ บริษทั
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุน
ดังกล่าวมีผลประโยชน์เกื้อหนุนต่อธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าจากการลงทุนดังกล่าว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณา
การลงทุนจะมีคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ ชีย่ วชาญในการลงทุน ร่วมพิจารณาผลตอบแทน
การลงทุนอย่างรอบคอบ และมีการประเมินความเสีย่ งของโครงการ รวมทัง้ มีการติดตามและ
ปรับปรุงผลการดำ�เนินงาน โดยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำ�ให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�มาทบทวน
แผนการลงทุนต่อไป
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ

ความเสี่่�ยงด้้านต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน

ต้นทุนการดำ�เนินงานหลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัท คือ ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าไฟฟ้า
และค่ า ซ่ อ มบำ �รุ ง ซึ่ ง อาจมี ค วามผั น ผวนและอาจทำ �ให้ อั ต รากำ � ไรจากการดำ � เนิ น งาน
ของกลุ่มบริษัทลดลง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามต้นทุนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการดำ�เนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีเขียวหลักและส่วนต่อขยาย ต้นทุนการดำ�เนินงานดังกล่าว
อาจปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาในการ
ซ่อมบำ�รุงทรั พ ย์ สิ น หรื อ โครงสร้ า งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน การปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ของพนักงาน หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเงิ น หรื อ นโยบายอื่ น ใดของรั ฐ บาลที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น งานหรื อ
ความต้ อ งการด้ า นระบบขนส่ ง มวลชน อย่ า งไรก็ ต าม ในสั ญ ญาสั ม ปทานหรื อ สั ญ ญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงระยะยาว (แล้วแต่กรณี) ได้กำ�หนดให้บีทีเอสซีสามารถ
เสนอขอปรั บ อั ต ราค่ า โดยสาร หรื อ ค่ า จ้ า งจากการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถและซ่ อ มบำ � รุ ง ได้
ตามการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค หรือปัจจัยอืน่ ๆ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุให้ต้นทุนการดำ�เนินงาน
ของบีทีเอสซีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ความเสี่่�ยงจากการหยุุดชะงัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากปั จ จั ย ภายนอกที่ อ าจเป็ น อุ ป สรรค
ในการดำ�เนินงานและอาจทำ�ให้ธรุ กิจหยุดชะงักได้ เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ดังเช่น เหตุการณ์ก่อการร้ายในไตรมาส 1 ปี 2553/54
ทำ � ให้ ร ถไฟฟ้ า บี ที เ อสต้ อ งหยุ ด การดำ � เนิ น งานเป็ น เวลา 8 วั น เต็ ม และลดชั่ ว โมง
การดำ�เนินงานลงเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทสูญเสียรายได้เป็นมูลค่า
ประมาณ 180 ล้านบาท ต่อมาในช่วงไตรมาส 3 ปี 2554/55 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่
ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2557/58 บีทีเอสซีได้ปรับลดช่วงเวลาการให้บริการลงในช่วงการประกาศ
เคอร์ฟิวอันเป็นผลมาจากความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ และในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทางภาครัฐได้ประกาศนโยบายต่างๆ เพื่อควบคุม
สถานการณ์ ส่งผลให้มีการปรับลดช่วงเวลาการให้บริการลงเนื่องจากการประกาศเคอร์ฟิว
ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใดๆ ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในอนาคตที่จะทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ว่ า จะเป็ น ระบบรถไฟฟ้ า บี ที เ อสหรื อ ระบบสื่ อ โฆษณา รวมถึ ง ธุ ร กิ จ
จั ด จำ � หน่ า ยบนรถไฟฟ้ า บี ที เ อส อาจต้ อ งหยุ ด ชะงั ก หรื อ ให้ บ ริ ก ารอย่ า งจำ �กั ด ซึ่ ง เหตุ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำ�เนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่ ม บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการจั ด ทำ � ประกั น ภั ย
ในกรณีธุรกิจหยุดชะงักและประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินจากสาเหตุต่างๆ รวมถึง
การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง และภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิด

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาผู้้�ให้้บริิการน้้อยราย

กลุ่ ม บริ ษั ท อาจต้ อ งพึ่ ง พาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจากภายนอกองค์ ก รหรื อ จากต่ า งประเทศในการ
ดูแลรักษาและซ่อมบำ�รุงระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะความชำ�นาญที่ใช้
ในการดำ�เนินงานดังกล่าว อาทิเช่น ในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน บีทีเอสซียังคงต้องพึ่งพา
ซีเมนส์ในการดูแลรักษาและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าจำ�นวน 35 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึ่งซื้อจาก
ซีเมนส์ และระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอื่น ๆ โดยในปี 2557/58 บีทีเอสซี ได้ลงนามในสัญญา
ซ่อมบำ�รุงฉบับใหม่กบั ซีเมนส์ ซึง่ เป็นสัญญาซ่อมบำ�รุงระยะยาว 15 ปี มีระยะเวลาเริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 4 ธันวาคม 2572 (วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน)
ตามสัญญาซ่อมบำ�รุงฉบับใหม่นี้ คู่สัญญาไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำ�หนด
อายุ สั ญ ญา ดั ง นั้ น หากซี เ มนส์ ไ ม่ ส ามารถบำ � รุ ง รั ก ษารถไฟฟ้ า ตลอดจนระบบไฟฟ้ า
และเครือ่ งกลให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญาแล้ว บีทเี อสซีกไ็ ม่สามารถบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีสามารถเรียกร้องให้ซีเมนส์ชำ�ระค่าเสียหายให้แก่บีทีเอสซีตาม
Performance Index ได้ตลอดอายุของสัญญา สำ�หรับรถไฟฟ้าอีกจำ�นวน 17 ขบวน ขบวนละ
4 ตู้ ที่บีทีเอสซีซื้อจากซีอาร์อาร์ซีนั้น บีทีเอสซีจะเป็นผู้ดูแลรักษาและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้า
ดังกล่าวเอง โดยตามสัญญาซื้อรถไฟฟ้า ซีอาร์อาร์ซีจะต้องทำ�การฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
ของบีทีเอสซีสำ�หรับการจัดการและดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า และการฝึกอบรม
สำ�หรับการจัดการและงานซ่อมบำ�รุงใหญ่ (Overhaul)
ปั จ จุ บั น บี ที เ อสซี ไ ด้ ดำ � เนิ น การบำ � รุ ง รั ก ษาระบบรถไฟฟ้ า บางส่ ว น ด้ ว ยบุ ค ลากรของ
บีทีเอสซีเอง เช่น ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบอาณัติ
สัญญาณ นอกจากนั้น บีทีเอสซียังมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานวิศวกรรม
และหน่วยงานซ่อมบำ�รุงในการซ่อมบำ�รุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า
เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้า
ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร

การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กลุ่มธุรกิจ MIX ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์
ความรู้ ความชำ�นาญ หรือทักษะเฉพาะทาง ซึ่งอาจทำ�ให้การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม
เป็นเรื่องท้าทาย และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาจต้องเผชิญกับการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการแย่งชิงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจทำ�ให้กลุ่มบริษัท
ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการจากภายนอกองค์กรหรือจากต่างประเทศในการดำ�เนินงานดังกล่าว

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรได้เพียงพอและทันเวลา
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
นอกจากนี้ แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานและไม่เคยประสบปัญหา
การหยุ ด งานของพนั ก งาน แต่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ส ามารถรั บ รองได้ ว่ า ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
ด้านบุคลากรจะไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทในอนาคต
ด้วยเหตุน้ี กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องโดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมสำ�หรับบุคลากรของกลุ่มบริษัท และสนับสนุนให้
ผู้บริหารระดับกลางมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนให้ความสำ�คัญต่อค่าตอบแทน
สวัสดิการ และผลประโยชน์ระยะยาวของบุคลากร ทัง้ ในรูปของตัวเงินและรูปแบบอืน่ ๆ รวมถึง
การจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน และการออกและจัดสรร
ใบสำ�คัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (ESOP) ให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยง
ด้านบุคลากรในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้จัดให้มี
แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้บริหารรุ่น
ถัดไปเพื่อรักษาและเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงองค์์กร

แบรนด์ บี ที เ อสก้ า วขึ้ น มาเป็ น แบรนด์ ที่ สั ง คมไทยรู้ จั ก กั น อย่ า งกว้ า งขวาง อี ก ทั้ ง จาก
ผลการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า แสดงให้เห็นว่าสาธารณชนมีการรับรู้ในเชิงบวก
ต่อแบรนด์บีทีเอส โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทมีการวิเคราะห์และติดตามผล
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ อย่างไรก็ดี ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระบบขนส่งมวลชน หากความพึงพอใจ
ของผู้ โ ดยสารรถไฟฟ้ า บี ที เ อสในด้ า นต่ า ง ๆ ลดลง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์
ความเชื่อมั่นต่อการดำ�เนินธุรกิจ และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ในอนาคต
กลุ่มบริษัทจึงได้กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมี
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในเป้าหมาย หลักการ และคุณค่าในการดำ�เนินธุรกิจ บนความ
ซือ่ ตรงและรับผิดชอบเสมอมา เพือ่ สร้างความสมดุลและสร้างมูลค่าเพิม่ ร่วมกันระหว่างธุรกิจ
พร้อมทั้งเน้นย้ำ�ถึงการประกอบธุรกิจภายใต้การเติบโตแบบยั่งยืนที่คำ�นึงถึง สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทีส่ ะท้อนมายังนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ
ที่ประกาศออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อาทิ การขอความร่วมมือ
จากประชาชนในการจำ�กัดการเดินทางและลดการอยู่ร่วมกันในพื้นที่แออัด ได้ส่งผลกระทบ
ต่อความเชือ่ มัน่ ของประชาชนในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมไปถึงการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยในปี 2564/65
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ทำ�ให้จำ�นวนเที่ยวการเดินทาง
ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักลดลง 41% จากปีก่อน
กลุ่มบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 เพื่อบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและ
มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำ�แผนรับมือการแพร่ระบาดและนำ�มาปรับใช้จริง ซึ่งกำ�หนด
มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้โดยสาร เช่น การกำ�หนด
มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดเตรียม
แอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการทำ�ความสะอาดและฉีดพ่นน้ำ�ยา
ฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่อาจ
ประเมินได้ว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะกลับสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาอันใกล้หรืออาจมี
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ดังกล่าวยืดเยื้อออกไป ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ทั้งในด้านของผลการดำ�เนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาในหัวข้อ 4.4 การวิเคราะห์
และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการของรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลงภายหลังจากที่ภาครัฐเริ่มประกาศให้ COVID-19
เป็นโรคประจำ�ถิ่น ประกอบกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีความคืบหน้าไปอย่างมาก
ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดได้รวมถึงการที่ประชาชนเริ่มคุ้นเคย
กับการใช้ชีวิตในยุค New Normal ซึ่งคาดว่าจะทำ�ให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบลดลง
ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

การบริหารสภาพคล่อง คือ ความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อชำ�ระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ชำ�ระคืนหนี้ และเงินลงทุนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ซึ่งหากบริษัทฯ มีความจำ�เป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือเงินลงทุนเพิ่มขึ้นหรือรายได้
ของบริษัทฯ ลดลง อาจทำ�ให้บริษัทฯ มีความตึงตัวด้านสภาพคล่อง และอาจมีต้นทุน

ทางการเงินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ รายได้หลักส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลจาก
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ รวมถึงกองทุน BTSGIF ดังนั้น หากบริษัทย่อย บริษัทในเครือ
หรือกองทุน BTSGIF มีผลการดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีเงินสดจำ�นวน 4.1 พันล้านบาท มีสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 1.0 พันล้านบาท และทางกลุ่มบริษัทจะได้รับเงินจากการที่วีจีไอ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 12.9 พันล้านบาท รวมเป็น 18.0 พันล้านบาท และมีวงเงินสินเชือ่
จากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ประมาณ 25.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับภาระหนี้ระยะสั้น
จำ�นวน 37.6 พันล้านบาท และภาระในการชำ�ระหนีร้ ะยะยาวในช่วง 8 เดือนข้างหน้าประมาณ
1.8 พันล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2.6 พันล้าน รวมเป็น 42.0 พันล้านบาท บริษัทฯ
มีเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และวงเงินสินเชื่อเพื่อบริหารความต้องการใช้เงิน
สำ�หรับชำ�ระภาระหนี้ระยะสั้น ภาระหนี้ระยะยาวที่จะครบกำ�หนด และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ได้อย่างเพียงพอสำ�หรับช่วงเวลา 8 เดือนข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน จำ�นวน
11.0 พันล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2565 บริษัทฯมีภาระหนี้สินระยะสั้นจำ�นวน
22.9 พันล้านบาท ลดลง 14.7 พันล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในระดับต่�ำ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และวงเงินสินเชือ่ เพือ่
บริหารความต้องการใช้เงินในช่วงเวลา 18 เดือนข้างหน้าได้อย่างเพียงพอ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต

ความเสีย่ งด้านเครดิต คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีล่ กู หนีห้ รือคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชำ�ระหนี้
หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ภาครัฐ
89.5 พันล้านบาท และมีลูกหนี้จากการค้าและลูกหนี้อื่น ๆ 1.1 พันล้านบาท โดยบริษัทฯ
เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะมีความสามารถในการชำ�ระหนี้คืนได้ทั้งหมด สำ�หรับลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นๆ นั้น บริษัทฯ มีการติดตามลูกหนี้ให้ชำ�ระเงินเป็นประจำ� นอกจากนั้นยังไม่มีการ
กระจุกตัวของลูกหนีเ้ นือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีจ�ำ นวนมากราย
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีม่ นี ยั สำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ ทางการค้า

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืมจากธนาคารและตั๋วแลกเงิน
ซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม
สูงขึ้น ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึ้นสำ�หรับเงินกู้ที่ต้องชำ�ระอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในส่วนของการลงทุนเช่นกัน
โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาว โดยมูลค่าของเงินลงทุนจะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ย
ในตลาดปรับตัวสูงขึ้น และกลุ่มบริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการได้รับรายได้จากดอกเบี้ย
ที่ สู ง ขึ้ น หากกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ล งทุ น ในตราสารหนี้ ร ะยะยาวในช่ ว งที่ ด อกเบี้ ย ต่ำ � กว่ า อั ต รา
ดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการบริหารสัดส่วนของเงินกู้อัตรา
ดอกเบี้ ย คงที่ แ ละเงิ น กู้ อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ให้ เ หมาะสม ตลอดจนติ ด ตามสภาวะ
เศรษฐกิจโลกและสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ อย่างสมํา่ เสมอ
เพื่อบริหารระดับหนี้สินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักเป็นสกุลเงินบาท แต่ธุรกรรมบางอย่างจำ�เป็นต้องดำ�เนินงาน
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น การจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าและอะไหล่ และค่าซ่อมบำ�รุง
ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ หรื อ ว่ า จ้ า งจากผู้ ผ ลิ ต ต่ า งประเทศโดยตรง ทำ � ให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันของรายจ่ายฝ่ายทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงานเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จำ�นวน 4.9 ล้านยูโร ซึ่งเป็นรายจ่ายในการ
จัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าและอะไหล่ นอกจากนี้ ยังมีรายจ่ายจากต้นทุนค่าซ่อมบำ�รุง จำ�นวน
1.7 ล้านยูโร ต่อปี โดยกลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวโดย
การเข้าทำ�สัญญาซือ้ เงินสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ไว้ อย่างไรก็ดี
หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศในอนาคต อาจทำ�ให้
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจของบีทีเอสซีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำ�สัญญาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาจากขนาดของผลกระทบของความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กระจาย

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงิน โดยการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุ น แล้ ว ยั ง สามารถสร้ า งรายได้ เ ป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ
เพื่อนำ�มาชำ�ระค่าใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้อีกด้วย
ความเสี่่�ยงจากการบริิหารจััดการเงิิน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเงินโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการเงินเหล่านี้อย่างระมัดระวัง
อย่างไรก็ดี ผลการบริหารจัดการเงินของกลุ่มบริษัทขึ้นกับปัจจัยภายนอกหลายประการ
เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้
ด้วยนโยบายการลงทุนแบบระยะยาวของบริษัทฯ อาจทำ�ให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เกิดกำ�ไรหรือขาดทุนต่างจากเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจาก
การขาดทุนของเงินต้นและไม่ได้รับผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯ
ตามที่คาดการณ์ไว้ในบางช่วงได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท
ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารหนี้ระยะสั้นและ
ระยะยาวทั้งในสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ ตราสารทุน และผ่านกองทุน
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ

ความเสี่่� ย งจากการยกเลิิ ก สัั ญ ญาสัั ม ปทาน และสัั ญ ญาการให้้ บริิ ก าร
เดิินรถและซ่่อมบำำ�รุุงระยะยาว

รายได้ ข องธุ ร กิ จ ระบบขนส่ ง มวลชนของบริ ษั ท ฯ นั้ น อิ ง กั บ สั ญ ญาสั ม ปทานและรายได้
จากการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถและซ่ อ มบำ � รุ ง ตามสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารเดิ น รถและซ่ อ มบำ � รุ ง
ระยะยาว 30 ปีเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบีทีเอสซีจะได้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
จากการดำ�เนินงานตามสัญญาสัมปทานให้แก่กองทุน BTSGIF (รวมถึงการโอนผลประโยชน์
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน)
บีทีเอสซียังคงเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักอยู่ ดังนั้นหากสัญญาสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
ระยะยาวถูกยกเลิก กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญ
เหตุดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบีทีเอสซีและบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ตามสัญญาสัมปทาน กรุงเทพมหานคร (กทม.) หรือบีทีเอสซี อาจบอกเลิกสัญญา
สัมปทานได้ เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด โดย กทม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานได้ในกรณีที่บีทีเอสซีล้มละลาย หรือ
จงใจผิดสัญญาสัมปทานในสาระสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง โดยบีทีเอสซีจะไม่สามารถดำ�เนินการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้ และจะต้องชดใช้คา่ เสียหายและโอนกรรมสิทธิ์
ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม และทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ใช้สำ�หรับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่ กทม. นอกจากนี้ หากสัญญาสัมปทานถูกยกเลิก
จะถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งเป็นเหตุให้กองทุน
BTSGIF สามารถบังคับให้บริษทั ฯ ชำ�ระหนีต้ ามภาระค้�ำ ประกันโดยบังคับจำ�นำ�หุน้ บีทเี อสซี
ทั้งหมดตามสัญญาจำ�นำ�หุ้น หรือให้บริษัทฯ โอนหุ้นบีทีเอสซีทั้งหมดให้แก่กองทุน BTSGIF
ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาในหัวข้อ ความเสี่ยง
จากการสูญเสียหุ้นบีทีเอสซี กรณีเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิของรายงานฉบับนี้
สำ � หรั บ สั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถและซ่ อ มบำ � รุ ง ระยะยาวนั้ น มี ข้ อ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ
เหตุบอกเลิกสัญญาทีค่ ล้ายคลึงกับสัญญาสัมปทาน โดยกรุงเทพธนาคมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงระยะยาวได้ในกรณีที่บีทีเอสซีล้มละลาย หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงระยะยาวในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญและ
ไม่ทำ�การแก้ไขภายในเวลาอันสมควร ซึ่งหากมีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีจะ
ไม่สามารถดำ�เนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในส่วนต่อขยายสายสีลมและ
สายสุขุมวิท ทั้งนี้หากมีผู้ประกอบการรายอื่นมาดำ�เนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพในส่วนต่อขยายดังกล่าว ผูโ้ ดยสารอาจประสบกับความไม่สะดวกในกรณีทีผ่ ูโ้ ดยสาร
เริ่มต้นการเดินทางในส่วนต่อขยายและสิ้นสุดการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก หรือในทางกลับกัน ความไม่สะดวกดังกล่าวอาจส่งผลให้จ�ำ นวนผูโ้ ดยสาร
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ค่าโดยสารและผลการดำ�เนินงานของกองทุน BTSGIF และบริษัทฯ นอกจากนี้ บีทีเอสซี
ยังอาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวด้วย

ความเสี่่�ยงจากการสููญเสีียหุ้้�นบีีทีีเอสซีี กรณีีเกิิดเหตุุผิิดนััดผิิดสััญญา
ตามสััญญาซื้้�อและโอนสิิทธิิรายได้้สุุทธิิ

ในการเข้าทำ�ธุรกรรมการขายและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่กองทุน BTSGIF บริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุน
ได้เข้าทำ�สัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน เพื่อค้ำ�ประกันการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของบีทเี อสซีภายใต้สญ
ั ญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ รวมถึงหน้าทีข่ องบีทเี อสซี
ในการชำ�ระเงินตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาสนับสนุนและ
ค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน กองทุน BTSGIF ไม่สามารถบังคับให้บริษัทฯ ชำ�ระหนี้ตามภาระ
ค้ำ�ประกันได้โดยวิธีการอื่นใดนอกจากการบังคับเอาจากหุ้นบีทีเอสซีซึ่งถือหรือจะได้ถือ
โดยบริ ษั ท ฯ เท่ า นั้ น โดยการบั ง คั บ เอาจากหุ้ น บี ที เ อสซี ดั ง กล่ า วจะสามารถทำ � ได้
โดยการบังคับจำ�นำ�หุ้นบีทีเอสซีทั้งหมดโดยการขายทอดตลาดตามสัญญาจำ�นำ�หุ้น หรือ
ให้บริษัทฯ โอนหุ้นบีทีเอสซีทั้งหมดให้แก่กองทุน BTSGIF ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น
อย่างไรก็ตาม การค้ำ�ประกันตามสัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุนดังกล่าว
จำ�กัดอยู่ที่การโอนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบีทีเอสซี แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินของ
บีทีเอสซีที่กองทุน BTSGIF ไม่ได้ซื้อ ซึ่งจะต้องโอนคืนให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กำ�หนดตามเงือ่ นไขในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ และสัญญาสนับสนุนและค้�ำ ประกัน
ของผู้สนับสนุน ซึ่งเมื่อหากกองทุน BTSGIF ใช้สิทธิบังคับจำ�นำ�หุ้นบีทีเอสซีหรือใช้สิทธิ
บังคับซื้อหุ้นบีทีเอสซีแล้วแม้ภาระค้ำ�ประกันของบริษัทฯ จะสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯ จะสูญเสีย
หุ้นบีทีเอสซีและอำ�นาจควบคุมในบีทีเอสซีไป และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอำ�นาจควบคุม
ในบี ที เ อสซี จ ากบริ ษั ท ฯไปเป็ น กองทุ น BTSGIF หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ ม าซึ่ ง หุ้ น บี ที เ อสซี
จากการขายทอดตลาดตามการบังคับจำ�นำ�หุน้ ตามสัญญาจำ�นำ�หุน้ หรือเป็นบุคคลทีก่ องทุน
BTSGIF กำ�หนดให้เป็นผู้รับโอนหรือซื้อหุ้นบีทีเอสซีตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบีทีเอสซีและบริษัทฯ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาบางประการตามที่กำ�หนดในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีสามารถเสนอแผนการแก้ไขเยียวยาเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ต่ อ กองทุ น BTSGIF ได้ และหากกองทุ น BTSGIF เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ แผนการแก้ ไ ข
เยียวยาดังกล่าว กองทุน BTSGIF จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้บีทีเอสซีชำ�ระหนี้ตามสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ หรือเรียกให้บริษทั ฯ ในฐานะผูส้ นับสนุนปฏิบตั ติ ามสัญญาสนับสนุน
และค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน หรือใช้สิทธิอื่นใดของกองทุน BTSGIF โดยในระหว่าง
ระยะเวลาการแก้ไขเยียวยา บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่กองทุน BTSGIF ในการใช้สิทธิออกเสียง
ในหุน้ บีทเี อสซีและหากมีการจ่ายเงินปันผลจากบีทเี อสซี บริษทั ฯ ตกลงจะนำ�เงินปันผลดังกล่าว
มาชำ�ระจำ�นวนเงินที่ค้างจ่ายและถึงกำ�หนดชำ�ระให้แก่กองทุน BTSGIF ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
ที่กำ�หนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกันของ
ผู้สนับสนุน

ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั มีการดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและข้อกำ�หนด
ของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมมลพิษ การวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการกำ�หนด
นโยบายและแนวทางการดำ� เนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ ตามกรอบ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures) เพือ่ กำ�หนดแนวทางขององค์กรในการรับมือกับความเสีย่ ง
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพและความเสี่ยง
จากผลกระทบของการออกกฎหมายและกฎระเบี ย บของภาครั ฐ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถพิจารณาเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2564/65
ของบริษัทฯ ที่ https://www.btsgroup.co.th/th/sustainability

ความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ

อย่างไรก็ดี หากกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวมีความเข้มงวดมากขึ้น กลุ่มบริษัทอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมหรือมีการปรับปรุง
แนวทางการดำ�เนินงาน การตัดสินใจเพื่อลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำ� รวมทั้งธุรกิจผลิต
พลังงานสะอาด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการดำ�เนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
เพิ่มมากขึ้น

ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจ
การขนส่ ง ทางรางของกลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ารปล่ อ ย
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่�ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจาก
พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก
อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กิ จ การขนส่ ง ทางรางของกลุ่ ม บริ ษั ท อาจมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
เพิ่มมากขึ้นจากการขยายเครือข่ายการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยตามการวิเคราะห์
ของกลุ่มบริษัทนั้น ด้วยอัตราการเติบโตของเครือข่าย กลุ่มบริษัทจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1% ต่อปี นับจากปี 2565 เป็นต้นไป จากการเปิดให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมทั้งการเปิดธุรกิจใหม่ ๆ
ของกลุ่ ม บริ ษั ท ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ กำ � หนดนโยบายและแนวทางการลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกไว้ในกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Strategy) นั่น คือการรักษาสถานะความเป็ นกลางทางคาร์ บ อน (Carbon
Neutral) และกำ�หนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
เป็นอย่างน้อย 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการชดเชยคาร์บอนโดยการ
เข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
รวมถึงการศึกษาการลงทุนในโครงการที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ

ความเสี่่�ยงในด้้านสัังคมและชุุมชน

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ารดำ�เนินการตามแนวทาง
การตรวจสอบด้ า นสิทธิม นุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
ซึง่ ประกอบด้วยการประกาศนโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน การประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน การกำ�หนดแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
และการติดตาม รวมทั้งรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน
สำ�หรับธุรกิจของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights) ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ก�ำ หนดขอบเขตของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตามทะเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Risk Register) ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวม พบประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิ
การได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการได้รับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงาน รวมถึงสิทธิการได้รับความปลอดภัยของลูกค้าที่ได้รับ
การบริการของบริษัท เป็นต้น
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บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due
Diligence Report) ดังกล่าวรวมถึงมาตรการต่างๆ สำ�หรับการลดผลกระทบหรือการ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.btsgroup.co.th/th/
sustainability/relevant-policies
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต (Emerging Risk)
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน ส่งผล
ให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
อาทิ การประชุมและการทำ�งานทางไกล (Remote Access) การเรียนและการซื้อสินค้า
ออนไลน์ และการทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นได้วา่ ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมในชีวติ ประจำ�วัน
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการชำ�ระเงินได้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการ
ใช้แอปพลิเคชันหรืออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ และ
การเรียนแบบ e-learning ซึง่ ทำ�ให้ผบู้ ริโภคสามารถทำ�งาน ซือ้ สินค้า หรือเรียนหนังสือได้จาก
ที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน หรือลดการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
เนื่องจากความวิตกกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีต้นเหตุจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็น
ผลกระทบระยะสั้นที่สามารถเห็นผลได้ภายในระยะเวลา 0-2 ปี และส่งผลกระทบเชิงลบ
ในระดับสูงต่อรายได้และผลการดำ�เนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทจากจำ�นวนผู้โดยสาร
ในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนที่มีแนวโน้วลดลงตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายและพัฒนาธุรกิจปัจจุบันไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมและความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เห็ น ได้ จ าก
(1) การขยายธุรกิจไปในด้านการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาสนามบิน
อู่ ต ะเภาและเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก และโครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
(2) การพัฒนาช่องทางการชำ�ระเงินออนไลน์ให้มคี วามสะดวกและมีประสิทธิภาพแก่ผูบ้ ริโภค
ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Rabbit LINE Pay และ (3) การปรับปรุงพัฒนา
หน่วยธุรกิจโลจิสติกส์ (Kerry Express Thailand) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจ e-Commerce ที่เติบโตขึ้น โดยการกระจายความเสี่ยงเหล่านี้
จะช่วยสนับสนุนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

• ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกำ�ลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศ
ทั่วโลกให้ความสำ�คัญ สำ�หรับประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) เป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged Society) ข้ อ มู ล จาก
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564
(มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึง 20% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 14%
ของประชากรทั้งประเทศ) และคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่ า งเต็ ม ที่ (Super-aged Society) (มี ป ระชากรอายุ 65 ปี ขึ้ น ไป มากกว่ า 20%
ของประชากรทั้งประเทศ) โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 28% ของประชากรทั้งหมด
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมผู้สูงอายุนี้ เป็นความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ที่อาจส่งผลให้ผู้โดยสารพิจารณารูปแบบการเดินทางหรือระบบขนส่งมวลชนทางรางอื่น
(เช่น รถยนต์รับจ้างส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำ�ทาง รถไฟฟ้า MRT) หรือรูปแบบ
การให้บริการอืน่ (เช่น บริการชำ�ระเงิน บริการซือ้ ขายออนไลน์ บริการรับส่งสินค้า) ทีต่ อบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการเฉพาะและความจำ � เป็ น ของผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น หากกลุ่ ม บริ ษั ท
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้าและ
ในขบวนรถเพือ่ รองรับการใช้บริการของผูส้ งู อายุได้ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม อาจส่งผลกระทบ
ทางลบระดับสูงในระยะยาว 3-5 ปี ต่อการเติบโตของจำ�นวนผู้โดยสารในธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน และเนื่องจากจำ�นวนผู้โดยสารที่ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อโฆษณา
ในระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจบริการอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกดังกล่าวให้เพียงพอต่อ
จำ�นวนผูส้ งู อายุทจ่ี ะมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต อาจส่งผลให้ตน้ ทุนในการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึง่ เหตุดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวม
เพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้วางแผนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าและขบวนรถโดยการเพิ่มอุปกรณ์
อำ�นวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น บันไดเลื่อน ลิฟท์โดยสาร
บั นไดทางลาดอุ ป กรณ์ร าวจับ ที่นั่งโดยสาร การพัฒนาสื่อประชาสัม พันธ์และรูป แบบ
การชำ�ระเงินทีเ่ ป็นมิตรต่อผูส้ งู อายุ (User Friendly Interface) ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำ�นึกในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในทุกระดับ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ยังได้เชือ่ มโยงสือ่ โฆษณาออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ดว้ ยกัน และพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของผูบ้ ริโภคโดยอาศัย Big Data จากแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ของกลุม่ บริษทั ทำ�ให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและนำ�ไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มรวมถึงผู้สูงอายุ
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายและพัฒนาธุรกิจอืน่ ๆ
ในกลุ่มบริษัท ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการชำ�ระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ เช่น Rabbit LINE Pay และการปรับปรุงพัฒนาหน่วยธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น Kerry
Express Thailand ซึ่งบริการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อขาย
สินค้าและบริการของผูส้ งู อายุทงั้ ในด้านการชำ�ระเงินและการจัดส่งสินค้า และลดการเดินทาง
ด้วยตนเองของผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ การกระจายความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) และเสริมสร้างความ
มั่นคงในการเติบโตของรายได้ของกลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืนรายละเอียดความเสี่ยงจากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละการตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในปั จ จุ บั น
ตลอดจนการปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลให้สังคมต้องปรับ
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการใช้ชีวิตแบบความปกติใหม่
(New Normal) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
สู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งาน การเรียน การซื้อสินค้าและบริการ รวมถึง
การทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับธุรกิจของกลุม่ บริษทั ทีต่ อ้ งพึง่ พิงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม ระบบดิจิทัล และระบบไซเบอร์ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น
การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการบัตรแรบบิท (Rabbit Card) สมาชิก
โปรแกรมส่งเสริมการขาย (Rabbit Rewards) และการวิเคราะห์และประมวลผลของข้อมูล
ดังกล่าว เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า
15.8% จากปี 2563/64

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เช่น ชื่อจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลบัตรเครดิต
กลายเป็นหัวใจสำ�คัญของธุรกิจในยุคดิจิทัลและมีมูลค่ามหาศาล และตกเป็นเป้าหมายของ
การถูกคุกคามหรือโจรกรรม โดยปัจจุบัน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เป็นหนึ่งใน
อาชญากรรมหรือภัยคุกคามทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลกไซเบอร์ การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำ�ให้กลุ่มแฮกเกอร์มองเห็นช่องทางในการเรียกค่าไถ่จากบริษัท
หรือองค์กรผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดเก็บ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำ�นวนมาก มัลแวร์ชนิดนีส้ ามารถแฝงตัวเข้าควบคุมเน็ตเวิรก์
ภายในของบริษทั หรือองค์กรผูต้ กเป็นเหยือ่ ซึง่ จะต้องจ่ายค่าไถ่เป็นเงินจำ�นวนสูงเพือ่ รับรหัส
ปลดล็อคการเข้าใช้งาน รวมถึงอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทหรือองค์กร
กลับคืนมา ความเสี่ยงนี้ถือเป็นความเสี่ยงทางสังคมและเทคโนโลยี มีต้นเหตุจากปัจจัย
เศรษกิ จ มหภาคที่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท อย่ า งร้ า ยแรงในระยะยาว ดั ง นั้ น
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ จึงเป็น
ปัจจัยหลักที่กลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญ
กลุม่ บริษทั มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณของระบบ
รถไฟฟ้า ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบ
สื่ อ โฆษณามั ล ติ มี เ ดี ย นอกจากนี้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดกรอบแนวทางการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบการดำ�เนินงานต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยและทันสมัย
อยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (2) ประเมินความเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม (3) พัฒนา
และฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ (4) กำ�หนดแนวทาง
และมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของการดำ�เนินงานและการให้บริการ
(5) ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เพือ่ ลดความเสีย่ งต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางและมาตรการ
ป้องกัน (6) ปรับปรุงแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
และการให้บริการ รวมถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
และ (7) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
เหตุขัดข้อง และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงหรือนำ�ข้อมูลของกลุ่มบริษัท
ไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิชอบ ได้แก่ (1) กำ�หนดระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดการคุกคามความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2) กำ�หนดมาตรการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (3) ทดสอบระบบการจัดการความ
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำ�เสมอ (Penetration Test) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง
มาตรการต่าง ๆ และ (4) ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำ�เสมอ (5) ปรับระบบบริหาร
จัดการข้อมูลให้สามารถจัดเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์มกลาง ซึ่งจะช่วยให้มีการจัดการ
ข้อมูลแบบรวมศูนย์สามารถเข้าถึง สำ�รอง และกู้คืนข้อมูลทั้งหมดได้จากหลายช่องทาง
เช่น การใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เป็นต้น (6) วางแผนปรับเปลีย่ นโปรแกรมป้องกันไวรัส
(Antivirus Software) ให้ มี ค วามทั น สมั ย อยู่ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะระบบตรวจสอบ
มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) รวมถึงทดสอบระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลมัลแวร์
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้โปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถรับมือกับมัลแวร์ใหม่ ๆ ได้อย่าง
ทั น ท่ ว งที (7) กำ � หนดมาตราการให้ มี ก ารเข้ า รหั ส ทั้ ง เนื้ อ ข้ อ มู ล (Data Encryption)
การโอนถ่ายข้อมูลออกไปนอกเครือข่ายของบริษัท รวมถึงการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ
(Data-in-Transit Encryption) และเข้ารหัสเครือข่าย (HTTP Encryption) ที่ใช้ในการ
ส่งข้อมูล
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความไว้วางใจจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบริษัทฯ บีทีเอสซีและบริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (วีจีไอ) ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
จาก The British Standards Institution (BSI)
อย่างไรก็ดี ด้วยวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน การถูกคุกคามความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Attacks) และมัลแวร์เรียกค่าไถ่
(Ransomware) อาจเป็นเหตุให้เกิดการขัดข้องหรือหยุดชะงักของการดำ�เนินงานและ
การให้บริการ ตลอดจนการสูญเสียหรือการรั่วไหลของข้อมูลอันเป็นความลับรวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบุคคลภายนอก

กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ทำ � ขั้ น ตอนการทำ � งานและติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
ทีท่ นั สมัยเพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นของภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ และมีแผนการจัดหาเทคโนโลยี
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตลอดจนมีการจัดทำ�ศูนย์สำ�รองข้อมูล (Disaster Recovery Site) ตามมาตรฐาน ISO/
IEC 27001 เพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ การดำ�เนินงาน ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท
• ความเสี่ยงจากการระบาดใหญ่ในอนาคต

การเกิดโรคระบาดร้ายแรงเป็นความเสี่ยงด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางธรรมชาติ
และเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตผู้คน รวมถึง
มุมมองของสังคมต่อการดำ�เนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป ไม่วา่ จะเป็นอิทธิพลจากสือ่ หรือการตระหนักรู้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงผลกระทบของโรคระบาดทีม่ ตี อ่ สุขภาพ ผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจโลก
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้ในระยะ 3-5 ปี และต้องใช้เวลานานในการแก้ไข ส่งผลให้แนว
โน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้า อุตสาหกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนส่งมวลชน ซึ่งให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสารจำ�นวนมากในแต่ละวัน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 อย่างมาก โดยในปี 2564/65 จำ�นวนเที่ยวการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักลดลง 41% จากปีก่อน และส่งผลกระทบต่อรายได้หลัก
ของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ต่ อ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง มวลชน และก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ได้ เ ปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในระยะยาว ไม่ ว่ า จะเป็ น
ความวิ ต กกั ง วลของผู้โ ดยสารด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย จากความเสี่ย งในการ
แพร่กระจายของเชื้อในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีพ้นื ที่จำ�กัดและมีผ้โู ดยสารจำ�นวนมาก
ความต้องการความเชื่ อ มั่ น ในความปลอดภั ย ด้ า นสาธารณสุ ข ของผู้ โ ดยสารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
หรือรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนการระบาด
ของโรค COVID-19 บริษทั ฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญกับมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ที่เข้มงวดขึ้น เช่น การจำ�กัดจำ�นวนผู้ใช้บริการ การทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นประจำ�
หรือมีจดุ บริการเจลล้างมือเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผโู้ ดยสารในการใช้บริการขนส่งมวลชน
ว่าจะมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพียงพอ ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ให้ผู้โดยสารได้อาจส่งผลให้จำ�นวนผู้โดยสารลดลง และส่งผลในเชิงลบต่อรายได้และ
ผลการดำ�เนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

จากข้อมูลการเกิดโรคระบาดนับตั้งแต่ปี 2000 มีโรคระบาดเกิดขึ้นในโลก 5 ครั้ง ได้แก่
ปี 2002-2003: โรคซาร์ส (SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง
ในปี 2009: โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) ปี 2012: โรคเมอร์ส หรือโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) ปี 2014-2016:
โรคอีโบลา (Ebola Haemorrhagic Fever) และปี 2019-Now : Covid-19 หรือ Corona
Virus Disease 2019
จะเห็นได้วา่ โรคระบาดเป็นสิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อกี ในอนาคต บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญและได้
วางแผนปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมสำ�หรับกลุ่มธุรกิจ MOVE (ธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางและธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง) โดยเป็นการ
วางแนวทางเพื่ อ ตอบสนองและลดผลกระทบจากความเสี่ ย งด้ า นการแพร่ ร ะบาดใหญ่
ในอนาคต ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบทั้งแง่สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
คู่ค้าทางธุรกิจ และการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนี้
กลุ่มบริษัทฯ จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ การพิจารณาติดตั้งระบบฆ่าเชื้อในขบวนรถโดยสาร
ขณะให้บริการเดินรถไฟฟ้า การใช้กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการตลาดในการสนับสนุน
การชำ�ระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless) เช่นรณรงค์ให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วผ่าน QR Code
หรือเติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (Rabbit LINE Pay) และรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การใช้บริการรถไฟฟ้าของผู้โดยสารอย่างมีสุขอนามัยที่ดี เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
ใช้บริการรถไฟฟ้า มีจดุ ตัง้ สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กบั ผูโ้ ดยสาร ณ จุดเข้าออกสถานี และบนชัน้
ชานชาลา การกำ�หนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่
บนสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงาน
ซึ่งรับผิดชอบติดตามวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงเตรียมแผนรองรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขในการใช้บริการของผู้โดยสาร
และเพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บริษทั ฯ จะสามารถบริหารการเดินรถไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจประกันชีวิต (Advance Life Insurance)
ธุรกิจโลจิสติกส์ (Kerry Express Thailand) เพื่อตอบสนองการซื้อสินค้าออนไลน์ การชำ�ระ
เงินออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เช่น Rabbit LINE Pay โดยการขยายไปสู่
ธุรกิจเหล่านี้จะช่วยตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสร้างความเติบโต
ของรายได้ของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน

4.3 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเสี่่� ย งจากการออกหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� มทุุ นเพื่่� อ รองรัั บ การใช้้ สิิ ทธิิ ต าม
ใบสำำ�คััญแสดงของบริิษััทฯ อาจส่่งผลกระทบต่่อสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของ
ผู้้�ลงทุุน (Control Dilution)

ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 บริษัทฯ มีหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ BTS-WD จำ�นวน 7,266,390 หุ้น ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WE จำ�นวน
18,000,000 หุน้ ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WF จำ�นวน 18,000,000 หุน้ ตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ BTS-W6 จำ�นวน 657,330,462 หุ้น ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W7
1,316,713,825 หุ้น และตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำ�นวน 2,633,427,649 หุ้น
ดังนัน้ หากมีการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้นเต็มจำ�นวน จะทำ�ให้สดั ส่วน
การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิมลดลงไม่เกิน 0.06% 0.14% 0.14% 4.75% 9.09% และ 16.67%
ตามลำ�ดับ หรือในกรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิข้างต้นครบทั้งหมด จะทำ�ให้
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงทั้งหมดไม่เกิน 26.10% (คำ�นวณโดยใช้ฐานหุ้น
ทีอ่ อกและจำ�หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 จำ�นวน 13,167,610,605 หุน้ )
ความเสี่่�ยงจากการมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ >25%

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่ม นายคีรี กาญจนพาสน์ ถือ
หุ้นในบริษัทฯ จำ�นวนรวม 5,299,920,194 หุ้น คิดเป็น 40.26% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำ�ให้กลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ สามารถใช้สิทธิคัดค้าน
หรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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4.4

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุุรกิิจประจำำ�ปีี 2564/65

ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2564/65
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้้รวม

Recurring EBITDA

31,195 ล้้านบาท

8,116 ล้้านบาท

กำำ�ไรสุุทธิิ

รายได้้จากงาน O&M

26% YoY

3,826 ล้้านบาท
16% YoY

8% YoY

6,304 ล้้านบาท
18% YoY

รายได้รวม
รายได้จากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ก่อน
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่าย ดอกเบี้ย
และภาษี1
กำ�ไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�
กำ�ไรสุทธิ
1

ปี 2564/65

ปี 2563/64

% YoY

31,195
25,823
8,116

42,250
34,938
8,800

(26)%
(26)%
(8)%

2,782
3,826

3,738
4,576

(26)%
(16)%

กำ�ไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (Recurring EBITDA) คำ�นวณ
จากรายได้ จ ากการดำ � เนิ น งานจาก 3 หน่ ว ยธุ ร กิ จ ดอกเบี้ ย รั บ เงิ น ปั น ผลรั บ รายได้ อื่ น ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม แต่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ�อื่นๆ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานผลประกอบการประจำ�ปี 2564/65 โดยมีรายได้รวม จำ�นวน 31,195
ล้านบาท ปรับตัวลดลง 26.2% หรือลดลง 11,055 ล้านบาท จากปี 2563/64 สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของ (1) รายได้จากการให้บริการรับเหมา จำ�นวน 11,713 ล้านบาท จาก
การลดลงของรายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง รวมถึงรายได้
จากการให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง งานระบบและการจั ด หารถไฟฟ้ า ขบวนใหม่ สำ � หรั บ โครงการ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่ลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง (2) กำ�ไร
จากการขายที่ดิน จำ�นวน 1,497 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การลดลงของรายได้รวมบางส่วน
ถูกชดเชยด้วย (3) รายได้จากการบริการและการขายที่เพิ่มขึ้น จำ�นวน 2,744 ล้านบาท จาก
การควบรวมผลการดำ�เนินงาน บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (Fanslink) โดย
วีจีไอ ซึ่งเริ่มควบรวมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 และ (4) รายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 522 ล้านบาท
ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวม สำ�หรับปี 2564/65 จำ�นวน 22,748 ล้านบาท ลดลง 26.1%
หรือ 8,041 ล้านบาท จากปีกอ่ น สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้า
ขบวนใหม่ สำ � หรับโครงการส่ว นต่อขยายสายสีเขี ยว หั ก กลบบางส่ วนด้ วยการเพิ่ มขึ้ น
ของต้ น ทุ น การบริ ก ารและการขาย จากการควบรวมผลการดำ � เนิ น งาน Fanslink
ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม จำ�นวน 131 ล้านบาท (เทียบกับ
ส่วนแบ่งขาดทุน จำ�นวน 1,664 ล้านบาท ในปี 2563/64) ซึ่งการลดลงของส่วนแบ่ง
ขาดทุน จำ�นวน 1,533 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่ง
ขาดทุนเป็นส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (ยู ซิต)ี้ ซึง่ เป็นผลมาจาก
การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ลดลง การบันทึกกำ�ไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากการลงทุน
ในบริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน) (Jaymart) โดย ยู ซิตี้ ในเดือนธันวาคม 2564 รวมถึง
ผลการดำ�เนินงานของยู ซิตี้ ที่ดีขึ้น (2) การลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษั ท มาสเตอร์ แ อด จำ �กั ด (มหาชน) (MACO) อย่ า งไรก็ ดี หั ก กลบบางส่ ว นด้ ว ย
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(3) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกำ�ไรเป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัท เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (KEX) อันเป็นผลมาจากการที่ KEX มีการใช้
กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพือ่ ดำ�รงสถานะการเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรม รวมถึงในปีนีไ้ ม่มี
การบันทึกกำ�ไรพิเศษจากการ IPO ของ KEX โดยวีจีไอ จำ�นวน 513 ล้านบาท ดังเช่น
ในปีก่อนหน้า และ (4) การบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน BTSGIF (เมื่อเทียบ
กับส่วนแบ่งกำ�ไรจากปีก่อนหน้า) ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19
กำ�ไรจากรายการทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจำ�ก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจำ�หน่าย ดอกเบีย้ และภาษี
(Recurring EBITDA) จำ�นวน 8,116 ล้านบาท ลดลง 7.8% หรือ 684 ล้านบาท จากปีก่อน
กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ� (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย) จำ�นวน 2,782 ล้านบาท ลดลง 25.6% หรือ 956 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจาก (1) ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท หรือ 28.3% จากปีก่อน
เป็น 3,220 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำ�นวน 13,000 ล้านบาท ในเดือน
กรกฎาคม 2564 และการเบิกใช้วงเงินกู้สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
(2) ผลการดำ�เนินงานทีล่ ดลงของธุรกิจ MIX และ MATCH ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
และชดเชยบางส่วนด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563/64
บริษทั ฯ บันทึกกำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำ�นวน 3,826 ล้านบาท ลดลง 16.4%
หรือ 751 ล้านบาท จากปีก่อน โดยการลดลงส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจากกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภาษีจากรายการทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจำ� (หลังหักส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย) ทีล่ ดลง รวมทัง้
การลดลงของกำ�ไรจากการขายที่ดินเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทัง้ นี้ อัตรากำ�ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในปี 2564/65 อยูท่ ี่ 12.3% เมือ่ เทียบ
กับ 10.8% ในปี 2563/64
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ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2564/65 - แยกตามหน่่วยธุุรกิิจ
รายได้จากการดำ�เนินงาน
(ล้านบาท)

MOVE
MIX
MATCH

ปี 2564/65

20,873
4,298
652

รวม

25,823

% ของยอดรวม

81%
17%
3%

100%

ปี 2563/64

31,401
2,614
923

34,938

รายได้จากการดำ�เนินงานรวม ปี 2564/65 จำ�นวน 25,823 ล้านบาท ลดลง 26.1% หรือ
9,115 ล้านบาท จากปีก่อน โดยรายได้จากการดำ�เนินงานของธุรกิจ MOVE MIX และ
MATCH คิดเป็นสัดส่วน 81%, 17% และ 3% ตามลำ�ดับ การปรับตัวลดลงของรายได้
จากการดำ�เนินงานรวมส่วนใหญ่มสี าเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจ MOVE
ซึ่งลดลง 10,527 ล้านบาท หรือ 33.5% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20,873 ล้านบาท ปัจจัยหลัก
มาจากรายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง รวมถึงการรับรู้
รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำ�หรับโครงการ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่ลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง อย่างไรก็ดี
การลดลงของรายได้จากการดำ�เนินงานบางส่วนถูกชดเชยด้วยรายได้จากธุรกิจ MIX และ
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงที่เพิ่มขึ้น

% ของยอดรวม

90%
7%
3%

100%

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

(34)%
64%
(29)%

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
ปี 2564/65

23.1%
24.0%
N.A.

(26)%

22.2%

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
ปี 2563/64

17.0%
42.3%
N.A.

18.1%

ต้นทุนจากการดำ�เนินงานรวม ลดลงเช่นเดียวกับรายได้จากการดำ�เนินงานที่ปรับตัว
ลดลง 8,524 ล้านบาท หรือ 29.8% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20,083 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา
จากการรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง รวมถึงการ
ลดลงของต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือตามที่ได้กล่าวมา
กำ�ไรขัน้ ต้นจากการดำ�เนินงาน ลดลง 9.3% หรือ 591 ล้านบาท จากปีกอ่ น มาอยูท่ ี่ 5,740
ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตรากำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินงานในปี 2564/65 คิดเป็น 22.2%
ปรับตัวดีขึ้นจาก 18.1% ในปี 2563/64

ผลการดำำ�เนิินงานตามส่่วนงาน
ธุุรกิิจ MOVE

รายได้จากการดำ�เนินงานธุรกิจ MOVE (พันล้านบาท)

การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใหม่2
สายสีชมพูและสีเหลือง3
เดินรถและซ่อมบำ�รุง4
อื่นๆ 5
รวม

ปี 2564/65

14.6
0.7
13.9
6.3
0.0

20.9

% ของยอดรวม

70%
3%
67%
30%
0%

100%

ปี 2563/64

25.4
6.0
19.4
5.3
0.7

31.4

รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ
รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
4
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1
5
รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 และรายได้จากค่าโดยสาร BRT
2
3

% ของยอดรวม

81%
19%
62%
17%
2%

100%

% เปลี่ยนแปลง (YoY)

(43)%
(89)%
(28)%
18%
(97)%

(34)%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65
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ปี 2564/65 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ MOVE จำ�นวน 20,873 ล้านบาท ลดลง 33.5%
หรือ 10,527 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ (1) รายได้
งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง จำ�นวน 5.5 พันล้านบาท จากการก่อสร้าง
ทีล่ า่ ช้าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ (2) รายได้จากการให้บริการ
ติดตัง้ งานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ส�ำ หรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว
จำ�นวน 5,308 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม
การลดลงของรายได้ดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้
บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง ซึ่งเพิ่มขึ้น 969 ล้านบาท หรือ 18.2% จากปีก่อน เป็นผล
มาจาก (a) การรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
(16 สถานี ระยะทาง 19.0 กม.) และ (b) การเพิ่มขึ้นตามสัญญาของค่าจ้างเดินรถและซ่อม
บำ�รุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิมและส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
ต้นทุนของธุรกิจ MOVE ลดลงเช่นเดียวกันกับรายได้ โดยลดลง 10,036 ล้านบาท หรือ
38.5% สาเหตุหลักมาจากการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สีเหลือง และการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้าสำ�หรับโครงการ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ลดลง
ดอกเบีย้ รับทีเ่ กีย่ วกับโครงการรถไฟฟ้า จำ�นวน 3,365 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25.5% จากปีกอ่ น
หรื อ 685 ล้ า นบาท ปั จ จั ย หลั ก มาจากลู ก หนี้ ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู
สีเหลือง และส่วนต่อขยายสายสีเขียว

อัตรากำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจ MOVE ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 23.1% จาก 17.0% ในปีก่อน
ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สีเหลือง รวมถึงรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีอัตรากำ�ไรน้อยกว่า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
ในปีนี้ บริษทั ฯ รับรูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน BTSGIF จำ�นวน 29 ล้านบาท (เทียบกับ
ส่วนแบ่งกำ�ไร 235 ล้านบาท ในปีก่อน) เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าโดยสาร
ในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก (ลดลง 35.7% จากปีก่อน เป็น 2,388 ล้านบาท)
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากจำ � นวนเที่ ย วการเดิ น ทางในปี นี้ ที่ ล ดลง (ลดลง 40.6% จากปี ก่ อ น
เป็น 74.2 ล้านเที่ยวคน) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี
ทั้งนี้การลดลงของรายได้ค่าโดยสารบางส่วนถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าโดยสาร
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีก่อน เป็น 32.2 บาทต่อเที่ยว
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดู ไ ด้ ใ น คำ � อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และ
ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2564/65 ของ BTSGIF
https://classic.set.or.th/dat/mds_news/news/1126NWS300520221711010033T.pdf

ธุุรกิิจ MIX
รายได้จากการดำ�เนินงานธุรกิจ MIX (ล้านบาท)

สื่อโฆษณานอกบ้าน
สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน6
สื่อโฆษณาในอาคารสำ�นักงานและอื่นๆ
การบริการดิจิทัล7
การจัดจำ�หน่าย
รวม
6
7

ปี 2564/65

1,555
1,457
98
1,228
1,514

4,298

% ของยอดรวม

36%
34%
2%
29%
35%

100%

ปี 2563/64

1,532
1,319
213
1,082
N.A.

2,614

รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วยสื่อในระบบรถไฟฟ้าและสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า
รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัล ประกอบด้วยรายได้ที่มาจาก 1. Rabbit Group 2. VGI Digital Lab 3. Rabbit Rewards และ 4. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

% ของยอดรวม

59%
51%
8%
41%
N.A.

100%

% เปลี่ยนแปลง (YoY)

2%
11%
(54)%
14%
N.A.
64%
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บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ MIX ในปี 2564/65 จำ�นวน 4,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.4%
หรือ 1,684 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการควบรวมผลการดำ�เนินงาน
ของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน รวมถึงการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
และการเติบโตของธุรกิจบริการด้านดิจิทัล โดยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจบริการ
ด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำ�หน่ายมีสัดส่วนรายได้ที่ 36%, 29% และ 35% ของ
รายได้รวม ตามลำ�ดับ

ธุุรกิิจ MATCH

ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน มีรายได้ 1,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.5% จากปีก่อน
หรื อ 24 ล้ า นบาท โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากรายได้ จ ากการขายสื่ อ โฆษณาประเภท
สตรีทเฟอร์นิเจอร์

ในปี 2564/65 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจาก ยู ซิตี้ (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) จำ�นวน 220
ล้านบาท (เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุน จำ�นวน 2,098 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า) โดยหลักมาจาก

ธุรกิจบริการดิจิทัล มีรายได้ 1,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากปีก่อน ปัจจัยหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าคอมมิชชั่น และ Lead generation ภายใต้การดำ�เนินงาน
ของบริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด

(1) การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง จำ�นวน 1,045 ล้านบาท
(2) การบันทึกกำ�ไรทีย่ งั ไม่ได้รบั รูจ้ ากการลงทุนใน Jaymart โดยยู ซิต้ี ในเดือนธันวาคม 2564
(3) การเพิ่มขึ้นของรายได้ ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจการจัดจำ�หน่าย มีรายได้ 1,514 ล้านบาท จากการควบรวมผลการดำ�เนินงาน
ของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564
จากการควบรวมงบการเงินของ Fanslink ส่งผลให้ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้น 116.4% หรือ
1,756 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 3,265 ล้านบาท
ในปี นี้ บริ ษั ท ฯ รั บ รู้ส่ว นแบ่งขาดทุน จากเงิน ลงทุนใน KEX (เที ยบกั บ ส่ วนแบ่ งกำ�ไร
ในปี ก่ อ นหน้ า ) อั น เป็ น ผลมาจากการที่ KEX มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
เพือ่ ดำ�รงสถานะการเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรม รวมถึงในปีนไี้ ม่มกี ารบันทึกกำ�ไรพิเศษจากการ
IPO ของ KEX โดยวีจีไอ จำ�นวน 513 ล้านบาท ดังเช่นในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในปีนี้
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนใน MACO ลดลง
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดู ไ ด้ ใ น คำ � อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และ
ผลการดำ � เนิ น งานประจำ � ปี 2564/65 ของ วี จี ไ อ: https://classic.set.or.th/dat/
news/202205/22067514.pdf

รายได้จากธุรกิจ MATCH ในปี 2564/65 จำ�นวน 652 ล้านบาท ลดลง 29.4% หรือ
271 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการก่อสร้าง
ของบริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด จำ�นวน 263 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนจากการ
ดำ�เนินงานลดลงสอดคล้องกับทิศทางของรายได้ โดยลดลงมาอยู่ที่ 776 ล้านบาท คิดเป็น
23.9% หรือ 244 ล้านบาท จากปีก่อน

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดู ไ ด้ ใ น คำ � อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และ
ผลการดำ�เนินงานประจำ�ไตรมาส 1 ปี 2565 ของ ยู ซิตี้
https://classic.set.or.th/dat/news/202205/22062069.pdf
ทั้งนี้ ธุรกิจ MATCH นับเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท โดยการใช้ประโยชน์จากความเป็นเอกลักษณ์และกรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์ม
MOVE และ MIX เพื่อส่งมอบการเข้าถึงฐานลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่เหล่า
พันธมิตร และในปีนี้ การลงทุนใน Jaymart, Singer, A LIFE และ TBN นับเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลยุทธ์ 3M เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ และจะนำ�มา
ซึง่ การเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน
ที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ฐานะทางการเงิิน

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวน 255,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43,790
ล้านบาท หรือ 20.6% จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

(ล้านบาท)

(i) เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 15,430 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน
ยู ซิตี้ ผ่านการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) ในเดือนพฤษภาคม 2564 และการลงทุนใน
Jaymart โดยวีจีไอ ในเดือนธันวาคม 2564
(ii) ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระและลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ จำ�นวน 14,199 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก (a) งานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่ยังไม่ถึง
กำ�หนดชำ�ระของทั้งสองโครงการดังกล่าว และ (b) ลูกหนี้ภายใต้สัญญาการให้บริการ
เดินรถและซ่อมบำ�รุง และดอกเบี้ยค้างรับ
(iii) เงินสดรอรับและลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกและเสนอขาย
โดยวีจีไอ จำ�นวน 12,917 ล้านบาท
(iv) ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า จำ�นวน 9,662 ล้านบาท จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพูและสีเหลือง
(v) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 2,949 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินบริเวณถนน
ศรีนครินทร์ โดยบริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
(vi) ลู ก หนี้ แ ละดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ และรายได้ ค้ า งรั บ ภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายพร้ อ มติ ด ตั้ ง
ระบบการเดินรถสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว และสายสีทอง
จำ�นวน 1,502 ล้านบาท

255,867
212,076
14,157

23,153
232,713

197,918

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

31 มี.ค. 64

31 มี.ค. 65

(ล้านบาท)
255,867
212,076
32,270

47,524

122,215

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นบางส่วนถูกหักกลบด้วย

103,768

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
76,037

31 มี.ค. 64

86,128

31 มี.ค. 65

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(vii) เงินให้กู้ยืมระยะยาวสุทธิแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ลดลงจำ�นวน 4,924 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากการได้รับชำ�ระหนี้คืนจากยู ซิตี้
(viii) สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายที่ลดลงจำ�นวน 4,086 ล้านบาท
จากการขายที่ดินบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(ix) สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ลดลงจำ�นวน 4,699 ล้านบาท
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น 24.8% หรือ 33,701 ล้านบาท เป็นจำ�นวน
169,739 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของ
(i) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน จำ�นวน 19,140 ล้านบาท
(ii) หุ้นกู้ระยะยาวสุทธิ จำ�นวน 9,790 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำ�นวน
13,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หักกลบบางส่วนจากการชำ�ระคืน
หุ้นกู้ Green Bond (เงินต้นรวมจำ�นวน 13,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤษภาคม
2562) ชุดที่ 1 จำ�นวน 1,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 และการชำ�ระคืน
หุ้นกู้ของบีทีเอสซี (เงินต้นรวมจำ�นวน 22,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤศจิกายน
2559) ชุดที่ 2 จำ�นวน 2,200 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564
(iii) เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน จำ�นวน 8,964 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การเบิกเงินกู้ยืมสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นบางส่วนถูกหักกลบด้วย
(iv) หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ลดลงจำ�นวน 1,801 ล้านบาท
(v) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำ�นวน 1,317 ล้านบาท
(vi) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลงจำ�นวน 1,017 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำ�นวน 86,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,090 ล้านบาท หรือ 13.3% จาก
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย จำ�นวน 8,189 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ (1) การลงทุน
เพิ่มโดยผู้ถือหุ้นอื่นในวีจีไอ ผ่านการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุน
เพิ่มเติมของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (NBM) และบริษัท อีสเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (EBM) (ซึ่งจัดตั้งขึ้นสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สีเหลือง) จำ�นวน 1,346 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 25% จาก STEC และ RATCH

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมดจำ�นวน
13,164.5 ล้านหุ้น (13,161.1 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และมีอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564/65 อยู่ที่ 4.8% เทียบกับ 7.5% ในปี 2563/64
กระแสเงิินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 4,094
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% หรือ 265 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ
มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 8,995 ล้านบาท (เทียบกับเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมดำ�เนินงาน จำ�นวน 14,077 ล้านบาท ในปี 2563/64) รายการหลักมาจากการ
บันทึกกำ�ไรก่อนภาษี จำ�นวน 5,095 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วย (1) รายการที่ไม่ใช่
เงินสดปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีให้เป็นเงินสด จำ�นวน 665 ล้านบาท และ (2) การลดลง
สุทธิของเงินทุนหมุนเวียน จำ�นวน 13,425 ล้านบาท ซึ่งรวมถึง (a) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำ�นวน 7,618 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ
เดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายและ (b) เงินลงทุนสำ�หรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพูและสีเหลือง จำ�นวน 5.3 พันล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย จำ�นวน
4,211 ล้านบาท (3,230 ล้านบาท ในปี 2563/64) และจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ จำ�นวน 2,242
ล้านบาท (2,405 ล้านบาท ในปี 2563/64) ทำ�ให้บริษัทฯ มีเงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ดำ�เนินงาน จำ�นวน 15,448 ล้านบาท
ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 11,971 ล้านบาท รายการหลักมาจาก
(1) เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 15,703 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในยู ซิตี้ ในเดือนพฤษภาคม 2564 และจากการเข้าลงทุน
ใน Jaymart ของวีจีไอ (2) เงินลงทุนสุทธิสำ�หรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสีเหลือง จำ�นวน 8,144 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายสุทธิซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน จำ�นวน 2,818 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินบริเวณถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัท
แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเงินลงทุนสำ�หรับค่าก่อสร้าง

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

โครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ หักกลบกับ (4) เงินสดรับชำ�ระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 5,029 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการได้รับชำ�ระหนี้คืน
จาก ยู ซิตี้ (5) เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน จำ�นวน 5,135
ล้านบาท และ (6) เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำ�นวน 3,974
ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำ�กัด
และบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำ�กัด
ส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 34,370 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
(1) การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน จำ�นวน
18,947 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นสุทธิของหุ้นกู้ระยะยาว จำ�นวน 9,800 ล้านบาท จาก
การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำ�นวน 13,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หักกลบ
บางส่วนจากการชำ�ระคืนหุ้นกู้ Green Bond (เงินต้นจำ�นวน 13,000 ล้านบาท ที่ออก
ในเดือนพฤษภาคม 2562) ชุดที่ 1 จำ�นวน 1,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 และ
การชำ�ระคืนหุ้นกู้ของบีทีเอสซี (เงินต้นจำ�นวน 22,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤศจิกายน
2559) ชุดที่ 2 จำ�นวน 2,200 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 (3) การเพิ่มขึ้นสุทธิ
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำ�นวน 8,906 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
เบิกเงินกู้ยืมสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และ (4) เงินสดรับจาก
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อยในการออกจำ�หน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย
จำ�นวน 1,525 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมของ NBM และ
EBM ซึ่งถูกลดทอนบางส่วนด้วย (5) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำ�นวน 4,069
ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2564 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

การเคลื่่�อนไหวของกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2565
(ล้านบาท)
34,370
3,829

(6,686)3

(15,448)1

4,0944

(11,971)2

เงินสดต้นงวด
(31 มีนาคม 2564)

เงินสดใช้ไป
ในการดำ�เนินงาน

เงินสดใช้ไปใน
การลงทุน

เงินสดจาก
การจัดหาเงิน

อื่น ๆ

เงินสดปลายงวด
(31 มีนาคม 2565)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน หลังจ่าย
• ภาษีเงินได้สุทธิ จำ�นวน 2,242 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยจ่าย จำ�นวน 4,211 ล้านบาท
• การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำ�นวน 7,618 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
ให้บริการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
• เงินลงทุนสำ�หรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำ�นวน 5.3 พันล้านบาท
2
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสุทธิสำ�หรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
จำ�นวน 8,144 ล้านบาท
3
อื่นๆ รวมเงินสดที่จะได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนโดย วีจีไอ จำ�นวน 6,669 ล้านบาท
4
ไม่รวมเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง จำ�นวน 15.1 พันล้านบาท
1
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114

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ� (%)B
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)C
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)D
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)E
สภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted)F ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted)F ต่อกำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�
ความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ยG
อัตราส่วนต่อหุ้น H
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

ปี 2564/65

ปี 2563/64

ปี 2562/63A

22.2%
9.3%
12.3%
1.7%
4.8%

18.1%
9.6%
10.8%
2.8%
7.5%

18.4%
11.3%
18.4%
5.6%
14.8%

0.49x

0.44x

0.68x

1.76x
1.46x
15.50x
2.52x

1.49x
1.28x
11.04x
3.51x

1.32x
1.05x
7.35x
4.27x

0.29
6.54

0.35
5.78

0.65
5.32

หมายเหตุ :
A
รวมผลการดำ�เนินงานจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
B
คำ�นวณจากกำ�ไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ� (หลังหักส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�
C
คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิทางบัญชี (หลังหักส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ทั้งหมดทางบัญชี
D
คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิทางบัญชี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
E
คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิทางบัญชี / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
F
คำ�นวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง, เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย และลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
G
คำ�นวณจากกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
H
คำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ณ มูลค่าที่ตราไว้ ที่ 4.0 บาท ต่อหุ้น

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเทีียบกัับเป้้าหมายปีี 2564/65
เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
แม้จะเผชิญกับความยืดเยื้อในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพูและสีเหลือง จำ�นวน 13.9 พันล้านบาท ในปี 2564/65

14.0 พันล้านบาท

13.9 พันล้านบาท
น้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

รายได้จากการติดตั้งระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำ�หรับส่วนต่อขยายสายสีเขียว
รายได้จากการติดตั้งระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำ�หรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวในปีนี้ อยู่ที่จำ�นวน 0.7 พันล้านบาท
รับรู้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

1.0 พันล้านบาท

0.7 พันล้านบาท
น้อยกว่าเป้าหมาย

รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า
บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า จำ�นวน 3.4 พันล้านบาท ในปี 2564/65 มากกว่าเป้าหมาย
ที่คาดการณ์ไว้

3.3 พันล้านบาท

3.4 พันล้านบาท
มากกว่าเป้าหมาย

6.3 พันล้านบาท

6.3 พันล้านบาท
บรรลุเป้าหมาย

ธุรกิจ MOVE (ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง)

รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนหน้า หรือ 0.97 พันล้านบาท เป็น 6.3 พันล้านบาท
บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ของปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (i) การรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือทั้งสาย และ (ii) การเพิ่มขึ้นตามสัญญาค่าจ้างเดินและซ่อมบำ�รุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิม และส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวใต้
แนวโน้้มธุุรกิิจปีี 2565/66
ธุรกิจ MOVE (ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง)

รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
บริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จำ�นวน 6.2 พันล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า
ในปี 2565/66 บริษัทฯ ยังคาดการณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สายสีชมพูและสีเหลือง จำ�านวน 4.0 พันล้านบาท
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
ในปี 2564/65 คาดการณ์รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง จำ�นวน 6.7 พันล้านบาท
ธุรกิจ MIX (วีจีไอ)

วีจีไอตั้งเป้าหมายรายได้รวมอยู่ที่ 6.5 - 7.0 พันล้านบาท และมีอัตรากำ�าไรสุทธิอยู่ในช่วง 5 - 10%

เป้าหมาย

6.2 พันล้านบาท
4.0 พันล้านบาท
6.7 พันล้านบาท
เป้าหมาย

6.5 - 7.0 พันล้านบาท
(รายได้ของวีจีไอ)
5 - 10%
(อัตรากำ�ไรสุทธิของวีจีไอ)

115

116

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญย้้อนหลััง 3 ปีี

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดำ�เนินงานที่สำ�คัญในส่วนนี้ ควรอ่านคู่กับงบการเงินสำ�หรับปี 2564/65 งบการเงินสำ�หรับปี 2563/64 และงบการเงินสำ�หรับปี 2562/63
พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินสำ�หรับงวดนั้นๆ
งบแสดงฐานะการเงิิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย
ลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบเดินรถ
รายได้ค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

%
ของสินทรัพย์รวม

2564
(ปรับปรุงใหม่)

%
ของสินทรัพย์รวม

2563

%
ของสินทรัพย์รวม

4,094.1
6,668.5
6,248.2
560.5
1,094.6
379.7
1,302.0
88.6

1.6%
2.6%
2.5%
0.2%
0.4%
0.1%
0.5%
0.0%

3,828.9
558.7
957.3
19.7
16.2

1.8%
0.3%
0.4%
0.0%
0.0%

3,225.8
2,711.0
113.0
556.1
6,650.1
1,984.8

1.9%
1.6%
0.1%
0.3%
3.8%
1.1%

13.0
69.1
179.5
3.0

0.0%
0.0%
0.1%
0.0%

23.8
167.5
206.6
2.5

0.0%
0.1%
0.1%
0.0%

606.5
98.4
212.9
133.4

0.3%
0.1%
0.1%
0.1%

14.8
596.9
152.6
1,021.0
667.3
23,153.4
-

0.0%
0.2%
0.1%
0.4%
0.3%
9.0%
-

601.5
406.7
2,888.0
393.7
10,071.1
4,086.3

0.3%
0.2%
1.4%
0.2%
4.8%
1.9%

5,031.8
601.5
148.4
324.6
22,398.3
-

2.9%
0.3%
0.1%
0.2%
12.9%
-

23,153.4

9.0%

14,157.4

6.7%

22,398.3

12.9%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565

%
ของสินทรัพย์รวม

2564
(ปรับปรุงใหม่)

%
ของสินทรัพย์รวม

2563

%
ของสินทรัพย์รวม

215.6
979.7
1,248.0
48,262.5
52,198.1
1,735.8
420.4
9,177.5
4,815.8
618.6
1,054.2
1,827.8
18,348.0

0.1%
0.4%
0.5%
18.9%
20.4%
0.7%
0.2%
3.6%
1.9%
0.2%
0.4%
0.7%
7.2%

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
743.4
2,611.1
10,802.0

2.4%
0.9%
0.6%
15.5%
20.1%
0.8%
0.2%
2.9%
2.3%
0.4%
0.4%
1.2%
5.1%

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

0.1%
0.3%
18.7%
10.3%
17.5%
1.1%
0.1%
3.0%
2.7%
0.3%
2.4%
2.0%

49,591.0
21,434.7
289.1
709.7
276.0
161.0
17,510.5
1,839.2

19.4%
8.4%
0.1%
0.3%
0.1%
0.1%
6.8%
0.7%

42,999.3
19,834.2
289.1
612.9
296.5
119.7
20,342.6
1,485.7

20.3%
9.4%
0.1%
0.3%
0.1%
0.1%
9.6%
0.7%

32,095.1
13,887.2
236.3
655.3
267.6
1,142.6
1,198.9

18.5%
8.0%
0.1%
0.4%
0.2%
0.7%
0.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
อะไหล่เปลี่ยนแทน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
ค่าความนิยม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

232,713.2

255,866.6

91.0%

100.0%

197,918.2

212,075.6

93.3%

100.0%

150,702.2

173,100.5

87.1%

100.0%
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565

%
ของสินทรัพย์รวม

17,645.0
18,975.6
4,497.5
432.3
231.3
516.1
799.0
244.5
3,299.5
214.4
25.8
62.5
580.9

6.9%
7.4%
1.8%
0.2%
0.1%
0.2%
0.3%
0.1%
1.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.2%

2564
(ปรับปรุงใหม่)

%
ของสินทรัพย์รวม

2563

%
ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

3,500.0
13,980.6
5,815.0
480.1
648.8
1,532.8
974.0
1,158.9
3,199.6
199.5
1.0
207.6
572.2

1.7%
6.6%
2.7%
0.2%
0.3%
0.7%
0.5%
0.5%
1.5%
0.1%
0.0%
0.1%
0.3%

4,450.0
12,760.6
7,848.4
515.2
207.7
1,079.5
10.1
239.0
5,048.6
0.0
95.5
660.2

2.6%
7.4%
4.5%
0.3%
0.1%
0.6%
0.0%
0.1%
2.9%
0.0%
0.1%
0.0%
0.4%

47,524.4

18.6%

32,270.1

15.2%

32,914.8

19.0%

481.4
100.6
54,215.3
56,003.1
877.8
353.4
1,771.6
1,183.9
3,181.9
2,075.8
1,969.9

0.2%
0.0%
21.2%
21.9%
0.3%
0.1%
0.7%
0.5%
1.3%
0.8%
0.8%

545.9
44,336.9
46,313.2
892.1
376.3
1,696.2
1,279.4
3,075.2
3,731.8
1,521.2

0.3%
0.0%
20.9%
21.8%
0.4%
0.2%
0.8%
0.6%
1.4%
1.8%
0.7%

548.5
25,135.4
40,915.3
318.0
1,583.7
1,274.7
2,235.4
929.1

0.3%
0.0%
14.5%
23.6%
0.0%
0.2%
0.9%
0.7%
1.3%
0.0%
0.5%

122,214.7

169,739.1

47.8%

66.4%

103,768.2

136,038.3

48.9%

64.1%

72,940.1

105,854.9

42.0%

61.0%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565

%
ของสินทรัพย์รวม

2564
(ปรับปรุงใหม่)

%
ของสินทรัพย์รวม

2563

%
ของสินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 18,468,348,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท
(2564: หุ้นสามัญ 15,633,262,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
(2563: หุ้นสามัญ 15,654,597,298 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 13,164,477,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท
(2564: หุ้นสามัญ 13,161,131,146 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
(2563: หุ้นสามัญ 13,154,296,081 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
กำ�ไรสะสมก่อนหักรายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน
ให้บริษัทร่วมสุทธิและรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้บริษัทร่วมสุทธิ
และรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

73,873.4

62,533.1

62,618.4

52,657.9
10,391.7
1,356.6
26.0
1.2
(3,372.0)
6,869.1

20.6%
4.1%
0.5%
0.0%
0.0%
(1.3%)
2.7%

52,644.5
10,370.8
1,356.6
17.5
0.0
(3,372.0)
6,811.2

24.8%
4.9%
0.6%
0.0%
0.0%
(1.6%)
3.2%

52,617.2
10,324.4
1,356.6
2.5
0.7
(3,372.0)
2,572.4

30.4%
6.0%
0.8%
0.0%
0.0%
(1.9%)
1.5%

3,432.1

1.3%

3,103.5

1.5%

3,067.2

1.8%

2,661.0

1.0%

2,124.4

1.0%

3,325.5

1.9%

(13,306.7)
1,345.9
62,062.8
24,064.7

(5.2%)
0.5%
24.2%
9.4%

(13,004.5)
109.6
60,161.6
15,875.7

(6.1%)
0.1%
28.4%
7.5%

(12,820.2)
(2,151.3)
54,923.0
12,322.6

(7.4%)
(1.2%)
31.9%
7.1%

86,127.5

255,866.6

33.6%

100.0%

76,037.3

212,075.6

35.9%

100.0%

67,245.6

173,100.5

39.0%

100.0%
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
%
ของรายได้รวม

2565
กำ�ไรขาดทุน
รายได้

รายได้จากการบริการและการขาย
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กำ�ไรจากตราสารทางการเงิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
อื่น ๆ

%
ของรายได้รวม

2564

2563

%
ของรายได้รวม

10,671.7
15,075.2
292.5
16.6
3,653.7

34.2%
48.3%
0.9%
0.1%
11.7%

7,928.1
26,788.4
411.6
3,131.6

18.8%
63.4%
1.0%
7.4%

7,684.9
27,262.8
457.1
2,603.6

18.2%
64.5%
1.1%
6.2%

288.0
182.8
270.2
481.1
262.7

0.9%
0.6%
0.9%
1.5%
0.9%

387.9
689.2
761.1
1,978.5
173.4

0.9%
1.6%
1.8%
4.7%
0.4%

520.5
3,560.9
151.8

1.2%
8.4%
0.4%

รวมรายได้

31,194.5

100.0%

42,249.8

100.0%

42,241.6

100.0%

ต้นทุนการให้บริการและขาย
ต้นทุนการให้บริการรับเหมา
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากตราสารทางการเงิน
โอนกลับประมาณการหนี้สิน

6,127.8
14,134.9
4.6
449.5
2,172.4
(140.8)

19.6%
45.3%
0.0%
1.4%
7.0%
(0.5%)

3,983.7
24,690.8
343.8
2,123.5
(352.2)

9.4%
58.4%
0.8%
5.0%
(0.8%)

4,134.6
25,431.3
373.0
2,703.0
345.8
(223.1)

9.8%
60.2%
0.9%
6.4%
0.8%
(0.5%)

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน

22,748.4
8,446.1

(50.6)
(80.8)
(3,219.5)

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

5,095.2

กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก

3,881.0

กำ�ไรสำ�หรับปี

3,881.0

ภาษีเงินได้

กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

(1,214.2)
-

72.8%
27.2%

30,789.6
11,460.2

73.0%
27.0%

32,764.6
9,477.0

77.6%
22.4%

16.4%

7,286.5

17.2%

9,303.6

22.0%

12.5%

5,359.4

12.6%

7,826.0

18.5%

(0.2%)
(0.3%)
(10.3%)
(3.9%)
-

12.5%

(58.6)
(1,605.8)
(2,509.3)
(1,927.1)
-

5,359.4

(0.1%)
(3.8%)
(5.9%)

(4.6%)
-

12.6%

(140.3)
2,211.6
(2,244.7)

(1,477.6)
991.4

8,817.4

(0.3%)
5.2%
(5.3%)

(3.5%)
2.3%

20.8%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
%
ของรายได้รวม

2565

%
ของรายได้รวม

2564

%
ของรายได้รวม

2563

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในต้นทุนป้องกันความเสี่ยง สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าของตราสารหนี้ที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กำ�หนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการวัดมูลค่าของตราสารทุนที่กำ�หนด
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

(5.2)

71.5

64.4

(64.3)

(6.7)

(0.1)

-

1,901.1

2,873.4

596.8

22.8

(15.1)

-

-

-

(3,645.0)

-

-

(10.1)

(10.5)

99.6

-

1,978.3

3,022.2

(3,127.8)

106.7

5,858.0

-

520.1

30.1

-

41.7

-

(276.7)

(8.0)

6.1

(0.8)

660.5

2,638.8
6,519.8

5,894.2

8,916.4
14,275.8

(277.5)

(3,405.3)
5,412.1
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

%
ของรายได้รวม

2564

%
ของรายได้รวม

2563

การแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

3,825.6
3,825.6

4,576.3
4,576.3

7,341.3
820.4
8,161.7

55.4
55.4

783.1
783.1

484.7
171.0
655.7

3,881.0

5,359.4

8,817.4

5,866.3
5,866.3

11,499.4
11,499.4

4,465.7
902.6
5,368.3

653.5
653.5

2,776.4
2,776.4

(133.4)
177.1
43.7

6,519.8

14,275.8

5,412.0

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

%
ของรายได้รวม

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

%
ของรายได้รวม

2564

%
ของรายได้รวม

2563

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

0.291

0.348

0.646

0.291

0.348

0.638

0.291

0.348

0.581

0.291

0.348

0.574

กำ�ไรต่อหุ้นจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (บาท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

%
ของรายได้รวม

123

124
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งบกระแสเงิินสด
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรก่อนภาษีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรก่อนภาษี

รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนจากผลเสียหายของคดีความ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำ�ไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานที่จะเรียกเก็บจากกองทุนฯ ในอนาคต
ตัดจำ�หน่าย/ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำ�ไรจากการปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขาดทุน (กำ�ไร) จากตราสารทางการเงิน
รายได้จากการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

2565

2564

2563

5,095.2
-

7,286.4
-

9,303.6
1,024.1

5,095.2

7,286.4

10,327.7

871.2
(24.8)
(91.7)
50.6
80.8
23.4
166.0
(481.2)
12.3
(288.0)
16.8
(182.8)
(346.3)
(36.9)
(3,653.7)
3,219.5

811.3
(9.8)
(352.1)
58.6
1,605.8
(56.2)
153.0
194.8
(1,978.5)
13.9
(387.9)
19.7
(689.2)
(761.1)
(36.9)
(3,131.6)
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

4,430.4

5,249.5

4,915.1

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
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สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
รายได้ค้างรับ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

จ่ายดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชำ�ระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ

2564

2563

(1.8)
(188.9)

(2.6)
348.3

(54.5)
(830.5)

(11,598.0)
(739.9)
27.2
4.6
452.8
(32.3)
(326.6)

(13,895.2)
(5,293.7)
6.2
1,097.7
(303.3)
(342.3)

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

(1,374.8)
1.6
(33.0)
(22.8)
(45.6)
(6.7)
458.7

(1,667.2)
(35.1)
47.7
58.3
(51.3)
(30.4)
736.0

1,125.0
26.7
(214.9)
25.4
(15.3)
(33.8)
276.1

(8,995.1)

(14,077.4)

(10,460.6)

(15,447.8)

(19,712.4)

(14,107.1)

(2.9)
(0.5)
(105.0)
5,029.0
480.0

(0.7)
(2.5)
342.3

32.1
(72.8)
(1.5)
5.9
758.7

(4,210.5)
(2,252.0)
9.8

(3,229.9)
(2,428.0)
22.9

(2,337.7)
124.1
(1,439.0)
6.1
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เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับชำ�ระจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลงทุนในกิจการต่างประเทศ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนาในอนาคต
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับชำ�ระจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

2564

2563

602.6
(13,050.1)
18,185.4
3,974.2
266.2
74.6
(22.4)
(18,329.8)
2,627.0
330.6
(8,474.1)
(358.9)
3.6
(2,969.7)
151.5
(382.6)

650.9
(13,191.3)
19,239.9
(4,441.0)
750.4
(772.5)
5,389.1
(4,337.7)
2,048.8
412.0
392.3
(12,074.3)
(582.4)
0.9
(629.0)
691.0
(236.3)

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)

(11,971.3)

(6,350.1)

(14,459.5)

40,400.0
(26,279.9)
71,247.1
(66,420.0)
10,106.0
(1,200.0)
(40.6)
100.6

18,750.0
(19,700.0)
50,204.2
(49,145.0)
20,441.5
(239.0)
(83.1)
974.0
0.0

30,589.3
(30,733.3)
39,211.0
(45,716.0)
15,699.0
(58.2)
(132.7)
10.1
-

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก/ไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายปันผล
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำ�หน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำ�ระ
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

(175.0)
23,200.0
(13,400.0)
(26.7)
(225.7)
(4,068.9)
(18.3)
65.4
(458.4)
39.7
1,524.9

2564

2563

(10.1)
8,600.0
(5,050.0)
(10.5)
(192.3)
(5,904.3)
(293.0)
8,101.9
80.2
(284.2)
79.5
366.0

(44.7)
13,000.0
(5,500.0)
(15.9)
(5,492.5)
(1,397.1)
(812.0)
5,200.3
516.9
(485.1)
13,672.2
40.0

34,370.2

26,685.8

27,551.3

6,951.1

623.3

(1,048.6)

4,094.1

3,828.9

3,225.9

61.0
66.0
421.5
16.4
35.1
332.7
249.3

63.7
4.0
1,815.3
32.4
61.2
837.4
175.9

97.8
68.5
5,472.7
1,539.7
-

-

(17.4)
(6,668.5)
3,828.9
-

-

(18.6)
3,225.9
(1.7)

(33.3)

253.7
4,020.8
-
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การวิิเคราะห์์ทางการเงิิน

ความสามารถในการบริิหารสิินทรััพย์์

เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย และลูกหนี้จากการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุน้ บริษทั ย่อย
และ ลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มีจำ�นวน 12,916.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำ�นวน จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มาจาก
วีจีไอได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 2 เมษายน 2565 และได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนที่ออกและชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มบริษัท
จึงได้แสดงเงินสดที่กลุ่มบริษัทจ่ายเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เป็นเงินสดรอรับคืน
จากสำ � นั ก หั ก บั ญ ชี - ค่ า หุ้ น บริ ษั ท ย่ อ ย และเงิ น สดส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น ลู ก หนี้ จ ากการใช้
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย รายละเอี ย ดของเงิ น สดรอรั บ คื น จากสำ � นั ก
หั ก บั ญ ชี - ค่ า หุ้ น บริ ษั ท ย่ อ ย และลู ก หนี้ จ ากการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
บริษัทย่อย แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 1,094.6 ล้านบาท
ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 951.9 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น 142.7 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 137.3 ล้านบาท หรือ 14.3% จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เป็นลูกหนีท้ ีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
รายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และการวิเคราะห์อายุหนี้ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 951.9 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้
การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 137.7 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กัน 814.2 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยส่วนใหญ่ (90%)
เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระและค้างชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้ง
สำ�รองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำ�นวณโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และ/หรือ อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระสำ�หรับ

กลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ปู แบบของความเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุม่ ลูกค้าตามประเภท
ของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำ�นวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำ�นึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำ�หนัก มูลค่าของเงิน
ตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงาน
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น และการคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จ
ในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำ�หรับลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันไว้ที่ 184.9 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 379.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360.0
ล้านบาท หรือ 1,824.7% จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เนือ่ งจากการควบรวมผลการดำ�เนินงาน
ของ Fanslink ในเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัทนโยบายที่กำ�หนดให้มีการทบทวน
มูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม่ำ�เสมอในทุกงวดบัญชี เพื่อให้มูลค่าสินค้าคงเหลือที่แสดง
ในงบการเงินไม่ต่ำ�กว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงเหลือแสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 18,436.6
ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 88.6 ล้านบาท และส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ � ระเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี 18,348.0 ล้ า นบาท โดยทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น 7,618.4 ล้ า นบาท
จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำ�นวน 10,818.2 ล้านบาท จากการให้บริการ
เดิ น รถ ซ่ อ มบำ � รุ ง และจั ด หาขบวนรถไฟฟ้ า ในระหว่ า งปี ประกอบกั บ กลุ่ ม บริ ษั ท
อยู่ระหว่างการรอข้อสรุปที่ชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีสำ�หรับการอนุมัติร่างสัญญาแก้ไข
สั ญ ญาสั ม ปทานโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ทำ � ให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ชำ � ระหนี้
ค่ า บริ ก ารเดิ น รถ ซ่ อ มบำ � รุ ง และจั ด หาขบวนรถไฟฟ้ า ภายใต้ สั ญ ญาการให้ บ ริ ก าร
เดินรถและซ่อมบำ�รุงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก หนี้ ดั ง กล่ า ว โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ข้อเท็จจริงจากการเจรจา รวมถึงการสงวนสิทธิในการใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท
ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทมั่นใจ
ว่าจะได้รับชำ�ระหนี้จากกรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และหนี้สินโดยส่วนใหญ่
เป็นหนีท้ มี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและได้ประเมินว่าค่าเผือ่ ผลขาดทุนดังกล่าว
จะเป็นจำ�นวนที่ไม่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน กลุ่มบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานในการประเมิน

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังคงติดตามและหาข้อ
สรุปอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงไป
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 49,604.0 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึ่งปี 13.0 ล้านบาท และส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี 49,591.0 ล้านบาท
โดยทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6,580.9 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำ�นวน
43,023.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่างานออกแบบและก่อสร้างงานโยธาที่เกี่ยวข้อง
กั บ โครงการรถไฟฟ้ า สี ช มพู แ ละสายสี เ หลื อ งสำ � หรั บ ส่ ว นที่ จ ะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนคงที่
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า
จะเกิ ด ขึ้ น และการจั ด ประเภทของลู ก หนี้ ดั ง กล่ า ว ตามหลั ก การเดี ย วกั น กั บ ลู ก หนี้
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มีจำ�นวน 21,503.8 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 69.1 ล้านบาท
และส่ ว นที่ ถึ ง กำ � หนดชำ � ระเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี 21,434.7 ล้ า นบาท โดยทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น
1,502.1 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จากการให้บริการตามสัญญา
ซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) และสัญญางานเพิ่มเติมอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และการจัดประเภทของลูกหนีด้ งั กล่าว ตามหลักการเดียวกัน
กับลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน
230.4 ล้านบาท ลดลง 4,924.0 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำ�นวน
5,154.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินให้กู้ยืมแก่ ยู ซิตี้ ซึ่งจ่ายชำ�ระคืนทั้งจำ�นวน
ในเดือนมิถุนายน 2564

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

สิ น ทรั พ ย์ ที่ จั ด ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2565
ลดลงทั้งจำ�นวนจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำ�นวน 4,086.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ของบริ ษั ท ฟิ ว เจอร์ โดเมน จำ � กั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย)
และบริ ษั ท มาเจสติ ค พาร์ ค จำ � กั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย) ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ข ายเงิ น ลงทุ น
ในบริษัทย่อยสองแห่งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2564 และเดือนมีนาคม 2565 ตามลำ�ดับ
ลูกหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ�ำ นวน 2,281.7 ล้านบาท เป็นลูกหนี้
จากการขายที่ดินของบริษัทฯ จำ�นวนสองแปลงในเดือนธันวาคม 2563 และแปลงสุดท้าย
ในเดือนเมษายน 2564 โดยลูกหนี้ดังกล่าวจะมีการชำ�ระเงินภายในเดือนธันวาคม 2566
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 48,262.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
15,429.9 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำ�นวน 32,832.6 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) ของ ยู ซิตี้ และจากการ
เข้าลงทุนใน Jaymart
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 52,198.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
9,662.4 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ มีจ�ำ นวน 42,535.8 ล้านบาท เนือ่ งจาก
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 9,177.5 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,948.6 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีจำ�นวน 6,228.9 ล้านบาท
สาเหตุหลักจากการซื้อที่ดินบริเวณถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จํากัด
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) และค่าก่อสร้างโครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน
1,827.8 ล้านบาท ลดลง 783.4 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลัก
จากงานโยธาและการจั ด หาระบบรถไฟฟ้ า และเครื่ อ งกล และอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 18,531.5 ล้านบาท ลดลง 4,699.0 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ซึง่ มีจ�ำ นวน 23,230.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากตราสารหนีท้ ีค่ รบกำ�หนด
การขายตราสารทุนในระหว่างปี และการบันทึกปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุน

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงเหลือ
จำ�นวน 151,282.5 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564: 113,463.2 ล้านบาท)
ยอดหนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย คงเหลื อ ดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หุ้ น กู้ ซึ่ ง ออกโดยบริ ษั ท
(จำ�นวนเงินคงเหลือ 45,013.7 ล้านบาท) หุ้นกู้ซึ่งออกโดยบีทีเอสซี (14,288.8 ล้านบาท)
เจ้ า หนี้ ตั๋ ว แลกเงิ น (18,975.6 ล้ า นบาท) เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น
(54,459.8 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สีเหลือง และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (17,645.0 ล้านบาท)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิ (Adjusted) ต่อทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1.46 เท่า ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปีก่อน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564: 1.28 เท่า) สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบั น การเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 8,964.0 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ ม าจากการเบิ ก เงิ น กู้ ยื ม
สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิเพิ่มขึ้น 9,789.7
ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำ�นวน 13,000 ล้านบาท ในเดือน
กรกฎาคม 2564 หักกลบกับการชำ�ระคืนหุ้นกู้จำ�นวน 1,000 ล้านบาท และ 2,200 ล้านบาท
ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ตามลำ�ดับ

อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิ (Adjusted) ต่อกำ�ไรจากรายการทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจำ� ก่อนค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (EBITDA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 15.50 เท่า
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564: 11.04 เท่า) สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้
ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามที่กล่าวถึงในวรรคก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเกือบ 40% ของ
หนี้สินที่มภี าระดอกเบีย้ เป็นเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง
โดยเงินกู้โครงการเพื่อใช้ลงทุนในงานโยธาจะได้รับชำ�ระคืนทั้งหมดจากภาครัฐ ทั้งนี้
ภายใต้ สั ญ ญาสั ม ปทานโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู แ ละสายสี เ หลื อ งนั้ น ภาครั ฐ
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินและงานโยธา นอกจากนี้เงินกู้ยืมสำ�หรับงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลยังเป็นเงินกู้โครงการที่มีลักษณะไม่มีสิทธิไล่เบี้ยผู้สนับสนุน
โครงการอีกด้วย
สำ � หรั บ การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการดำ � รงอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น บี ที เ อสซี แ ละบริ ษั ท ฯ
มี ข้ อ กำ � หนดในการดำ � รงอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ตามข้ อ กำ � หนดว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ (จำ�นวนเงิน 22,000 ล้านบาท และ 10,200 ล้านบาท
สำ�หรับบีทีเอสซี และ 7,000 ล้านบาท 9,500 ล้านบาท 13,000 ล้านบาท 8,600 ล้านบาท
และ 13,000 ล้านบาทสำ�หรับบริษัทฯ) (ข้อกำ�หนดสิทธิฯ) กล่าวคือ บีทีเอสซีและบริษัทฯ
ต้องดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt
to Equity Ratio) ในอัตราไม่เกิน 2.5 เท่า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บีทีเอสซี
และบริษัทฯ สามารถดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ตามข้อกำ�หนด

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ เป็นจำ�นวนเงินรวม 11,783.6 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 เป็นจำ�นวนเงินรวม 6,716.8 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
จำ�นวน 5,066.8 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 0.49 เท่า
เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ เท่ากับ 0.49 เท่า เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสด
รอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อยจำ�นวน 6,668.5 ล้านบาท และลูกหนี้
จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำ�นวน 6,248.2 ล้านบาท
รายจ่ายฝ่ายทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 11,854.7 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็น (1) รายจ่ายฝ่ายทุนสำ�หรับธุรกิจ MOVE 8,267.4 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง 8,105.4 ล้านบาท (ไม่รวมส่วน
ของงานบริ ก ารติ ด ตั้ ง งานระบบสำ �หรั บ โครงการส่ ว นต่ อ ขยายสายสี เ ขี ย ว ค่ า ก่ อ สร้ า ง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ซึง่ แสดงในเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
จำ�นวน 733.6 ล้านบาท และ 5,345.5 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) (2) รายจ่ายฝ่ายทุน
สำ�หรับธุรกิจ MIX 457.2 ล้านบาท (3) รายจ่ายฝ่ายทุนสำ�หรับธุรกิจ MATCH 2,975.4 ล้านบาท
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ของบริ ษั ท แคพริ ค อร์ น ฮิ ล ล์ จํ า กั ด
(ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ) และค่ า ก่ อ สร้ า งโครงการหมอชิ ต คอมเพล็ ก ซ์
โดยรายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น ดั ง กล่ า วนี้ ในส่ ว นที่ เ ป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู
และสีเหลืองส่วนใหญ่จ่ายโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนรายการอื่นส่วนใหญ่
จ่ายโดยใช้กระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัท

4.4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร

บริษัทฯ บันทึกกำ�ไรสำ�หรับปี 2564/65 เท่ากับ 3,881.0 ล้านบาท (ลดลง 27.6% จากปี
2563/64) และกำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 3,825.6 ล้านบาท (ลดลง
16.4% จากปีก่อน) อย่างไรก็ตามอัตรากำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำ�หรับปีนี้
เท่ากับ 12.3% เมื่อเทียบกับ 10.8% ในปี 2563/64 กำ�ไรสุทธิจำ�นวน 3,825.6 ล้านบาท
ลดลง 16.4% หรือ 750.7 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก (1) การลดลงของกําไร
จากการขายทีด่ นิ ทีธ่ นาซิตีโ้ ดยบีทเี อส กรุป๊ (2) ต้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหุน้ กู้
ของบริ ษั ท ฯ และการเบิ ก ใช้ ว งเงิ น กู้ สํ า หรั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู แ ละสี เ หลื อ ง
(3) ผลการดําเนินงานที่ลดลงของธุรกิจ MIX และ MATCH ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดี การลดลงของกำ�ไรสุทธิบางส่วนถูกชดเชยด้วย
(4) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ลดลง ในส่วนของ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงเป็น 4.8% เมือ่ เทียบกับ 7.5% ในปี 2563/2564
เนื่องจากการลดลงของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีดังที่กล่าวไปแล้ว
ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 49 ในงบการเงินรวม สำ�หรับปี 2564/65
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5.1

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ
ได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับชัน้ และ
กำ�หนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสม
กับสภาวการณ์และการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจใช้บังคับกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทุกบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้บริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และคูค่ า้
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นอยู่บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ
ได้ประกาศและสื่อสารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ดำ�เนินงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อแนะนำ�ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยครอบคลุมหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
(3) การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ
การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถื อ หุ้น
เพื่อรับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญตามที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่
ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงาน
ให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น (Equitable Treatment
of Shareholders)

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
การมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื่ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม แทน เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ะดวกเข้ า
ประชุมด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของกลุม่ บริษทั ตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ อยูใ่ นตำ�แหน่งหรือสายงานทีส่ ามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรื อ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเปิ ด เผยให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่ ว ถึ ง กั น
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึง กำ�หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบาย
การทำ�รายการระหว่างกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

อักษร เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยสามารถ
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของรายงานฉบับนี้ และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
https://www. btsgroup.co.th/u/th/2021/corporate-governance-policy-and-codeof-businessconduct
การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ คำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำ�เร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท
บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจน
สือ่ สารให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของกลุม่ บริษทั ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ติ าม
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งเป็ น ธรรม เหมาะสมกั บ
ความต้องการ และมีชอ่ งทางการสือ่ สารและแจ้งเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ พียงพอ รายละเอียดเกีย่ วกับ
ช่องทางการสื่อสารและแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถพิจารณาในหัวข้อ จรรยาบรรณธุรกิจ
ของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั บีทเี อสมีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่มีนโยบายลงโทษหรือ
กระทำ�การใดๆ ในทางลบต่อบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่า
การกระทำ�นัน้ จะทำ�ให้กลุม่ บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยสามารถพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของรายงานฉบับนี้ และมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน (ฉบับสมบูรณ์) https://www.btsgroup.co.th/storage/download/cg/
policy/20200619-bts-anti-corrpution-2020-th.pdf

5.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

ช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนหลักจริยธรรม
และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำ�คัญ
รายละเอียดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมใน นโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ https://www.btsgroup.co.th/u/
th/2021/corporate-governance-policy-and-code-of-business-conduct
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมาย
การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ การกำ �กั บ ดู แ ลและการประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การของ
ฝ่ายบริหาร โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว ในการนี้ คณะกรรมการ
บริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท
รวมถึงยังต้องตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณา
เพิม่ เติมใน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ https://www.
btsgroup.co.th/u/th/2021/corporate-governance-policy-and-code-of-businessconduct

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศจะต้องมีความชัดเจนและ
ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท
จะต้องประกอบด้วยกรรมการในจำ�นวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการพั ฒ นา
เพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอืน่ ๆ ตามสมควร เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั สำ�เร็จลุลว่ งตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board)
ในโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีบทบาทในการให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
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การแบ่งแยกอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหาร บริษทั ฯ มีโครงสร้างการจัดการทีแ่ บ่งแยกอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้กำ�กับ
ดูแลเชิงนโยบาย มีหน้าที่ในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารงาน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำ�ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์
และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่�ำ เสมอ
นอกจากนี้ เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการ และก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหารตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็นสำ�คัญ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการอิสระ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหาร ในเรือ่ งที่
เกีย่ วข้องและมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงเป็นผูป้ ระสานการติดต่อ
ระหว่างกรรมการอิสระกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหาร
(2) พิจารณากำ�หนดวาระการประชุมประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าร่วมกับประธาน
กรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(3) เป็นผู้ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท
(4) ทำ�หน้าที่เป็นประธานในการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทกำ�กับ
ดูแลการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท การสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
• การสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนจะกำ�หนดวิธแี ละหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
และทำ �หน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ที่ กำ �หนดไว้
เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
จะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า”
ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนด
ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโครงสร้าง จำ�นวน รูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหมาะสม
ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อจูงใจ
และรักษาไว้ซงึ่ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• การสรรหาและกำ �หนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และผู้อำ�นวยการใหญ่ ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และนำ�เสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นน้ั ๆ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำ�เสนอโครงสร้าง จำ�นวน
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ทีส่ อดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
การพั ฒ นากรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท กำ � กั บ ดู แ ลให้ มีก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ข อง
กรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
พิจารณาจัดทำ�แผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการ
เข้ า ใหม่ ใ ห้ เ ข้ า ใจธุ ร กิ จ ของบริษัทฯ บทบาทหน้า ที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่า งๆ
ทีส่ �ำ คัญ รวมถึงพิจารณากำ�หนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในรูปแบบการประเมินของทั้งคณะและเป็น
รายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

ใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่าง
ปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�มาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำ�งาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ ทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท กำ�หนดนโยบายและมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการ กำ�หนดทิศทางและ
เป้าหมายการดำ�เนินงานภายในกลุม่ บริษทั ตลอดจนติดตามการปฏิบตั ติ ามในเรือ่ งดังกล่าว
อย่างสม่�ำ เสมอ โดยได้ก�ำ หนดนโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเป็นลายลักษณ์
อักษร ปรากฏในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
รายละเอียดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้างต้น สามารถพิจารณาเพิ่มเติมใน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ https://www.btsgroup.co.th/u/
th/2021/corporate-governance-policy-and-code-of-business-conduct
จรรยาบรรณธุรกิจ

ด้วยความมุ่งหมายให้กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ตามหลักจริยธรรมอันดี คณะกรรมการบริษทั จึงกำ�หนดข้อพึงปฏิบตั หิ รือจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับหลักการสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากร
ของกลุม่ บริษทั ซึง่ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยึดถือ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อลูกค้า
การปฏิบัติต่อพนักงาน
การปฏิบัติต่อคู่ค้า
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

การป้องกันการฟอกเงิน
กิจกรรมทางการเมือง
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การรักษาความลับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การซื้อขายหลักทรัพย์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรายงานหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน
บทลงโทษ

บริษัทฯ มีการทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติหรือจริยธรรมทางธุรกิจ
อย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนได้จัดทำ�สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) พร้อม
แบบทดสอบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ บริษทั และแนวทางปฏิบตั ติ นทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นำ�ไปปรับใช้ในการทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
ตลอดจนเพือ่ ช่วยยกระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียน หากพบ
การฝ่าฝืนหรือการกระทำ�ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจ
ข้อกำ�หนดหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
ช่องทางการสื่อสารและแจ้งเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

โครงการหนูด่วนชวนชี้ช่อง

สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง
โทรศัพท์: 1 800 292 777 หรือ
(ดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
+66 (0) 2677 2800
อิสระภายนอกองค์กร)
อีเมล:
tell@thailand-ethicsline.com
ไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
นอกจากนี้ หากมีขอ้ สังสัยหรือต้องการคำ�แนะนำ�ในกรณีใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากร
ของบริษทั ฯ สามารถปรึกษาหัวหน้างานของตนเองโดยตรง หรือสอบถามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับ โดยผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผย
ตัวตน ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ ายงานหรือแจ้งเรือ่ งร้องเรียน บริษทั ฯ จะปกปิด
ชื่อหรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน และจะเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
บุคลากรของบริษัทฯ ที่กระทำ�การฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจ
รวมถึงข้อกำ�หนดและนโยบายต่างๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัท นอกจากจะมีโทษตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ยังอาจ
เป็นการกระทำ�ผิดระเบียบข้อบังคับการทำ�งานของบริษัทฯ ซึ่งมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษ
ทางวินัยสามารถแบ่งเป็น 5 ลำ�ดับขั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบา
ของการกระทำ�ความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ดังนี้
(1) ตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ให้พักงาน
(4) เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ
(5) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ อาจได้รับโทษทางวินัย เนื่องจากการขอให้ผู้อื่นกระทำ�
การฝ่าฝืน การไม่รายงานการฝ่าฝืนโดยทันที การไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทำ�
ที่อาจเป็นการฝ่าฝืน การรายงานหรือแจ้งข้อร้องเรียนเท็จ หรือการกลั่นแกล้งหรือตอบโต้
ผู้รายงานหรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริต
รายละเอียดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมใน นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษทั ฯ https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/
corporate-governance-policy-and-code-of-business-conduct
การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ สำ � คั ญ ของนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การพัฒนาด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยยึดถือปฏิบัติตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโครงการ
สำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้
ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ในปี 2564/65 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่สำ�คัญ ดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนและอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ
เพื่อให้ (1) สอดคล้องและสะท้อนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�หนดให้บุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการ หรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของบริษัทจดทะเบียนไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และบทนิยามผู้บริหารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และ (2) รองรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

• คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนและแก้ไขเพิม่ เติมนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน และคณะกรรมการบริหาร
ได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎบัตรดังกล่าว

• ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของบริษทั ฯ สำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ และกรอบนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเครือกิจการสำ�หรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ
และพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการ
บังคับใช้ของกฎหมาย ป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ว่าจะได้รับการดูแลสิทธิในเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างสอดคล้องตามที่กฎหมายกำ�หนด

• การทบทวนและจัดทำ�สือ่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และแบบทดสอบ
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ชุดใหม่ ให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และครอบคลุมประเด็นที่สำ�คัญ อาทิ สิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ การต่อต้าน
การล่วงละเมิด และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยยังคง
มุง่ เน้นการสือ่ สาร ปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจทีถ่ กู ต้องด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมทางธุรกิจ ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย พร้อมการทดสอบวัดผลความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำ�หลักการต่างๆ
ไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านให้เกิดผลในทางปฏิบตั กิ อ่ ให้เกิดเป็นรากฐานวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินงานและสร้างคุณค่าแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

• จากความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
บริษัทฯ จึงดำ�เนินกิจการต่างๆ ทางธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนที่คำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และในปีนี้ บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้บริษัทฯ
สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้ตามผลสำ�เร็จของตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับ
ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่บริษัทฯ
ใช้ในการอ้างอิงในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ได้แก่ 1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อระยะทาง
ของตูโ้ ดยสารสำ�หรับการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว และ 2) การผลิต และ/หรือ
จัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำ�หรับใช้ใน
การดำ�เนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึง่ เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายทีส่ ง่ เสริม
เรื่องความยั่งยืนในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC) เป็นครั้งที่ 2 (2nd Recertification) ตามมติของคณะกรรมการ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 โดยการรับรอง
มีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นการได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกฯ เป็นครั้งที่ 3 ของทางบริษัทฯ
นับจากการได้รับการรับรองฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2559 อันแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ของกลุ่มบริษัทที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม และ
ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบการเงินส่งเสริมความยั่งยืน
ของบริ ษั ท ฯ (Sustainability-Linked Finance Framework) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน Sustainability Linked Bond Principles (มิถุนายน 2563) ซึ่งออกโดย
International Capital Market Association และมาตรฐาน Sustainability Linked
Loan Principles (พฤษภาคม 2564) ซึ่งออกโดย Loan Market Association
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และยังได้รับความเห็นรับรองเกี่ยวกับการดำ�เนินตามมาตรฐานจากผู้ประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน DNV Business Assurance Australia Pty Ltd. อีกด้วย รวมทั้ง
สนับสนุน Long-Term Climate Strategy ของกลุ่มบริษัทในการเป็นบริษัทที่ปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และกำ�หนดให้เพิ่มสัดส่วน
การใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย
10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำ�เนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนการนำ�หลักปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
หลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติ
แนวทางการดำ�เนินการของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินในโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
(CGR) ประจำ�ปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว และคะแนน
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 100 คะแนนเต็ม
โดยมีหลักปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
(CGR) ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือนำ�มาปรับใช้ ดังนี้
• ประธานคณะกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ไม่ได้ก�ำ หนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ เนือ่ งจากเห็นว่าธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องการ
ผูน้ �ำ ทีม่ คี วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ ตลอดจนความรูค้ วามเข้าใจในการ
บริหารธุรกิจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีกลไกการดำ�เนินงาน
ที่มีการถ่วงดุลอำ�นาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่น
ในหน้าทีแ่ ละปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต สามารถใช้ดลุ ยพินจิ ได้อย่างเป็นอิสระ
เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั
ยังประกอบด้วยกรรรมการอิสระจำ�นวนกึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และได้
แต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึง่ ท่านดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการอิสระ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ร่วมพิจารณากำ�หนดวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั และเป็นผูป้ ระสานการติดต่อระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการ และก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหารตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ปัจจุบัน นางพิจิตรา มหาพล ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการอิสระ
รายละเอียดการแบ่งแยกอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหารสามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ข้างต้น และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/corporate-governance-policy-and-codeof-business-conduct
• จำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ มีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทฯ มิได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ�ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า
นโยบายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ การกำ�หนด
องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณากิจการต่างๆ
ของบริษัทฯ แล้ว และในทางปฏิบัติ จำ�นวนองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท
จะลงมติ มีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดเสมอ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สาํนก
ั กรรมการ
ผอ
ู าํนวยการใหญ
สาํนก
ั ประธาน
คณะกรรมการบรห
ิ าร

สาํนก
ั ตรวจสอบภายใน

กรรมการผอ
ู าํนวยการใหญ

สาํนก
ั เลขานก
ุ ารบรษ
ิ ท
ั
สำนักสื่อสารองคกร

เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล

รองกรรมการ
ผูอาํนวยการใหญ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายธร
ุ กจ
ิ MOVE

ฝายบญ
ั ชี

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายธร
ุ กจ
ิ MIX

ฝายการเงน
ิ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายธร
ุ กจ
ิ MATCH

ฝายพฒ
ั นาธร
ุ กจ
ิ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายการเงน
ิ

ฝายนก
ั ลงทน
ุ สม
ั พน
ั ธ

ฝายพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

* ผูบรหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรอง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายการลงทน
ุ

ฝายทรพ
ั ยากรมนษ
ุ ย
และธร
ุ การ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายปฏบ
ิ ต
ั ก
ิ าร

ฝายเทคโนโลยส
ี ารสนเทศ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายงานกฎหมาย

ฝายกฎหมาย
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจำ�นวนที่เหมาะสมกับขนาดและ
กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 12 ท่าน
เป็นผู้หญิงจำ�นวน 1 ท่าน คิดเป็น 8.33% ของกรรมการทั้งคณะ แบ่งเป็น

14.25

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
โดยเฉลี่ย (ปี)

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 4 ท่าน คิดเป็น 33.33% ของกรรมการทั้งคณะ และ
• กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจำ�นวน 8 ท่าน คิดเป็น 66.67% ของกรรมการทั้งคณะ
โดยเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 6 ท่าน ซึง่ เป็นจำ�นวนทีม่ ากกว่า 1/3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด

66.67%

33.33%

12

จำ�นวนกรรมการ
(คน)

8

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

4

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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5.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการ มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1. นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
กรรมการบริหาร ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
4. นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
6. นายคง ชิ เคือง
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(Mr. Kong Chi Keung)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
7. นายสุจินต์ หวั่งหลี*
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
8. ศาสตราจารย์พเิ ศษ เจริญ วรรธนะสิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน			
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
กรรมการอิสระ
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
10. ดร. การุญ จันทรางศุ
กรรมการอิสระ
11. นางพิจิตรา มหาพล**
ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ***
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ :
* นายสุจินต์ หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
** นางพิจิตรา มหาพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
*** นายไพศาล ธรสารสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565

กรรมการคนใดคนหนึง่ จากกรรมการกลุม่ ก ลงลายมือชือ่ ร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึง่
จากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ
• กรรมการกลุ่ม ก ประกอบด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ และ
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
• กรรมการกลุ่ม ข ประกอบด้วย ดร. อาณัติ อาภาภิรม นายรังสิน กฤตลักษณ์ และ
นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง
• กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ และกำ�กับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำ�กลยุทธ์
การดำ�เนินธุรกิจไปปฏิบัติ
• กำ�หนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทฯ
• กำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนกำ�กับดูแล
ให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
• ดำ�เนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีความเพียงพอเหมาะสม
• พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
และพิจารณาเรือ่ งต่างๆ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
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• กำ �กั บ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งมี จ รรยาบรรณและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และทบทวนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี
• กำ�หนด ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ขององค์ ก ร และติ ด ตามดู แ ลให้ มี ก ารนำ � นโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ขององค์กรไปปฏิบัติจริง
• กำ�หนดนโยบายด้านความยั่งยืน ครอบคลุมความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชน และการกำ�กับดูแลกิจการ (ESG) ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว
• พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และกำ�กับดูแล
การดำ�เนินธุรกิจ การพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว
• รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• พิจารณามอบหมายอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้แก่
ฝ่ายบริหาร เพือ่ แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารอย่างสม่�ำ เสมอ
• กำ � หนดและทบทวนโครงสร้ า งองค์ ก ร (Organisation Chart) ตลอดจนแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทีป่ รึกษา (Advisory Board) เพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์
ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
• จัดทำ�และทบทวนแผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan)
• จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

• ประธานกรรมการในฐานะผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้

• มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได้

• ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแต่ละครั้ง ให้ส่งคำ�บอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วน

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี ตลอดจนทบทวนหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

• เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

• แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยติดตามดูแลระบบบริหารจัดการและระบบควบคุม
ภายใน และกำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีและทบทวนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

• เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
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รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และบทบาทและหน้าที่
ของประธานกรรมการ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท https://
www.btsgroup.co.th/u/th/2021/board-of-directors-charter
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีเพือ่ ทำ�หน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

• สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
• สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำ�นักงาน
ตรวจสอบภายใน
• สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์

1. นางพิจิตรา มหาพล*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุจินต์ หวั่งหลี

กรรมการตรวจสอบ

• จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ

3. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

กรรมการตรวจสอบ

• สอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่ อ แผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิ บั ติ ง านของ
สำ�นักตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ :
* นางพิจิตรา มหาพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

นางพิจิตรา มหาพล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
• ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
และระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
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• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ วาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณา
เพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/
audit-committees-charter
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจำ�นวน 5 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

นายสุจินต์ หวั่งหลี*
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
5. นายไพศาล ธรสารสมบัติ**

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1.
2.
3.
4.

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :
* นายสุจินต์ หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
** นายไพศาล ธรสารสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565

หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทน

• พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
• กำ�หนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
• สรรหาผูม้ าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ ก่ี �ำ หนดไว้
• พิจารณาโครงสร้าง จำ�นวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท
ให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
• สรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง (ในตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการใหญ่อื่นๆ)
• พิ จ ารณาเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่
ตลอดจนนำ�เสนอโครงสร้าง จำ�นวน และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ รวมถึงกำ�หนดและกำ�กับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานทุกระดับ
• พิจารณาจัดทำ�แผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการ รวมถึงพิจารณา
กำ�หนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
• พิจารณาความเหมาะสมและเงือ่ นไขต่างๆ เกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการและพนักงาน
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำ�ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด

• พัฒนาและสร้างความตระหนักให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรในเรือ่ ง
แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืน

รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน https://
www.btsgroup.co.th/u/th/2021/nomination-and-remuneration-committees-charter
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2563 โดยขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ให้ครอบคลุมหลักการและเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนขององค์กรซึง่ เป็นส่วนต่อยอดจากหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำ�นวนไม่น้อยกว่า
4 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จำ�นวน 5 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร. อาณัติ อาภาภิรม
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

• กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ

• ดูแลให้มกี ารจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามหลักเกณฑ์ทสี่ อดคล้อง
กั บ มาตรฐานสากล ซึ่ ง รวมถึ ง ด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำ�งาน
การกำ�กับดูแลความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
• ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการผสมผสานจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
• ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในการประเมินการบริหารจัดการและการบรรเทา
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำ�ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
(Materiality Maps)
• พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การต่อต้านทุจริตและติดสินบน ตลอดจนกำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
• พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามคำ�แนะนำ�ระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล ตลอดจนกำ�กับดูแลและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี
• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำ�ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด
รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สามารถพิจารณา
เพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน https://www.btsgroup.co.th/u/
th/2021/sustainability-committees-charter
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• พิจารณา กำ�หนด ปรับปรุง และสอบทานความเพียงพอของนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
สั ง คมและชุ ม ชน และการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ ตลอดจนกำ � กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้
แต่ละหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงตามที่ก�ำ หนดไว้
• พิจารณา กำ�หนด ทบทวน และอนุมตั กิ ารประเมินความเสีย่ ง วิธกี ารตอบสนองความเสีย่ ง
แผนจัดการความเสีย่ ง และรายงานความเสีย่ ง กำ�กับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
และกำ�หนดแผนการดำ�เนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำ�กัดเพียง ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน และผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
และผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

• พิจารณาความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำ�นวน 5 ท่าน

• ควบคุมดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่�ำ เสมอ รวมถึงประเมินโอกาส
ที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงจากการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

นางพิจิตรา มหาพล
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
นายพิภพ อินทรทัต
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
นางจิตเกษม หมู่มิ่ง

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่ำ�เสมอ

• จัดตัง้ คณะทำ�งานบริหารความเสีย่ งเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านต่างๆ ตลอดจนแต่งตัง้
ที่ปรึกษาอิสระเพื่อให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�
• รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งจัดทำ�โดยสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน
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5.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด

• กำ�หนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำ�เนินงาน ตลอดจน
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ

รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง หน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง สามารถพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง https://www.btsgroup.co.th/u/th/2021/riskmanagement-committees-charter
คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิก
คณะกรรมการบริหารไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวน 6 ท่าน
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร. อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์

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

ตำ�แหน่ง

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

• กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำ�นาจการบริหารจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ
• กำ�กับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำ�เนินงาน รวมถึงแผนธุรกิจและ
งบประมาณ
• พิจารณาอนุมัติการดำ�เนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำ�ปี
• แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ค�ำ ปรึกษาและให้คำ�แนะนำ�
• ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

• ดำ � เนิ น งานอั น เป็ น กิ จ วั ต รประจำ� วั น ของบริ ษั ท ฯ กำ� กั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การงาน
ในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
• มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ยกเว้ น ตำ � แหน่ ง รองกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ ผู้ อำ � นวยการใหญ่ และหั ว หน้ า
สำ�นักตรวจสอบภายใน
• กำ�หนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึน้ เงินเดือน โบนัส บำ�เหน็จรางวัล และสวัสดิการ
ของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
• มีอ�ำ นาจอนุมตั กิ ารเข้าทำ�สัญญา หรือการเลิกสัญญาใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
กับบุคคลภายนอก
• พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
• กำ�หนดและนำ�เสนอกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทบทวน แก้ไข
และปรับปรุงกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างสม่�ำ เสมอตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้
กระบวนการทำ�งาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ดังกล่าว

• ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย
• ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
• มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน
• ในกรณีทกี่ รรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่เป็นผู้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทน
รายละเอี ย ดโครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ห าร วาระการดำ� รงตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร https://www.
btsgroup.co.th/u/th/2021/executive-committees-charter
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5.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหาร
สาํนก
ั กรรมการ
ผอ
ู าํนวยการใหญ

กรรมการผอ
ู าํนวยการใหญ*

สำนักสื่อสารองคกร

เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล

รองกรรมการ
ผอ
ู าํนวยการใหญ*

สาํนก
ั เลขานก
ุ ารบรษ
ิ ท
ั

สาํนก
ั ตรวจสอบภายใน

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายธร
ุ กจ
ิ MOVE*

ฝายบญ
ั ชี

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายธร
ุ กจ
ิ MIX*

ฝายการเงน
ิ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายธร
ุ กจ
ิ MATCH*

ฝายพฒ
ั นาธร
ุ กจ
ิ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายการเงน*
ิ

ฝายนก
ั ลงทน
ุ สม
ั พน
ั ธ

ฝายพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายการลงทน*
ุ

ฝายทรพ
ั ยากรมนษ
ุ ย
และธร
ุ การ

* ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำ�หนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายปฏบ
ิ ต
ั ก
ิ าร*

ฝายเทคโนโลยส
ี ารสนเทศ

ผอ
ู าํนวยการใหญ
สายงานกฎหมาย*

ฝายกฎหมาย
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l บทน�ำ l ลักษณะการประกอบธุรกิจ l โครงสร้างองค์กรและผู้ถือหุ้น l ภาพรวมธุรกิจ l การก�ำกับดูแลกิจการ l งบการเงิน l ข้อมูลอื่น ๆ l

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้บริหารจำ�นวน 8 ท่าน* ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ตำ�แหน่ง

1. นายกวิน กาญจนพาสน์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
และผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH
นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
กรรมการบริหารและผูอ้ �ำ นวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)
นายรังสิน กฤตลักษณ์
กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน
นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการลงทุน
นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายงานกฎหมาย

หมายเหตุ :
* คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามบทนิยามของประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำ�หนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ มีจำ�นวน 8 ท่าน ดังรายละเอียดข้างต้น

รายละเอียดข้อมูลและประวัติของผู้บริหาร สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.4 ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

• ดำ�เนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่กำ�หนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ดำ�เนินการจัดทำ�แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำ�นาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
• บริหารงานบริษทั ฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

• ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
• รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�
• ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
• กำ�กับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณากำ�หนดจำ�นวนและรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ชวี้ ดั (KPI) ต่างๆ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงเกณฑ์ชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตำ�แหน่ง

เกณฑ์ชี้วัด (KPI)

ประธานคณะกรรมการบริหาร • ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี
• ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Wealth)
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก (Corporate Image)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ • ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี
• ผลการดำ�เนินงานทางการเงิน (Financial Performance) เช่น รายได้
EBITDA Margin กำ�ไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
• เกณฑ์ชี้วัดทางการเงินเชิงเปรียบเทียบ (Relative Financial Metrics)
เช่น Total Shareholder Return อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร (Issuer Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
• ชื่อเสีย งขององค์กร (Corporate Reputation) ซึ่งประเมินและ
สำ�รวจจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer Satisfaction) ความพึ ง พอใจและการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของพนักงาน (Employee Engagement) และรางวัลความสำ�เร็จ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงสอดคล้อง
กั บ ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯ อาจกำ � หนดค่ า ตอบแทนระยะสั้ น
ให้แก่กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของ Deferred Bonus
(Short-term Incentive Plan) โดยแบ่งจ่ายโบนัส เป็นตัวเงินและเป็นหุ้นสามัญเดิม
ของบริ ษั ท ฯ ในสั ด ส่ ว น 50% ภายใต้ เ งื่ อ นไขห้ า มซื้ อ ขายภายในระยะเวลาที่ กำ � หนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ�โครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long-term
Incentive Plan) ให้แก่กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ เพื่ อ ความสำ � เร็ จ ที่ ยั่ ง ยื น ของกลุ่ ม บริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของโครงการในเบื้องต้น ดังนี้ (1) ระยะเวลาการวัดผลการดำ�เนินงาน
(Performance Period) 3 ปี (2) การแบ่งจ่ายค่าตอบแทน (Vesting Period) 2 ปี และ
(3) ข้อกำ�หนดการเรียกคืนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน (Clawback Policy) ในกรณีที่ผลการ
ดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด ทั้งนี้เกณฑ์ชี้วัดที่ใช้ในการกำ�หนดผลตอบแทน
รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จำ � กั ด เพี ย งอั ต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น อั ต ราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์รวม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ Total Shareholder Return เปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ในการกำ�หนดค่าตอบแทนจากเกณฑ์ชวี้ ดั ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผลการบริหารงาน
ของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นีใ้ นส่วนของค่าตอบแทนระยะสัน้ จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและ
โบนัสประจำ�ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
ในส่วนของค่าตอบแทนระยะยาว จะมีการจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของผูบ้ ริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

5.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

ทัง้ นี้ กรรมการบริหารบางท่านได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ ในฐานะกรรมการเพียงอย่างเดียว
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งบริหารในบริษทั ย่อย ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทฯ

ปี 2564/65

จำ�นวน (ราย)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

9

103.62

ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทย่อยหลัก

ปี 2564/65

จำ�นวน (ราย)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

5

64.13

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD และ BTS-WE ที่ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือครองอยู่มีจำ�นวนคงเหลือ 0.2 ล้านหน่วย และ 0.7 ล้านหน่วย ตามลำ�ดับ
โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WC หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ในปี 2564/65 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WD ให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมการ จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 666,666 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
หมายเหตุ :
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลให้ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำ�หนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 8 ท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ ผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
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บุคลากร
จำ�นวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ มีจำ�นวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำ� ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5,765 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศชาย 2,831 คน และเพศหญิง 2,934 คน
โดยกลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานอันประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ในปี 2564/65 เป็นจำ�นวนรวม 2,712.74 ล้านบาท
จำ�นวนบุคลากร และค่าตอบแทนบุคลากรในแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ
ธุรกิจ MOVE (5 บริษัท)
ธุรกิจ MIX (16 บริษัท)
ธุรกิจ MATCH (20 บริษัท)
รวม

พนักงาน
ณ 31 มี.ค. 65
(คน)

ค่าตอบแทน
ปี 2564/65
(ล้านบาท)

พนักงาน
ณ 31 มี.ค. 64
(คน)

ค่าตอบแทน
ปี 2563/64
(ล้านบาท)

พนักงาน
ณ 31 มี.ค. 63
(คน)

ค่าตอบแทน
ปี 2562/63
(ล้านบาท)

238
3,779
1,641
107
5,765

383.24
1,594.79
659.28
75.43
2,712.74

188
3,643
707
113
4,651

196.58
1,534.68
446.18
82.01
2,259.45

162
3,172
272
681
4,287

323.01
1,515.07
278.21
507.58
2,623.87

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน ได้แก่ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและระยะเวลาการเป็นพนักงานในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินแก่พนักงานที่สอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD และ BTS-WE ที่พนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองอยู่มีจำ�นวนคงเหลือ 7.2 ล้านหน่วย และ 18 ล้านหน่วย
ตามลำ�ดับ โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WC หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทัง้ นี้ ในปี 2564/65 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
BTS-WD ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 8,733,610 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
นอกจากนี้ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำ�นวน
รวมทั้งสิ้น 3,044,610 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.2 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

สวัสดิการพนักงานและการพัฒนาบุคลากร

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบต่างๆ
เช่น การจัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพเพือ่ เป็นหลักประกันทีม่ น่ั คงของพนักงานและครอบครัว
การจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ บีทีเอส กรุ๊ป จำ�กัด เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์
การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงาน การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง
การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพแบบกลุม่ และประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ ทีช่ ว่ ยเอือ้ ประโยชน์และอำ�นวยความสะดวก
ด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล การออกและจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับพนักงาน และ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานร่วมมือกันในการสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของ
กลุ่มบริษัท การจัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำ�หรับการให้ความช่วยเหลือพนักงาน
ซึง่ ประสบภัยพิบตั ิ หรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ และการจัดให้มโี ครงการ “หนูดว่ นชวนขยัน”
ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานประพฤติ ต นและปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
เต็มความสามารถ โดยจัดให้มีรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย ความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
สร้างสรรค์งาน มีใจรักภักดี และมีความเสียสละทั้งต่อองค์กรส่วนรวม และสังคม

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัท
สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาบุคลากรและการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ โดยได้กำ�หนดแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
การพั ฒ นาความสามารถโดยการจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
การประเมินผลงานพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งาน การสร้างระบบบริหารและการทำ�งานร่วมกันที่ดี
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และการสร้างสำ�นึกให้พนักงานเป็นคนดี
ขององค์กรและสังคม
รายละเอียดสวัสดิการพนักงาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำ�งาน สามารถพิจารณาเพิม่ เติมในรายงานความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2564/65 ของบริษทั ฯ
https://www.btsgroup.co.th/th/download/sustainability-report

ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี

นางดวงกมล ชัยชนะขจร ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี รายละเอียดข้อมูลและประวัติของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการควบคุ ม ดู แ ลการทำ � บั ญ ชี ปรากฏในหั ว ข้ อ 7.4 ประวั ติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
เลขานุการบริษัท

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จนถึงปัจจุบนั รายละเอียดข้อมูลและประวัตขิ องเลขานุการบริษทั ปรากฏในหัวข้อ 7.4 ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้
• จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
• จัดทำ�และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
• ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
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• เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสำ�เนา
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
• เก็บรักษาสำ�เนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือ
ผู้บริหาร
• ให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การดำ�รงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

นายพิภพ อินทรทัต ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา และได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดข้อมูลและประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏในหัวข้อ 7.4 ประวัตคิ ณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ของรายงานฉบับนี้
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการลงทุน ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ รายละเอียดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ปรากฏในหัวข้อ 4.1 ภาพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ ของรายงานฉบับนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำ�นวน 41 บริษัท ได้จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงินสำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่บริษัท สำ�นักงาน อีวาย
จำ�กัด เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 27.8 ล้านบาท และผู้สอบบัญชีอื่นในประเทศไทย 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 (นอกเหนื อ จากการให้ บ ริ ก าร
การสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระแต่อย่างใด
• ค่าบริการอื่น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จา่ ยค่าสอบทานการประเมินราคาและการด้อยค่าของเงินลงทุน
ให้แก่บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นจำ�นวน 1.6 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบมูลค่ากิจการ (Due Diligence) และการอบรมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ�กัด จำ�นวน 8.5 ล้านบาท

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
หลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์
และเป้าหมายการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานภายใต้กฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท และตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนมีการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว มีความ
น่าเชือ่ ถือสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การ
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำ�ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยดำ�เนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ในปี 2564/65 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากลยุทธ์เชิงนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท ‘กลยุทธ์ 3M’ ภายใต้วิสัยทัศน์การให้บริการ
แก่ชมุ ชนด้วยโซลูชน่ั ส์ทย่ี ง่ั ยืนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพือ่ ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน กลยุทธ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของกลุม่ บริษทั ซึง่ ประกอบด้วย
MOVE MIX MATCH โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MOVE และ MIX ของกลุ่มบริษัท
ในการให้บริการโซลูชนั่ ส์ MATCH แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการแบ่งปันการเข้าถึงผูโ้ ดยสาร
(Access) และการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย (Reach) ภายใต้แนวคิดการแบ่งปัน (Sharing
Economy) ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึง กลยุทธ์

ทางธุรกิจดังกล่าวจะส่งเสริมและสนันสนุนการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท
อย่างยั่งยืน รายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท สามารถ
พิจารณาเพิม่ เติมใน หัวข้อ 1.1 จุดมุง่ หมายและกลยุทธ์ของเรา หัวข้อ 1.2 ภาพรวมกลยุทธ์ 3M
และหัวข้อ 2.1 ภาพรวมกลุ่มบริษัทบีทีเอส ของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงการประชุม
ผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
การกำ�กับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
ใช้สิทธิตามกฎหมาย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัทฯ และได้รับข้อมูล
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
การจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีภายใน 120 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำ�นักเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยบริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและ
เป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มเป็ น พยานในการตรวจนั บ การลงคะแนน ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบการเงิน บริษทั ฯ จัดให้ผสู้ อบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครัง้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ส่งเสริม
ให้กรรมการบริษทั สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุอนั จำ�เป็นหรือสมควรซึง่ ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
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การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ เป็นการรักษาสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่จำ�กัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย โดยหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระพร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ
อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยไม่มีวาระ
ซ่อนเร้นหรือเพิม่ เรือ่ งประชุมใดไว้ในวาระอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และ
ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวัน
ประชุม เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
ในสถานการณ์ปกติ บริษัทฯ จัดการประชุมในสถานที่ที่เหมาะสม เพียงพอต่อจำ�นวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีระบบการรักษาความปลอดภัยทีด่ ี และสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ อื หุน้
โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยดูแลต้อนรับ
และอำ�นวยความสะดวก ตลอดจนจัดให้มโี ต๊ะนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ มีเจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์
ให้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบคำ�ถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ส�ำ หรับผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น และเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้น
ที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุม
การดำ�เนินการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมแนะนำ�คณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ รับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม

โดยสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ
1 เสียง ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในทีป่ ระชุมเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีการตอบคำ�ถามและให้เวลาอภิปรายในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำ�หรับวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่ง
ตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาวาระดังกล่าว
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติทปี่ ระชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ องค์ประชุม รายชือ่ กรรมการ
ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม พยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติซึ่งจะ
เปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุป
ความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญและเกีย่ วข้องกับการประชุม
ในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ แจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำ�การถัดไป และจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้ง
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น (Equitable Treatment of
Shareholders)

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ นีใ้ นปี 2559 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

ที่สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ให้มผี ลใช้บงั คับกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 เป็นต้นไป โดยกำ�หนดให้ผถู้ อื หุน้
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้ (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3% ของจำ � นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คน
ต้องถือหุน้ อย่างต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้มาซึง่ หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอชือ่
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทน เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าประชุม
ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบหมายให้ตวั แทนของผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึง
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�หนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในตำ�แหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษทั ร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการป้องกัน

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
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และลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโรค จึงพิจารณาจัดการประชุมุ สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 มีดังนี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

วันที่ประชุม

19 กรกฎาคม 2564

รูปแบบการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม
พระราชกำ�หนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ถ่ายทอดการประชุม

ศูนย์ฝึกอบรมบีทีเอส (หมอชิต) ซึ่งตั้งอยู่ที่สำ�นักงานใหญ่
ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุม และ/
หรื อ ชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ งเป็ น
กรรมการ

28 ธั น วาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2564
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

18 มิถุนายน 2564

วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

28 มิถุนายน 2564

วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์

7-9 กรกฎาคม 2564

เวลาเปิดให้ลงทะเบียน
เวลาประชุม
จำ�นวนกรรมการเข้าร่วมประชุม
จำ�นวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเปิดประชุม
(องค์ประชุม : ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และ
ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด)

11.30 น.
13.30 น. - 16.45 น.
12/12 ท่าน หรือคิดเป็น 100% ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
1,302 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็น 59.5038%
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

พยานในการตรวจนับคะแนน
วันที่รายงานสรุปผลการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันทีส่ ง่ สำ�เนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์
(ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม)

นางสาวจิราพร ชวชัยสกุล ตัวแทนจาก
บริษัท สำ�นักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำ�กัด
19 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.05 น.
2 สิงหาคม 2564

แม้การประชุุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 จะเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษทั ฯ ยังคงยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้
และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำ�หนดให้มขี นั้ ตอนการประชุมุ อย่างถูกู ต้อง
ตามกฎหมายและคำ�นึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยแจ้งวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน
และการนั บ คะแนนเสี ย ง พร้ อ มวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นและขั้ น ตอนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุุมผ่านระบบควบคุุม
การประชุมุ ล่วงหน้าก่อนการประชุมุ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง และสามารถลงทะเบียนได้ตอ่ เนือ่ ง
จนกว่าการประชุุมจะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดเตรียมช่องทางการติดต่อในกรณีที่มีปัญหา
ทั้งเกี่ยวกับการประชุมและด้านเทคนิคเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าประชุม
ได้อย่างราบรืน่ รวมถึงจัดให้มเี มนูลงคะแนนเสียงทีใ่ ช้งานได้งา่ ยและสามารถลงคะแนนเสียง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเจตนารมณ์แยกเป็นรายวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ในลักษณะเดียวกันกับการจัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียง การใช้บตั รลงคะแนนเสียง
และการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุุม
แบบปกติ และได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายเป็นสัก ขีพยานในการนับคะแนนเสียง
เพื่อความโปร่งใส และส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ซกั ถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม และจัดให้มกี ารบันทึกข้อมูล
การจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2564 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม

การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยกำ�หนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม และมีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอ
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษทั ซึง่ รวมถึงสิทธิในการเข้าประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
สิทธิในการได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้ผลตอบแทนระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนอืน่ ทีม่ คี วามเสีย่ งคล้ายคลึงกัน
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็น
และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำ�ไปปรับใช้กับการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ต่อไป
ลูกค้า กลุม่ บริษทั บีทเี อสมุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า โดยคำ�นึงถึง
คุณภาพของสินค้าและบริการ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าและบริการ ความสำ�เร็จของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก โดยในการบริหาร
จัดการธุรกิจระบบขนส่งมวลชน บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
(Occupational Health and Safety Management System) และระบบจัดการด้าน
ความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ตามข้อกำ�หนด Best Practice
Model (BPM) ของ Ricardo Rail เป็นต้น

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

กลุ่มบริษัทบีทีเอสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
ศูนย์ฮอตไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line และ Twitter ตลอดจนเปิดตัว
แอปพลิเคชันสำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (BTS SkyTrain app) เพื่อให้ข้อมูลแบบ real-time
ในการตรวจสอบความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารและสถานะการเดินรถไฟฟ้าบีทเี อส นอกจากนี้
กลุม่ บริษทั มีการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าเพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ
และบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น และมีการพัฒนาบุคลากรให้บริการลูกค้าโดยมีการอบรมและ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
และรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริษัท
พนักงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ในการดำ�เนินธุรกิจ กลุม่ บริษทั บีทเี อสเคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
ตามหลักสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยให้ความเป็นธรรมต่อพนักงาน
ทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ ยังให้ความสำ�คัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งานทีด่ แี ละส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั
บีทเี อสมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำ�งานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
และเห็นความสำ�คัญในเรือ่ งศักยภาพของพนักงาน จึงมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรม
พนักงานอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ในการนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�แบบสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee
Engagement Survey) เพื่อประเมินความคิดเห็นและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ตลอดจนรับทราบและทำ�ความเข้าใจในความคาดหวังของพนักงานต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้รับมานั้นจะนำ�มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรและทรัพยากรบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
คู่ค้า กลุ่มบริษัทบีทีเอสคำ�นึงถึงความสำ�คัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำ�คัญในการ
ให้ความช่วยเหลือการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดหลักการปฏิบัติ
ที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังเน้น
ความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำ�เนินธุรกิจ การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
และการเจรจาตกลงเข้าทำ�สัญญากับคู่ค้าโดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั บีทเี อสได้จดั ทำ�จริยธรรมทางธุรกิจ

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

สำ�หรับคู่ค้า (Supplier Code of Business Conduct) เพื่อกำ�หนดหลักปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า
ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคู่ค้าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Supply Chain)
ของกลุ่มบริษัท
คู่แข่ง กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางไม่ดี รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ
เจ้าหนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท โดยเน้น
ที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำ�ไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัท
บีทเี อสได้มกี ารชำ�ระเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทัง้
ไม่นำ�เงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอส
ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนีข้ องกลุม่ บริษทั อีกด้วย
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจิตสำ�นึกต่อสังคมและชุมชน
เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำ�คัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสยึ ด มั่ น ในเจตนารมณ์ ท่ี จ ะสานต่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องสังคมและชุมชน ซึง่ จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และนำ�มาซึ่งประโยชน์สุขของสังคมและชุมชนโดยรวม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้น
การรักษาความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีจิตสำ�นึก
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยดำ�เนินธุรกิจ พัฒนา และปรับปรุงการดำ�เนินงานให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการยอมรับในประเทศและในระดับสากล ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
กลุม่ บริษทั บีทเี อสให้การสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาสังคมและชุมชน และสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วม
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และตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มในหลั ก สู ต รต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร อาทิ ข้ อ กำ � หนด
ISO 14001:2015 ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการระบุและประเมินประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นต้น
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2564/65
ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.btsgroup.co.th/th/download/
sustainability-report
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำ�คัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำ�นึงถึงความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา ถิน่ กำ�เนิด เพศ สีผวิ อายุ สมรรถภาพทาง
ร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ การศึกษา หรือสถานภาพอื่นใด
รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลัก
สิทธิมนุษยชนที่เป็นบรรทัดฐานสากล ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติและอนุสัญญา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กลุม่ บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญาและเคารพในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผู้อื่น โดยกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ
ทางการค้าและ know-how ที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสอดส่องดูแล
และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ จากการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การส่งต่อ
และการใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท
กำ�หนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการรั่วไหล
ของข้อมูลสำ�คัญหรือความลับ และหลีกเลีย่ งมิให้บคุ คลภายนอกหรือผูท้ มี่ ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
นำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิชอบ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 27001:2013 (Information Security Management System) จาก The British
Standards Institution (BSI)
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ตลอดการดำ�เนินงานที่ผ่านมา โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและต่อต้าน
การล่วงละเมิดทุกรูปแบบ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กหรือใช้แรงงานบังคับ รวมถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างคนพิการ และให้บริการแก่ลกู ค้าโดยคำ�นึงถึงสถานภาพทางกายภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแล
ให้บริษทั ฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง
เพียงพอ และทันเวลา รวมทัง้ จัดทำ�และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่างสม่�ำ เสมอ
และทันต่อสถานการณ์ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนบนฐานข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Right Risk Assessment and Due Diligence) เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ทำ � งานและหาแนวทางในการลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
กลุ่มบริษัท รายละเอียดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและรายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Report) ปรากฏบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies-performances/
relevant-policies/20210616-bts-human-rights-th.pdf และ https://www.btsgroup.
co.th/storage/sustainability/policies-performances/relevant-policies/20210618bts-sustainability-human_rights_disclosure-en.pdf

บริษทั ฯ จัดให้มฝี า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นตัวแทนในการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
และจัดกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่สำ�คัญ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
มติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี
(แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

แนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ข้อมูล
ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ผลการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร นโยบายและปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และการดำ�เนินการต่างๆ เกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นต้น

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำ�กัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำ�เนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ
ความเชี่ยวชาญ และทักษะความชำ�นาญที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ�
Board Skill Matrix เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

บริษัทฯ จัดกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดงาน roadshows/
conferences งานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจําไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ และเข้าร่วม
กิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจำ�กัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และหน่วยงานกำ�กับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคล
เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัติตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ
4.1 ภาพรวมตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ ของรายงานฉบับนี้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุุม
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดกลยุทุ ธ์และแผนงานทางธุรุ กิจทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ และกำ�กับดููแลการดำ�เนินงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้
ทำ�หน้าทีส่ รรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์
ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำ�นึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะประกอบด้วย
กรรมการในจำ � นวนที่ เ หมาะสมกั บ ขนาดและกลยุ ท ธ์ ใ นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ

คุณสมบัติกรรมการ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2. เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงและจิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถทุม่ เทในการทำ�งานให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่าง
เต็มที่
4. มีประวัตกิ ารทำ�งานทีด่ ี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็น
หุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือ
บริษทั มหาชนอืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจน
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการอิสระ ในกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�
ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.75% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (บริษทั ฯ กำ�หนดหลักเกณฑ์
ในข้อนีเ้ ข้มกว่าข้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ซึง่ กำ�หนด
ไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกิน 1%)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการอืน่
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นี้
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น กรรมการที่ มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1%
ของจำ � นวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกันนับจากวันแรกที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตามเมื่อครบ
วาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ นอกจาก
จะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

4. มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำ�เนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ความหลากหลาย ความรู้ และความเชีย่ วชาญของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
มีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายคีรี กาญจนพาสน์
ดร. อาณัติ อาภาภิรม
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)
นายสุจินต์ หวั่งหลี
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

การบริหารความเสี่ยง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ / สิ่งแวดล้อม /
ทรัพยากรธรรมชาติ

การแพทย์ / สาธารณสุข

สถาปัตยกรรม

วิศวกรรม

บริหารธุรกิจ / การตลาด /
ธุรกิจระหว่างประเทศ

บัญชี / การเงิน / คณิตศาสตร์

กฎหมาย / รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ

การศึกษาและความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสื่อโฆษณา

รายชื่อกรรมการ

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

ประสบการณ์
A – Academic /
Training
C – Consulting
/ Lecturer

A
A
A, C
A
A
A
A
A, C
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9.

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
10. ดร. การุญ จันทรางศุ
11. นางพิจิตรา มหาพล
12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ

ตามมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS) บริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม “Transportation” เนือ่ งจากรายได้หลักจากการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มาจาก
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ MOVE นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ธุ ร กิ จ สื่ อ โฆษณาในส่ ว นของธุ ร กิ จ MIX และธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์และบริการในส่วนธุรกิจ MATCH ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกรรมการที่มีประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานที่หลากหลาย ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่แตกต่างกัน โดยกรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
มี ป ระวั ติ ก ารศึ ก ษา และ/หรื อ ประสบการณ์ ก ารทำ � งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
“Transportation” โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่านที่มี
ประสบการณ์การทำ�งานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ นายคีรี กาญจนพาสน์ ดร. อาณัติ
อาภาภิรม ดร. การุญ จันทรางศุ และนางพิจิตรา มหาพล และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อีก 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พเิ ศษ เจริญ วรรธนะสิน นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
และนายไพศาล ธรสารสมบัติ ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในธุรกิจอื่นๆ
ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ระบบขนส่ ง มวลชนของบริ ษั ท ฯ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ น

การบริหารความเสี่ยง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ / สิ่งแวดล้อม /
ทรัพยากรธรรมชาติ

การแพทย์ / สาธารณสุข

สถาปัตยกรรม

วิศวกรรม

บริหารธุรกิจ / การตลาด /
ธุรกิจระหว่างประเทศ

บัญชี / การเงิน / คณิตศาสตร์

กฎหมาย / รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ

การศึกษาและความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสื่อโฆษณา

รายชื่อกรรมการ

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

ประสบการณ์
A – Academic /
Training
C – Consulting
/ Lecturer

A, C
A, C
A

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นตามมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS)
เช่น “Media & Entertainment” “Real Estate” และ “Consumer Services”
รายละเอียดของธุรกิจ MOVE MIX MATCH และข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัท
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และหัวข้อ 7.4 ประวัติ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้
บริษัทฯ เชื่อว่าความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทจะช่วยเพิ่มมุมมอง
และประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึง
บทบาทที่สำ�คัญและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการ
สรรหาบุคคลเพศหญิงเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม การสรรหากรรมการใหม่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัตเิ ฉพาะตัว
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสำ�คัญ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

กระบวนการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล
เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำ�ของกรรมการ การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ
ที่คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

นอกจากการพ้ น ตำ � แหน่ ง ตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ น จากตำ � แหน่ ง เมื่ อ ตาย ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทัง้ หมดในคณะกรรมการบริษทั พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนทีใ่ กล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ
ผู้พ้นจากตำ�แหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 มีกรรมการครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่ง
ตามวาระจำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ นางพิจติ รา มหาพล
และนายไพศาล ธรสารสมบัติ โดยบริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 28
ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แม้นายสุจินต์ หวั่งหลี และนายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
มาแล้ว 11 ปี ต่อเนือ่ งกัน อย่างไรก็ตาม นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การตลาด และการบริหารความเสี่ยง และนายชอง ยิง ชิว
เฮนรี่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้ง 2 ท่านได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและ
เป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคุ คล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของกรรมการ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดทำ�
แผนการพัฒนากรรมการ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจของกรรมการเกีย่ วกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือ
สัมมนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
และ/หรือ หน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง กลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน การกำ�กับดูแล
กิ จ การ การสรรหาและการกำ� หนดค่าตอบแทน การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงองค์ ก ร
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือสำ�หรับกรรมการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำ หรับ
การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น คู่มือบริษัทจดทะเบียน ข้อเตือนใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการอิสระ
คูม่ อื คณะกรรมการตรวจสอบ แนวปฏิบตั เิ รือ่ งคณะกรรมการสรรหา แนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมเรือ่ ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน หลักเกณฑ์การสำ�รวจโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแล
กิจการบริษทั จดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หลักเกณฑ์การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงานและเอกสารอื่นๆ สำ�หรับ
กรรมการ โดยมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ในปี 2564/2565 กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

นายคีรี กาญจนพาสน์
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
ดร. การุญ จันทรางศุ
นางพิจิตรา มหาพล
นายไพศาล ธรสารสมบัติ

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดย บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด
(การอบรมภายใน)

ดร. การุญ จันทรางศุ

หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร Director Leadership
Certification Program (DLCP) ปี 2564 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางพิจิตรา มหาพล

- Group ERM Policy & Supplemental Risk
Documentation & ERM Gap Analysis ปี 2563
โดย KPMG
- การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและ
ความคาดหวั งภายหลั งการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด-19
ปี 2564 โดยสำ�นักงานอีวาย
- เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด ปี 2565
โดยสำ�นักงาน ก.ล.ต.

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามแผนการ
พัฒนากรรมการทีก่ �ำ หนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพือ่ ให้กรรมการ
เข้าใหม่รับทราบและเข้าใจประวัติความเป็นมา โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของ
กลุม่ บริษทั บีทเี อส โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายธุรกิจของกลุม่ บริษทั
บีทีเอส ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น

แก่ฝา่ ยบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำ�คัญและสนับสนุน
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอ และการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 =
ปานกลาง, 2 = ต่ำ�กว่ามาตรฐาน และ 1 = ต้องปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี ทั้งในรูปแบบการประเมินแบบทั้งคณะ
และแบบรายบุ ค คล ทั้ ง นี้ เมื่ อ กรรมการแต่ ล ะท่ า นได้ ต อบแบบประเมิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
สำ�นักเลขานุการบริษทั จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อนำ�มาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำ�งาน

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) หลักเกณฑ์
ในการประเมินครอบคลุมถึงโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริหาร โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ 90 - 100% = ดีเลิศ,
76 - 89% = ดีมาก, 66 - 75% = ดี, 50 - 65% = พอใช้, ต่ำ�กว่า 50% = ควรปรับปรุง
ในปี 2564/65 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 99.44%
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั (แบบรายบุคคล) หลักเกณฑ์
ในการประเมินครอบคลุมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลบริหารกิจการบริษทั ฯ ให้เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) การจัดสรรเวลาและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ในปี 2564/65 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 4.96 คะแนน

• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ หลักเกณฑ์ในการประเมิน
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของสมาชิก
ในคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึ ก อบรมและทรั พ ยากร การประชุ ม กิ จ กรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว
สำ�นักตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนนและสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่าง
ปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�มาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำ�งาน จากนั้นจะนำ�เสนอ
ผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป โดยมี เ กณฑ์
การประเมิน คือ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = ต่ำ�กว่ามาตรฐาน
และ 1 = ต้องปรับปรุง
ในปี 2564/65 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 4.89 คะแนน
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• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินครอบคลุมถึงโครงสร้างและคุณสมบัติ การทำ�หน้าทีข่ องกรรมการ การฝึกอบรม/
แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การประชุ ม และอำ � นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้
เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว สำ�นักเลขานุการบริษัท
จะรวบรวมคะแนนและสรุ ป ผลคะแนนต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อนำ�มาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำ�งาน จากนั้นจะนำ�เสนอผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำ�เนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ เพิม่ เติม
ได้ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ
90 - 100% = ดีเลิศ, 76 - 89% = ดีมาก, 66 - 75% = ดี, 50 - 65% = พอใช้,
ต่ำ�กว่า 50% = ควรปรับปรุง
การประเมินการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ผลคะแนนเฉลี่ย (%)

98.61
97.33
92.80
97.59

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษา
ภายนอกที่เป็นอิสระทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
ในปี 2565 บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จำ�กัด ให้จดั การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย (สำ�หรับรอบระยะเวลา
บัญชี 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ตามแนวปฏิบตั ขิ องหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งดำ�เนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 นับจากปี 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
กล่าวคือ (1) การตรวจสอบเอกสารภายในของบริษัทฯ และ (2) การตอบแบบสอบถาม
(Questionnaire) และการสัมภาษณ์คณะกรรมการ ซึ่งการประเมินครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียงโครงสร้างและคุณสมบัตคิ ณะกรรมการ บทบาทหน้าทีข่ องประธาน
กรรมการ การสรรหาและการคัดเลือก การพิจารณาค่าตอบแทน บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายและการกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ไปลงทุน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การเสริมสร้างทักษะและความรู้ และการบริหารจัดการข้อมูลและ
เลขานุการบริษทั เป็นต้น รวม 130 มาตรฐาน ซึง่ จากการประเมินในปี 2564/65 บริษทั ฯ สามารถ
ปฏิบัติสอดคล้องหรือนำ�หลักปฏิบัติไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้ง 130 มาตรฐาน และมีข้อสังเกตในบางองค์ประกอบการประเมินที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานคณะกรรมการบริ ห ารและกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์
ในการประเมิน ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสำ�เร็จทางธุรกิจ ซึง่ พิจารณาจาก
ความสำ�เร็จของกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2 : การวัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน และหมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ 90 - 100% = ดีเลิศ, 76 - 89%
= ดีมาก, 66 - 75% = ดี, 50 - 65% = พอใช้, ต่ำ�กว่า 50% = ควรปรับปรุง
ในปี 2564/65 ผลคะแนนเฉลี่ ย ของประธานคณะกรรมการบริ ห ารคิ ด เป็ น 99.72%
และผลคะแนนเฉลี่ยของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่คิดเป็น 99.26%
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท
มีก�ำ หนดการประชุมมากกว่า 6 ครัง้ ในหนึง่ ปีบญ
ั ชีตามตารางการประชุมทีก่ �ำ หนดไว้ลว่ งหน้า
ทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 75% ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบัญชี
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำ�เป็นหรือสมควรซึ่งทำ�ให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ
ส่งเสริมให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

(คิดจากกรรมการซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) และ
จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ทำ�การก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สำ�หรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีกำ�หนดการประชุมเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
และเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำ�หรับคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งนัน้ มีก�ำ หนดการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
สำ�หรับคณะกรรมการบริหารมีกำ�หนดการประชุมเป็นประจำ�ตามความเหมาะสม นอกจากนี้
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ซึง่ จะมีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปราย
เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีถิ่นพำ�นักอยู่ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมได้ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชกำ�หนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำ�นวน 12 ท่าน คิดเป็น
100%

ในปี 2564/65 บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีอัตราเฉลี่ย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น 100% และกรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทคิดเป็น 100% ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564/65 ดังนี้

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมต่อการประชุมทั้งหมด
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

1.

นายคีรี กาญจนพาสน์

9/9

-

-

2/2

-

10/10

2.

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

9/9

-

-

2/2

-

10/10

3.

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

9/9

-

-

-

-

9/10

4.

นายกวิน กาญจนพาสน์

9/9

-

-

-

-

10/10

5.

นายรังสิน กฤตลักษณ์

9/9

-

3/3

2/2

-

10/10

6.

นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

9/9

-

3/3

-

-

10/10

7.

นายสุจินต์ หวั่งหลี

9/9

4/4

3/3

-

-

-

8.

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

9/9

4/4

3/3

2/2

-

-

9.

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

9/9

-

-

-

-

-
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จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมต่อการประชุมทั้งหมด
รายชื่อกรรมการ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ดร. การุญ จันทรางศุ
นางพิจิตรา มหาพล
นายไพศาล ธรสารสมบัติ*
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
นายพิภพ อินทรทัต
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม
นางจิตเกษม หมู่มิ่ง
นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของทั้งคณะ (%)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

4/4
-

-

2/2

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

-

100

100

100

100

99

9/9
9/9
9/9
100

หมายเหตุ:
* นายไพศาล ธรสารสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณากำ�หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียนอืน่
ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั ฯ และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี

• ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม
2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละตำ�แหน่งและเบี้ยประชุมในอัตรา
คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และงดจ่ายโบนัสกรรมการสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้
ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65
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ในปี 2564/65 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 6,804,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

เบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัสกรรมการ
(บาท)

รวม
(บาท)

1.

นายคีรี กาญจนพาสน์

960,000

-

-

960,000

2.

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

480,000

-

-

480,000

3.

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

480,000

-

-

480,000

4.

นายกวิน กาญจนพาสน์

480,000

-

-

480,000

5.

นายรังสิน กฤตลักษณ์

480,000

-

-

480,000

6.

นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

480,000

-

-

480,000

7.

นายสุจินต์ หวั่งหลี*

480,000

80,000

-

560,000

8.

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน

480,000

80,000

-

560,000

9.

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Chong Ying Chew, Henry)

480,000

-

-

480,000

10.

ดร. การุญ จันทรางศุ

480,000

-

-

480,000

11.

นางพิจิตรา มหาพล**

804,000

80,000

-

884,000

12.

นายไพศาล ธรสารสมบัติ***

480,000

-

-

480,000

รวม

6,564,000

240,000

-

6,804,000

หมายเหตุ :
* นายสุจินต์ หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
** นางพิจิตรา มหาพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
*** นายไพศาล ธรสารสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565
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นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม และโบนัสจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ บมจ. วีจีไอ ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการในปี
ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้
กรรมการ

นายคีรี กาญจนพาสน์

บริษัทย่อย

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน
(บาท)

บมจ. วีจีไอ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรรมการ
กรรมการ

480,000
480,000

แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำ�เนินกิจการ
อย่างต่อเนือ่ ง อันจะนำ�มาซึง่ การเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยกำ�หนด
ให้บริษัทฯ จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งของตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และมีการพิจารณา
ทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ
ในการสืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

บมจ. วีจีไอ
บมจ. วีจีไอ

กรรมการ
กรรมการ

480,000
480,000

การกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประธานกรรมการ

960,000

บมจ. วีจีไอ
ประธานกรรมการ
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรรมการ

960,000
480,000

นายกวิน กาญจนพาสน์
นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)

การสรรหากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ตามคุณสมบัติ
ที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
และผู้อำ�นวยการใหญ่ภายในองค์กรก่อน หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในองค์กร
จึงจะสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้

• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท บริษัทฯ กำ�หนดนโยบาย
ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกกลุ่ม
บริษัทบีทีเอสได้ไม่เกิน 4 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ของตน
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ นอกกลุม่ บริษทั บีทเี อส
เว้นแต่ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ ในบริษทั อืน่ นอกกลุม่ บริษทั บีทเี อสไม่เกิน 5 บริษทั โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กำ�หนด
นโยบายและมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการ กำ�หนดทิศทางและเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจในการกำ�หนดทิศทางและรูปแบบในการดำ�เนินธุรกิจ กลยุทธ์
แผนธุรกิจ งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโดยรวม และมีอำ�นาจ
ในการตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การลงทุนหรือ
การจำ�หน่ายไปซึ่งเงินลงทุน การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเข้าร่วมลงทุนหรือ
ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น เป็นต้น
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของแต่ละสายธุรกิจ
โดยใช้บริษทั ย่อยเป็นตัวกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดและความชัดเจนของแต่ละสายธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและความคล่องตัวในการเติบโต

บริษทั ฯ มีนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษทั ทีม่ คี วามชำ�นาญเฉพาะด้าน
เพื่อเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนในสัดส่วนไม่ต�่ำ กว่า 25% เว้นแต่ในกรณี
มีเหตุสมควรหรือเหมาะสมที่จะลงทุนในสัดส่วนต่ำ�กว่า 25%

บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ ทิศทางและเป้าหมายการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย
ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของ
กลุ่มบริษัท ผ่าน (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่หรือ
บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ และ (2) คณะกรรมการของบริษทั ย่อย
โดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ (รวมถึงผู้บริหาร)
ในบริษทั ย่อย เพือ่ ร่วมกำ�หนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ตัวแทนของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดเล็ก คณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง
ตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ (รวมถึงผู้บริหาร) ในบริษัทดังกล่าวก็ได้

บริษทั ฯ สอบทานและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วม รวมถึงส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
หรือบรรทัดฐานของบริษทั ฯ โดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ เว้นแต่บริษทั ร่วมซึง่ บริษทั ฯ ถือครองหุน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ แต่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมกิจการ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เป็น
ผู้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้
มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของบริษัทร่วมหรือข้อตกลงอื่นใด
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ นี ยั
สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร่วม ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าการร่วมลงทุนในกิจการ
ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท

บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ (หรือผู้บริหาร) ของ
บริษัทย่อยด้วยความรับผิดชอบ กำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อย
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการมอบหมายอำ�นาจ (Policy on Delegation of Authority)
โดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับ
นโยบายของกลุม่ บริษทั โดยรวม ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ จะต้องรายงานฐานะ
การเงินและผลการดำ�เนินงาน หรือเสนอเรือ่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) ตามนโยบายการมอบหมาย
อำ�นาจ รวมถึงกำ�กับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีการจัดการเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยอย่างเหมาะสม (at arm’s length basis) ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายใน
ที่รัดกุมและเพียงพอ

บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทร่วม
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัทร่วมและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท
โดยรวม ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการ
ดำ�เนินงานหรือเสนอเรื่องที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณา กำ�กับดูแลให้มกี ารจัดการเกีย่ วกับ
รายการที่ อ าจก่ อ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร ะหว่า งบริษัทฯ และบริษัทร่วม
อย่างเหมาะสม (at arm’s length basis) และตรวจสอบให้มีการบันทึกมติที่ประชุม
คณะกรรมการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงความคิดเห็นหรือคัดค้านของกรรมการ
เสียงส่วนน้อย
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การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติหรือจริยธรรมทางธุรกิจอย่าง
สม่�ำ เสมอ ตลอดจนได้จดั ทำ�โครงการสือ่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) พร้อม
แบบทดสอบเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เช่น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีพนักงานจำ�นวน 4,209 คน จากจำ�นวน 4,261 คน หรือ
คิดเป็น 98.78% ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ บีทีเอสซี วีจีไอ และกลุ่มแรบบิท
เข้าร่วมโครงการซึ่งสููงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 85%
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�แบบการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถของพนักงาน
ในการปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึงปฏิบัติหรือหลักจริยธรรมของบริษัทฯ โดยมีพนักงาน
ของบริษัทฯ เข้าร่วมทำ�แบบการประเมินตนเองจำ�นวน 216 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
“ดีเยีย่ ม” หรือคิดเป็น 91.09 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีค่ าดไว้ท่ี 80 คะแนน
ในการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
(E-learning) และแบบทดสอบให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติและ
สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และพั ฒ นาช่ อ งทางในการสื่ อ สารกั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินงาน
ในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการทำ�รายการระหว่างกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกระดับทีจ่ ะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซือ่ สัตย์ สุจริต มีเหตุมผี ล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ี
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ

รายละเอี ย ดของนโยบายการทำ � รายการระหว่ า งกั น และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.4 การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน ของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ จัดทำ�รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องให้กบั บริษทั ฯ
ในกรณีดังต่อไปนี้
• จัดส่งแบบแจ้งรายงานครั้งแรก เมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่
ของบริษัทฯ
• จัดส่งแบบแจ้งรายงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีบัญชี (1 เมษายน ของทุกปี)
• จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญทีม่ ผี ลทำ�ให้เกิดการมีสว่ นได้เสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี
เลขานุการบริษทั เป็นผูเ้ ก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
และจัดส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายใน
ต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดหลักปฏิบตั ใิ นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
โดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย

ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่ห้ามการซื้อขาย

• บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

หลั กทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทฯ บริ ษั ทย่ อ ย
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วม
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่ง
หรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้

กรณีเปิดเผยงบการเงิน

1 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี าระอนุมตั ิ
งบการเงิน จนถึง 1 วันทำ�การหลังการเปิดเผยงบการเงิน
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

กรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

14 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ว าระ
อนุมัติเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จนถึง
1 วันทำ�การหลังการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
(รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำ�ส่งสำ�เนา
แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่
สำ�นักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ บริษัทฯ
ส่งเสริมให้กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่เพิม่ การถือครอง และ/หรือ รักษาสัดส่วนการถือครองหุน้
ในบริษัทฯ เท่ากับ 10 เท่าของฐานเงินเดือนประจำ�ปี โดยแนวทางการถือครองหุ้นดังกล่าว
จะช่วยให้ผลประโยชน์ของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สอดคล้องในแนวทางเดียวกันกับ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อ

1. นายคีรี กาญจนพาสน์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้น

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

31 มี.ค. 2565

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

4,209,452,252 4,262,575,652
0
0

53,123,400
0

31 มี.ค. 2564

จำ�นวนหุ้น
31 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2565

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)

10. ดร. การุญ จันทรางศุ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0
0

0
0

0
0

รายชื่อ

2. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0
0

0
0

0
0

11. นางพิจิตรา มหาพล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

200,000
300,000

200,000
300,000

0
0

3. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5,552,627
0

5,552,627
0

0
0

12. นายไพศาล ธรสารสมบัติ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0
125,900

0
132,300

0
6,400

4. นายกวิน กาญจนพาสน์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

602,934,595
0

604,475,395
0

1,540,800
0

0

0

0

5. นายรังสิน กฤตลักษณ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0
0

0
0

0
0

13. นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0

0

6. นายคง ชิ เคือง
(Mr. Kong Chi Keung)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3,200,000

3,200,000

0

14. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

887,818
17,000

887,818
17,000

0
0

0

0

0

1,359,233

1,359,233

0

7. นายสุจินต์ หวั่งหลี
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4,913,360
3,262,857

4,913,360
3,262,857

0
0

15. นายดาเนียล รอสส์
(Mr. Daniel Ross)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0

0

8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

360,000
0

360,000
0

0
0

16. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0
0

0
0

0
0

9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0

0

17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1,074,201
0

1,074,201
0

0
0

0

0

0

18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

817,772
0

867,772
0

50,000
0

หมายเหตุ :
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลให้ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำ�หนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 8 ท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ ผู้บริหาร ของรายงานฉบับนี้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่มีนโยบายลงโทษหรือกระทำ�
การใดๆ ในทางลบต่อบุคลากรของบริษทั ฯ ทีป่ ฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้วา่ การกระทำ�นัน้
จะทำ�ให้กลุ่มบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
เพือ่ เป็นแนวทางทีช่ ดั เจนสำ�หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ในการดำ�เนินงาน
และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยยึดหลัก “ความถูกต้อง” เป็นเกณฑ์ ตามกรอบแนวทาง
“ทำ�ถูกต้อง (Do it Right)” ที่ประธานกรรมการได้ให้โอวาทไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้
กำ�หนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ขึ้นในปี 2558 อันประกอบด้วย
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ
ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีการให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศล การช่วยเหลือทาง
การเมือง การห้ามให้และห้ามรับสินบนจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหน่วยงานราชการ การให้
การรับ ของขวัญ ของกำ�นัล และการใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
• คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำ�เป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลย
ต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้มาตรการ นโยบาย แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าว ได้รับการพิจารณา
ทบทวนเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยการพิ จ ารณาและเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดเผยมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นที่ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พัฒนาการที่สำ�คัญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่จะดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนยึดมัน่ ต่อหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามกรอบและแนวปฏิบตั สิ ากล และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันใดๆ ในทุกรูปแบบ รวมถึง
การห้ า มให้ แ ละห้ า มรั บ สิ น บนจากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และหน่ ว ยงานราชการ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ขยายเจตนารมณ์อันแน่วแน่ไปสู่บริษัทในกลุ่ม โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บริษัทในกลุ่มมีการบริหารจัดการและการดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ดังจะเห็นได้จากการที่ วีจไี อ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในสายธุรกิจ
MIX ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เช่นกัน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย “งดรับของขวัญ ของกำ�นัล (No Gift Policy)”
จากผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในทุกเทศกาล เพือ่ ให้บคุ ลากร
ของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่เรียกร้องหรือหวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียม โดยได้มี
การสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้รับทราบ เช่น
การส่งจดหมายแจ้งคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ การเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในองค์กร เป็นต้น
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เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2561 จากความมุ่ ง มั่ น ในการดำ � เนิ น การในการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรอง
(1st Recertification) เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย “การไม่สนับสนุนการจ่ายค่าอำ�นวยความสะดวก
(Facilitation Payment)” เพิ่มเติมในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งการทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจากการติดต่อกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เป็นครั้งที่ 2 (2nd Recertification)
รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถพิจารณาใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน (ฉบับสมบูรณ์)
ซึง่ รวมถึงนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.btsgroup.co.th/
storage/download/cg/policy/20200619-bts-anti-corrpution-2020-th.pdf
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำ�หนดช่องทางในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสสำ�หรับการกระทำ�ที่อาจทำ�ให้สงสัย
ได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำ�หรับบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ
ไว้ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
(1) ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชวนชี้ช่อง”
•	คลิกที่ Banner ในระบบ Intranet ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร หรือ
อีเมล: DoItRight@btsgroup.co.th
•	“สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกองค์กรเป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(2) ผ่านผู้บังคับบัญชา/ต้นสังกัดของพนักงานโดยตรง
(3) ผ่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้แจ้งเหตุหรือเบาะแสไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูล บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ รวมถึงผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งร้องเรียน
มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจ และทำ�ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และทันท่วงที สำ�หรับการบริหารความเสี่ยง
ด้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำ�การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันทั้งในส่วน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหลัก มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประเมินและบริหารความเสีย่ ง
ด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk Management Workshop) ของฝ่าย/แผนกต่างๆ
รวมถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรใดๆ ให้แก่กลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถกำ�หนด
มาตรการหรือแนวทางควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยผลการประเมิน
ความเสีย่ งดังกล่าวได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบเพือ่ การพิจารณาด้วย

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

การอบรมและสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการสื่อสารและเผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2564/65 บริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินการ ดังนี้
• ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือบริหารความเสี่ยงด้าน
การทุจริต ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ประจำ�ปี โดยนำ�เสนอเพือ่ การพิจารณาและเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการหรือแนวทางควบคุมภายในต่างๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่เพียงพอและเหมาะสม
• จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงแนวทาง
ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ พร้อมการทดสอบภายหลังการอบรม
แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ
มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแท้จริง โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมความรู้
เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
• จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ ในวันปฐมนิเทศ
• จั ด ทำ � แบบทดสอบ “การประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ต น
ตามนโยบาย “จริยธรรมทางธุรกิจ” กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริษทั ฯ มีความเข้าใจและสามารถนำ�นโยบายต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
กำ�หนดไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.3 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

• จัดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ
ซึง่ จัดโดยองค์กรภายนอก เพือ่ นำ�มาพัฒนาและปรับปรุงให้เพียงพอต่อการบริหารความเสีย่ ง
และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• เผยแพร่และสื่อสารกับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายใน
บริษทั ฯ อาทิ ระบบ Intranet, E-mail, ป้ายประชาสัมพันธ์ (Poster) และจอประชาสัมพันธ์
(Display Screen)
• แจ้งจดหมายไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ทุกราย เพื่อให้ทราบถึงมาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน นโยบาย “งดรับของขวัญ ของกำ�นัล” (No Gift Policy) รวมถึงช่องทาง
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากพบเห็นเหตุหรือการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง
• แจ้งองค์กร และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นตัวแทนขององค์กร เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ โดยเฉพาะการห้ามให้และรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานราชการ โดยขอให้ลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวและ
ให้แจ้งสถานะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้บริษัทฯ รับทราบด้วย
• เผยแพร่ ม าตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งบนเว็ บ ไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบ
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การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเหมาะสม
และเพี ย งพอ จึ ง กำ � หนดให้ มี ก ารตรวจสอบการดำ � เนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี
โดยสำ�นักตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระและดำ�เนินงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยครอบคลุ ม ทั้ ง การสอบทานนโยบาย แนวทางและขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ต่ า งๆ
การดำ�เนินงานตามที่มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รปั ชันว่ามีการดำ�เนินการได้อย่างครบถ้วน
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีการอ้างอิงแนวทางการสอบทานและการจัดทำ�
กระดาษทำ�การ (Working Paper) ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย
ในการตรวจสอบประเมิน ผล และนำ�ผลการตรวจสอบฯ ข้ อเสนอแนะต่ างๆ รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และนำ�หารือกับผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำ�แบบทดสอบ “การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถ
ในการปฏิบัติตนตามนโยบาย “จริยธรรมทางธุรกิจ” กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
อย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกปี โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรของบริษัทฯ
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานของตนเองภายใต้กรอบนโยบายจริยธรรม
ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดี โดยผลการประเมินตนเองฯ ประจำ�ปี 2564/65 พบว่า
คะแนนความสามารถในการปฏิบตั ติ นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบุคลากร
ของบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 91.90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้ว 2.54 คะแนน

การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

ในปี 2564/65 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติ
ทางจริยธรรมทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษทั ได้ก�ำ หนดมาตรการป้องกันการทุจริตทีเ่ หมาะสม
ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึง
การดำ�เนินการตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้าง
ความตระหนักให้กับพนักงาน
รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดการข้อร้องเรียน สามารถพิจารณาเพิม่ เติมในรายงานความยัง่ ยืน
ประจำ�ปี 2564/65 ของบริษทั ฯ https://www.btsgroup.co.th/th/download/sustainabilityreport
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนา
เพือ่ ความยัง่ ยืน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหารได้จดั ทำ�รายงาน
ซึง่ ครอบคลุมถึงการประชุมและสรุปผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ในปีท่ีผ่านมา รายละเอียดของรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.btsgroup.co.th/th/subcommitteesreport?year=2021
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5.4

5.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะ
ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการและการควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
มีระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยกำ�หนด
ให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการจัดทำ�โครงสร้างของระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุม
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และนำ�ไปปฏิบัติจริงเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ ช่วงเวลาใดๆ โดยมีการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับปี 2564/65 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้รับทราบ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินของบริษทั ฯ
เพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายในองค์กร

บริษทั ฯ มีการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ และเป้าหมายระยะยาว
ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คน ตลอดจนมี ก ารกำ � หนดโครงสร้ า งองค์ ก รสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
อำ�นาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน ตลอดจนนโยบายเกีย่ วกับการเข้าทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตน
และป้องกันไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจสำ�หรับกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่ ม บริ ษั ท บี ที เ อสใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนอย่ า งซื่ อ ตรงและรั ก ษาไว้
ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน และนโยบายด้านความยั่งยืน
ซึง่ กลุม่ บริษทั บีทเี อสได้ด�ำ เนินกิจกรรมต่างๆ ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของ The Global Reporting Initiative (GRI) ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic)
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และด้านสังคม (Social) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีการ
กำ�หนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำ�หนดหรือนโยบายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
การประเมินความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ
มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจและกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและยอมรับได้ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำ�หน้าที่พิจารณากำ�หนดและทบทวน
นโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รของกลุ่ ม บริ ษั ท ตลอดจนกำ � กั บ ดู แ ล
หน่วยธุรกิจของกลุม่ บริษทั ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร
อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงานการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั
รวมถึ ง สถานะของตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง (Key Risk Indicator) ระดั บ กลุ่ ม บริ ษั ท
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจและระดับกลุม่ บริษทั ครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
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ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงการประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและชุมชน และการกำ�กับดูแลกิจการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและติดตามความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากลุม่ บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งในเชิงรุกต่อสถานการณ์ตา่ งๆ
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณา สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และได้ให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล
การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร ในรูปแบบต่างๆ
โดยมี ก ารกำ � หนดขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อำ � นาจอนุ มั ติ ข องฝ่ า ยบริ ห ารใน
แต่ละระดับ มีการกำ�หนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน มีการนำ�ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ProMis)
มาใช้ในการควบคุมธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร เช่น Budget,
Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO) โดยมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่
ของผู้จัดทำ�และผู้อนุมัติ โดยผู้มีอำ�นาจในการอนุมัติรายการ จะเป็นไปตามลำ�ดับขั้นตามที่
ระบุไว้ใน Chart of Delegation of Authority และมีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงาน
อย่างชัดเจนเพื่อให้การดูแลตรวจสอบสามารถทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมี
คู่มือการทำ�งาน (Operational Manual) และ Work Instruction ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็น
ผู้จัดทำ�ขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำ�ธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และในกรณี
ทีม่ กี ารเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการดูแลการทำ�ธุรกรรมกับกรรมการ

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำ�หนดให้
การทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และต้ อ งเป็ น ไปภายใต้ เ งื่ อ นไข
ที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็น
รายการทีก่ ระทำ�กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานเป็นรายไตรมาส รายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบาย
หรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต และนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
ของรายงานฉบับนี้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร
ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบตั กิ าร และระดับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลที่สำ�คัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ� และครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.1 นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ ของรายงานฉบับนี้
ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมีการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจ
งบประมาณ และเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอ
แนวทางการปฏิบัติที่จำ�เป็น เพื่อดำ�เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และในกรณี
มีการตรวจพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำ�คัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเร่งด่วน เพื่อชี้แจง
สาเหตุ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้สำ�นักตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำ�เสมอ และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดให้สำ�นักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักตรวจสอบภายใน

สำ�นักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระภายในบริษทั ฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ภายในและให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
มีการกำ�กับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำ�เนินงานของ
องค์กร
สำ�นักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว
5 ปี โดยการจัดทำ�แผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และครอบคลุมกระบวนการดำ�เนินงานขององค์กร ซึง่ ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำ�งานของสำ�นักตรวจสอบภายใน
จะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
นโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน
ทรัพย์สินจากการนำ�ไปใช้โดยมิชอบให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง

5.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานว่าได้มี
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำ�กับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้าง
ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล
การพัฒนาระบบ การจัดทำ�ข้อมูลสำ�รอง การจัดทำ�แผนการสำ�รองกรณีฉุกเฉิน อำ�นาจ
การปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำ�เอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ
ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์
• ความน่าเชือ่ ถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ให้สอดคล้อง
และตอบรับกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย
กรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้
พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส ซึ่ง
สำ�นักตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดทำ�
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนสำ�หรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สำ�คัญ และเรือ่ งร้องเรียนทีอ่ าจเกิดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน
จะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่าง
สม่�ำ เสมอ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในและการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สำ�นักงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้บคุ ลากรมีการพัฒนาและอบรมความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
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บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพิภพ อินทรทัต ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา โดยนายพิภพ อินทรทัต เป็น
ผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบภายในในธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับบริษทั ฯ และได้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในต่างๆ ตลอดจน
เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายพิภพ อินทรทัต เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ รายละเอียดข้อมูลและประวัติของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏในหัวข้อ 7.4 ประวัตคิ ณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ของรายงานฉบับนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565, 2564 และ 2563 มีดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ปี
2564/65

ปี
2563/64

ปี
2562/63

บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
และนายกวิน กาญจนพาสน์

• บจก. เทอร์ เ ทิ ล ทเวนตี้ ท รี ได้ ทำ �สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ กรุ ง เทพมหานคร กั บ
นายกวิน กาญจนพาสน์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยสัญญาเช่า
• บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี เป็นบริษัทย่อย
มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม
ของบริษัทฯ
2565 เพื่อทำ�ธุรกิจร้านอาหาร
• น า ย ก วิ น ก า ญ จ น พ า ส น์ ก ร ร ม ก า ร - รายการระหว่างปีประกอบด้วย
บริ ห าร กรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ และ
ค่าเช่าจ่าย
ผู้ อำ � นวยการใหญ่ ส ายธุ ร กิ จ MATCH
ค่าสาธารณูปโภค
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 4.59% ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษั ท ฯ ณ วัน - รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
ปิดสมุดทะเบียนหุน้ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2565
เงินประกันการเช่า
นอกจากนี้ นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นบุตร
ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• เหตุผลและความจำ�เป็นในการเข้าทำ�ธุรกรรม
เนื่ อ งจากสถานที่ เ ช่ า ตั้ ง อยู่ ใ นย่ า นธุ ร กิ จ
ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการ
เดินทาง และมีทจ่ี อดรถรองรับ และสถานทีเ่ ช่า
มีขนาดพื้นที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ที่เหมาะสมต่อการทำ�ธุรกิจร้านอาหาร
2.4
-

2.4
-

1.0
0.2

0.6

0.6

0.6

• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ ง ที่
5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2561
มีความเห็นว่าธุรกรรมการเช่าดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผลเนื่องจากอัตราค่าเช่าเป็นราคา
ที่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เช่าอื่น
บริเวณใกล้เคียง และจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

5.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ปี
2564/65

ปี
2563/64

ปี
2562/63

บริษัทฯ และ บจก. อีจีวี

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• เป็นรายการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็น
ธุรกรรมปกติ โดยบริษัทฯ ได้คิดดอกเบี้ย
ตามต้นทุนการกู้ยืม

• เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 4.0 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ
ยังคงคิดดอกเบี้ยจาก บจก. อีจีวี ในอัตราตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป
• นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธาน
แต่บริษัทฯ ได้ตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำ�นวนแล้ว เนื่องจาก บจก. อีจีวี ไม่มี
กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
การประกอบกิจการใดๆ และบริษัทฯ เห็นว่ามีโอกาสในการได้รับชำ�ระหนี้น้อย
บริหาร และผู้ถื อหุ้ น รายใหญ่
ของบริษัทฯ เคยเป็นกรรมการ • บจก. อีจวี ี เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2537 เพือ่ ร่วมลงทุนเป็นผูก้ อ่ ตัง้ บจก. สยามอินโฟ
เทนเม้นท์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ไอทีวี
และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้
ใน บจก. อีจีวี 40%
• บจก. อีจวี ี ได้กยู้ มื เงินจากบริษทั ฯ เมือ่ ปี 2538 โดยคิดดอกเบีย้ ทีอ่ ตั ราต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อลงทุนใน บมจ. ไอทีวี และ บจก. อีจีวี ได้นำ�หุ้น บมจ. ไอทีวี ทั้งหมด
• ในปี 2564 นายคีรี กาญจนพาสน์
ไปจำ�นำ�เพื่อประกันหนี้ของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
กิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่รับจำ�นำ�หุ้น บมจ. ไอทีวี จึงได้ยื่นขอรับชำ�ระหนี้
และไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำ�สั่งให้เจ้าหนี้สถาบัน
บจก. อีจีวี แล้ว
การเงินได้รับชำ�ระหนี้เพียงบางส่วนตามที่ได้ยื่นขอรับชำ�ระหนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้
ดังกล่าวได้ยื่นคำ�ร้องคัดค้านคำ�สั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง
และในเดือนสิงหาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีคำ�สั่งอันเป็นที่สุดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
การโอนสินทรัพย์ และเงินสดที่นำ�ไปวางทรัพย์ เพื่อชำ�ระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายดังกล่าว

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ
ดังกล่าวถึงความเหมาะสมของการติดตามผล
และการดำ�เนินการ การประเมินสถานะของ
รายการ การประเมินศักยภาพในการชำ�ระหนี้
ของลูกหนี้ ตลอดจนความเหมาะสมของการ
ตั้ ง สำ � รองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว้ ใ ห้
เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

• สถาบันการเงินดังกล่าวได้มกี ารโอนสิทธิเรียกร้องทัง้ หมดให้แก่สถาบันการเงินอีกแห่งหนึง่
• เนื่องจาก บจก. อีจีวี มีทรัพย์สินเป็นเพียงหุ้น บมจ. ไอทีวี ซึ่งจำ�นำ�เป็นประกันหนี้
ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ ดังนั้น
บริษัทฯ จะดำ�เนินการให้ บจก. อีจีวี โอนหุ้นเหล่านี้เพื่อชำ�ระหนี้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
เมื่อบริษัทฯ โอนสินทรัพย์ และเงินสดที่นำ�ไปวางทรัพย์ ชำ�ระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน
ดังกล่าวแล้ว
- รายการระหว่างปีประกอบด้วย
รายได้ดอกเบี้ย
สำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

0.1
(0.1)

0.1
(0.1)

- รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
เงินให้กู้ยืม

-

4.0

4.0
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น (“เอชเอชที”) 1) เอชเอชที ได้ทำ�สัญญาจ้างถมดินของโครงการพัฒนาที่ดินสาธุประดิษฐ์
พื้นที่รวมประมาณ 6,900 ตารางเมตร กับ บจก. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์
และ บจก. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีมูลค่า
• เอชเอชที เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
การจ้างรวม 8.41 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร - รายการระหว่างปีประกอบด้วย
ก ร ร ม ก า ร ผู้ อำ � น ว ย ก า ร ใ ห ญ่ แ ล ะ
รายได้ค่าบริการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH เป็น
ผู้ ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว น 4.59% ของหุ้ น ที่ มี - รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
ลูกหนี้อื่น
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2565 นอกจากนี้ นายกวิน กาญจนพาสน์ 2) เอชเอชที ได้ ทำ �สั ญ ญาจ้ า งเหมางานเสาเข็ ม ของโครงการพั ฒ นาที่ ดิ น
สาธุประดิษฐ์ พื้นที่รวมประมาณ 6,900 ตารางเมตร กับ บจก. เค.วี.เอส.เอ
เป็นบุตรของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธาน
โฮลดิ้งส์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2565
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
โดยมีมูลค่าการจ้างรวม 6 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
• นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการและ - รายการระหว่างปีประกอบด้วย
รายได้ค่าบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถื อหุ้ น 100% ใน
บจก. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์
- รายการคงค้างสิ้นงวดประกอบด้วย
ลูกหนี้อื่น

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ปี
2564/65

ปี
2563/64

ปี
2562/63

8.41

-

-

8.41

-

-

1.12

-

-

1.12

-

-

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

• ด้วยสถานการณ์วกิ ฤติโควิด-19 ส่งผลรุนแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย การเข้าทำ�ธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ช่วยลดภาระต้นทุนเกีย่ วกับ
พนั ก งานของเอชเอชที อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
ช่วยลดภาระและความเสี่ยงทางการเงินของ
เอชเอชที เนื่ อ งจากสั ญ ญาการให้ บ ริ ก าร
รั บ จ้ า งถมดิ น และรั บ จ้ า งเหมางานเสาเข็ ม
ดังกล่าว มีขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขบางประการ
ที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อเอชเอชที เช่ น เงื่ อนไข
การชำ � ระเงิ น ที่ มี ร ะยะเวลาสั้ น กว่ า เงื่ อ นไข
ในตลาด การยกเว้ น หนั ง สื อ ค้ำ � ประกั น
การรับเงินเบิกล่วงหน้า และหนังสือค้�ำ ประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น โดยมูลค่า
การว่าจ้างเป็นราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาตลาด
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ ง ที่
2/2565 เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2565
มี ค วามเห็ น ว่ า ธุ ร กรรมการทำ � สั ญ ญาจ้ า ง
ดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2564/65

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ

การทำ�รายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทหรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
โดยจะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ ง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์
ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกำ�หนดในเรือ่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น (“ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำ�รายการระหว่างกัน”)
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีความจำ�เป็นในการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะกำ�หนด
เงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปและในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้
กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตาม
ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน
หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น
บริษัทฯ จะดำ�เนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็น
และความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
และในกรณีทม่ี กี ารขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเพือ่ อนุมตั ริ ายการระหว่างกัน จะมีการแต่งตัง้

5.4 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำ�รายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำ�รายการ
ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/
รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น
และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้
• นโยบายการทำ�ธุรกิจใหม่
บริษัทฯ จะต้องนำ�เสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำ�ธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ด�ำ เนินการ และจัดให้มกี ารพิจารณา
แผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการเข้าทำ�
ธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ทีด่ ที ส่ี ดุ ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นหลัก และบริษทั ฯ จะต้องดำ�เนินการตามประกาศ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน
• นโยบายการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน
ในการลงทุนต่างๆ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะถือหุน้ ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณีมคี วามจำ�เป็น
และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ สำ�หรับบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยจะต้องนำ�เสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียจะต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ขณะการพิจารณารายการดังกล่าว
และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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• นโยบายการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน
การให้กยู้ มื ไม่ใช่ธรุ กิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีความจำ�เป็นต้องให้บริษทั
ทีร่ ว่ มทุนกูย้ มื เงิน เพือ่ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทั ทีร่ ว่ มทุนในลักษณะเงินกูย้ มื
จากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะให้กตู้ ามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจ�ำ เป็นและสมควร
ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่เป็นการให้กตู้ ามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ สำ�หรับบริษทั ฯ
หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำ�เนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่�ำ กว่าเกณฑ์ทจี่ ะต้อง
เปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำ�รายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
• นโยบายการจัดทำ�เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
บริษทั ฯ จะจัดทำ�ตัว๋ สัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้ และ/หรือ สัญญาทีม่ กี ารให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินให้รัดกุมและจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บหลักฐานให้เรียบร้อย
ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ

• นโยบายการทำ � รายการเกี่ ย วโยงที่ มี ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ
ที่วิญญูชนพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายในหลักการสำ�หรับการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีลักษณะ
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้า
ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ญู ช นพึ ง กระทำ � กั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น
ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) สำ�หรับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ไม่ได้มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการระหว่างกัน
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6.1

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

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

ซึง่ ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามหลักการบัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย ทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน ตามข้อกำ�หนดในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริษทั ได้ค�ำ นึงถึงนโยบายการบัญชีทนี่ �ำ มาปฏิบตั แิ ละเชือ่ ว่า
นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ หมายเหตุประกอบ
งบการเงินยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีสาระสำ�คัญทางการเงิน โดยใช้ข้อมูล
ที่เป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณาและการประมาณการที่รอบคอบมาสนับสนุน ผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท ฯ ได้ต รวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็ นอย่างไม่มี เงื่อนไข
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการนำ�เสนอความเข้าใจต่อ
มุมมองในภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงได้นำ�เสนอ คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารในรายงานประจำ�ปีฉบับนีด้ ว้ ยเพือ่ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
ทั้งชุด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี
ฉบับนี้แล้ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
สำ�หรับปีบัญชีที่รายงานอย่างถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารได้นำ�เสนอมุมมองที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ควรของผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการกำ�กับ
ดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลในเรือ่ งความถูกต้อง
และเพียงพอของขั้นตอนการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในเป็นรายปีอีกด้วย
นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการบริษัท

นายกวิน กาญจนพาสน์

กรรมการบริหาร
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ความเห็น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
งบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผลการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้ อ กำ � หนดนั้ น ด้ ว ย ข้ าพเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ข้ าพเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และ
จัดหาขบวนรถไฟฟ้าภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง สำ�หรับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิท (“ส่วนต่อขยายช่วงที่ 1”)
และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (“ส่วน
ต่ อ ขยายช่ ว งที่ 2”) รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารภายใต้ สั ญ ญาซื้ อ ขายพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบ
การเดินรถ (ไฟฟ้าและเครือ่ งกล) ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ช่วงที่ 2 โดยในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วง
ที่ 2 ได้ทยอยเปิดดำ�เนินการจนครบทุกสถานี ในระหว่างนั้น คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติได้ออกคำ�สั่งที่ 3/2562 เรื่องการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยให้
กระทรวงมหาดไทยดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น เพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยาย และให้เจรจากับกลุ่มบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ดำ�เนินการเตรียมร่างสัญญาแก้ไขสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระต่าง ๆ
ตามกำ�หนด รวมถึงความเสี่ยงของผลประกอบการในระยะยาวของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวแทนการเรียกหนี้ที่ค้างชำ�ระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้มีการเจรจาสำ�เร็จ
ไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 และอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่ระบุในคำ�สั่งดังกล่าว
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ทั้ ง นี้ บริ ษั ท กรุ ง เทพธนาคม จำ � กั ด (“กรุ ง เทพธนาคม”) ซึ่ ง เป็ น วิ ส าหกิ จ ของ
กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) ยังรอข้อสรุปที่ชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีสำ�หรับการอนุมัติ
ร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำ�ให้กลุ่มบริษัทยังไม่ได้
รับชำ�ระหนี้ค่าบริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ภายใต้สัญญาการ
ให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง รวมถึงหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการ
เดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) จากกรุงเทพธนาคม ต่อมาในเดือนมกราคมถึงเมษายน
2564 กลุ่มบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งยอดคงค้างและได้ขอให้กรุงเทพธนาคมชำ�ระหนี้
ดังกล่าวทั้งหมด และต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ยื่นคำ�ฟ้อง
ต่อศาลปกครองเพือ่ ฟ้องกทม. และกรุงเทพธนาคม ให้ช�ำ ระหนีค้ งค้างทัง้ หมดจนถึงวันที่
15 กรกฎาคม 2564 ให้แก่กลุม่ บริษทั สำ�หรับสัญญาการให้บริการเดินรถ และซ่อมบำ�รุง
สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 1 จำ�นวน 2,731 ล้านบาท
(เป็นส่วนของเงินต้นและดอกเบีย้ ) และสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ช่ ว งที่ 2 จำ � นวน 9,406 ล้ า นบาท (เป็ น ส่ ว นของเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ) เมื่ อ วั น ที่
18 สิงหาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำ�สั่งรับคำ�ฟ้องแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ยื่นคำ�ให้การในเดือนมีนาคมและเมษายน 2565 และกลุ่มบริษัทได้ยื่นคำ�คัดค้าน
คำ � ให้ ก ารในเดื อ นพฤษภาคม 2565 โดยคดี ค วามดั ง กล่ า วยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ สิ้ น สุ ด และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.1.5 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท
เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)) ในระหว่างปี โดยกลุม่ บริษทั (ผูซ้ ือ้ ) อยูใ่ นระหว่างการดำ�เนินการ
ให้มีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ ให้แล้วเสร็จ
ค) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 53 เกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าทำ�สัญญาให้สิทธิบริหาร
จัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และรายการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านี้แต่อย่างใด

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านี้
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ
เรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ในงบการเงินผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสำ�หรับเรือ่ งเหล่านี้
ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ข้อตกลงสัมปทานบริการ

กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการสาธารณะ
ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล
และอุปกรณ์ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการเดินรถและบำ�รุงรักษา ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั
มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการเดินรถ
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า และดอกเบี้ยรับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวประกอบไปด้วย
ลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ ลูกหนีท้ ีจ่ ะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สญ
ั ญา
กับหน่วยงานของรัฐ ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบเดินรถ และต้นทุน
โครงการรถไฟฟ้า ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 11 และ
17 รายการดังกล่าวมีมูลค่าเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญต่องบการเงิน และฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจอย่างสูงในการวิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาและบันทึกรายการบัญชีตามขอบเขต
ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการวัดมูลค่าและรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้ร ายได้
รวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเพื่อทำ�ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาข้อตกลงสัมปทานบริการ
ของฝ่ายบริหารว่า ฝ่ายบริหารมีความเข้าใจในเนื้อหาของสัญญาและใช้ดุลยพินิจในการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาและบันทึกรายการบัญชีสอดคล้องกับหลักการตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ และได้ตรวจสอบ
การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบการเดินรถและจัดหารถไฟฟ้า
โดยได้อ่านสัญญาเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ สอบถามผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบและทำ�ความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณต้นทุนโครงการ
และได้ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการกับแผนงบประมาณของโครงการ ตรวจสอบ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคำ�นวณขั้นความสำ�เร็จของ
งานจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสำ�เร็จของงานที่ประมาณ
โดยคู่สัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระกับขั้นความสำ�เร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
อีกทั้งยังได้ตรวจสอบการบันทึกรายได้ค่าบริการสำ�หรับการดำ�เนินการและบำ�รุงรักษา
รถไฟฟ้ า ว่ า เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ร ายได้ ซึ่ ง รวมถึ ง ดอกเบี้ ย
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้อ่านและทำ�ความเข้าใจสัญญา และพิจารณาการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง
ว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่กำ�หนดไว้ในสัญญา ทำ�ความเข้าใจสมมติฐานในการรับรู้รายได้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ตรวจสอบหลักฐานการให้บริการของกลุ่มบริษัทและการรับมอบ
การบริ ก ารจากหน่ ว ยงานของรั ฐ และยั ง ได้ ท ดสอบการคำ � นวณรายได้ แ ละดอกเบี้ ย
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบยอดคงเหลือของรายการดังกล่าว โดยส่งหนังสือยืนยัน
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ และกระทบยอดผลแตกต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ตรวจสอบกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ดังกล่าว รวมถึงการจัด
ประเภทรายการ โดยได้ทำ�ความเข้าใจและสอบถามข้อเท็จจริงและสมมติฐานที่กลุ่มบริษัท
เลือกใช้ ทดสอบการคำ�นวณ และพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัท
สำ�หรับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำ�มาใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยัง
ได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุม่ บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า
และบริษัทร่วมเป็นจำ�นวนเงินที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 15 และ 16 การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าว ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง
ในการพิจารณาข้อบ่งชี้การด้อยค่าและการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยได้ทำ�ความเข้าใจการพิจารณาข้อบ่งชี้การด้อยค่าและ
การกำ�หนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำ�ลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหาร
เลือกใช้ โดยได้ท�ำ ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร พิจารณาความเหมาะสม
ของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจาการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ทดสอบสมมติฐาน
ที่สำ�คัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์
โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกิจการ
สอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน
การประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ในอนาคต และพิ จ ารณาอั ต ราคิ ด ลด
ที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของเงินทุนของกิจการ
รวมถึงอัตราการเติบโตในระยะยาว ตลอดจนการทดสอบการคำ�นวณต่าง ๆ ของแบบจำ�ลอง
ทางการเงิน และการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าว
การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่ถูกจัดประเภทและถูกแยก
แสดงเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญ
ต่องบการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 23 และ 32 และ
การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการเลือกวิธีการที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการ
พิจารณาข้อสมมติฐานที่สำ�คัญ
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ข้าพเจ้าได้ประเมินการจัดประเภทของตราสารทางการเงิน โดยทำ�ความเข้าใจเนื้อหาและ
รายละเอียดของตราสารทางการเงินนั้น รวมถึงนโยบายในการเข้าทำ�รายการตราสาร
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทว่าเป็นไปตามเนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และยังได้ประเมิน วิธีที่ใ ช้ใ นการวัดมูลค่ามูลค่ายุติธ รรมของตราสารทางการเงิน เช่น
ราคาตลาด วิธีคิดลดกระแสเงินสดที่กิจการจะได้รับ/จ่ายในอนาคต และวีธีการอื่นๆ
ที่เหมาะสมสำ�หรับตราสารทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ประเมินข้อมูลที่ใช้ในการ
คำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน เช่น การกำ�หนดประมาณการกระแสเงินสด
และแบบจำ�ลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำ�ความเข้าใจ
กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเนื้อหาของตราสาร
ทางการเงินนั้นๆ และยังได้พิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานที่สำ�คัญ ตลอดจน
ทดสอบการคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงินตามแบบจำ�ลองทางการเงิน
ที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้
รายการปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ

ในปี 2556 กลุม่ บริษทั ได้โอนขายสิทธิในรายได้คา่ โดยสารสุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สายหลักให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
(“กองทุนฯ”) โดยหลักการบันทึกรายการทางบัญชีและภาษีแสดงตามรายละเอียดที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการทางบัญชี
ที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว คือ การปันส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้
จ่ายให้แก่กองทุนฯ (รวมเรียกว่า “รายการปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิ”) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสูงในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ และข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการบันทึกรายการดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ทำ�ไว้กับกองทุนฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ โดย
การประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ
ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทดสอบการปันส่วนรายการที่เกี่ยวข้อง
กับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ รวมถึงการส่งหนังสือยืนยันยอดของการนำ�ส่งรายได้
ค่ า โดยสารสุ ท ธิ จ ากกองทุ น ฯ ซึ่ ง ยื น ยั น ยอดคงค้ า งระหว่ า งกั น และยอดนำ � ส่ ง รายได้
ค่าโดยสารสุทธิในระหว่างปี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของ
กลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุป
ในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลต่ อ
งบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณี
ที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริห ารใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการทีด่ �ำ เนินงานต่อเนือ่ ง
ของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด
การดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้

พรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ก รุงเทพฯ : 30 พฤษภาคม 2565

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3

6.3 งบการเงิน

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

4,094,088,618
6,668,541,685
6,248,206,875
560,466,201
1,094,558,473
379,737,456
1,302,026,123
88,568,142
13,027,510
69,100,981
179,471,726
3,000,000
14,781,500
596,940,340
152,589,464
1,020,999,029
667,274,740
23,153,378,863
23,153,378,863

3,828,861,064
558,697,733
957,297,472
19,729,326
16,220,029
23,774,094
167,463,931
206,644,781
2,500,000
601,551,550
406,685,579
2,887,964,446
393,623,923
10,071,013,928
4,086,353,719
14,157,367,647

1,708,534,857
94,887,180
1,302,026,123
9,129,500
2,393,569,565
596,940,340
15,173,639
784,415,653
32,420,984
6,937,097,841
6,937,097,841

1,308,340,354
246,955,155
5,576,985,520
601,551,550
15,980,814
1,605,425,384
26,208,832
9,381,447,609
91,048,992
9,472,496,601

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย
ลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบเดินรถ
รายได้ค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
14.3
14.3
8
9
19
10.1
10.2
11
6
6
12
13
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

215,593,609
979,653,708
1,248,046,030
48,262,514,239
52,198,134,564
1,735,810,427
420,379,268
9,177,465,899
4,815,814,092
618,653,277
1,054,170,195
1,827,794,552
18,348,036,312
49,590,973,224
21,434,663,362
289,123,224
709,680,990
275,982,635
161,029,726
17,510,498,517
1,839,173,378
232,713,191,228
255,866,570,091

5,154,375,109
1,815,270,700
1,294,861,849
32,832,593,163
42,535,774,987
1,791,628,099
433,606,059
6,228,881,288
4,891,910,819
802,657,573
743,413,699
2,611,184,297
10,801,979,398
42,999,328,873
19,834,205,895
289,123,224
612,891,366
296,517,970
119,731,899
20,342,545,848
1,485,770,965
197,918,253,080
212,075,620,727

15,635,330,717
979,653,708
67,766,251,653
740,000,000
39,867,823,262
177,110,847
3,305,239,634
113,881,384
11,624,839
3,507,334,329
145,420,772
9,953,971,618
23,379,958
142,227,022,721
149,164,120,562

5,128,500,000
1,815,270,700
63,264,014,153
843,564,700
33,342,246,031
169,092,769
3,373,819,174
93,755,489
13,686,984
312,329,319
145,509,836
12,296,056,531
87,710,034
120,885,555,720
130,358,052,321

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
19
14
15
16
17
18
19
20
29
21
10.1
10.2
11
22

44
23

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3 งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24
25
26

6
27
28
29
31
32

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
27
28
29
30
31
44
32

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

17,644,954,632
18,975,584,210
4,497,510,768
432,317,074
231,305,264
516,119,427
799,000,000
244,500,000
3,299,452,594
214,442,568
25,840,006
62,455,512
580,943,899
47,524,425,954

3,500,000,000
13,980,555,135
5,814,967,052
480,150,318
648,757,154
1,532,756,757
974,000,000
1,158,987,662
3,199,628,774
199,493,781
997,635
207,604,882
572,211,797
32,270,110,947

6,500,000,000
18,975,584,210
750,620,019
7,427,091
818,625,000
3,299,452,594
65,787,736
23,337,634
17,813,571
30,458,647,855

3,500,000,000
13,980,555,135
710,149,781
129,046,086
4,173,454,900
999,911,593
54,305,302
49,461,456
28,563,088
23,625,447,341

481,381,645
100,632,500
54,215,306,699
56,003,059,554
877,843,444
353,434,714
1,771,584,612
1,183,870,829
3,181,850,019
2,075,760,839
1,969,890,323
122,214,615,178
169,739,041,132

545,886,708
44,336,872,781
46,313,166,588
892,112,306
376,278,145
1,696,244,807
1,279,434,208
3,075,187,700
3,731,776,446
1,521,185,072
103,768,144,761
136,038,255,708

41,714,240,006
236,034,334
2,680,293
152,246,270
620,785,513
2,725,921
42,728,712,337
73,187,360,192

32,020,803,103
247,935,135
11,158,376
136,739,424
808,215,701
3,392,895
33,228,244,634
56,853,691,975

201

202

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

73,873,395,724

62,533,050,788

73,873,395,724

62,533,050,788

52,657,911,532
10,391,688,613
1,356,596,955
25,970,523
1,184,693
(3,371,978,137)
6,869,093,069

52,644,524,584
10,370,831,183
1,356,596,955
17,494,092
(3,371,978,137)
6,811,232,974

52,657,911,532
10,391,688,613
1,356,596,955
25,970,523
1,184,693
(3,464,771,631)
-

52,644,524,584
10,370,831,183
1,356,596,955
17,494,092
(3,464,771,631)
-

3,432,123,266

3,103,519,190

3,432,123,266

3,103,519,190

2,661,021,290
(13,306,706,572)
1,345,939,558
62,062,844,790
24,064,684,169
86,127,528,959
255,866,570,091

2,124,351,010
(13,004,477,040)
109,580,237
60,161,675,048
15,875,689,971
76,037,365,019
212,075,620,727

9,706,651,388
1,869,405,031
75,976,760,370
75,976,760,370
149,164,120,562

6,717,108,365
2,759,057,608
73,504,360,346
73,504,360,346
130,358,052,321

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 18,468,348,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (2564: หุ้นสามัญ 15,633,262,697 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 13,164,477,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (2564: หุ้นสามัญ 13,161,131,146 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่วนทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
กำ�ไรสะสมก่อนหักรายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้บริษัทร่วมสุทธิและรายการปรับปรุง
ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายการตั้งพักกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้บริษัทร่วมสุทธิและรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

33

33

35
36
38.1
38.2

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3 งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

2565

2564

10,671,689,045
15,075,255,313
292,461,386
16,590,000
3,653,699,553

7,928,124,764
26,788,475,628
411,531,266
3,131,565,932

140,673,098
17,222,262
16,590,000
422,998,672

163,765,661
16,486,391
491,052,291

288,028,257
182,756,115
270,163,592
481,143,748
262,713,534
31,194,500,543

387,892,492
689,169,128
761,130,645
1,978,507,674
173,430,077
42,249,827,607

10,001,809,847
321,429,184
481,143,748
156,066,928
11,557,933,739

5,322,641,477
116,116,331
874,993,160
1,925,809,858
96,253,771
9,007,118,940

6,127,744,036
14,134,896,502
4,611,210
449,480,896
2,172,442,723
(140,776,175)
22,748,399,192
8,446,101,351
(50,618,685)
(80,821,629)
(3,219,507,927)
5,095,153,110
(1,214,201,802)
3,880,951,308

3,983,685,626
24,690,787,625
343,766,815
2,123,559,196
(352,155,406)
30,789,643,856
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

285,796,953
4,611,210
779,598
1,300,955,025
1,925,180,173
3,517,322,959
8,040,610,780
(1,636,779,144)
6,403,831,636
168,249,875
6,572,081,511

311,522,881
1,105,922
1,115,659,806
5,111,467,183
6,539,755,792
2,467,363,148
(1,398,541,658)
1,068,821,490
(341,715,163)
727,106,327

กำ�ไรขาดทุน:
รายได้

รายได้จากการบริการและการขาย
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กำ�ไรจากตราสารทางการเงิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
อื่น ๆ

40

41
19

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการและขาย
ต้นทุนการให้บริการรับเหมา
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
รวมค่าใช้จ่าย

16.5
31

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน

15.2
16.2
42

ภาษีเงินได้

44

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

203

204

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ของบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในต้นทุนป้องกันความเสี่ยง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจากการวัดมูลค่าของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

71,532,503

64,342,718

-

-

(6,666,766)
1,901,059,882
22,840,738

(66,360)
2,873,365,563
(15,084,674)

-

-

(10,460,501)
1,978,305,856

99,626,738
3,022,183,985

-

-

106,716,635

5,858,059,185

(76,686,828)

2,601,017,265

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

520,060,980
41,726,605
(7,960,715)
660,543,505
2,638,849,361

30,069,272
6,073,751
5,894,202,208
8,916,386,193

(32,122)
(76,718,950)
(76,718,950)

2,601,017,265
2,601,017,265

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

6,519,800,669

14,275,793,726

6,495,362,561

3,328,123,592

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการวัดมูลค่าของตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทร่วม
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3 งบการเงิน

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

3,825,583,892
55,367,416
3,880,951,308

4,576,272,974
783,134,559
5,359,407,533

6,572,081,511

727,106,327

5,866,272,185
653,528,484
6,519,800,669

11,499,446,503
2,776,347,223
14,275,793,726

6,495,362,561

3,328,123,592

0.291

0.348

0.499

0.055

45

205

206

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จัดสรรแล้ว

ส่วนเกินทุนจาก
การแปลงสภาพ
หุ้นกู้

ทุนที่ออกจำ�หน่าย
ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

52,617,184,324 10,324,412,868

ส่วนทุนจากการ
ใช้สิทธิ
ส่วนต่ำ�กว่าทุน
ส่วนเกินทุน
ตามใบสำ�คัญ
จากการรวม
จากการเปลี่ยน
แสดงสิทธิ
ธุรกิจภายใต้การ สัดส่วนการถือหุ้น
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ควบคุมเดียวกัน
ในบริษัทย่อย

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

741,720 (3,371,978,137)

2,572,435,338

สำ�รอง
ตามกฎหมาย

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงิน
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

ขาดทุนสะสม

3,067,163,844 (9,845,295,672)

ผลกระทบ
จากการ
ผลกระทบจาก ป้องกันความเสี่ยง
การป้องกัน ของเงินลงทุนสุทธิ
ความเสี่ยง
ในหน่วยงาน
สำ�รองต้นทุน
สำ�รอง
ในกระแสเงินสด
ต่างประเทศ ป้องกันความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

(194,823,335)

1,816,687,952 (5,042,939,259)

ส่วนแบ่ง
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษัทร่วม

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

(19,946,874)

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ

ส่วนได้เสีย
ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

29,407,710 (6,532,000,105) 50,191,709,757 10,736,062,478 60,927,772,235

1,356,596,955

2,448,622

-

- (3,120,386,299)

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

4,576,272,974

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,576,272,974

783,134,559

5,359,407,533

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

7,314,234

69,818,189

-

2,165,313,911

(83,830)

(13,782,289)

4,664,524,042

30,069,272

-

6,915,859,295

6,923,173,529

1,993,212,664

8,916,386,193

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

4,583,587,208

69,818,189

-

2,165,313,911

(83,830)

(13,782,289)

4,664,524,042

30,069,272

-

6,915,859,295 11,499,446,503

ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ

2,776,347,223 14,275,793,726

27,340,260

46,418,315

-

15,045,470

(741,720)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(9,322,745)

(9,322,745)

78,739,580

-

78,739,580

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

(222,098,879)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(222,098,879)

(89,877,398)

(311,976,277)

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

4,439,977,817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,439,977,817

2,455,101,678

6,895,079,495

ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

75,533,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,533,520

291,355,426

366,888,946

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 48)

-

-

-

-

-

-

-

- (5,921,276,433)

-

-

-

-

-

-

-

-

- (5,921,276,433)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
ให้แก่ส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(293,299,436)

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

-

-

-

-

(54,614,822)

-

339,214,213

-

-

-

-

-

(284,599,391)

-

-

(284,599,391)

-

-

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,643,183

19,643,183

19,643,183

-

19,643,183

-

-

-

-

-

-

-

36,355,346

(36,355,346)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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)

(125,005,146)

1,816,687,952 (2,877,625,348)

(83,830)

(13,782,289)

1,259,538,352

10,122,398

39,728,148

จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รอง
ตามกฎหมาย (หมายเหตุ 38.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- (5,921,276,433)

(293,299,436)

109,580,237 60,161,675,048 15,875,689,971 76,037,365,019

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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6.3 งบการเงิน

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จัดสรรแล้ว

ส่วนเกินทุนจาก
การแปลงสภาพ
หุ้นกู้

ทุนที่ออกจำ�หน่าย
ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

52,644,524,584 10,370,831,183

ส่วนทุนจากการ
ใช้สิทธิ
ส่วนต่ำ�กว่าทุน
ส่วนเกินทุน
ตามใบสำ�คัญ
จากการรวม
จากการเปลี่ยน
แสดงสิทธิ
ธุรกิจภายใต้การ สัดส่วนการถือหุ้น
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ควบคุมเดียวกัน
ในบริษัทย่อย

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

- (3,371,978,137)

ขาดทุนสะสม

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ

ส่วนได้เสีย
ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,356,596,955

17,494,092

(83,830)

(13,782,289)

1,259,538,352

10,122,398

39,728,148

-

-

-

-

-

-

3,825,583,892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,825,583,892

55,367,416

3,880,951,308

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

23,510,556

62,940,362

-

1,422,659,813

(3,391,167)

21,829,542

(6,921,795)

520,060,981

-

2,017,177,736

2,040,688,292

598,161,067

2,638,849,359

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

3,849,094,448

62,940,362

-

1,422,659,813

(3,391,167)

21,829,542

(6,921,795)

520,060,981

-

2,017,177,736

5,866,272,184

653,528,483

6,519,800,667

ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ

-

-

(3,008,040)

40,897,462

-

40,897,462

20,857,430

-

8,476,431

1,184,693

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่
ส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หมายเหตุ 14)

-

-

-

-

-

ซื้อบริษัทย่อยและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)

-

-

-

-

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

-

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

52,657,911,532 10,391,688,613

1,356,596,955

25,970,523

จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รอง
ตามกฎหมาย (หมายเหตุ 38.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,816,687,952 (2,877,625,348)

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

(125,005,146)

ส่วนแบ่ง
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษัทร่วม

-

13,386,948

3,103,519,190 (10,880,126,030)

ผลกระทบจากการ
ผลกระทบจาก ป้องกันความเสี่ยง
การป้องกัน ของเงินลงทุนสุทธิ
ความเสี่ยง
ในหน่วยงาน
สำ�รองต้นทุน
สำ�รอง
ในกระแสเงินสด
ต่างประเทศ ป้องกันความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรม

กำ�ไรสำ�หรับปี

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 48)

6,811,232,974

สำ�รอง
ตามกฎหมาย

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงิน
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

109,580,237 60,161,675,048 15,875,689,971 76,037,365,019

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,008,040)

- (4,080,649,924)

-

-

-

-

-

-

-

-

- (4,080,649,924)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(503,190,764)

(503,190,764)

-

51,865,465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,865,465

477,540

52,343,005

-

-

5,994,630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,994,630

8,038,178,939

8,044,173,569

-

-

-

-

794,600,300

-

-

-

-

-

(792,582,746)

(2,017,554)

-

(794,600,300)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,789,925

16,789,925

16,789,925

-

16,789,925

-

-

-

328,604,076

(328,604,076)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,184,693 (3,371,978,137)

6,869,093,069

3,432,123,266 (10,645,685,282)

(62,064,784)

1,816,687,952 (1,454,965,535)

(3,474,997)

8,047,253

460,033,811

528,165,825

53,510,033

- (4,080,649,924)

1,345,939,558 62,062,844,790 24,064,684,169 86,127,528,959

208

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนทุน
จากการใช้สิทธิ
ทุนที่ออก
ส่วนเกินทุนจาก
ตามใบสำ�คัญ
จำ�หน่าย
ส่วนเกิน
การแปลงสภาพ เงินรับล่วงหน้า แสดงสิทธิ
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
หุ้นกู้
ค่าหุ้น
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

52,617,184,324 10,324,412,868 1,356,596,955

2,448,622

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไรสะสม

ส่วนต่ำ�กว่าทุน
จากการ
รวมธุรกิจ
ภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน

จัดสรรแล้ว

รวม
ส่วนเกินทุนจาก
ส่วนทุนจาก องค์ประกอบอื่น
การตีราคา
สำ�รอง
การจ่ายโดยใช้ ของส่วนของ
ยังไม่ได้จัดสรร
สินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม หุ้นเป็นเกณฑ์
ผู้ถือหุ้น

สำ�รอง
ตามกฎหมาย

741,720 (3,467,311,845) 3,067,163,844 11,775,832,244 1,816,687,952 (1,526,574,184)

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

727,106,327

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2,601,017,265
- 2,601,017,265

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ขายหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
โดยไม่เสียการควบคุม

-

-

-

-

-

-

-

727,106,327

27,340,260

46,418,315

-

15,045,470

(741,720)

-

-

-

-

-

-

-

-

29,407,710
-

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

319,521,478 75,996,590,210
-

727,106,327

- 2,601,017,265 2,601,017,265
- 2,601,017,265 3,328,123,592
(9,322,745)

(9,322,745)

78,739,580
2,540,214

-

-

-

-

-

2,540,214

-

-

-

-

-

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 48)

-

-

-

-

-

-

- (5,921,276,433)

-

-

-

- (5,921,276,433)

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

-

-

-

-

-

171,801,573

-

(171,801,573)

-

(171,801,573)

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,643,183

19,643,183

19,643,183

-

-

-

-

36,355,346

(36,355,346)

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 38.1)

52,644,524,584 10,370,831,183 1,356,596,955

17,494,092

- (3,464,771,631) 3,103,519,190 6,717,108,365 1,816,687,952

902,641,508

39,728,148 2,759,057,608 73,504,360,346

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

52,644,524,584 10,370,831,183 1,356,596,955

17,494,092

- (3,464,771,631) 3,103,519,190 6,717,108,365 1,816,687,952

902,641,508

39,728,148 2,759,057,608 73,504,360,346

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

- 6,572,081,511

-

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

-

-

-

(32,122)

-

(76,686,828)

-

(76,686,828)

(76,686,828) 6,495,362,561

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

-

- 6,572,049,389

-

(76,686,828)

-

13,386,948

20,857,430

-

8,476,431

1,184,693

-

-

-

-

-

(3,008,040)

-

-

-

-

-

-

- (4,080,649,924)

-

-

-

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 48)

- 6,572,081,511

(3,008,040)

(76,718,950)
40,897,462

- (4,080,649,924)

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

-

-

-

-

-

826,747,634

-

(826,747,634)

-

(826,747,634)

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,789,925

16,789,925

16,789,925

-

-

-

-

-

-

328,604,076

(328,604,076)

-

-

-

-

-

52,657,911,532 10,391,688,613 1,356,596,955

25,970,523

1,184,693 (3,464,771,631) 3,432,123,266 9,706,651,388 1,816,687,952

(792,954)

จัดสรรกำ�ไรสะสมเป็นสำ�รองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 38.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

53,510,033 1,869,405,031 75,976,760,370

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3 งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจำ�หน่าย/ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กำ�ไรจากตราสารทางการเงิน
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,095,153,110

7,286,447,119

6,403,831,636

1,068,821,490

871,241,468
(24,837,760)
(91,733,022)
50,618,685
80,821,629
23,371,740
165,986,886
(481,143,748)
12,355,463
(288,028,257)
16,789,925
(182,756,115)
(346,334,019)
(36,883,863)
(3,653,699,553)
3,219,507,927
4,430,430,496

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
(387,892,492)
19,643,183
(689,169,128)
(761,130,645)
(36,883,863)
(3,131,565,932)
2,509,313,913
5,249,496,947

172,483,613
10,939,116
15,466,693
1,925,180,173
(481,143,748)
76,300
(10,001,809,847)
5,264,491
175,621,257
(321,429,184)
(422,998,672)
1,636,779,144
(881,739,028)

175,536,248
(79,864,190)
(3,423,503)
14,211,662
5,272,975,705
(1,925,809,858)
6,469,122
(5,322,641,477)
6,122,506
(116,116,331)
(874,993,160)
(491,052,291)
1,398,541,658
(871,222,419)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2565

สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระ
ในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
รายได้ค้างรับ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

(1,768,468)
(188,914,489)

(2,643,821)
348,279,442

18,482,462

111,803,621

(11,598,004,172)
(739,859,770)
27,173,055
4,611,210
452,769,119
(32,337,558)
(326,639,120)

(13,895,239,732)
(5,293,667,355)
6,227,717
1,097,679,463
(303,286,018)
(342,313,363)

(9,044,892)
4,611,210
10,492,824
(27,954,439)

5,252,105
30,378,358
(72,212,356)

(1,374,754,942)
1,625,533
(33,042,091)
(22,843,431)
(45,584,477)
(6,647,595)
458,725,574
(8,995,061,126)
(4,210,553,665)
(2,251,992,032)
9,784,838
(15,447,821,985)

(1,667,173,841)
(35,089,569)
47,702,573
58,269,572
(51,298,812)
(30,375,489)
736,025,334
(14,077,406,952)
(3,229,877,530)
(2,428,061,159)
22,935,249
(19,712,410,392)

13,729,583
(8,478,082)
5,474,079
(3,989,400)
(878,415,683)
(1,365,036,698)
(145,239,371)
(2,388,691,752)

(73,765,010)
(6,860,945)
(6,728,071)
(375,534)
(883,730,251)
(1,434,728,425)
(442,135,050)
6,593,569
(2,754,000,157)

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3 งบการเงิน

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชำ�ระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับชำ�ระจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับชำ�ระจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับชำ�ระจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(2,937,540)
(500,000)
(104,988,000)
5,028,988,000
480,036,889
602,563,917
(13,050,091,118)
18,185,377,726
3,974,156,324
266,202,000
74,579,964
(22,350,000)
(18,329,808,656)
2,626,992,712
330,567,678
(8,474,086,274)
(358,850,821)
3,645,902
(2,969,656,833)
151,473,191
(382,624,676)
(11,971,309,615)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

(709,520)
(2,500,000)
342,343,788
650,878,302
(13,191,291,856)
19,239,856,946
(4,441,032,467)
750,381,000
(772,481,249)
5,389,104,000
(4,337,728,011)
2,048,790,301
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)

2565

(16,706,020,795)
9,382,606,033
599,455,989
7,964,054,165
(12,206,584,837)
15,558,032,756
(4,532,237,500)
(18,274,456)
41,553,025
266,202,000
104,767,754
(11,422,024,868)
2,516,688,127
(2,835,005,010)
(360,000,000)
(39,707,805)
1,402
(25,761,553)
151,473,191
(370,648)
20,000
(11,561,133,030)

2564

(1,985,685,520)
469,500,000
291,881,359
1,096,353,654
(10,455,079,476)
15,237,834,225
(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
449,341
(40,181,858)
697,381
(16,658,891)
691,014,228
(2,808,154)
2,936,943,384
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2565

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออก/ไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำ�หน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

40,400,000,000
(26,279,924,714)
71,247,123,814
(66,420,000,000)
10,106,000,000
(1,200,000,000)
(40,634,337)
100,632,500
(175,000,000)
23,200,000,000
(13,400,000,000)
(26,643,000)
(225,706,369)
(4,068,902,552)
(18,274,456)
65,382,815
(458,438,321)
39,712,769
1,524,931,667

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

18,750,000,000
(19,700,000,000)
50,204,210,482
(49,145,000,000)
20,441,500,001
(239,000,000)
(83,087,390)
974,000,000
(10,061,207)
8,600,000,000
(5,050,000,000)
(10,454,970)
(192,307,453)
(5,904,319,103)
(293,079,119)
8,101,941,012
80,239,617
(284,239,941)
79,481,300
365,967,341

2565

23,000,000,000
(20,000,000,000)
71,247,123,814
(66,420,000,000)
(1,356,721,380)
13,000,000,000
(1,000,000,000)
(15,729,000)
(65,389,791)
(4,068,902,552)
39,712,770
-

2564

17,700,000,000
(18,200,000,000)
50,204,210,482
(49,145,000,000)
5,889,000,000
(4,225,499,428)
8,600,000,000
(5,050,000,000)
(10,454,970)
(51,085,749)
(5,904,319,103)
79,481,300
-

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.3 งบการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2565

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดรอรับคืนจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ซื้อเงินลงทุนโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ขายเงินลงทุนโดยยังไม่ได้รับชำ�ระ
ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำ�ระ
หักกลบเงินปันผลรับและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และดอกเบี้ยจ่าย
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

34,370,259,816
6,951,128,216
(17,358,977)
(6,668,541,685)
3,828,861,064
4,094,088,618
-

26,685,790,570
623,307,533
(18,609,842)
3,225,821,123
(1,657,750)
3,828,861,064
-

14,360,093,861
410,269,079
(10,074,576)
1,308,340,354
1,708,534,857
-

(113,667,468)
69,275,759
(13,175,408)
1,252,240,003
1,308,340,354
-

61,018,353
65,975,456
421,535,359
16,401,804
35,120,841
332,710,333
249,344,374

63,704,585
4,026,581
1,815,270,700
32,442,613
61,161,549
837,410,616
175,894,000

421,535,359
5,312,960
35,120,841
2,039,590,432
75,934,315

1,815,270,700
32,442,613
61,161,549
4,233,417,036
31,782,252
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6.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้
และมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย โดยมีกลุ่มคุณ คีรี กาญจนพาสน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ กลุ่มธุรกิจให้บริการคมนาคม (Move) กลุ่มธุรกิจ
ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบที่ผสมผสาน (Mix) และกลุ่มธุรกิจการแบ่งปัน
การเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ (Match)
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1.2 ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน มีรายละเอียดที่สำ�คัญ ดังนี้
1.2.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ก) การดำ�เนินการรถไฟฟ้ายกระดับจำ�นวนสองเส้นทางในเขตธุรกิจที่สำ�คัญของ
กรุงเทพมหานคร (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก”) ซึง่ ครอบคลุมระยะทาง
รวม 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิทระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิต
ถึงสถานีออ่ นนุช และสายสีลมระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ถึงสถานีสะพานตากสิน ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535
ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำ�ขึ้นระหว่างกรุงเทพมหานครและ บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทเี อสซี”/“บริษทั ย่อย”) ซึง่ บีทเี อสซี
ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันแรกที่เริ่ม
ดำ�เนินงาน โดยบีทีเอสซีเปิดให้บริการระบบในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ภายใต้
สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นงานโครงสร้าง

ให้แก่กรุงเทพมหานครทันทีเมื่อเริ่มดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์ build-transferoperate สำ�หรับงานไฟฟ้าและเครื่องจักรบีทีเอสซีจะโอนให้แก่กรุงเทพมหานคร
เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามหลักเกณฑ์ build-operate-transfer
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซีและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) ได้ลงนามในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ตลอดระยะเวลา
อายุสัมปทานที่เหลืออยู่ ซึ่งในทางบัญชี บีทีเอสซีได้พิจารณารายการดังกล่าว
อย่างระมัดระวังรอบคอบและสรุปว่าการขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิในอนาคตดังกล่าวเป็นการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ)
(True Sale Transaction) ดังนั้น บีทีเอสซีได้บันทึกต้นทุนโครงการและบัญชี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกจากบั ญ ชี แ ละรั บ รู้ กำ � ไรจากการขายรายได้ ค่ า โดยสารสุ ท ธิ
ดังกล่าวในงบการเงินสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ดังกล่าว บีทีเอสซียังคงดำ�เนินงานในการให้บริการเดินรถในฐานะผู้ดำ�เนินงาน
โดยการควบคุมของกองทุนฯ และอำ�นาจในการตัดสินใจในฐานะเจ้าของเป็นของ
กองทุนฯ บีทีเอสซีนำ�ส่งเงินสดรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนฯ ในฐานะ
ตัวกลางทำ�หน้าที่เก็บค่าโดยสาร และจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ ผู้ดำ�เนินงาน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต ามในทางภาษี การขายสิ ท ธิ ใ นการรั บ รายได้ ค่ า โดยสารสุ ท ธิ
ในอนาคตดังกล่าวถือเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ บีทีเอสซียังคงเป็นเจ้าของ
ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต้นทุนโครงการ) รายได้ ค่าโดยสารและค่าใช้จ่าย
ยังคงเป็นของบีทีเอสซี และบีทีเอสซียังคงคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
การคำ�นวณรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมาย
ภาษีอากร

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ข) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบำ�รุงในส่วนต่อขยายของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ ทำ�ขึน้ ระหว่างบริษทั กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
(“กรุงเทพธนาคม”) (วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (“กทม.”)) และบีทีเอสซี
เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บีทีเอสซีได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทาน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ค) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ 1
สิงหาคม 2559 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำ�ขึ้นระหว่างกรุงเทพ
ธนาคมและบีทีเอสซี เป็นระยะเวลา 26 ปี โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 บีทีเอสซีได้รับค่าตอบแทน
ตลอดอายุสัมปทานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ง) การให้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญาซื้ อ ขายพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบการเดิ น รถ (ไฟฟ้ า และ
เครือ่ งกล) และสัญญางานเพิม่ เติมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการระหว่างบีทีเอสซี
และกรุงเทพธนาคม โดยบีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
นอกจากนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บีทีเอสซีให้สิทธิกรุงเทพธนาคมเลือกชำ�ระ
ราคาซื้อขายได้ภายในวันสิ้นสุดของระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
(หรือตามการขยายระยะของการส่งมอบทรัพย์สิน) และสามารถขยายระยะเวลา
ได้อีก 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันที่ใช้สิทธิ
และบีทีเอสซีจะต้องส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการ
เดิ น รถภายในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 อย่ า งไรก็ ต าม บี ที เ อสซี แ ละ

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

กรุงเทพธนาคม ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อตกลงเลื่อนการส่งมอบ
ทรัพย์สินออกไปเป็นวันที่ 8 มีนาคม 2564 ต่อมาบีทีเอสซีได้ขอขยายการส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ออกไปเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากกรุงเทพธนาคม
แล้ว และกรุงเทพธนาคมได้ใช้สิทธิขยายเวลาชำ�ระอีก 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันรับมอบทรัพย์สิน
จ) เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2562 คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกคำ � สั่ ง
ที่ 3/2562 เรื่องการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยที่ปัจจุบัน
การจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงสถานีหมอชิต-อ่อนนุช และช่วงสถานีสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ
(“เส้นทางสายหลัก”) ช่วงสถานีกรุงธนบุรี-บางหว้า และช่วงสถานีบางจาก-แบริง่
(“ส่วนต่อขยายระยะที่ 1”) ช่วงสถานีห้าแยกลาดพร้าว-คูคต และช่วงสถานี
สำ�โรง-เคหะ (“ส่วนต่อขยายระยะที่ 2”) ยังมีปัญหาในการบูรณาการเรื่อง
การบริหารจัดการโครงการ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้าที่ยังไม่มี
ความเป็นเอกภาพ จําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเดินรถเป็นไป
อย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อํานวยความสะดวก
ในการเดิ น ทางของประชาชนผู้ โ ดยสาร และมี ก ารกําหนดอั ต ราค่ า โดยสาร
ที่เหมาะสมเป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้
บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่ง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคำ�สั่งดังกล่าวมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการ
ให้กระทรวงมหาดไทยดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์
การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อนื่ เพือ่ ประโยชน์ในการ
รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยาย และให้เจรจากับบีทีเอสซี
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ปัจจุบัน บีทีเอสซีได้ดำ�เนินการเตรียม
ร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยบีทเี อสซีจะเป็น
ผู้รับผิดชอบภาระต่างๆ ตามที่กำ�หนด รวมถึงความเสี่ยงของผลประกอบการ
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ในระยะยาวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแทนการเรียกหนี้ที่ค้างชำ�ระจาก
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้มีการเจรจาสำ�เร็จไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
และอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่ระบุใน
คำ�สั่งดังกล่าว

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง”) ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) และบริษัท นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (“NBM”) และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
(“EBM”) โดยระยะเวลาดำ�เนินการตามสัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยายภายใต้สัญญาตามที่กล่าวไว้ใน
ข้อ ข) ค) และ ง) ข้างต้นอยู่ภายใต้คำ�สั่งดังกล่าว

งานในระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและ
เครือ่ งกลและอุปกรณ์ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีระยะเวลาดำ�เนินการ 3 ปี 3 เดือนนับจากวันที่
รฟม. ออกหนังสือแจ้งให้เริม่ งาน ต่อมา รฟม. ได้ออกจดหมายขยายเวลาดำ�เนินงาน
ในระยะที่ 1 ให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 และ ภายในวันที 18 ตุลาคม
2565 ตามลำ�ดับ

1.2.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

ก) การให้บริการเดินรถตามสัญญาเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง
ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชน
ขนาดรองสายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุร-ี สำ�นักงานเขตคลองสาน)
ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทำ�ขึ้นระหว่างกรุงเทพธนาคมและบีทีเอสซี
โดยระยะเวลาดำ�เนิน การตามสัญญาดังกล่ าวแบ่ งออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แ ก่
งานในระยะเวลาดำ�เนินงานเตรียมความพร้อม ให้มีระยะเวลา 30 เดือน นับจาก
วั น ที่ ล งนามในสั ญ ญา และระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถ เป็ น ระยะเวลา
30 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ งานโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเริม่ ตัง้ แต่วนั เริม่ งาน
จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2585
จนถึงวันที่ครบ 30 ปี นับจากวันเริ่มงาน บีทีเอสซีได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุ
สัมปทานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ข) การให้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญาซื้ อ ขายพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบการเดิ น รถ (ไฟฟ้ า และ
เครื่ อ งกล) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการระบบขนส่ ง มวลชนขนาดรองสายสี ท อง
ระยะที่ 1 ระหว่างบีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคมโดยบีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
1.2.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง

การดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) (“โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู”) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำ�โรง) (“โครงการ

งานในระยะที่ 2 การบริห ารจัดการการเดินรถและบำ�รุงรักษา ซึ่งมีระยะเวลา
ดำ�เนินงาน 30 ปีนับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้า
จาก รฟม. โดย NBM และ EBM เป็นผูร้ บั ภาระในการลงทุนและค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ทั้งหมด ทั้งนี้ NBM และ EBM จะได้รับเงินสนับสนุนจาก รฟม. เป็นจำ�นวนเงิน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรอง
การเริม่ ให้บริการเดินรถไฟฟ้าจาก รฟม. และมีสทิ ธิในรายได้คา่ โดยสารและรายได้อืน่
ที่เกี่ยวข้องตลอดอายุสัมปทาน โดย NBM และ EBM ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่
ระบุไว้ในสัญญาให้แก่ รฟม. ในปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่
รฟม. ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 NBM ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
ฉบั บ แก้ ไ ขโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู กั บ รฟม. เพื่ อ กำ � หนดเงื่ อ นไขต่ า งๆ
ของงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เกี่ยวกับส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช ถึงสถานี
เมืองทองธานี NBM เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
ทัง้ หมดโดย NBMมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารตลอดอายุสัมปทาน และต้องแบ่งส่วน
แบ่งรายได้ให้แก่ รฟม. ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ปัจจุบัน NBM และ EBM อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

1.2.4 โครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT)

การให้บริการเดินรถ บริหารจัดการสถานี บำ�รุงรักษา บริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
และบริการศูนย์ควบคุมการเดินรถโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT)
ภายใต้สัญญาให้สิทธิการเดินรถโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT)
กับกรุงเทพธนาคม เป็นระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
บริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทนตลอดอายุสัมปทาน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
1.2.5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ บีทีเอสซี และบริษัท ซิโน-ไทย
เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ในนามของ “กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์”
เพื่อร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์))
(“โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ”) ระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร โดยทีม่ สี ดั ส่วนการลงทุน
ร้อยละ 38 42 และ 20 ตามลำ�ดับ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ได้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รฟม. ได้ออกประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ และยกเลิกการคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัทในฐานะโจทก์ได้ยื่นฟ้อง ผู้ว่าการรฟม.
และคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี
(สุวินทวงศ์) ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จากนั้นเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2564 ศาลมีคำ�สั่งเห็นควรรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้อง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ
คัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และรฟม. ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจาก
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สองได้ ร่ ว มกั น หรื อ แทนกั น ออกคำ � สั่ ง ทางปกครองที่ ไ ม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย โดยการยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงตามประกาศ
เชิญชวนภายหลังจากที่ศาลปกครองกลางได้มีคำ�สั่งทุเลาการบังคับไว้แล้ว และ
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลปกครอง
กลางได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเอกสารการคัดเลือกเอกชน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นคำ�สั่งทางปกครองทั่วไปที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่อาจ
ถือว่าเป็นการกระทำ�ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงมีคำ�พิพากษายกฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่
11 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ คำ�พิพากษาของศาลปกครองกลาง
โดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
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” (โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 45 และ
20 ตามลำ�ดับ) ได้ยื่นข้อเสนอต่อกองทัพเรือ เพื่อขอเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
พั ฒ นาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็ น โครงการในรู ป แบบการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนโดยเมื่ อ วั น ที่
31 มกราคม 2563 คณะกรรมการคั ด เลื อ กได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาข้ อ เสนอ
ด้านราคาแก่กิจการร่วมค้าบีบีเอสว่าเป็นผู้เสนอผลตอบแทนให้แก่รัฐดีที่สุด ต่อมา
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด
(“อู่ตะเภา”) (ในฐานะบริษัทร่วมทุนของกิจการร่วมค้า บีบีเอส) ได้เข้าลงนาม
ในสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
กับสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(“สกพอ.”) (“สัญญาร่วมลงทุน”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอู่ตะเภาต้องดำ�เนินการ
ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงการ
แบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างอู่ตะเภา และ สกพอ. ตลอดจนการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินให้แก่ สกพอ. ทั้งนี้ระยะเวลาโครงการตามสัญญาร่วมลงทุนนี้มีระยะ
เวลา 50 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ นับระยะเวลาโครงการ ปัจจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการกำ�หนด
วันเริ่มนับระยะเวลาโครงการ
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1.4 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา
(M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)

เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2562 บริษทั ฯ ร่วมกับ บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) STEC และบริษทั ราช กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ในนามของ “กิจการร่วมค้า
บีจีเอสอาร์” (โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 40 10 และ 10 ตามลำ�ดับ)
ได้ยื่นข้อเสนอต่อกรมทางหลวง เพื่อขอเข้าร่วมลงทุนในการดำ�เนินงานและบำ�รุง
รักษางานโยธาและงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้แจ้งให้
กิจการร่วมค้า บีจีเอสอาร์ เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดทั้ง 2 สาย ต่อมาเมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
ในส่วนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษา (Operation and
Maintenance: O&M) ทั้ง 2 โครงการแล้ว ต่อมา บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด และ
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด ในฐานะบริษัทร่วมทุนของกิจการร่วมค้า บีจีเอสอาร์
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมการลงนามในสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด และ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81
จำ�กัด ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
Public Private Partnership (PPP Gross Cost) กับกรมทางหลวงเพื่อดําเนิน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา
(M6) ระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ระยะทางรวมประมาณ 96
กิโลเมตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
งานระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างติดตั้งงานระบบ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้าง
ด่านและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบบริหารจัดการและควบคุม
การจราจร มีกำ�หนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้นงานตามที่กำ�หนดในสัญญา

งานระยะที่ 2 การดําเนินงานและบำ�รุงรักษา (O&M) ซึง่ รวมถึงการจัดเก็บค่าผ่านทาง
และนําส่งรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดให้แก่กรมทางหลวง ตลอดจนการซ่อมแซม
บำ�รุงรักษาถนนและงานระบบทั้งหมดของโครงการระยะเวลา 30 ปี
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด จะได้รับค่าตอบแทน
สำ�หรับงานระยะที่ 1 แบ่งชําระเป็นรายไตรมาสรวมระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเริม่ ต้น
งานในระยะที่ 2 และค่าตอบแทนสำ�หรับงานระยะที่ 2 แบ่งชำ�ระเป็นรายไตรมาส
เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นงานในระยะที่ 2 โดยทั้งสองโครงการ
มีกำ�หนดเปิดดําเนินการในปี 2567
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการออกแบบและก่อสร้างติดตั้งงานระบบ
1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทำ�ให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ
หลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั มีการติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1

งบการเงิ น นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กำ � หนดใน
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น
ตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่น
ในนโยบายการบัญชี

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

2.2

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2565
ร้อยละ

2564
ร้อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

97.50
75.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
100.00
100.00

97.50
75.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
51.00
100.00
100.00

ไทย
ไทย
ฮ่องกง

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
-

ไทย
ไทย

29.66
100.00

29.66
100.00

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท ดีแนล จำ�กัด
บริษัท ยงสุ จำ�กัด
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำ�กัด
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำ�กัด
บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด
บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด
บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด
Rocket Holdings HK Limited

ให้บริการระบบขนส่งมวลชน
ให้บริการระบบขนส่งมวลชน
ให้บริการระบบขนส่งมวลชน
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
หยุดประกอบกิจการ
ให้บริการด้านบริหารจัดการและบริการให้คำ�ปรึกษา
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รับเหมาก่อสร้าง
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น และ/หรือ ธุรกิจบริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม
ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม
ถือหุ้นโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 21.95) บริหารและจัดการให้บริการโฆษณาและให้เช่าพื้นที่
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงสำ�หรับระบบขนส่งสาธารณะ

219

220

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2565
ร้อยละ

2564
ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)

บริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำ�กัด
บริษัท 888 มีเดีย จำ�กัด
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด

บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา
บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา
บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
การให้บริการการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับระบบขนส่งมวลชนและร้านค้า

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00
100.00
100.00
90.00
90.00

100.00
100.00
100.00
90.00
90.00

ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์หรือผ่านเครือข่าย
และการรับชำ�ระเงินแทน และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
ให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้แบรนด์ “Rabbit Cash”
ตัวแทนจัดจำ�หน่ายสินค้าจากประเทศจีนและเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง
(OEM)

ไทย

80.00

80.00

ไทย
ไทย
ไทย

49.72
77.00
51.00

50.94
-

นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนทางด้านการตลาด

ไทย

100.00

100.00

ให้คำ�ปรึกษาเป็นตัวแทนทางด้านการตลาดและสื่อให้บริการด้านโฆษณา
นายหน้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์และให้บริการขายสินค้าผ่านโทรศัพท์
(Telesales)

ไทย
ไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการทางเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งมวลชนและระบบการชำ�ระเงินในประเทศไทย
ให้บริการด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Royalty Program) และเครือข่ายเครื่องพิมพ์คูปอง
อัตโนมัติ (Coupon Kiosk)

ไทย

60.00

60.00

ไทย

75.00

75.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย
ไทย

-

100.00
100.00

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

95.00
100.00
100.00
100.00

95.00
100.00
100.00
100.00

ถือหุ้นโดยบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำ�กัด
บริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด
บริษัท แรบบิท แคช จำ�กัด
บริษัท แฟนสลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
ถือหุ้นโดยบริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด

บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำ�กัด (เดิมชื่อ “บริษัท
แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด ”)
บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด
ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด

บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำ�กัด
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำ�กัด
ถือหุ้นโดยบริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด

บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำ�กัด
บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำ�กัด
ถือหุ้นโดยบริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด

บริษัท เทอร์เทิล 1 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 2 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 3 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 4 จำ�กัด

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

บริษัท เทอร์เทิล 5 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 6 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 7 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 8 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 9 จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล 10 จำ�กัด

ลักษณะธุรกิจ

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ข) กลุ่ ม บริ ษั ท จะถื อ ว่ า มี ก ารควบคุ ม กิ จ การที่ เ ข้ า ไปลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยได้
หากกลุ่ ม บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ หรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในผลตอบแทนของกิ จ การที่
เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) กลุ่ ม บริ ษั ท นำ � งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยมารวมในการจั ด ทำ � งบการเงิ น รวม
ตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัท
สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จั ด ทำ � ขึ้ น โดยใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ สำ � คั ญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง จั ด ตั้ ง ในต่ างประเทศ
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2565
ร้อยละ

2564
ร้อยละ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและ
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
2.3

บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
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การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ีไ้ ม่มผี ลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวเกี่ยวกับข้อกำ�หนดของ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในบางเรื่องตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน สำ�หรับ
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิ รู ป อั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำ�หรับความสัมพันธ์
เหล่ า นั้ น ต่ อ ไปได้ ใ นช่ ว งเวลาที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ เวลาหรื อ จำ � นวนของ
กระแสเงิ น สดที่ อ้ า งอิ ง กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย อ้ า งอิ ง ของรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น
ความเสี่ยงหรือของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
การนำ�ข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลด
ค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งทำ�ให้กิจการไม่จำ�เป็นต้อง
ประเมิ น ว่ า การยิ น ยอมลดค่ า เช่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้
ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของ
สถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทุกข้ออันได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
การจ่ า ยชำ � ระตามสั ญ ญาเช่ า ทำ � ให้ สิ่ ง ตอบแทนสำ � หรั บ สั ญ ญาเช่ า หลั ง ปรั บ ปรุ ง
มี จำ � นวนเกื อ บเท่ า เดิ ม หรื อ น้ อ ยกว่ า สิ่ ง ตอบแทนสำ � หรั บ สั ญ ญาเช่ า ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่ากระทบเพียง
การจ่ายชำ�ระซึ่งเดิมครบกำ�หนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำ�หนดอื่นของสัญญาเช่า
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ
่ ะมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
หลายฉบั บ ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สำ � หรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การอธิ บ ายให้ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้
ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
ปั จ จุ บั น ฝ่ า ยบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี
ต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการเดินรถ
รายได้จากการให้บริการเดินรถรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้น
ความสำ�เร็จของงานซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กำ�หนดในสัญญา
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณารับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จ
ของงาน อัตราค่าบริการ เป็นไปตามขนาดของพื้นที่บริการ อัตราค่าบริการต่อพื้นที่
และระยะเวลาที่กำ�หนดในสัญญา
รายได้จากการผลิตสือ่ โฆษณาจะรับรูเ้ มือ่ กิจการโอนการควบคุมในสินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้
ให้กับลูกค้าหรือเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำ�หนดเรียกชำ�ระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้
ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการ
มีสิทธิที่จะได้รับชำ�ระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น กิจการออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้า
เพื่อเรียกชำ�ระ
จำ�นวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้า
หรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ค่านายหน้าจ่ายหรือส่วนลดที่ให้กับคู่ค้า ซึ่งถูกพิจารณาเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท
จะบันทึกสุทธิจากรายได้ค่าโฆษณา และส่วนลดตามปริมาณซื้อ (Volume Rebate)
ที่ให้กับคู่ค้า ซึ่งถูกพิจารณาเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท (ไม่ใช่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท)
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการให้บริการข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำ�นาจ
ควบคุมในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการให้บริการแสดงตาม
มู ล ค่ า ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำ�หรับ สิ นค้ า และบริ ก ารที่ ไ ด้ ส่ ง มอบหลั ง จาก
หักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด
รายได้ค่านายหน้าประกันรับรู้เป็นรายได้เมื่อวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับและได้ให้
บริการแล้วเสร็จ โดยแสดงสุทธิจากประมาณการยกเลิกกรมธรรม์
รายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ ประกอบด้วย รายได้คา่ บำ�รุงสมาชิก และรายได้
ค่าธรรมเนียมเริ่มแรก โดยกลุ่มบริษัทมีการเรียกเก็บจากลูกค้าสำ�หรับบริการ
ที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ่งซึ่งรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะ
เวลาการให้บริการแก่ลูกค้า
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม จะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนี้
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำ�หรับค่าสินค้าที่ได้ส่งมอบและค่าบริการที่ได้ให้แล้ว
หลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว
รายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบการเดินรถไฟฟ้า และจัดหา
รถไฟฟ้า
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบการเดินรถไฟฟ้า และจัดหา
รถไฟฟ้าจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
ซึ่ ง คำ � นวณโดยการเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว จนถึ ง วั น สิ้ น งวดกั บ ต้ น ทุ น
ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบที่ยังไม่ได้โอนการควบคุมในสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าจะรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
รายได้ทรี่ บั รูแ้ ล้วแต่ยงั ไม่ถงึ กำ�หนดเรียกชำ�ระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้คา้ งรับ”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิ
ที่จะได้รับชำ�ระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและ
ลูกค้ารับมอบงาน
จำ�นวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้า
หรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น
กลุม่ บริษทั จะบันทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนสำ�หรับงานรับเหมาทัง้ จำ�นวน เมือ่ ทราบแน่ชดั
ว่างานรับเหมานั้นจะประสบผลขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้ จ ากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ประกอบด้ ว ย รายได้ จ ากการขายที่ ดิ น
บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เมื่อได้มีการโอนอำ�นาจควบคุมให้แก่
ผู้ซื้อแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและ
ค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทจ่ายแทนให้แก่ผู้ซื้อ เงื่อนไขในการจ่ายชำ�ระเป็นไปตามงวด
การจ่ายชำ�ระที่ระบุในสัญญาที่ทำ�กับผู้ซื้อ
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำ�นาจควบคุมในสินค้าให้แก่
ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่า
ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้า
รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รายได้จากคู่ค้า
กลุ่มบริษัทมีข้อตกลงทางการค้ากับคู่ค้าซึ่งเป็นข้อตกลงทางธุรกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กั บ ผลตอบแทนจากปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า และค่ า สนั บ สนุ น ทางการตลาด
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากคู่ค้าเมื่อเข้าเงื่อนไขตามสัญญาและสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากคู่ค้าบางส่วนรับรู้เป็นส่วนหักจากต้นทุนสินค้าที่ขาย
และสินค้าคงเหลือ ส่วนที่ยังไม่ได้รับชำ�ระแสดงเป็น “ลูกหนี้อื่น” หรือแสดงเป็น
ยอดสุทธิหักจาก “เจ้าหนี้การค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ในข้อตกลงกับคู่ค้า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำ�มูลค่า
ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำ�มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้อื่น
รายได้จากการบริหารจัดการรับรู้เมื่อได้ให้บริการโดยอ้างอิงกับอายุของสัญญา
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
ค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย จากหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จำ � หน่ า ย
คำ�นวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

4.3 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้ น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ สดงตามราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้ น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระกอบด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ดิ น ค่ า พั ฒ นาที่ ดิ น
ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
4.5 ต้นทุนในการทำ�ให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ต้ น ทุ น ในการทำ � ให้ เ สร็ จ สิ้ น ตามสั ญ ญาที่ ทำ � กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง ใช้
เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำ�ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำ�เร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืน
ต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง
กับรูปแบบการรับรูร้ ายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ น ทรั พ ย์ เมื่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ
หักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
4.6 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ค่ า นายหน้ า ที่ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สั ญ ญาที่ ทำ � กั บ ลู ก ค้ า เป็ น
สินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้
รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
เมื่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีที่ระยะเวลาของการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่จะรับรู้สำ�หรับ
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญามีระยะเวลาหนึ่งงวดหรือสั้นกว่า กิจการจะบันทึก
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้าและบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.8 ต้นทุนโครงการ - โฆษณา

ต้นทุนโครงการ - โฆษณาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าตัดจำ�หน่ายของต้นทุนโครงการ - โฆษณาคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์
ตามสัดส่วนของจำ�นวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการจำ�นวนผู้โดยสาร
ทั้งหมดในอนาคต
ค่าตัดจำ�หน่ายรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.9 ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า

ต้ น ทุ น โครงการรถไฟฟ้ า (“ต้ น ทุ น โครงการ”) แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า
ตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทบันทึก
ต้นทุนทัง้ หมดและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นทุนโครงการ ตามเงือ่ นไขของข้อตกลง
สัมปทานบริการ
ต้นทุนโครงการรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าทีป่ รึกษา ค่าออกแบบและติดตัง้
งานโครงสร้างและระบบ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

4.10 อะไหล่และค่าตัดจำ�หน่าย

อะไหล่ ประกอบด้วย
ก) อะไหล่สิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก) หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรขาดทุน
ตามจำ�นวนที่เบิกใช้จริง
ข) อะไหล่เปลี่ยนแทนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัด
จำ�หน่ายของอะไหล่เปลี่ยนแทนคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุของสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง กลุ่มบริษัทบันทึกค่าตัด
จำ�หน่ายของอะไหล่เปลี่ยนแทนในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
4.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ในราคาทุ น
ซึ่งรวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
		 อาคารให้เช่า	 ตามอายุสัญญาเช่า
ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรวมอยูใ่ นการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินรอการขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของที่ ดิ น ในราคาทุ น ณ วั น ที่ ไ ด้ สิ น ทรั พ ย์ ม า
หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระและ
บันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำ�คัญ
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
- กลุ่ มบริษัทบัน ทึกราคาตามบัญ ชีข องสิน ทรั พ ย์ ที่ เ พิ่ มขึ้ นจากการตี ร าคาใหม่
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำ�นวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการ
ตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำ�ไรขาดทุนแล้ว
ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำ�นวนที่เคยลดลง
ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุม่ บริษทั รับรูร้ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทลี่ ดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของ
กำ � ไรขาดทุ น อย่ างไรก็ ต าม หากสิ น ทรั พ ย์ นั้ น เคยมี ก ารตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น และ
ยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในจำ�นวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำ นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
		
		
		
		
		
		

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
ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับทีด่ นิ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
กลุม่ บริษทั ตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จำ�หน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่าย
สินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของ
กำ�ไรขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ทีไ่ ด้มาจากการอืน่ กลุม่ บริษทั จะบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์นัน้ ตามราคาทุน
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

กลุม่ บริษทั ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นน้ั เกิดการด้อยค่า กลุม่ บริษทั จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว
ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำ�ไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ 3 - 7
		 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2 - 10

ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
4.14 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการ
รวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุม่ บริษทั จะรับรูส้ ว่ นทีส่ งู กว่านี้
เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรขาดทุนทันที

สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดต่ำ � กว่ ามู ล ค่ า ตามบั ญ ชี กลุ่ ม บริ ษั ท จะรั บ รู้ ข าดทุ น
จากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน
จากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต
4.15 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

กลุ่ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ ย กเลิ ก เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย
หากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ จ ะได้ รั บ คื น ส่ ว นใหญ่ มาจากการขาย มิ ใ ช่ ม าจากการใช้
สินทรัพย์นั้นต่อไป และจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันและการขาย
ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก การขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะ
เข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่
จัดประเภทสินทรัพย์
กลุม่ บริษทั วัดมูลค่ากลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิก ทีจ่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ด้วยจำ�นวนที่ต่ำ�กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
4.16 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่ ม บริ ษั ท แสดงค่ า ความนิ ย มตามราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า สะสมและ
จะทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มทุ ก ปี ห รื อ เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ข อง
การด้อยค่าเกิดขึ้น

กลุม่ บริษทั บันทึกบัญชีส�ำ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบตั ิ
ตามวิ ธี ก ารรวมส่ ว นได้ เ สี ย (Pooling of Interests) กลุ่ ม บริ ษั ท (ผู้ ซื้ อ )
วั ด มู ล ค่ า ต้ น ทุ น การรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น ด้ ว ยผลรวมของ
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ซึง่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้
ได้มาซึ่งการควบคุม และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่นำ�มารวมด้วยมูลค่า
ตามบัญชีของกิจการทีถ่ กู นำ�มารวมเฉพาะสัดส่วนทีเ่ คยอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยม
ที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่ม
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก
การรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดแต่ ล ะรายการ (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยของ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด) หากมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยของ

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
ส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่นำ�มารวมโดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (หากกิจการที่นำ�มารวมมีรายการกำ�ไรหรือขาดทุนที่บันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจต้องแสดงรายการดังกล่าว
ในส่วนของเจ้าของเสมือนหนึง่ ว่ามีการรวมธุรกิจมาตัง้ แต่ตน้ ) ส่วนต่างคงเหลือของ
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่า
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ตามบัญชีของกิจการทีน่ �ำ มารวม หลังจากคำ�นึงถึงรายการกำ�ไรหรือขาดทุนทีบ่ นั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ และแสดงเป็น “ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น
4.17 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่
มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
4.18 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้ ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อ ไม่ โดยสั ญ ญาจะเป็ น สั ญ ญาเช่ า หรื อ ประกอบด้ ว ย
สัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้
สำ�หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำ�หรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่า
ทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำ�นวนเงินของหนี้สินตามสัญญา
เช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำ�นวนเงินที่จ่ายชำ�ระ
ตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ประมาณการ
ต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อา้ งอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิง
หรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ คำ � นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรง
ตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
		
		
		
		
		

ที่ดิน
3 - 21
อาคาร
2-6
พื้นที่เชิงพาณิชย์
1 - 30
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำ�นักงาน 1 - 3
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อม
ราคาจะคำ�นวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจำ � นวนเงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ย
ตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบ
ด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรือ
อัตรา จำ�นวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้
สิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรับเพือ่ การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำ�หนดของสัญญาเช่า
แสดงให้เห็นว่ากลุม่ บริษทั จะใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเช่า
ผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไข
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำ�ระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึน้
จากดอกเบี้ ย ของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า และลดลงจากการจ่ า ยชำ � ระหนี้ สิ น
ตามสัญญาเช่า นอกจากนีม้ ลู ค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำ�ระตามสัญญาเช่า
หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�
สั ญ ญาเช่ า ที่ มี อ ายุ สั ญ ญาเช่ า 12 เดื อ นหรื อ น้ อ ยกว่ า นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ สั ญ ญาเช่ า
เริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ� จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึก
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำ�นวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่า กล่าวคือผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่จะได้รับ
ตามสั ญ ญาเช่ า และมู ล ค่ า คงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การประกั น
หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึง
อัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สั ญ ญาเช่ า ที่ ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้ า ของส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้
โอนไปให้ กั บ ผู้ เ ช่ า ถื อ เป็ น สั ญ ญาเช่ า ดำ � เนิ น งาน กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก จำ � นวนเงิ น
ทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จากการได้มาซึง่ สัญญาเช่า
ดำ � เนิ น งานรวมในมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง และรั บ รู้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
4.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำ�ระด้วยตราสารทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น และแสดง
บัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้
ดุลยพินจิ ในการวัดมูลค่ารวมทัง้ สมมติฐานต่างๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น อายุของสิทธิซือ้ หุน้
ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น
4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อำ�นาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีค่ วบคุม
ร่วมกัน บริษัทร่วมและกิจการ หรือบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับ
กลุ่ ม บริ ษั ท ผู้ บ ริ ห ารสำ � คั ญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ มี อำ � นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั รวมทัง้ สมาชิกในครอบครัว
ของบุคคลดังกล่าว
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4.21 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวม
อยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนัน้
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วัน
ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการ
คำ�นวณผลการดำ�เนินงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของตราสารทุนซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้รวมผลต่างไว้ในผลกำ�ไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.22 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึง
การออกแบบและก่อสร้าง การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการเดินรถและบำ�รุงรักษา ภายใต้สัญญาสัมปทาน
บริการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ กลุ่มบริษัทได้รับค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ข้ อ ตกลงในสั ญ ญาจะกำ � หนดมาตรฐานการดำ � เนิ น งาน โดยข้ อ ตกลงดั ง กล่ า ว
เป็นข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
กลุ่มบริษัทรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นสิทธิ
ในสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หรื อ ในสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ เงื่ อ นไขของ
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
กลุ่มบริษัทรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับสำ�หรับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้า
เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีทกี่ ลุม่ บริษทั มีสทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขตามสัญญา
ที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทานหรือตามคำ�สั่ง
ของผู้ให้สัมปทานสำ�หรับการให้บริการ

กลุม่ บริษัทรับรู้สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รบั สิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
สาธารณะไม่ ใ ช่สิทธิอันปราศจากเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสดเนื่องจากจำ� นวนเงิน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำ�นวนการใช้บริการของสาธารณชน
ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ ชำ � ระค่าบริ ก ารในการก่ อ สร้ างบางส่ ว นเป็ น สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและบางส่วนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กลุ่มบริษัทจำ�เป็นต้องบันทึก
แต่ละองค์ประกอบของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทได้รับแยกจากกัน สิ่งตอบแทนที่ได้
รับหรือค้างรับสำ�หรับทัง้ สององค์ประกอบต้องรับรูม้ ลู ค่าเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงต้องถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ค่าใช้จ่าย
นั้นเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ) ในกรณีดังกล่าว ต้นทุน
การกู้ ยื ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงต้ อ งรั บ รู้ เ ป็ น ต้ น ทุ น ตลอดระยะเวลาของการ
ก่อสร้างของข้อตกลง
4.23 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุ ก วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษั ท จะทำ � การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของ
สินทัพย์ของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุม่ บริษทั รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น หมายถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
คาดว่ า จะได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ แ ละคำ � นวณคิ ด ลดเป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น โดยใช้ อั ต รา
คิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ ส ะท้ อ นถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดปั จ จุ บั น ของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลัง
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้
แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที ส่ี ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจำ�นวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย
โดยการจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึก
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้
ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป
หรือลดลง กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นัน้ และจะ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการที่ใช้กำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ
รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ต้ อ งไม่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ ค วรจะเป็ น
หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุม่ บริษทั
จะบั น ทึ ก กลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ โ ดยรั บ รู้ ไ ปยั ง
ส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับ
รายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
4.24 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั เงินทีก่ ลุม่ บริษทั
จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กลุม่ บริษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลั ง ออกจากงานสำ � หรั บ พนั ก งาน นอกจากนั้ น กลุ่ ม บริ ษั ท จั ด ให้ มี โ ครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงาน
ครบกำ�หนดระยะเวลา
กลุ่มบริษัทคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำ�นวนในกำ�ไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไข
โครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้าง
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
4.25 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินทั่วไป
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัท
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ประมาณการหนี้สินสำ�หรับการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการ
รถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการเพื่อรักษาระดับของบริการที่กำ�หนด
ไว้ ใ นสั ญ ญา ภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วจะถู ก รั บ รู้ ด้ ว ยจำ � นวนประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด
ของรายจ่ายที่ต้องนำ�ไปจ่ายชำ�ระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
4.26 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงาน
จั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ โดยคำ � นวณจากกำ � ไรทางภาษี ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำ � หนด
ในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทีม่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน

กลุ่ ม บริ ษั ท จะบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี โ ดยตรงไปยั ง ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.27 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
และบวกด้ ว ยต้ น ทุ น การทำ � รายการเฉพาะในกรณี ที่ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำ�หรับ
ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำ�คัญ หรือลูกหนี้
การค้าที่ ณ วันเริม่ ต้นสัญญา กลุม่ บริษทั คาดว่าจะได้รบั ชำ�ระเงินคืนจากลูกค้าภายใน
หนึ่งปี และกลุ่มบริษัทเลือกใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่จะไม่ปรับปรุงผลกระทบ
ของการมี อ งค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การจั ด หาเงิ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ กลุ่ ม บริ ษั ท จะรั บ รู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบาย
การบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย สินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่าง
ชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี รวมทั้ ง ผลขาดทุ น ทางภาษี ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นจำ � นวนเท่ า ที่ มี
ความเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท จะมี กำ � ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอ
ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี แ ละผลขาดทุ น ทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย เมื่อกลุ่มบริษัท
ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไข
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเ่ ป็นการรับชำ�ระเพียง
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

กลุ่ ม บริ ษั ท จะทบทวนมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและ
ต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ผลกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ
การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ตราสารหนี้)
กลุ่ มบริษัทวัดมูลค่าสิน ทรัพ ย์ทางการเงิ นด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกำ � ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และ/หรือ เพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำ�ระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าหรือการโอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุ น และคำ � นวณด้ ว ยวิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า
ด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ คยรับรู้
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการ
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ มี ก ารกำ � หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกำ � ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการวันแรก กลุม่ บริษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้
ทั้งนี้การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร
ผลกำ�ไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้
จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
อย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เ งิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ กำ � หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำ�หนดให้ประเมินการด้อยค่า

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน จะแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม โดยรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสุ ท ธิ
ของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวหมายความรวมถึงตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน
ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ค้ า เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ เ ลื อ ก
จั ด ประเภทให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำ�ระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่น
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำ�หรับหนี้สิน
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำ�รายการ และจัดประเภทหนี้สิน
ทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ
หนี้สินทางการเงินและการตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน โดยการคำ�นวณมูลค่าราคาทุนตัดจำ�หน่ายคำ�นึงถึงส่วนลดหรือ
ส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถ่ อื เป็นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้
ที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำ�หน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ณ วันที่
เข้าทำ�รายการ นั่นคือวันที่กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในข้อกำ�หนดตามสัญญาของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น รวมถึงการซื้อขายตามปกติ ซึ่งหมายถึงการซื้อหรือการ
ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินภายในกรอบเวลาที่กำ�หนด
โดยระเบียบหรือธรรมเนียมในตลาด
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สัญญาค้ำ�ประกันทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำ�ประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรก
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม หลั ง จากนั้ น ประมาณการหนี้ สิ น ภายใต้ สั ญ ญาค้ำ � ประกั น
ทางการเงิ น แต่ ล ะสั ญ ญาจะแสดงด้ ว ยจำ � นวนที่ สู ง กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ที่ รั บ รู้
เมื่อเริ่มแรกหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้
ทัง้ หมดทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น คำ � นวณจากผลต่ า งของกระแสเงิ น สดที่ จ ะครบกำ � หนดชำ � ระ
ตามสั ญ ญากั บ กระแสเงิ น สดทั้ ง หมดที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท คาดว่ า จะได้ รั บ ชำ � ระ และ
คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีไ่ ด้มา

กลุ่มบริษัททยอยรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกันเป็นรายได้อื่นในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน โดยการตัดจำ�หน่ายมูลค่ายุตธิ รรมทีร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกด้วยวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุการค้ำ�ประกัน

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญนับตั้งแต่
การรับรูร้ ายการเริม่ แรก กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าในขณะที่
หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญนับตั้งแต่การรับรู้
รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำ�นวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ
การซื้ อ หรื อ การขายสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ตามวิ ธี ป กติ ที่ มี เ งื่ อ นไขการส่ ง มอบ
สิ น ทรั พ ย์ ภายในระยะเวลาที่ กำ � หนดขึ้ น จากหลั ก เกณฑ์ ห รื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไป
ของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขาย
สินทรัพย์นั้น ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการส่งมอบสินทรัพย์นั้น
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือ่ สิทธิทีจ่ ะได้รบั กระแสเงินสด
ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ได้ สิ้ น สุ ด ลง หรื อ ได้ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ กระแสเงิ น สด
ของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ของหนีส้ นิ นัน้ แล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนัน้ หรือมีการสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนัน้
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ป็ น หนี้ สิ น ใหม่ จ ากผู้ ใ ห้ กู้
รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำ�หนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำ�หนด
ของหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างเป็นสาระสำ�คัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนีส้ นิ เดิมและรับรู้
หนี้ สิ น ใหม่ โดยรั บ รู้ ผ ลแตกต่ างของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ดั ง กล่ าวในส่ ว นของกำ � ไร
หรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อมีการ
ค้างชำ�ระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำ�ระการจ่ายเงิน
ตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตามในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่า
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำ�คัญ
และมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุม่ บริษทั ใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการคำ�นวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
สำ�หรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษั ท จึ ง ไม่ มี ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย ง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรูค้ า่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุ
ของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
การคำ � นวณผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ข้ า งต้ น อ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์
ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สำ�หรับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทบันทึกผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลง
ในผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เหล่านัน้ ณ แต่ละวันทีร่ ายงานเพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลง
ในความเสี่ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรก
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำ�หน่ายออกจากบัญชี เมือ่ กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืน
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การด้อยค่าของสัญญาค้ำ�ประกันทางการเงิน
กลุ่มบริษัทประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญา
ค้ำ�ประกันทางการเงินจากมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้แก่
ผู้ถือสัญญาค้ำ�ประกันทางการเงินหากเกิดการผิดนัดชำ�ระขึ้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่สะท้อนค่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงผลของความน่าจะเป็น
ถ่วงน้ำ�หนัก ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสัญญาค้ำ�ประกันทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีประมาณการหนี้สิน
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินจะนำ�มาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว
ในการหักกลบจำ�นวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำ�ระด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำ�ระหนี้สินพร้อมกัน
4.28 ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุม่ บริษทั ใช้ตราสารหนี้ และตราสารอนุพนั ธ์ เช่น สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย และสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม บริ ษั ท รั บ รู้ มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของตราสารอนุ พั น ธ์ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น
ที่ทำ�สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ยกเว้ น ในกรณี ที่ มี ก ารกำ � หนดให้ ต ราสารอนุ พั น ธ์ นั้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สิน
ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สิน
หมุนเวียน
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง กลุ่ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทของ
การป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ส่วนของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)
- การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด ในกรณี ที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
จากการผันผวนของกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์
หรือหนีส้ นิ ทีร่ บั รูใ้ นบัญชีหรือรายการทีค่ าดการณ์ไว้ทมี่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ในระดั บ สู ง มากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศในสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้
- การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่เริ่มกำ�หนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทต้องมีการ
กำ�หนดและจัดทำ�เอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกัน
ความเสี่ ย งซึ่ ง จะใช้ ก ารบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง และวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์
การบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินการป้องกันความเสี่ยง
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รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทำ�ตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยง
และได้ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง กล่าวถึง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง รายการทีม่ ี
การป้องกันความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยงที่จะป้องกัน และวิธีที่กลุ่มบริษัท
ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึง
การวิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ ข องความไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และวิ ธี กำ � หนดอั ต ราส่ ว น
การป้องกันความเสี่ยง
ความสั ม พั น ธ์ ข องการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจะเข้ า เงื่ อ นไขของการบั ญ ชี ป้ อ งกั น
ความเสี่ยง เมื่อเป็นไปตามข้อกำ�หนดของการประเมินประสิทธิผลในการป้องกัน
ความเสี่ยงทุกข้อต่อไปนี้
- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
- ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสำ�คัญในการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้น
- อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว คำ�นวณจากปริมาณของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงซึ่งกิจการ
ทำ�การป้องกันความเสี่ยงจริง และปริมาณของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ยงจริง
กลุม่ บริษทั บันทึกการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ข้าเงือ่ นไขของการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
ทุกข้อ ดังนี้
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
สำ � หรั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น
ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ส่วนเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง
จะถูกรับรูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส่วนการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในส่วน
ขององค์ ป ระกอบราคาปั จ จุ บั น ของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
จะถูกรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อจะใช้หักกลบความเสี่ยงในมูลค่า
ยุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกิดจากส่วนของอัตรา
แลกเปลี่ยนทันที

ผลสะสมของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ของเครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ส ะสมไว้
ในกำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะยังคงสะสมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกว่ากิจการจะมีการจำ�หน่ายรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งออกไป เมือ่ กิจการ
จำ � หน่ า ยรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งนั้ น ผลสะสมดั ง กล่ า วที่ ส ะสมไว้
ในกำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนไปยังกำ�ไรสะสม นอกจากนี้กำ�ไรขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง นับตั้งแต่
วันที่ยุติการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้เข้างบกำ�ไรขาดทุนทันที
กลุ่ ม บริ ษั ท กำ � หนดให้ อ งค์ ป ระกอบราคาปั จ จุ บั น ของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง และบันทึกการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรม
ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นต้นทุนในการป้องกัน
ความเสี่ยงซึ่งรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีความสัมพันธ์กับธุรกรรม กลุ่มบริษัท
จะโอนสำ �รองสำ�หรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมไว้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน เมือ่ รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งนัน้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ ง นี้ ห ากรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น
ความเสี่ยงนั้นมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา กลุ่มบริษัทจะทยอยโอนสำ�รองดังกล่าว
ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดช่วงเวลา
ป้ องกั นความเสี่ยง นอกจากนี้ห ากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ไ ด้รับคืนผลขาดทุน
สะสมของสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
ในอนาคต สำ�รองดังกล่าวจะถูกโอนไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มี
ประสิทธิผลเป็นสำ�รองสำ�หรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดผ่านกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูส้ ว่ นทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลเข้าส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
ทั้ ง นี้ สำ � รองสำ � หรั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ให้เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของผลกำ�ไรหรือขาดทุนสะสมของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ ง
หรื อ ค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสะสมของรายการที่ มี
การป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

การรับรูร้ ายการในภายหลังของสำ�รองสำ�หรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
ที่ ส ะสมอยู่ ใ นกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของรายการที่ มี
การป้องกันความเสี่ยงอ้างอิง กล่าวคือในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
ได้รับรู้เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินในเวลาต่อมา กิจการจะโอนสำ�รอง
ที่ ส ะสมอยู่ ใ นส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของราคาทุ น เริ่ ม แรกหรื อ มู ล ค่ า
ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งนั้ น โดยไม่ ถื อ ว่ า
เป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่และไม่ตอ้ งรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สำ � หรั บ งวด สำ � หรั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดในกรณี อื่ น ๆ
กิ จ การจะโอนสำ�รองที่ส ะสมอยู่ใ นกำ�ไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ อื่ นไปยั ง ส่ วนของกำ � ไร
หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่กระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยง
ส่งผลกระทบต่อส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม่
เมื่อการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดได้ยุติลง สำ�รองสำ�หรับการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่สะสมไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยังคงต้องอยู่ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไป หากกิจการคาดว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ มิฉะนั้นสำ�รองดังกล่าวจะต้องถูกโอนไปยังส่วน
ของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที โดยถือว่าเป็นการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
ทั้ ง นี้ ห ลั ง จากการยุ ติ ก ารบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง กลุ่ ม บริ ษั ท จะรั บ รู้ สำ � รอง
ที่ยังคงเหลืออยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการอ้างอิงที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น เมื่อกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้เกิดขึ้นจริง
กลุ่มบริษัทกำ�หนดให้องค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่รวมส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
ขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งเป็ น ต้ น ทุ น ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งซึ่ ง รั บ รู้ ใ นกำ � ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ยอดสะสมของรายการดังกล่าวจะแสดงไว้เป็นสำ�รอง
สำ�หรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้น

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

หากรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นมีความสัมพันธ์กับธุรกรรม กลุ่มบริษัท
จะโอนสำ � รองสำ � หรั บ ต้ น ทุ น ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ส ะสมไว้ ใ นกำ � ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน เมือ่ รายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ งนัน้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ ง นี้ ห ากรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น
ความเสี่ยงนั้นมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา กลุ่มบริษัทจะทยอยโอนสำ�รองดังกล่าว
ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดช่วงเวลา
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง โดยสำ � รองดั ง กล่ า วจะรั บ รู้ ใ นส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น
ในบรรทัดเดียวกันกับรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง ในกรณีทร่ี ายการทีม่ กี ารป้องกัน
ความเสี่ยงไม่ใช่รายการทางการเงิน กลุ่มบริษัทจะโอนสำ�รองดังกล่าวออกจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของรายการ
ที่ไม่ใช่รายการทางการเงินที่รับรู้ นอกจากนี้หากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืน
ผลขาดทุนสะสมของสำ�รองสำ�หรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเป็นบางส่วน
หรือทัง้ หมดในอนาคต สำ�รองดังกล่าวจะถูกโอนไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงการป้องกัน
ความเสีย่ งของรายการทีเ่ ป็นตัวเงินทีถ่ อื เป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิ จะถือปฏิบตั ิ
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด โดยให้ รั บ รู้
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูผ้ ลกำ�ไรหรือขาดทุนส่วนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลไว้ในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะโอนยอดสะสมของผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เคย
บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำ�หน่ายหน่วย
งานต่างประเทศ
4.29 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคา
ทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพ
ปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่า
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ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ ไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี
สภาพคล่องได้ กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า
ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ ข้ อ มู ล ราคาเสนอซื้ อ ขายของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น อย่ า งเดี ย วกั น
ในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำ�เป็นในการโอน
รายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดั ง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จำ � นวนเงิ น ที่ แ สดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่สำ�คัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
การกำ�หนดเวลาของการรับรู้รายได้
ในการกำ�หนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่า
ภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้
- ลู ก ค้ า ได้ รั บ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลของการปฏิ บั ติ ง านของกิ จ การในขณะที่
กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้าง
สินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิ บั ติ ง านของกิ จ การไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ น ทรั พ ย์ ที่ กิ จ การสามารถนำ � ไป
ใช้ ป ระโยชน์ อื่ น ได้ และกิ จ การมี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ชำ � ระสำ � หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน
ในกรณีทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขข้างต้น กิจการจะรับรูร้ ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด
ในการคำ�นวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการวั ด ระดั บ ความก้ า วหน้ า ของงานเพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของกิจการตามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ซึง่ คำ�นวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากผูค้ วบคุม
โครงการ หรือโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา
งบการเงินของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั พิจารณาว่ากล่มุ บริษทั มีอ�ำ นาจควบคุมใน บริษทั แรบบิท แคร์
จำ�กัด (“อาร์แคร์”) ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัท

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ดังกล่าวในสัดส่วนรวมร้อยละ 49.72 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
เสียงส่วนใหญ่และยังสามารถสัง่ การกิจกรรมทีส่ �ำ คัญของอาร์แคร์ได้ ดังนัน้ อาร์แคร์
จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำ�มารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำ�นาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
งบการเงินของบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20
ฝ่ า ยบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี ส าระสำ � คั ญ
ในบริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน) ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิท ธิ
ออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 14.58 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญและมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว
ดั ง นั้ น กลุ่ ม บริ ษั ท จึ ง แสดงเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น เงิ น ลงทุ น
ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ในการบันทึกรายการภายใต้ข้อตกลงสัมปทานบริการ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสูงในการวิเคราะห์เนื้อหาของสัญญาและบันทึกรายการบัญชีตามขอบเขต
ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการซึ่งรวมถึงกระบวนการในการบันทึกและวัดมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการ
สัญญาเช่า
การกำ�หนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิก
สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
ในการกำ�หนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า
กลุม่ บริษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทจี่ ะใช้สทิ ธิเลือกในการขยายอายุ
สั ญ ญาเช่ า หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า โดยคำ � นึ ง ถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และสภาพแวดล้ อ ม
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำ�ให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำ�หรับกลุ่มบริษัทในการใช้
หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุม่ บริษทั ไม่สามารถกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน้ ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุม่ บริษทั
ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำ�เป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์
ที่ มี มู ล ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ใ นสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ
ที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำ�เป็น
ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงค้าง การคาดการณ์
ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น และสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ค าดการณ์ ไ ว้
ของกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทัง้ นีข้ อ้ มูลผลขาดทุน
ด้ า นเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต และการคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ของ
กลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ดั ง กล่ า ว โดยใช้ เ ทคนิ ค และแบบจำ � ลองการประเมิ น มู ล ค่ า ซึ่ ง ตั ว แปรที่ ใ ช้
ในแบบจำ�ลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึง
ความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลง
ของมู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ในระยะยาว ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำ�นวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลำ�ดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม

239

240

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรื อมู ล ค่ าจากการใช้สิน ทรัพย์แล้ว แต่ราคาใดจะสูงกว่ า ในการประเมิ นมู ลค่ า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรม
การขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำ�ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำ�หรับ
สินทรัพย์ทคี่ ล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดทีส่ ามารถสังเกตได้หกั ด้วยต้นทุน
ส่วนเพิ่มในการจำ�หน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
กลุม่ บริษทั ใช้แบบจำ�ลองการคิดลดกระแสเงินสดทีไ่ ม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ
ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำ�คัญซึ่งจะทำ�ให้สินทรัพย์
นั้นดีขึ้น (สำ�หรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ถ้าใช้วิธีรายได้
กระแสเงินสดจะรวมถึงการลงทุนในอนาคตที่สำ�คัญ ซึ่งจะทำ�ให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น)
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น คื อ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้ ใ น
แบบจำ�ลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตรา
การเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ ของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทใช้สมมติฐานในการคำ�นวณประมาณการหนี้สิน โดยอาศัยข้อมูลและ
สมมติฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในแต่ละเรื่อง กลุ่มบริษัท
จะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์และข้อสมมติฐาน
ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป

ประมาณการต้นทุนการรับเหมา
กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการรับเหมาจากรายละเอียดของงานต่าง ๆ และ
นำ � มาคำ � นวณจำ � นวนและมู ล ค่ า ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารจนเสร็ จ กลุ่ ม บริ ษั ท
จะทำ�การทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่�ำ เสมอ และทุกคราวทีต่ น้ ทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
แตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
การปันส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายให้แก่กองทุนฯ
บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ปั น ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ นำ � ส่ ง รายได้
ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อสมมติต่าง ๆ ในการปันส่วนดังกล่าว เช่น ระยะทางวิ่ง
ของรถไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ เป็นต้น บริษัทย่อย
จะทบทวนการปันส่วนดังกล่าว เมื่อมีรายการใหม่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์และ
ข้อสมมติฐาน ทีเ่ กีย่ วข้องเปลีย่ นแปลงไป นอกจากนีห้ ลักเกณฑ์ขอ้ มูล และข้อสมมติตา่ งๆ
ในการปันส่วนดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกองทุนฯ
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
ในการพิ จ ารณาการรั บ รู้ ห รื อ การตั ด รายการสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพย์นนั้ ได้สนิ้ สุดลง หรือได้มกี ารโอนสิทธิทจี่ ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้
รวมถึ ง ได้ มี ก ารโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนเกื อ บทั้ ง หมดของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น
หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั้ และพิจารณาว่ามีการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน
ของหนีส้ นิ นัน้ แล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนัน้ หรือมีการสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนัน้
แล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
คดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ผลของคดี ที่ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งแล้ ว และเชื่ อ มั่ น ว่ า จะ
ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2565

นโยบาย
การกำ�หนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2565

2564

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการบริหารจัดการ
รายได้จากการค้ำ�ประกัน
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการรับเหมา
ค่าเช่ารับ
ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าบริหารจัดการจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
โอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิ

-

-

252
24
41
1
27
79

162
12
42
39
165
71

ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง
ตามที่ตกลงร่วมกัน

84
48
472
25
37
191
112
169
12
48
938

264
96
518
20
196
226
200
70
9
9
96
2,084

70
7
6
106
141
12
36
-

252
7
8
198
54
9
52
-

ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนต่าง
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

52
9,045
22

29
13,568
24

-

1

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมา
ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามที่ตกลงร่วมกัน

241

242

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

-

-

21,247

21,709

191,295

257,818

12,206

73,738

1,144

189

-

-

192,439

258,007

33,453

95,447

-

-

7,972

-

15,347

8,074

1,158

-

4,393

4,547

-

-

19,740

12,621

9,130

-

บริษัทร่วม

14,434

26,825

-

-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)

10,846

-

-

-

25,280

26,825

-

-

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

1,473,082

90,963

88,589

-

-

195

-

-

-

91,158

88,589

-

-

บริษัทย่อย
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม

-

-

2,835,005

-

205,109

-

200,000

-

238,275

1,173,390

-

-

443,384

1,173,390

3,035,005

-

546,732

265,397

5,288

77,559

546,732

265,397

5,288

77,559

-

-

28,439

84,018

117,172

84,763

25,064

30,800

416,860

1,296,152

-

-

534,032

1,380,915

53,503

114,818

314,613

380,841

331

-

1,499

506

-

-

316,112

381,347

331

-

-

-

-

8,493

7,615

7,186

-

-

7,615

7,186

-

8,493

90,080

80,472

35,313

48,299

90,080

80,472

35,313

48,299

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26)

บริษัทย่อย
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวม
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม
รวม

243
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ประมาณการหนี้สิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31)

657,895
657,895

บริษัทร่วม
รวม

746,048
746,048

-

-

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท เนทีฟ อีทส์ จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 เมษายน 2564

เพิ่มขึ้น

21,000
2,500
23,500
(21,000)
2,500

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

ลดลง

500
500

-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด
บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำ�กัด
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 เมษายน 2564

5,024,000
46,301
84,074
5,154,375
5,154,375

เพิ่มขึ้น

4,988
100,000
104,988

21,000
3,000
24,000
(21,000)
3,000

ลดลง

(5,024,000)
(4,988)
(5,028,988)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

46,301
100,000
84,074
230,375
(14,782)
215,593

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท ยงสุ จำ�กัด
บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล เทเวนตี้ทรี จำ�กัด
บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด
บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 เมษายน 2564

104,500
3,803,912
1,773,074
5,024,000
10,705,486
(5,576,986)
5,128,500

เพิ่มขึ้น

ลดลง

13,649,527
35,000
21,900
3,500
45,000
620,496
2,088,700
241,898
16,706,021

(498,194)
(7,500)
(500)
(3,807,412)
(45,000)
(5,024,000)
(9,382,606)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

13,151,333
132,000
21,400
2,393,570
2,088,700
241,898
18,028,901
(2,393,570)
15,635,331

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด
รวม

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 เมษายน 2564

เพิ่มขึ้น

974,000
974,000

ลดลง

-

(175,000)
(175,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

799,000
799,000
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ดีแนล จำ�กัด
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด
รวม

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 เมษายน 2564

3,179,830
19,625
974,000
4,173,455

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

(3,179,830)
(175,000)
(3,354,830)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

19,625
799,000
818,625
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัท โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ราช กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 เมษายน 2564

ลักษณะความสัมพันธ์

เพิ่มขึ้น

-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

ลดลง

20,000
32,253
48,380
100,633

-

20,000
32,253
48,380
100,633

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

372
34
20
426

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

2565

387
31
17
435

2564

108
9
5
122

121
9
6
136

ภาระค้ำ�ประกันและภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำ�ประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 49
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

2565

2564

24,916
3,666,440
402,733
4,094,089

93,453
3,735,386
22
3,828,861

1,146
1,707,389
1,708,535

1,058
1,307,282
1,308,340

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 1.00 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.00 ถึง 2.00 ต่อปี)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05
ถึง 0.625 ต่อปี))
8.

ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ กำ � หนดในสั ญ ญาวงเงิ น กู้ ข องบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ย่ อ ยได้ จำ � นำ �
บัญชีเงินฝากธนาคารจำ�นวน 49 ล้านบาท (2564: 107 ล้านบาท) ไว้กับธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย รวมทั้งโอนสิทธิในการ
หักหรือถอนเงินฝากบนบัญชีดังกล่าว เพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
เช็ครอนำ�ฝาก
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

54,762

71,758

1,188

1,195

15,473
354
39,953
110,542
(39,378)
71,164

16,544
56
1,906
44,189
134,453
(42,717)
91,736

432
1,620
1,620

17
1,212
1,212

409,317

253,023

439

427

144,943
34,356
24,658
168,728
782,002
(184,885)
597,117
597,117
668,281

92,123
14,258
23,127
173,098
555,629
(172,906)
382,723
61
382,784
474,520

304
6,810
4,815
6,690
19,058
(7,347)
11,711
11,711
13,331

146
4,292
1,956
5,190
12,011
(7,347)
4,664
4,664
5,876
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ธุรกิจค่าเบี้ยประกันภัย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

4,634

21,827

-

-

61,483
353
66,470

31,449
281
14
53,571

-

-

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ธุรกิจค่าเบี้ยประกันภัย
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้ธุรกิจค่าเบี้ยประกันภัย - สุทธิ

127,697

48,007

-

-

89,457
5,607
8,885
272
231,918
(14,813)

76,740
377
213
2,821
128,158
(2,792)

-

-

217,105
283,575

125,366
178,937

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

3,534
5,333
38,064
9,030
35,121
13,207
41,060
145,349
(2,647)
142,702
1,094,558

74,026
88,977
38,674
1,835
61,162
44,910
309,584
(5,744)
303,840
957,297

15,509
2,426
9,030
35,121
16,324
3,146
81,556
81,556
94,887

93,559
72,706
1,835
61,162
676
16,499
246,437
(5,358)
241,079
246,955

ลูกหนี้อื่น

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

218,416
328
28,424
(2,077)
(6,015)
239,076

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อบริษัทย่อย
สำ�รองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
จำ�นวนที่ได้รับคืน
ยอดคงเหลือปลายปี
9.

7,347
7,347

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน
2565

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม

390,112
1,318
391,430

2564

20,090
20,090

10. ลูกหนีภ
้ ายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ/ลูกหนีท
้ จ
ี่ ะถึงกำ�หนดชำ�ระ
ในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ลูกหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ก) การให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำ�หรับส่วนต่อขยาย
สายสีลมและสายสุขมุ วิท และสายหลักหลังจากสิน้ สุดสัมปทานเดิมภายใต้สญ
ั ญา
การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ข) กลุ่มบริษัทจะให้
บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและช่วงเวลา
ที่ ร ะบุ ไ ว้ แ ละจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนคงที่ ร ายเดื อ นตลอดอายุ สั ม ปทานตามที่

2565

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2564

(11,693)
(11,693)

(360)
(360)

2565

378,419
1,318
379,737

2564

19,730
19,730

ระบุไว้ในสัญญา กรุงเทพธนาคมมีสิทธิที่จะซื้อขบวนรถไฟฟ้าตามราคาที่ระบุไว้
ณ วันสิ้นสุดของสัญญา
ข) การให้ บ ริ ก ารเดิ น รถ ซ่ อ มบำ � รุ ง และจั ด หาขบวนรถไฟฟ้ า สำ � หรั บ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ค) กลุ่มบริษัทจะ
ให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ตามเงื่อนไขและช่วงเวลา
ที่ระบุไว้และจะได้รับค่าตอบแทนคงที่รายเดือนตลอดอายุสัมปทานตามที่ระบุไว้
ในสัญญา

249

250

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ค) การให้ บ ริ ก ารเดิ น รถ ซ่ อ มบำ � รุ ง และจั ด หาขบวนรถไฟฟ้ า สำ � หรั บ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีทอง ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสำ � นั ก งานเขตคลองสาน) ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ข้อ 1.2.2 ก) กลุ่มบริษัทจะให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า
ตามเงื่ อ นไขและช่ ว งเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ และจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนคงที่ ร ายเดื อ น
ตลอดอายุสัมปทานตามที่ระบุไว้ในสัญญา กรุงเทพธนาคมมีสิทธิที่จะซื้อขบวน
รถไฟฟ้า ตามราคาที่ระบุไว้ ณ วันสิ้นสุดของสัญญา

ง) การออกแบบและก่อสร้างงานโยธาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 1.2.3 กลุ่มบริษัทจะออกแบบและก่อสร้างตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ระบุไว้
และจะได้รับค่าตอบแทนคงที่รายปี เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าจาก รฟม. โดยมีเงื่อนไขตามที่
ระบุไว้ในสัญญา

10.1 ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

2564

ลูกหนี้ดังกล่าวประกอบด้วย
ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

4,675,694
13,760,910
18,436,604

2,643,752
8,174,447
10,818,199

หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

88,568
18,348,036

16,220
10,801,979

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัททำ�สัญญากับหน่วยงานของรัฐในการให้สิทธิเลื่อนการชำ�ระเงินและให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำ�หนดไว้ในสัญญานับจากวันถัดจากวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระเงิน

การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
เพิ่มขึ้น
จ่ายชำ�ระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

10,818,199
8,339,641
(721,236)
18,436,604

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

กลุ่มบริษัทได้ให้บริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้าภายใต้สัญญา
การให้ บ ริ ก ารเดิ น รถและซ่ อ มบำ � รุ ง สำ � หรั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว
ส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิท (“ส่วนต่อขยายช่วงที่ 1”) และสายสีเขียว
ช่ ว งหมอชิ ต -สะพานใหม่ - คู ค ต และช่ ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการ (“ส่ ว นต่ อ ขยาย
ช่วงที่ 2”) รวมถึงการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
(ไฟฟ้าและเครื่องกล) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ช่ ว งที่ 2 โดยในระหว่ า งปี 2560 ถึ ง 2563 โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว
ส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ได้ทยอยเปิดดำ�เนินการจนครบทุกสถานี ในระหว่างนั้น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 จ) คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้ออกคำ�สั่งที่ 3/2562 เรื่องการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
โดยให้กระทรวงมหาดไทยดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์
การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น เพื่อประโยชน์ในการ
รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยาย และให้เจรจากับกลุ่มบริษัท
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กำ � หนด ปั จ จุ บั น กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ดำ � เนิ น การ
เตรียมร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยกลุ่มบริษัท
จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบภาระต่าง ๆ ตามทีก่ �ำ หนด รวมถึงความเสีย่ งของผลประกอบการ
ในระยะยาวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แทนการเรียกหนี้ที่ค้างชำ�ระจาก
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้มีการเจรจาสำ�เร็จไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562
และอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนที่ระบุในคำ�สั่ง
ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ก รุ ง เทพธนาคมยั ง รอข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนจากคณะรั ฐ มนตรี สำ �หรั บ
การอนุมัติร่างสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำ�ให้
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับชำ�ระหนี้ค่าบริการเดินรถ ซ่อมบำ�รุง และจัดหาขบวนรถไฟฟ้า
ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง รวมถึงหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขาย
พร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) จากกรุงเทพธนาคม
อนึง่ ตามทีโ่ ครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ได้ทยอยเปิดดำ�เนินการ
กลุม่ บริษทั ได้ให้บริการเดินรถตามสถานีทไี่ ด้ด�ำ เนินการแล้วเสร็จ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
กำ�หนดการการเปิดสถานีและการเดินรถที่ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการเดินรถและ
ซ่อมบำ�รุงที่กลุ่มบริษัทได้ลงนามไว้กับกรุงเทพธนาคม ก่อนที่จะได้เปิดดำ�เนินการ
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดสถานีและการเดินรถที่เกิดขึ้นจริง กลุ่มบริษัท
ได้ ป รั บ ปรุ ง ค่ า บริ ก ารเดิ น รถ ซ่ อ มบำ �รุ ง และจั ด หาขบวนรถไฟฟ้ า ซึ่ ง คำ� นวณ
โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าบริการที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

และกลุ่มบริษัทได้เจรจากับหน่วยงานของรัฐเสร็จสิ้นแล้วและได้นำ�เสนอการปรับปรุง
ค่าบริการการเดินรถดังกล่าวให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งในเบื้องต้นหน่วยงานของ
รัฐได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าวของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาเพื่อลงนาม
ร่วมกันต่อไป
เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ส่ งหนั ง สื อ ให้ กั บ กรุ งเทพธนาคม
เพื่อแจ้งยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำ�รุง
รวมถึ ง ดอกเบี้ ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น จำ �นวนรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 8,899 ล้ า นบาท
ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุง โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 1 จำ�นวนเงินประมาณ 1,930 ล้านบาท
และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วส่ ว นต่ อ ขยายช่ ว งที่ 2 จำ � นวนเงิ น ประมาณ
6,969 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัทได้ส่งหนังสือให้กรุงเทพธนาคม เพื่อขอให้
ชำ�ระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำ�รุง เนื่องจากการดำ�เนินการตามร่างสัญญาแก้ไข
สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น ยังอยู่ในระหว่างรอพิจารณาอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามคำ�สั่งการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และกรุงเทพ
ธนาคมไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำ�ระและที่จะเกิดขึ้นใหม่
ให้กับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้ขอให้กรุงเทพธนาคม และ กทม. ชำ�ระหนี้ทั้งหมด
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ประกอบด้วยหนี้ค่าจ้างเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงค้างชำ�ระถึงวันที่ออกหนังสือฉบับนี้ซึ่งค้างชำ�ระมาเป็นเวลา 3 ปี
9 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 คิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 9,603 ล้านบาท
และหนี้ตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในเดือนมีนาคม 2564
คิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 20,769 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 กลุ่มบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งความจำ�เป็นที่จะ
ดำ �เนิ นการใช้สิทธิตามกฎหมายกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. และเมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ยื่นคำ�ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อฟ้อง กทม.
และกรุงเทพธนาคม ให้ชำ�ระหนี้คงค้างทั้งหมดจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ให้แก่กลุ่มบริษัทสำ�หรับสัญญาการให้บริการเดินรถ และซ่อมบำ�รุงสำ�หรับโครงการ
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รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 1 จำ�นวน 2,731 ล้านบาท (เป็นส่วน
ของเงินต้นและดอกเบี้ย) และสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ช่วงที่ 2 จำ�นวน 9,406 ล้านบาท (เป็นส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย) และเมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำ�สั่งรับคำ�ฟ้องแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ยื่นคำ�ให้การในเดือนมีนาคมและเมษายน 2565 และกลุ่มบริษัทได้ยื่นคำ�คัดค้าน
คำ�ให้การในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยคดีความดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
นอกจากนี้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 กลุ่มบริษัทได้ขอ
ขยายการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้า
และเครื่องกล) สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงที่ 2 ออกไป
เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรุงเทพธนาคมแล้ว ตามที่
ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว กรุงเทพธนาคมได้ใช้สิทธิขยายเวลาชำ�ระอีก 2 ปี โดยมี
อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับจากวันรับมอบทรัพย์สิน
กลุ่มบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้ดังกล่าว โดยคำ�นึงถึงใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท
และการไกล่เกลี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนถึงวันสิ้นสุดของคดี กลุ่มบริษัทมั่นใจว่า

จะได้รับชำ�ระหนี้จากกรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และหนี้สินโดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี้ ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราตลาด ดั ง นั้ น กลุ่ ม บริ ษั ท
ได้ประเมินว่าค่าเผือ่ ผลขาดทุนดังกล่าวจะเป็นจำ�นวนทีไ่ ม่มสี าระสำ�คัญต่องบการเงิน
กลุม่ บริษทั จึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั
ยังได้พจิ ารณาการจัดประเภทของลูกหนีด้ งั กล่าวอยูภ่ ายใต้ “สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน”
ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากกรุงเทพธนาคมได้ผิดนัดชำ�ระหนี้กับกลุ่มบริษัท
และการเจรจาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวกับกรุงเทพธนาคม และ กทม. รวมถึง
ภาครั ฐ หรื อ การฟ้ อ งร้ อ งตามกฎหมายอาจจะไม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป ได้ ภ ายใน
หนึ่งปี กลุ่มบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานในการประเมินดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทได้ยื่นคำ�ฟ้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว
ตามรายละเอียดข้างต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงติดตามและหาข้อสรุป
ดังกล่าวกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริง
หรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ประกอบไปด้วยลูกหนี้สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นจำ�นวนเงิน
18,348 ล้านบาท (2564: 10,802 ล้านบาท) และลูกหนี้สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีทองเป็นจำ�นวนเงิน 89 ล้านบาท (2564:16 ล้านบาท)

10.2 ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ลูกหนี้ดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนของ
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

13,028
49,590,973

2564

23,774
42,999,329

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ลู ก หนี้ ดั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ย ลู ก หนี้ ที่ จ ะถึ ง กำ � หนดชำ � ระในอนาคตภายใต้
สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ สำ � หรั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว เป็ น จำ� นวน
13,710 ล้านบาท (2564: 14,105 ล้านบาท) โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นจำ�นวน
404 ล้ า นบาท (2564: 416 ล้ า นบาท) และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู แ ละ
สายสีเหลืองเป็นจำ�นวนเงิน 35,490 ล้านบาท (2564: 28,502 ล้านบาท) โดยมี
อัตราดอกเบี้ยตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา
กลุ่มบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการ
จัดประเภทของลูกหนี้ดังกล่าว ตามหลักการเดียวกันกับลูกหนี้ภายใต้สัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษั ท รั บ รู้ ร ายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า งและ
จั ด การรถไฟฟ้ า ภายใต้ สั ญ ญาสั ม ปทานข้ า งต้ น เป็ น จำ � นวน 13,889 ล้ า นบาท
(2564: 20,784 ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการ
รถไฟฟ้าภายใต้สัญญาสัมปทานข้างต้น ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ภายใต้บัญชีประมาณการ
หนี้สิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

11. ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

2564

ลูกหนี้ผู้ว่าจ้างและดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับ
หัก: เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
สุทธิ

20,391,774
3,284,887
(2,172,897)
21,503,764

17,434,509
4,740,058
(2,172,897)
20,001,670

หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

69,101
21,434,663

167,464
19,834,206

การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
เพิ่มขึ้น
จ่ายชำ�ระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

20,001,670
1,611,107
(109,013)
21,503,764
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ลูกหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ข) ลูกหนี้การให้บริการตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้า
และเครื่องกล) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.2 ข) ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว
เป็นจำ�นวน 211 ล้านบาท (2564: 314 ล้านบาท)

ก) ลูกหนี้การให้บริการตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้า
และเครื่องกล) และสัญญางานเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสี เ ขี ย ว ช่ ว งหมอชิ ต -สะพานใหม่ - คู ค ต และช่ ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการ
ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ง) ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว
เป็นจำ�นวน 21,293 ล้านบาท (2564: 19,688 ล้านบาท)

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบการเดินรถ
เป็นจำ�นวน 663 ล้านบาท (2564: 5,244 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
การจัดประเภทของลูกหนีด้ งั กล่าว ตามหลักการเดียวกันกับลูกหนีภ้ ายใต้สญ
ั ญา
กับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยายภายใต้สัญญาตามที่กล่าวไว้ในข้อ
ข) ค) และ ง) ข้างต้นอยู่ภายใต้คำ�สั่งดังกล่าว

12. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2565

2564

598,212
(1,272)
596,940

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ

602,824
(1,272)
601,552

13. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย

เงินฝากประจำ�ที่มีอายุเกิน 3 เดือน
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ

85,637
85,637

105,870
1,170,000
1,275,870

-

1,170,000
1,170,000
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ (1)
ตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มธุรกิจการเงิน
กลุ่มธุรกิจบริการ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ่มธุรกิจทรัพยากร
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์อื่น
ตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
(1)

47,148
47,148

1,048,872
1,048,872

-

-

76,211
95,249
156,548
49,961
56,005
70,339
10,560
514,873

40,008
75,975
78,847
71,770
55,979
42,262
31,238
396,079

76,211
95,249
156,548
49,961
56,005
70,339
10,560
514,873

40,008
75,975
78,847
71,770
55,979
42,262
31,238
396,079

22,654
199,867
36,884
259,405

22,039
3,242
25,281

22,654
199,857
36,884
259,395

22,039
22,039

75,544
9,829
20,842
106,215

100,169
17,307
18,495
135,971

6,917
3,231
10,148

17,307
17,307

7,721
7,721
1,020,999

5,891
5,891
2,887,964

784,416

1,605,425

ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ

255

256

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

กลุ่มบริษัทมีรายการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2,443
2,584

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

2565

5,467
5,708

2564

2,443
2,441

3,987
4,105

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้มีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนบางส่วนเนื่องจากเงินลงทุนนี้ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทอีกต่อไป ซึ่งได้โอนเข้าไปรับรู้
ในกำ�ไรสะสมแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

2564

2,251
70

ราคาขายเงินลงทุน
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรู้เข้ากำ�ไรสะสม

4,034
128

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว
2565

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท ดีแนล จำ�กัด
บริษัท ยงสุ จำ�กัด

4,016,783
861,117
14,400,000
14,400,000
302,500
3,125
258,700

วิธีราคาทุน
2564

4,016,783
861,117
11,800,000
12,000,000
295,000
3,125
198,900

2565

29,954,332
12,976,639
10,800,000
10,800,000
302,500
32,225
207,100

เงินปันผลรับ
2564

29,954,332
12,976,639
8,850,000
9,000,000
295,000
32,225
147,300

2565

9,712,570
115,290
-

2564

5,012,715
66,576
-

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำ�กัด
บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำ�กัด
บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด
บริษัท หมอชิตแลนด์ จำ�กัด
บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำ�กัด
Rocket Holdings HK Limited
รวม
หัก: ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

วิธีราคาทุน

2565

2564

189,000
135,000
206,000
25,000
250
704,000
805,238
100,000
360,938

189,000
135,000
206,000
25,000
250
350,000
805,238
100,000
-

หัก: สำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ

2565

เงินปันผลรับ
2564

189,000
135,000
206,000
51,000
250
704,000
4,450,000
100,000
360,938
71,268,984
(3,464,772)
67,804,212
(37,960)
67,766,252

2565

189,000
135,000
206,000
51,000
250
350,000
4,450,000
100,000
66,736,746
(3,464,772)
63,271,974
(7,960)
63,264,014

2564

-

20,400
-

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (1)
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
จำ�กัด
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
(1)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยสะสม

2564

2565

2564

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย
ในระหว่างปี
2565

2564

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ในระหว่างปี

2565
(ร้อยละ)

2564
(ร้อยละ)

2.50

2.50

722

848

120

133

(12)

(30)

249

129

48.39

48.39

14,418

8,578

(58)

485

158

1,319

254

131

25.00

25.00

3,709

2,748

74

87

236

354

-

-

25.00

25.00

3,750

2,842

80

99

229

352

-

-

ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 21.95 และถือโดยบีทีเอสซีร้อยละ 29.66

2565

กำ�ไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยในระหว่างปี

2565

2564

257

258

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัท วีจีไอ
จำ�กัด (มหาชน)

2565

2564

2565

17,864
84,625
(15,903)
(36,095)

8,726
69,678
(9,609)
(22,466)

16,363
24,485
(10,036)
(829)

2564

3,210
17,773
(3,194)
(726)

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด

บริษัท อีสเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด

2565

2564

2565

2564

28
43,799
(694)
(28,297)

59
35,869
(816)
(24,119)

28
44,362
(557)
(28,833)

53
36,775
(1,086)
(24,376)

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2565

2564

14,077
4,545
300
4,845

17,728
5,927
3,375
9,302

บริษัท วีจีไอ
จำ�กัด (มหาชน)
2565

4,426
(276)
260
(16)

2564

3,242
907
3,107
4,014

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด
2565

7,797
296
946
1,242

2564

8,988
349
1,417
1,766

บริษัท อีสเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด
2565

7,553
319
916
1,235

2564

11,481
397
1,409
1,806

สรุปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

บริษัท วีจีไอ
จำ�กัด (มหาชน)

2565

2564

2565

(5,346)
(3,587)
12,781
3,848

(7,415)
1,565
6,258
408

(247)
(6,573)
6,554
(266)

2564

166
1,303
(739)
730

บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด

บริษัท อีสเทิร์น บางกอก
โมโนเรล จำ�กัด

2565

2564

2565

2564

(3,521)
(4,175)
7,664
(32)

(4,055)
(5,137)
9,195
3

(4,094)
(3,655)
7,724
(25)

(5,432)
(5,750)
11,164
(18)

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

14.1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

หุ้ น สามั ญ ของบี ที เ อสซี จำ � นวน 15,659,384,750 หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.46
ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี (โดยไม่รวมหุ้นสามัญของบริษัท
วี จี ไอ จำ�กัด (มหาชน) ที่ถือโดยบีทีเอสซี และสิทธิและผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายได้สุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลัก) ถูกนำ�ไปจำ�นำ�ไว้กับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท เพื่อเป็นประกัน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน
14.2 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (“NBM”) และบริษัท
อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด (“EBM”)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นอร์ทเทิร์น
บางกอกโมโนเรล จำ�กัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด ได้มีมติ
อนุมัติให้เรียกชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกเป็นจำ�นวนเงินรวม 2,600 ล้านบาท
และ 2,400 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เป็นจำ�นวนเงินรวม 3,750 ล้านบาท ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทฯ ได้นำ�ใบหุ้นของ NBM และ EBM ไปจำ�นำ�ไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็น
หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
14.3 บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)

บีทเี อสซีได้น�ำ หุน้ สามัญทัง้ หมดของวีจไี อไปจำ�นำ�ไว้กบั บริษทั ฯ ตามสัญญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
รายการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
รายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กลุม่ บริษทั ได้ขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของวีจไี อจำ�นวน 142 ล้านหน่วย
ในราคาหน่วยละ 0.38 - 0.63 บาท โดยมีรายละเอียดการบันทึกบัญชี ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินสดรับจากการขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
หัก: ภาษีที่เกี่ยวข้อง
หัก: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย/ กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

บการเงินเฉพาะกิจการ

65,383
(13,040)
52,343
(478)

41,553
41,553
-

51,865

41,553
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รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในระหว่างเดือนมีนาคม 2565 วีจีไอได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน
2,583 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ
5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,917 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ วีจีไอ จำ�นวน 1,333 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,669 ล้านบาท
วีจีไอได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 12,917 ล้านบาท ในวันที่
2 เมษายน 2565 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำ�ระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์ในวันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มบริษัทจึงได้แสดงเงินสดที่กลุ่มบริษัท
จ่ายเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจำ�นวน 6,669 ล้านบาท เป็น “เงินสดรอรับคืน
จากสำ � นั ก หั ก บั ญ ชี - ค่ า หุ้ น บริ ษั ท ย่ อ ย” และเงิ น สดส่ ว นที่ เ หลื อ จำ � นวน
6,248 ล้านบาทเป็น “ลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย”
ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม และได้ บั น ทึ ก ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อำ � นาจควบคุ ม
ของบริษัทย่อยที่จำ�นวน 6,248 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทแสดงเงินสด
จ่ายเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวอยู่ภายใต้ “เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์”
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษั ท ฯ ได้ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ย่ อ ยจำ � นวน 43 ล้ า นหุ้ น ในราคาหุ้ น ละ
5.70 - 7.30 บาท มูลค่ารวม 301 ล้านบาท และบันทึกส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำ�นวน 216 ล้านบาท
รายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำ�นวน 1,351 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ
6.00 - 8.15 บาท และขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของวีจีไอจำ�นวน
74 ล้านหน่วยในราคาหน่วยละ 0.70 - 0.96 บาท รวมเป็นมูลค่า 8,182 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 398 ล้านบาท) และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยจำ�นวน 4,440 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำ�นวน 31 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
14.4 บริษัท แรบบิท แคช จำ�กัด (“อาร์แคช”) (ถือโดย บริษัท บีเอสเอส
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (“บีเอสเอสเอช”))

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของวีจีไอมีมติอนุมัติ
ให้บีเอสเอสเอช เพิ่มทุนจดทะเบียน จำ�นวน 6,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 616 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในอาร์แคช ต่อมา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 วีจีไอได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบีเอสเอสเอช
ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จำ�นวน 5,544,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 554 ล้านบาท และวีจีไอได้จ่ายชำ�ระค่าหุ้น
ดังกล่าวแล้วในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยบีเอสเอสเอชได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ที่ออกและชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 23 เมษายน 2564

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บีเอสเอสเอช บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด (มหาชน) (“HUMAN”)
ร่วมกันจัดตั้งอาร์แคชโดยมีรายละเอียดที่สำ�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 และกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก AEONTS จำ�นวน 1 ท่าน

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภายใต้แบรนด์ “Rabbit Cash”

อาร์แคชได้เรียกชำ�ระค่าหุ้นสามัญ จำ�นวน 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
รวมเป็นจำ�นวนเงิน 800 ล้านบาท บีเอสเอสเอชได้ชำ�ระค่าหุ้นสามัญของอาร์แคช
ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวน 6,160,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 616 ล้านบาท
โดยอาร์ แ คชได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและชำ � ระแล้ ว กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์
เรียบร้อยแล้ว

14.5 บริ ษั ท แฟนสลิ ง ค์ คอมมู นิ เ คชั่ น จำ � กั ด (“Fanslink”) (ถื อ โดย
บีเอสเอสเอช)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของวีจีไอมีมติ
อนุมัติให้บีเอสเอสเอช เข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Fanslink ต่อมาเมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2564 บีเอสเอสเอช ได้เข้าทำ�สัญญาจองซื้อหุ้น เพื่อเข้าลงทุน
ในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ Fanslink ซึง่ เป็นบริษทั จำ�กัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายไทย
โดย Fanslink เป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตั ว แทนจั ด จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า จากประเทศจี น
และเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Pando Selection ซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเอง
(OEM) โดยบีเอสเอสเอช จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Fanslink จำ�นวน
2,081,633 หุ้น ในราคาหุ้นละ 147 บาท คิดมูลค่ารวมทั้งสิ้น 306 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดของ Fanslink ภายหลัง
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บีเอสเอสเอชในครั้งนี้
เมื่ อ วั นที่ 28 พฤษภาคม 2564 บีเอสเอสเอชได้จ่า ยเงินล่วงหน้า เพื่อจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Fanslink จำ�นวน 30 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2564 บีเอสเอสเอชได้จ่ายชำ�ระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำ�นวน 276 ล้านบาท
ให้แก่ผู้ขาย และได้รับโอนหุ้นจำ�นวน 2,081,633 หุ้น ของ Fanslink เป็นที่เรียบร้อย
นอกจากนี้ ผู้ ข ายมี สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น คื น ร้ อ ยละ 20 จากหุ้ น ทั้ ง หมดที่ บี เ อสเอสเอช
ถืออยู่ (Call Option) ตามราคา ที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder
Agreement)
บีเอสเอสเอช อยู่ระหว่างดำ�เนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน
ที่รับมา และค่าความนิยมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อให้แล้วเสร็จ มูลค่าของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ Fanslink มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมตามวิธีสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ

380,580
96,319
206,997
48,460
5,398
4,389
4,142
(9,925)
(150,296)
(6,969)
(5,956)
(3,504)
(12,520)
(1,556)
(3,465)
552,094
(270,526)
281,568
306,000
(281,568)
24,432

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้และขาดทุนของ Fanslink ตั้งแต่วันที่ซื้อ ซึ่งรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 1,526 ล้านบาท และ
14 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
14.6 บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำ�กัด (“เอดีบี”) (ถือโดยอาร์แคร์)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอได้มีมติให้อาร์แคร์เข้าซื้อหุ้นสามัญของเอดีบี ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์และ
ให้บริการขายสินค้าผ่านโทรศัพท์ (Telesales) จำ�นวน 12,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดของเอดีบี จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (“กลุ่มผู้ขาย”) ในราคา
ซื้อขายรวม 36,888,112 บาท
กลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่นำ�มาแสดงเปรียบเทียบไว้เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับมาของเอดีบีตั้งแต่วันที่ซื้อจำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
31 มีนาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(54,313)
52,836
12,900
1,765
10,608
2,580

14.7 Rocket Holdings HK Limited (“Rocket”)

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำ�กัด (“ทีบีเอ็น”)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Rocket จำ�นวน 12,850,182 หุ้น ในราคาหุ้นละ
1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 361 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
ของ Rocket จาก Rocket Holdings (BVI) Limited โดย Rocket เป็นบริษัทจดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การลงทุนใน Rocket ดังกล่าวทำ�ให้กลุ่มบริษัท
ได้เงินลงทุนในทีบีเอ็นในสัดส่วนร้อยละ 25 (บริษัทร่วม) ทีบีเอ็นเป็นบริษัทในประเทศไทยที่ให้บริการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร
บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำ�เนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของทีบีเอ็น โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประเมินว่ามูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สินของทีบีเอ็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ซื้อไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสำ�คัญ โดยมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของทีบีเอ็น ณ วันที่ซื้อ
มีรายละเอียดดังนี้

263

264

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

(หน่วย : พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทร่วม
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
14.8 บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด

ในระหว่ า งปี ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยได้ มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จำ � นวน 354 ล้ า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จำ � นวน
350 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 704 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน
3,540,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง หมด ทำ � ให้ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯในบริ ษั ท ย่ อ ยคงเดิ ม ที่
ร้อยละ 100
14.9 บริษท
ั ฟิวเจอร์ โดเมน จำ�กัด (“เอฟทีด”ี ) และ บริษท
ั มาเจสติค พาร์ค
จำ�กัด (“เอ็มเจพี”) (ถือโดยบริษท
ั กิง
่ แก้ว แอสเสทส์ จำ�กัด (“กิง
่ แก้ว”))

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 กิ่งแก้วได้เข้าทำ�สัญญาซื้อขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยสองแห่ง (เอฟทีดี และเอ็มเจพี) ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดิน และ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในทําเลใกล้แหล่งชุมชน และห้างสรรพสินค้า
กั บ บริ ษั ท ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง ในราคาซื้ อ ขายรวม 4,356 ล้ า นบาท
(เป็นส่วนของเอฟทีดี จำ�นวน 2,299 ล้านบาท และเอ็มเจพีจำ�นวน 2,057 ล้านบาท)
โดยกิ่งแก้วได้รับเงินมัดจำ�ค่าซื้อหุ้นแล้วจำ�นวน 412 ล้านบาท (เป็นส่วนของ
เอฟทีดีจำ�นวน 220 ล้านบาท และเอ็มเจพีจำ�นวน 192 ล้านบาท) ส่วนที่เหลือ
จะได้รับชำ�ระภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2564

155,207
15,809
(133,610)
(10,728)
26,678
25
6,670
354,268
360,938

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 กิ่งแก้วได้เข้าทำ�สัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขาย
เงิ น ลงทุ น ในเอ็ ม เจพี เ พื่ อ ขยายการชำ � ระเงิ น งวดสุ ด ท้ า ยจากเดื อ นธั น วาคม
2564 เป็นเดือนมีนาคม 2565 และแก้ไขราคาซื้อขายรวมจาก 2,057 ล้านบาท
เป็ น 2,087 ล้ า นบาท โดยกิ่ ง แก้ ว ได้ รั บ เงิ น มั ด จำ � ค่ า ซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม เติ ม จำ � นวน
104 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2564
ในระหว่ า งปี กิ่ ง แก้ ว ได้ โ อนเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมดในเอฟที ดี แ ละเอ็ ม เจพี พ ร้ อ มกั บ
ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดที่ออกโดยเอฟทีดีและเอ็มเจพีไว้กับกิ่งแก้วให้กับบริษัท
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการจำ�หน่ายเงินลงทุนดังกล่าว บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน) (“ยูซิตี้”) ได้ใช้สิทธิตามสัญญา Option Agreement ระหว่างยูซิตี้และ
บริษัทดังกล่าว เพื่อซื้อหุ้นสามัญของเอฟทีดีและเอ็มเจพีในสัดส่วนร้อยละ 50
ของจํ า นวนหุ้ น ทั้ ง หมดในเอฟที ดี แ ละเอ็ ม เจพี และรั บ โอนตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
ที่ออกโดยเอฟทีดีและเอ็มเจพีในสัดส่วนร้อยละ 50 ของตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมด
ที่ออกโดยเอฟทีดีและเอ็มเจพี
กลุ่มบริษัทรับรู้กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำ�นวน 301 ล้านบาท
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ร้อยละของเงินลงทุน
2565

บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด
บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
จำ�กัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด
บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จำ�กัด
บริษัท ซูพรีโม มีเดีย 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
บริษัท คินน์ เวนเจอร์ส จำ�กัด
รวม

ร้านอาหารและภัตตาคาร
ดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษางานโยธา
และงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
ดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษางานโยธา
และงานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
ให้บริการรับชำ�ระเงินแทนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์และผ่านอุปกรณ์
หรือเครือข่ายและการรับชำ�ระเงินแทน
บริหารจัดการสื่อโฆษณาของโครงการ
ระบบขนส่งมวลชน
บริหารจัดการสื่อโฆษณา
ให้บริการและบริหารจัดการสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบโปรแกรมเมติกสำ�หรับสื่อโฆษณา
นอกบ้าน
ตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาออนไลน์และ
พัฒนาแอปพลิเคชันสำ�หรับโทรศัพท์มือถือ
ร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่ขนส่งมวลชน
ในประเทศไทย
ร้านอาหารและภัตตาคาร

2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2565

2564

2565

2564

ไทย
ไทย

41.18
40.00

41.18
40.00

181,320
398,267

182,059
400,211

400,000

103,565
400,000

ไทย

40.00

40.00

338,168

340,174

340,000

340,000

ไทย

51.00

51.00

22

22

-

-

ไทย

33.33

33.33

282,589

337,580

-

-

ไทย

25.00

25.00

1,558

1,580

-

-

ไทย
ไทย

25.00
50.00

25.00
50.00

3,795
6,478

1,764
13,063

-

-

ไทย

49.00

49.00

4,316

4,413

-

-

ไทย

30.00

30.00

6,804

8,655

-

-

ไทย

30.00

30.00

7,318

5,341

-

-

ไทย

34.00

-

17,411
1,248,046

1,294,862

740,000

843,565

265

266
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15.1.1 บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทโดยขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำ�นวน 575,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 41.18 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (“MFH”) ในราคา 105 ล้านบาท ให้กับบริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด
15.2		 ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
(หน่วย : พันบาท)
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำ�กัด
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำ�กัด
บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำ�กัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด
บริษัท ดิ ไอคอน วี จี ไอ จำ�กัด
บริษัท ซูพรีโม มีเดีย 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
บริษัท คินน์ เวนเจอร์ส จำ�กัด

รวม

(740)
(1,944)
(2,005)
17,522
(54,991)
(22)
3,056
(6,584)
(97)
(1,851)
(2,523)
(440)
(50,619)

2564

(4,275)
211
174
22,736
(62,372)
(12)
227
(13,265)
(332)
555
(2,261)
(58,614)

เงินปันผลรับในระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

17,522
1,025
18,547

2564

22,736
4,500
27,236

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

16.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ร้อยละของเงินลงทุน
2565

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
(ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 14.92)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) (ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 4.30)
บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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
VGI MACO (Singapore) Private Limited

2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2565

2564

2565

2564

ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ไทย

33.33

33.33

9,439,020

9,734,478

18,429,666

18,695,868

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริหารและจัดการให้บริการโฆษณา

ไทย
ไทย

45.94
41.50

37.87
41.16

17,954,204
3,259,382

9,442,191
2,890,799

22,238,309
1,650,425

14,417,121
1,523,804

ให้บริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศไทย

ไทย

22.33

20.28

8,614,071

8,405,346

2,781,071

2,041,919

ลงทุนในธรุกิจค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพย์เคลื่อนที่
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาสนามบินและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขนส่งทางแม่น้ำ�โดยเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว
ให้บริการสื่อโฆษณาในเรือ และท่าเรือ
ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินในประเทศ
ให้บริการการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงการ
แจกสินค้าตัวอย่างและสาธิตการใช้สินค้าเพื่อ
ส่งเสริมการขาย
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำ�นักงาน
และที่ทำ�งานชั่วคราว รวมถึงพื้นที่ภายใน
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา

ไทย

14.58

-

6,336,878

-

-

-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

35.00
27.50
25.00
30.00
40.00

35.00
27.50
25.00
30.00
40.00

1,507,890
152,701
88,761
115,799
419,454

1,569,935
175,222
93,759
115,799
445,907

1,575,000
200,000
-

1,575,000
200,000
-

ไทย

20.00

20.00

4,309

3,410

-

-

สิงคโปร์

25.00

25.00

104,647

62,162

-

-
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(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ร้อยละของเงินลงทุน
2565

2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2565

2564

2565

2564

บริษัท เนทีฟ อีทส์ จำ�กัด

บริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ไทย

25.00

25.00

7,748

9,384

-

-

บริษัท บ้านหลานยาย จำ�กัด
บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำ�กัด
(หมายเหตุ 14.7)
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

ร้านอาหารและภัตตาคาร
ขาย และพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงให้คำ�
ปรึกษาในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

ไทย
ไทย

25.00
25.00

-

10,908
362,541

-

-

-

48,378,313
(115,799)
48,262,514

32,948,392
(115,799)
32,832,593

46,874,471
(7,006,648)
39,867,823

38,453,712
(5,111,466)
33,342,246

16.1.1 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”)

เงินลงทุนในกองทุนฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย/ราคาทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีส่วนได้เสีย
2565

ราคาทุน
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
		 กำ�ไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ
		 ส่วนแบ่งกำ�ไรสะสม
		 รายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
		 เงินปันผลรับสะสม
		 เงินคืนทุนสะสม
สุทธิ

20,833,200
(6,748,791)
10,721,672
(4,587,809)
(8,375,718)
(2,403,534)
9,439,020

วิธีราคาทุน
2564

20,833,200
(6,748,791)
10,430,375
(4,267,256)
(8,375,718)
(2,137,332)
9,734,478

2565

20,833,200
(5,316,036)
(2,403,534)
13,113,630

2564

20,833,200
(3,591,174)
(2,137,332)
15,104,694

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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16.1.2 บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“ยูซิตี้”)

เงินลงทุนในยูซิตี้ตามวิธีส่วนได้เสีย/ราคาทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

2565

ราคาทุน
บวก (หัก): ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
		
กำ�ไรจากการแลกหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ รอตัดบัญชี
		
กำ�ไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยรอตัดบัญชี
		
ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม
		
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
			 - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
		 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
			 - ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
			 - ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
รายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
สุทธิ

2564

2565

2564

22,238,309
(1,814,947)
(1,170,821)
(2,780,333)

14,417,121
(1,814,947)
(1,170,821)
(2,895,004)

22,238,309
(1,263,000)
-

14,417,121
(1,263,000)
-

(74,380)
528,941
11,775
1,015,660
17,954,204

(120,283)
10,897
18,232
996,996
9,442,191

20,975,309

13,154,121

ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้จองซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิม่ ทุนของยูซติ ี้ ซึง่ ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จำ�นวน 11,000 ล้านหุน้
คิดเป็นมูลค่า 7,700 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ซื้อและขายหุ้นบุริมสิทธิของยูซิตี้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคารวมทั้งสิ้น 252 ล้านบาท และ

146 ล้านบาท ตามลำ�ดับ จากรายการดังกล่าวทำ�ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในยูซติ ีเ้ พิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 37.87 เป็นร้อยละ 45.94 ของจำ�นวนหุน้ ทีช่ �ำ ระแล้ว
ทัง้ หมดของยูซติ ี้ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกกำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในยูซติ ีจ้ �ำ นวน
15 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
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16.1.3 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“เคอรี่”)

ในระหว่ า งปี บริ ษั ท ฯ ได้ ซื้ อ และขายหุ้ น สามั ญ ของเคอรี่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จำ�นวน 87 ล้านหุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 3,344 ล้านบาท
และจำ�นวน 51 ล้านหุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 2,348 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทำ�ให้
กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในเคอรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.28 เป็นร้อยละ
22.33 ของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของเคอรี่ และกลุ่มบริษัทได้บันทึกขาดทุน
จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 269 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 259 ล้านบาท) ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2565
16.1.4 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน) (“มาสเตอร์ แอด”)

ก) การเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้จองซื้อและจ่ายชำ�ระค่าหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของมาสเตอร์ แอด ซึง่ ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จำ�นวน 1,141,253,677 หุ้น ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,376,103 บาท และมาสเตอร์ แอด
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2565 ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในมาสเตอร์ แอด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.16 เป็นร้อยละ 41.50
ข) การขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ข ายใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ
ของมาสเตอร์ แอด จำ�นวน 456,879,564 หน่วย ในราคาเฉลี่ยหน่วยละ
0.2957 บาท และรับรู้กำ�ไรจากการขายดังกล่าวเป็นจำ�นวน 135 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ล้านบาท)

16.1.5 บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน) (“JMART”)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 วีจีไอได้เข้าลงทุนใน JMART ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการของวี จี ไ อ เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2564 และสั ญ ญาจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยวีจไี อได้จองซือ้ และจ่ายชำ�ระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ JMART
ทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่วจี ไี อ ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) จำ�นวน 206,241,800 หุ้น มูลค่า
ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาจองซือ้ หุน้ ละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้
6,256,757,486.60 บาท ซึ่งจะส่งผลให้วีจีไอถือหุ้นใน JMART ในสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 14.92 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ JMART
และมีตัวแทนจากวีจีไออยู่ในคณะกรรมการบริษัทของ JMART ซึ่งทำ�ให้วีจีไอ
มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อ JMART วีจีไอได้จัดประเภทเงินลงทุนใน JMART
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมนับแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564
นอกจากนี้ วีจีไอได้มาซึ่งใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ของ JMART ครั้งที่ 6 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุน
ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจำ�กัด (Private Placement) (“ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ JMART-W6”) จำ�นวน
25,337,882 หน่ ว ย โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า การเสนอขาย โดยมี อั ต ราการใช้ สิ ท ธิ
1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของ JMART จำ�นวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 30.3370
บาทต่อหุ้น ซึ่งหากมีการใช้สิทธิครบจำ�นวนจะทำ�ให้วีจีไอ ถือหุ้นใน JMART
ในสั ด ส่ ว นเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 15.00 ของจำ � นวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
ของ JMART (ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ของ JMART ที่ JMART ได้มีการออกอยู่ ณ ปัจจุบันใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิครบทั้งจำ�นวน)
วีจีไออยู่ระหว่างดำ�เนินการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ให้แล้วเสร็จ โดยฝ่ายบริหารของวีจีไอ
ประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของ JMART ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 และวันที่ซื้อไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสำ�คัญ โดยมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินของ JMART ณ วันที่ซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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(หน่วย : พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทร่วม
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

11,040,196
994,095
15,973,540
3,580,160
609,011
9,385,159
(3,104,146)
(687,205)
(11,497,452)
(4,767,231)
(4,672,725)
16,853,402
14.92
2,514,528
3,742,229
6,256,757

16.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
บริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
2565

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์แอด จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด
บริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำ�กัด
บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำ�กัด

(29,256)
219,930
3,610
(216,104)
80,123
(62,045)
(22,521)
(4,997)
(26,453)
898

2564

234,621
(2,097,809)
(335,625)
765,004
(5,065)
(22,529)
3,826
1,000
1,818

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2565

559,509
22,595
(1,505)
(1)
-

2564

116,203
(12,001)
(5,863)
-
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)

บริษัทร่วม

2565

VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
VGI MACO (Singapore) Private Limited
บริษัท เนทีฟ อีทส์ จำ�กัด
บริษัท บ้านหลานยาย จำ�กัด
บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำ�กัด
รวม

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2564

(16,568)
(8,317)
(1,638)
913
1,603
(80,822)

2565

(141,800)
(8,636)
(614)
(1,605,809)

2564

3,036
583,634

63
98,402

16.3 เงินปันผลรับ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2565

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำ�กัด
บริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำ�กัด
รวม

302,575
302,575

2564

2565

226,872
1,338
193
228,403

2564

-

1,338
1,338

16.4 เงินคืนทุนจากบริษัทร่วม
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
รวม

2564

266,202
266,202

750,381
750,381

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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16.5 การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายละเอียดของบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท
2565

บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
รวม

115,799
115,799

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

115,799
115,799

2565

2564

5,316,035
1,263,000
427,613
7,006,648

3,591,174
1,263,000
257,292
5,111,466

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565

ยอดคงเหลือต้นปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ยอดคงเหลือปลายปี

5,111,466
1,895,182
7,006,648

2564

5,111,466
5,111,466

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในส่วนของกำ�ไรขาดทุน เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทร่วม
บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากมูลค่าจากการใช้ ประมาณการกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่าจะได้รับครอบคลุมระยะเวลา 5-8 ปี
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ข้อสมมติที่สำ�คัญในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่สำ�คัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
2565
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

อัตราการเติบโตระยะยาว (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (ร้อยละต่อปี)
รายได้ค่าโดยสาร (ล้านบาทต่อปี)

6.00
4,759 - 11,703

บริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

2.10 - 3.20
4.60 - 9.30
-

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)

3.00 - 5.00
9.02 - 14.99
-

2564
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

อัตราการเติบโตระยะยาว (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (ร้อยละต่อปี)
รายได้ค่าโดยสาร (ล้านบาทต่อปี)

5.75
4,115 - 12,528

บริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

0.50 - 3.40
5.80 - 10.28
-

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)

0.00 - 3.00
8.33 - 13.40
-

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราเงินเฟ้อ อัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษี และรายได้ค่าโดยสารที่สะท้อนถึง
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมดังกล่าว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติที่สำ�คัญซึ่งฝ่ายบริหารใช้ในการกำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของบริษัทร่วม ซึ่งจะส่งผลให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง
(เพิ่มขึ้น) แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

อัตราการเติบโตระยะยาว (ลดลงร้อยละ 1)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5)
รายได้ค่าโดยสาร (ลดลงร้อยละ 1)

(780)
(570)

บริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด
(มหาชน)

(734)
(468)
-

(143)
(92)
(หน่วย : ล้านบาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

อัตราการเติบโตระยะยาว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (ลดลงร้อยละ 0.5)
รายได้ค่าโดยสาร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)

800
560

บริษัท ยูซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด
(มหาชน)

1,533
665
-

201
109
-

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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16.6 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่ายุติธรรมตามราคาเสนอซื้อล่าสุดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม
2565

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

7,832
18,147
2,787
8,524
12,168

2565

10,320
3,165
1,626
18,350
-

2564

7,832
18,147
1,018
1,643
-

10,320
3,165
576
2,011
-

16.7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ

สรุปรายการฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สินทรัพย์ - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์แอด
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด
(มหาชน)

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

39,383
(35)
39,348
33.33

45,479
(158)
45,321
33.33

20,240
55,704
(13,261)
(21,468)
(445)
40,770
45.94

8,284
45,841
(4,143)
(26,286)
(115)
23,581
37.87

2,186
2,973
(1,566)
(464)
(161)
2,968
41.50

2,048
3,782
(2,862)
(1,313)
397
2,052
41.16

5,738
9,454
(4,405)
(2,068)
(15)
8,704
22.33

10,521
7,511
(3,563)
(3,352)
11,117
20.28

19,152
27,338
(9,570)
(7,978)
(11,146)
17,796
14.58

2564

บริษัท อู่ตะเภา
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น จำ�กัด
2565

-

3,083
1,559
(321)
(12)
4,309
35.00

2564

3,299
1,186
(1)
4,484
35.00
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(หน่วย : ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
ในสินทรัพย์ - สุทธิ

ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
การตีราคาสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ที่รับเป็นมูลค่ายุติธรรม
ค่าความนิยม
ตัดรายการระหว่างกันตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของบริษัทร่วม

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

2564

บริษัท มาสเตอร์แอด
จำ�กัด (มหาชน)

2565

2564

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)
2565

2564

บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด
(มหาชน)

2565

2564

บริษัท อู่ตะเภา
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น จำ�กัด

2565

2564

2565

2565

2564

13,115
7,662

15,106
5,645

18,730
-

8,930
-

1,232
-

844
-

1,944
-

2,255
-

2,595
-

-

1,508
-

1,569
-

(11,338)

(11,017)

15
1,073
(1,864)

(11)
2,377
(1,854)

180
1,852
(5)

195
1,857
(5)

168
6,502
-

359
5,791
-

3,742
-

-

-

-

9,439

9,734

17,954

9,442

3,259

2,891

8,614

8,405

6,337

-

1,508

1,569

หมายเหตุ : สินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท แสดงอยู่ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ปรับปรุงค่าตัดจำ�หน่ายการตีราคาสินทรัพย์
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับเป็นมูลค่ายุติธรรม
ปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย

บริษัท ยู ซิตี้ จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์แอด
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท อู่ตะเภา
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น จำ�กัด

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

945
875
875

2,113
2,037
2,037

7,412
240
1,204
1,444

4,234
(6,153)
231
(5,922)

2,174
34
54
88

2,104
(746)
(29)
(775)

19,212
(747)
(7)
(754)

18,291
1,335
(26)
1,309

5,109
542
542

-

20
(177)
(177)

19
(14)
(14)

(964)

(1,336)

238

687

(36)
-

(58)
-

(232)
-

(232)
-

-

-

-

-

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

17. ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ต้นทุนงานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
ต้นทุนงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล
ต้นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนโครงการ
รวม

2564

14,376,359
34,907,753
2,914,023
52,198,135

11,561,880
29,364,535
1,609,360
42,535,775

รายการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ต้นทุนการกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนโครงการ
ยอดคงเหลือปลายปี
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี)

42,535,775
8,356,658
1,305,702
52,198,135
4.53

2564

30,268,891
11,211,398
1,055,486
42,535,775
4.61

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าออกแบบและก่อสร้างงานโยธาบางส่วน (ส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้ “ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ”) และจัดหาระบบรถไฟฟ้า และเครื่องกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 1.2.3
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18. ต้นทุนโครงการ - โฆษณา
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน

1 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

2,371,456
2,371,456
2,371,456

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

1 เมษายน 2563
ค่าตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2565

501,220
78,608
579,828
55,818
635,646

31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

1,791,628
1,735,810

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจำ�หน่ายซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการบริการ

2564
2565

78,608
55,818

ต้นทุนโครงการ - โฆษณา เป็นต้นทุนสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าโฆษณาที่ถูกปันส่วนออกจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ซึ่งก่อให้เกิดทั้งรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าโฆษณา
ให้กับบริษัทย่อย) ที่ถูกตัดออกจากบัญชี เนื่องจากสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตถูกขายให้กับกองทุนฯ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

19. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
รอการขาย

อาคาร
ให้เช่า

ที่ดินและอาคาร
สำ�นักงานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,599,625
(778)
(49,512)
2,549,335

554,241
(285,668)
(37,269)
231,304

6,396,827
6,396,827

9,550,693
(286,446)
(86,781)
9,177,466

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

ที่ดิน
รอการขาย

อาคาร
ให้เช่า

รวม

115,036
(30,240)
84,796

387,961
(277,007)
(18,639)
92,315

502,997
(227,007)
(48,879)
177,111

89,699
(30,240)
59,459

388,170
(256,621)
(21,915)
109,634

477,869
(256,621)
(52,155)
169,093

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ราคาทุน
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
โอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนออก
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

6,228,881
2,969,657
(634)
(20,438)
9,177,466

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

5,219,540
613,214
5,194,140
(518,852)
(4,087,199)
(160,651)
(19,502)
(11,809)
6,228,881

2565

169,093
25,762
(634)
(17,110)
177,111

2564

931,870
16,659
(571,550)
(91,049)
(100,752)
(16,085)
169,093
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดินรอการขาย
อาคารให้เช่า
ที่ดินและอาคารสำ�นักงานระหว่างก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

4,886,160
255,046
6,420,000

683,640
245,494
5,898,895

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์
มีดังนี้
- ที่ดิน ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market
Approach)
- อาคารให้เช่า ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
(Market Approach) และวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
- ที่ดินและอาคารสำ�นักงานระหว่างก่อสร้าง ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคา
อิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตามตลาด (Market Approach) และต้นทุนทดแทน
สุทธิ (Depreciated Replacement Cost)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตระยะยาว

2565

231,400
95,000
-

2564

197,800
109,800
-

เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้เข้าทำ�สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ สามแปลงกับบริษทั
ที่บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้ง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 19
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการโอนทีด่ นิ สองแปลงให้แก่บริษทั ดังกล่าวพร้อมทัง้ ได้จดทะเบียน
ให้บริษทั ฯ เป็นผูท้ รงบุรมิ สิทธิในมูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ซีง่ บริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 2,717 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดรับ
ในวันโอนที่ดินจำ�นวน 815 ล้านบาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำ�ระเป็นสองงวดภายในเดือน
ธันวาคม 2566 ต่อมา บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการโอนที่ดินแปลงสุดท้ายในเดือนเมษายน
2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 602 ล้านบาท แบ่งเป็น
เงินสดรับในวันที่โอนที่ดินจำ�นวน 181 ล้านบาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำ�ระเงินสองงวด
ภายในเดือนธันวาคม 2566 และเพื่อเป็นหลักประกันในการชำ�ระหนี้ หุ้นของบริษัท
ดังกล่าวได้ถกู จำ�นำ�ไว้กบั บริษทั ฯ ลูกหนีส้ ว่ นทีเ่ หลือดังกล่าวทัง้ หมดจากการขายทีด่ นิ
ทั้ง 3 แปลง (สุทธิจากรายได้ทางการเงินรอการรับรู้) ได้แสดงไว้เป็น “ลูกหนี้จาการ
ขายที่ดิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัทฯ รับรู้กำ�ไรจากการขายที่ดินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

2564

ราคาขายที่ดิน
- เงินสด
- ลูกหนี้
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
หัก: ต้นทุนที่ดิน
ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน

180,658
421,535
602,193
602,193
(91,049)
(30,000)
481,144

815,109
1,901,921
2,717,030
(98,698)
2,618,332
(516,411)
(123,413)
1,978,508

815,109
1,901,921
2,717,030
(98,698)
2,618,337
(569,109)
(123,413)
1,925,810

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหนี้จากการขายที่ดิน สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
บวก: เพิ่มขึ้น
		 ดอกเบี้ยที่ถูกรับรู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
2565
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
2564
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

1,815,271
421,535
44,874
2,281,680
1,302,026
979,654
1,815,271
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20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
(ราคาที่ตีใหม่)

ราคาทุน

1 เมษายน 2563
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2564
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2565
ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 เมษายน 2563
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2564
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2565

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

55,498
55,498
55,498

1,304,537
35,306
(4,839)
122,826
1,457,830
38,809
(13,397)
120,099
3,717
1,607,058

675,260
393
675,653
730
7,648
684,031

2,609,563
28,580
(227)
373,934
6,270
3,018,120
30,643
(170,141)
54,422
8,605
2,941,649

686,800
59,926
(18,600)
11,930
740,056
23,474
(16,015)
22,214
2,275
772,004

160,229
594
(3,996)
71
156,898
477
(5)
480
1,716
159,566

66,034
426,579
(58,222)
(350,975)
83,416
262,030
(2,057)
(206,808)
136,582

5,557,921
551,378
(85,884)
157,786
6,270
6,187,471
356,163
(201,615)
(1,945)
16,313
6,356,388

-

453,378
57,467
(4,467)
506,378
91,450
(4,046)
177
3,049
597,008

322,720
9,645
332,365
9,813
342,178

1,495,781
276,660
(105)
(2,608)
4,646
1,774,374
249,148
(137,570)
(8)
5,033
1,890,977

567,623
9,526
(17,738)
(4,196)
555,215
59,389
(14,081)
(169)
1,131
601,485

131,700
9,498
(3,996)
36
137,238
9,720
(5)
1,222
148,175

-

2,971,202
362,796
(26,306)
(6,768)
4,646
3,305,570
419,520
(155,702)
10,435
3,579,823

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
(ราคาที่ตีใหม่)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

1 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

ค่าเผื่อการด้อยค่า

1 เมษายน 2563
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
31 มีนาคม 2564
ซื้อบริษัทย่อย
ลดลงในระหว่างปี
31 มีนาคม 2565

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

2,270,860
2,270,860
2,270,860

-

-

-

-

-

-

2,270,860
2,270,860
2,270,860

-

12,405
8,541
20,946
481
(8,543)
12,884

208,426
208,426
208,426

25,727
4,523
30,250
(19,950)
10,300

1,228
1,228
(1,228)
-

-

-

246,558
14,292
260,850
481
(29,721)
231,610

2,326,358
2,326,358

930,506
997,166

134,862
133,427

1,213,496
1,040,372

183,613
170,519

19,660
11,391

83,416
136,581

4,891,911
4,815,814
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
(ราคาที่ตีใหม่)

ราคาทุน

1 เมษายน 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2564
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2565
ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 เมษายน 2563
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2564
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
/ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2565

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

1 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

55,498
55,498
55,498

1,187,443
763
110,312
(4,592)
1,293,926
472
11,256
1,305,654

675,260
393
675,653
730
7,648
684,031

80,550
2,378
82,928
82,928

173,535
29,562
(4,647)
(1,349)
197,101
2,127
4,568
(2,806)
200,990

141,664
53
71
(3,335)
138,453
(5)
138,448

10,097
7,033
(2,122)
(3,568)
11,440
36,379
(23,472)
(69)
24,278

2,324,047
40,182
103,614
(12,844)
2,454,999
39,708
(2,880)
2,491,827

-

419,033
58,389

322,720
9,645

52,195
8,658

135,030
14,750

115,058
8,829

-

1,044,036
100,271

-

(4,254)
473,168
61,186

332,365
9,813

60,853
9,958

(1,349)
(4,196)
144,235
18,357

(3,335)
36
120,588
8,826

-

(8,938)
(4,160)
1,131,209
108,140

-

399
534,753

342,178

70,811

(2,728)
(399)
159,465

(5)
129,409

-

(2,733)
1,236,616

2,270,860
2,270,860
2,270,860

-

-

-

-

-

-

2,270,860
2,270,860
2,270,860

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
(ราคาที่ตีใหม่)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ต้นทุนพัฒนา
สนามกอล์ฟ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

1 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

-

12,405
12,405
12,405

208,426
208,426
208,426

-

-

-

-

220,831
220,831
220,831

31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

2,326,358
2,326,358

808,353
758,496

134,862
133,427

22,075
12,117

52,866
41,525

17,865
9,039

11,440
24,278

3,373,819
3,305,240

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2564 โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี ซึ่งถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2565

ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

375
45
420

2565

317
46
363

2564

95
13
108

84
16
100

บริษัทฯได้นำ�ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวน 2,935 ล้านบาท (2564: 2,980 ล้านบาท) ไปจดจำ�นองเพื่อวงเงินการค้ำ�ประกันจาก
สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 2,255 ล้านบาท (2564: 1,908 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำ�นวน 615 ล้านบาท (2564: 600 ล้านบาท))
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

ราคาทุน

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

1 เมษายน 2563
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
ซื้อบริษัทย่อย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2564 - ปรับปรุงใหม่
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
ซื้อบริษัทย่อย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2565

14,337
12,900
27,237
27,237

882,358
69,451
(281)
147,882
1,099,410
64,752
(2,620)
4,991
299,599
1,466,132

239,653
163,486
(1,734)
(153,839)
247,566
380,287
(211)
432
(297,662)
330,412

1,136,348
232,937
(2,015)
12,900
(5,957)
1,374,213
445,039
(2,831)
5,423
1,937
1,823,781

1 เมษายน 2563
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ซื้อบริษัทย่อย
31 มีนาคม 2565

14,337
14,337
1,572
15,909

544,406
72,326
(270)
616,462
138,311
(2,352)
1,281
753,702

-

558,743
72,326
(270)
630,799
139,883
(2,352)
1,281
769,611

31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

12,900
11,328

482,948
712,430

247,566
330,412

743,414
1,054,170

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

1 เมษายน 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2564
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2565

12,610
1,901
12,078
26,589
370
26,959

12,211
907
(1,122)
(11,900)
96
(96)
-

24,821
2,808
(1,122)
178
26,685
370
(96)
26,959

1 เมษายน 2563
ค่าตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2564
ค่าตัดจำ�หน่าย
31 มีนาคม 2565

11,785
1,213
12,998
2,336
15,334

-

11,785
1,213
12,998
2,336
15,334

31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565

13,591
11,625

96
-

13,687
11,625

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี ซึ่งถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2565

ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

66
74
140

2565

30
42
72

2564

2
2

1
1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 185 ล้านบาท (2564: 165 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำ�นวน 12 ล้านบาท (2564: 11 ล้านบาท))
22. ค่าความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ราคาทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.6)
ยอดคงเหลือปลายปี

กลุ่มบริษัทปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำ�ปี ดังนี้

2564
(ปรับปรุงใหม่)

289,123
289,123

236,287
52,836
289,123

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ส่วนงานโฆษณาในอาคาร
ส่วนงานนายหน้าประกันภัย (กลุ่มบริษัท แรบบิท แคร์)
รวม

2564
(ปรับปรุงใหม่)

78,656
210,467
289,123

78,656
210,467
289,123

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้
รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
สมมติฐานที่สำ�คัญในการคำ�นวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
ส่วนงานโฆษณาในอาคาร

อัตราการเติบโตในระยะยาว
อัตราคิดลดก่อนภาษี

3.00
13.59

ส่วนงานนายหน้าประกันภัย
(กลุ่มบริษัท แรบบิท แคร์)

3.00
10.00 - 11.34

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราเงินเฟ้อ และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสินทรัพย์นั้น ๆ
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
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23. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ(1)

ตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มธุรกิจบริการ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ่มธุรกิจทรัพยากร
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจการเงิน
กลุ่มธุรกิจบริการ
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ตราสารทุนที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในประเทศ
กลุ่มธุรกิจบริการ
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ที่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
ตราสารหนี้ที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในต่างประเทศ
รวม

(1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

1,523,082
1,523,082

1,523,082
1,523,082

1,523,082
1,523,082

1,523,082
1,523,082

-

45,753
45,753

-

-

637,035
6,615,801
1,564,081
18,725
51,950
554,100

871,411
7,230,171
1,963,673
744,698
102,215
146,300

637,035
692,344
1,563,882
51,950
554,100

871,411
1,960,996
1,963,460
715,050
102,215
146,300

931,547
39,300
42,793

1,741,525
376,805
-

69,627
42,793

69,455
5,552
-

220,947
190,000
10,866,279

238,992
190,000
13,605,790

220,947
190,000
4,022,678

238,992
190,000
6,263,431

5,822
945,231
504,547
3,665,538
5,121,138
17,510,499

6,036
1,162,001
502,486
3,497,398
5,167,921
20,342,546

5,822
945,231
3,457,159
4,408,212
9,953,972

6,036
1,162,001
3,341,507
4,509,544
12,296,057

ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้มีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนบางส่วนเนื่องจากเงินลงทุนนี้ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้โอนเข้าไปรับรู้ในกำ�ไรสะสมแล้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2565

ราคาขายเงินลงทุน
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรู้เข้ากำ�ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

12,571
942

2565

10,451
484

2564

11,504
963

9,460
89

กลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทดังกล่าวในระหว่างปีเป็นจำ�นวน 70 ล้านบาท (2564: 105 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ล้านบาท (2564: 46 ล้านบาท))
นอกจากนี้ ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำ�หนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งที่ยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เป็นจำ�นวน 196 ล้านบาท (2564: 269 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 133 ล้านบาท (2564: 161 ล้านบาท))
24. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม
ซื้อบริษัทย่อย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,500,000
40,400,000
9,925
14,955
(26,279,925)
17,644,955

3,500,000
23,000,000
(20,000,000)
6,500,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคือ ตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา ไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม
ภายใต้สัญญากู้เงิน กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนด
ในสัญญา เป็นต้น
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25. เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
บวก: ออกตั๋วแลกเงิน
หัก: จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
บวก: ตัดจำ�หน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

13,980,555
71,430,000
(66,420,000)
167,905
(182,876)
18,975,584

ตั๋วแลกเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราตลาด ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันและจะครบกำ�หนดชำ�ระภายในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2565
26. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

			
งบการเงินรวม
2565

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

420,389
1,247,642
290,750
70,033
394,391
16,402
2,265
602,028
41,345
956,494
455,772
4,497,511

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
(ปรับปรุงใหม่)

1,301,030
1,076,483
186,711
38,260
421,636
32,465
3,002
557,227
38,623
1,760,276
399,254
5,814,967

2565

18,017
5,484
15,209
21,958
5,313
1,313
404,713
18,964
87,423
172,226
750,620

2564

3,724
43,211
15,371
32,443
36,974
315,404
34,633
67,911
160,479
710,150

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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27. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

การชำ�ระคืน

งบการเงินรวม
2565

1

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่างที่กำ�หนดในสัญญา

2

Zenginkyo Tokyo Interbank Offered Rate (ZTIBOR) บวกด้วยส่วนต่างที่
กำ�หนดในสัญญา

3

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่างที่กำ�หนดในสัญญา

4

6M THBFIX บวกด้วยส่วนต่างที่กำ�หนดในสัญญา

5

อัตราคงที่ที่กำ�หนดในสัญญา

รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

ชำ�ระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ชำ�ระคืนเป็นรายปี โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภายใน
เดือนมีนาคม 2564  และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
ภายในเดือนมีนาคม 2565
ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายปี จำ�นวน 15 งวด               
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกเมื่อได้รับเงินสนับสนุน
งวดแรกจาก รฟม. และสามารถขยายระยะเวลา
ได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2566
ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายปี จำ�นวน 15 งวด               
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกภายในเดือนเมษายน 2566
ชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายครึ่งปีจำ�นวน 32 งวด
โดยเริ่มชำ�ระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2566
และงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2581

2564

-

600,000

-

558,988

28,757,000

22,549,000

16,396,000

16,396,000

9,898,000

6,000,000

55,051,000
(591,193)
54,459,807
(244,500)
54,215,307

46,103,988
(608,127)
45,495,861
(1,158,988)
44,336,873

293

294

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: เบิกเงินกู้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือปลายปี

45,495,861
10,106,000
16,934
41,012
(1,200,000)
54,459,807

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจำ�นวน 55,051 ล้านบาท (2564: 44,945 ล้านบาท) มีหลักประกันเป็นการจำ�นำ�ใบหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นอื่น และบริษัทย่อยได้จำ�นำ�บัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำ�นวน 49 ล้านบาท (2564: 107 ล้านบาท) รวมทั้งโอนสิทธิในการหัก
หรือถอนเงินฝากบนบัญชีดังกล่าวเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ การก่อหนี้สินเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำ�คัญ และการดำ�รงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวน 28,829 ล้านบาท และ 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2564: 44,135 ล้านบาท
และ 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

28. หุ้นกู้ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
ออกโดย

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
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 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 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

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บีทีเอสซี
บีทีเอสซี
บีทีเอสซี
บีทีเอสซี
บีทีเอสซี
บีทีเอสซี
บีทีเอสซี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

2565

2564

1,500,000
3,500,000
8,000,000
500,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
600,000
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
2,000,000
1,500,000
2,500,000
4,200,000
4,100,000
59,350,000
(47,487)
59,302,513
(3,299,453)
56,003,060

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

1,500,000
3,500,000
8,000,000
500,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
600,000
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
45,050,000
(36,307)
45,013,693
(3,299,453)
41,714,240

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

295

296

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

การเปลีย่ นแปลงบัญชีหนุ้ กูส้ �ำ หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ออกหุ้นกู้
ตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
หัก: ไถ่ถอน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

49,512,796
23,200,000
16,359
(13,400,000)
(26,642)
59,302,513

งบการเงินเฉพาะกิจการ

33,020,715
13,000,000
8,707
(1,000,000)
(15,729)
45,013,693

กลุ่มบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

หุ้นกู้

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ออกโดย

จำ�นวนหน่วย

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บีทเี อสซี
บีทเี อสซี
บีทเี อสซี
บีทเี อสซี
บีทเี อสซี

1,500,000
3,500,000
8,000,000
500,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
600,000
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
2,000,000
1,500,000
2,500,000
4,200,000
4,100,000

มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย
(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

วันออกตราสารหนี้

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,500,000,000
3,500,000,000
8,000,000,000
500,000,000
4,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
600,000,000
1,300,000,000
3,000,000,000
2,700,000,000
5,000,000,000
1,290,000,000
4,660,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
2,500,000,000
4,200,000,000
4,100,000,000

6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
7 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561
26 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
8 พฤศจิกายน 2564
8 พฤศจิกายน 2564
8 พฤศจิกายน 2564
8 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2559

อายุของ            
ตราสารหนี้

3 ปี
5 ปี
10 ปี
2 ปี
3 ปี
5 ปี
7 ปี
10 ปี
3 ปี
5 ปี
7 ปี
10 ปี
5 ปี
10 ปี
5 ปี
10 ปี
12 ปี
3 ปี
5 ปี
7 ปี
10 ปี
7 ปี

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

6 กรกฎาคม 2567
6 กรกฎาคม 2569
6 กรกฎาคม 2574
6 พฤศจิกายน 2565
6 พฤศจิกายน 2566
6 พฤศจิกายน 2568
6 พฤศจิกายน 2570
6 พฤศจิกายน 2573
24 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2567
24 พฤษภาคม 2569
24 พฤษภาคม 2572
7 กันยายน 2566
7 กันยายน 2571
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2570
26 ธันวาคม 2572
8 พฤศจิกายน 2567
8 พฤศจิกายน 2569
8 พฤศจิกายน 2571
8 พฤศจิกายน 2574
10 พฤศจิกายน 2566

1.79
2.53
3.77
2.10
2.44
2.86
3.11
3.41
2.63
3.15
3.57
3.86
3.25
4.03
2.64
3.65
3.78
2.00
2.70
3.12
3.66
3.30

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา  เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
ตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
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29. สัญญาเช่า
29.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำ�สัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท สัญญาเช่ามีอายุอยู่ระหว่าง 1 - 30 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ลดลงจากรายการยกเลิกสัญญา
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เพิ่มขึ้น
ซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ลดลงจากสัญญาเช่าเงินทุน
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

342,587
(50,184)
(30,216)
(168,709)
93,478
(4,740)
88,738

อาคาร

164,535
49,496
(69,690)
144,341
145,179
4,389
(8,154)
(92,541)
193,214

พื้นที่
เชิงพาณิชย์

444,145
102,314
(73,080)
473,379
(1,712)
(178,381)
(58,823)
234,463

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำ�นักงาน

516
472
(378)
610
(366)
244

ยานพาหนะ

89,006
51,994
(8,076)
(1,020)
(41,054)
90,850
68,206
(11,047)
(502)
(45,513)
101,994

รวม

1,040,789
204,276
(58,260)
(1,020)
(214,418)
(168,709)
802,658
213,385
4,389
(8,154)
(12,759)
(178,883)
(201,983)
618,653

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำ�นักงาน

อาคาร

202,375
(26,424)
(168,709)
7,242
(667)
6,575

64,406
2,606
(18,060)
48,952
29,413
(25,088)
53,277

ยานพาหนะ

516
472
(378)
610
(366)
244

รวม

22,370
28,705
(1,019)
(13,105)
36,951
46,521
(10,910)
(18,777)
53,785

289,667
31,783
(1,019)
(57,967)
(168,709)
93,755
75,934
(10,910)
(44,898)
113,881

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

1,308,547
(216,261)
1,092,286
(214,443)
877,843

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

1,277,273
(185,667)
1,091,606
(199,494)
892,112

2565

339,850
(38,028)
301,822
(65,788)
236,034

2564

346,932
(44,692)
302,240
(54,305)
247,935
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ซื้อบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยที่รับรู้
จ่ายค่าเช่า
ลดลง
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

1,091,606
249,344
3,465
35,664
(261,370)
(18,269)
(8,154)
1,092,286

2565

1,101,806
175,894
9,836
33,126
(225,433)
(3,623)
1,091,606

2564

302,240
75,934
10,292
(75,681)
(10,963)
301,822

322,565
31,782
8,833
(59,919)
(1,021)
302,240

การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 51.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2565

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ�
ค่าเช่าผันแปร

201,983
35,664
439,614
17,607

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

214,418
33,126
11,317
10,926

2565

44,898
10,292
140,290
-

2564

57,967
8,833
4,882
-

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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ง) กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำ�นวน  430 ล้านบาท (2564: 568 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของ
สัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ� และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งยังไม่เริ่ม
มีผลได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 49.4
29.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทเข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานสำ�หรับอาคาร และพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 15 ปี
กลุ่มบริษัทมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

117,085
163,100
114,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

130,702
237,264
143,925

2565

10,374
30,404
20,315

2564

10,162
40,497
16,236

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำ�นวนเงิน 292 ล้านบาท (2564: 412 ล้านบาท)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ล้านบาท (2564: 16 ล้านบาท))
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30. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564
แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โอนกลับ
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

1,696,245
142,253
33,585
5,644

1,583,668
130,493
30,794
-

136,739
12,912
2,554
-

126,096
11,978
2,233
-

(115,628)
52,879
(45,585)
1,556
636
1,771,585

(51,298)
323
3,160
(895)
1,696,245

(8,813)
3,380
5,474
152,246

(6,728)
3,160
136,739

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทย่อยสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานจากกองทุนฯ เนื่องจากกองทุนฯ จะรับผิดชอบผลประโยชน์
ของพนักงานที่เกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ดังนั้น บริษัทย่อยจึงได้บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์
เพื่อรอการชดเชยกับสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ได้ถูกบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะปรับปรุงรายการดังกล่าวตามประมาณการสำ�รองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป ยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวจำ�นวน 153 ล้านบาท (2564: 163 ล้านบาท) แสดงไว้อยู่ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2565

ต้นทุนการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

94
87
181

2565

87
74
161

2564

15
15

14
14

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ 136 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ล้านบาท) (2564: 35 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี))
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 11 ปี
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2565

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงาน

2.6
6.0 - 7.0
2.0 - 10.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2.0
3.0 - 7.0
2.0 - 10.0

2565

2.6
6.0 - 7.0
2.0 - 10.0

2564

2.0
6.0 - 7.0
2.0 - 10.0
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลงร้อยละ 1

(158)
177

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

185
(154)

ลดลงร้อยละ 1

(13)
14

15
(13)
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

(182)
205

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

216
(178)

ลดลงร้อยละ 1

(12)
14

15
(12)
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31. ประมาณการหนี้สิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย                             
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

การบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ของโครงการ
รถไฟฟ้าภายใต้สัมปทานบริการ

ค่าก่อสร้างอาคาร
ที่จอดรถและทางเชื่อม

รวม

1,036,566
34,774
(9,060)
(316,232)
746,048
18,481
(35)
(106,599)
657,895

333,573
(21,316)
(35,923)
276,334
49,043
(6,612)
(34,177)
284,588

271,443
2,344
(15,737)
258,050
9,178
267,228

1,370,139
271,443
37,118
(30,376)
(367,892)
1,280,432
76,702
(6,647)
(140,776)
1,209,711

25,840
632,055
657,895

284,588
284,588

267,228
267,228

25,840
1,183,871
1,209,711

998
745,050
746,048

276,334
276,334

258,050
258,050

998
1,279,434
1,280,432

305

306

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ภาษีธุรกิจเฉพาะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”)
บริษัทย่อย (บีทีเอสซี) รับรู้ประมาณการหนี้สินสำ�หรับภาษีธุรกิจเฉพาะในอนาคต
ของกองทุนฯ ตามอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
เนื่องจากตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บริษัทย่อยจะเป็นผู้รับ
ผิดชอบภาษีดังกล่าวแทนกองทุนฯ บริษัทย่อยใช้สมมติฐานในการคำ�นวณประมาณ
การหนี้สินสำ�หรับภาษีธุรกิจเฉพาะโดยอิงจากประมาณการรายได้ในอนาคตของ
ผู้ประเมินราคาอิสระกับการตัดจำ�หน่ายมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิในการรับค่าโดยสาร
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักของกองทุนฯและคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน ในระหว่างปี บริษัทย่อยบันทึกโอนกลับประมาณการหนี้สินดังกล่าวเป็น
จำ�นวนเงิน 107 ล้านบาท โดยแสดงอยู่ในรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีปัจจุบัน

การบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทาน
บริการ
บริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันตามสัญญา
ในการบำ�รุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าภายใต้สัมปทาน
บริการ ในระหว่างปี บริษัทย่อยได้บันทึกโอนกลับประมาณการหนี้สินดังกล่าวเป็น
จำ�นวนเงิน 34 ล้านบาท โดยแสดงอยู่ในรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับ
ปีปัจจุบัน
ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถและทางเชื่อม
บริษัทย่อย (หมอชิตแลนด์) ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันตาม
ข้อตกลงในการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและทางเชื่อมกับธนาคารแห่งหนึ่ง

32. หนี้สินทางการเงินอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์อื่น
หนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
รวม

23,587
20,677
44,264

70,726
70,726

23,338
23,338

49,461
49,461

18,192
18,192
62,456

62,724
11,547
62,608
136,879
207,605

23,338

49,461
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
หนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม

38,509
38,509

25,916
25,916

-

-

67,893
1,969,359
2,037,252
2,075,761

43,567
3,662,293
3,705,860
3,731,776

-

-

33. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ลดทุน
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ลดทุน(1)
เพิ่มทุน(2)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จำ�นวนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

(หุ้น)

(บาท)

15,654,597,298
(1,143,695,262)
1,122,360,661
15,633,262,697
(2,441,769,661)
5,276,855,895
18,468,348,931

62,618,389,192
(4,574,781,048)
4,489,442,644
62,533,050,788
(9,767,078,644)
21,107,423,580
73,873,395,724

วันที่จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์

23 กรกฎาคม 2563
24 กรกฏาคม 2563
23 กรกฎาคม 2564
24 กรกฏาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่าย ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด
(Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
(2)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ใบสำ�คัญแสดง
สิทธิ BTS-W7 และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำ�นวน 4,610 ล้านหุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WF จำ�นวน 18 ล้านหุ้น (3) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) จำ�นวน 650 ล้านหุ้น
(1)
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หุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W5
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WC
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WD
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W6
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W7
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W8
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จำ�นวนหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

13,154,296,081
221,784
2,975,171
3,638,110
13,161,131,146
2,050,890
1,067,507
76,113
152,227
13,164,477,883

52,617,184,324
887,136
11,900,684
14,552,440
52,644,524,584
8,203,560
4,270,028
304,452
608,908
52,657,911,532

10,324,412,868
2,198,623
22,403,038
21,816,654
10,370,831,183
12,298,572
6,298,291
601,293
1,659,274
10,391,688,613

34. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การเคลื่อนไหวของใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญมีรายละเอียดดังนี้
BTS-W5
จำ�นวน (หน่วย)

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
หมดอายุ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
หมดอายุ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1,319,516,471
(220,384)
(1,319,296,087)
-

BTS-W6
จำ�นวน (หน่วย)

658,125,937
(1,067,507)
657,058,430

BTS-W7
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-W8
จำ�นวน (หน่วย)

1,316,263,287
(76,113)
1,316,187,174

2,632,536,229
(152,227)
2,632,384,002

BTS-WC
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-WD
จำ�นวน (หน่วย)

BTS-WE
จำ�นวน (หน่วย)

7,219,976
(2,975,171)
4,244,805
(4,244,805)
-

15,712,940
(3,351,050)
12,361,890
(2,050,890)
10,311,000

18,000,000
18,000,000
18,000,000
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ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ

BTS-W6
BTS-W7
BTS-W8
BTS-WD(1)
BTS-WE(1)
(1)

วันที่ออกใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ

อายุใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ

6 กันยายน 2564
8 พฤศจิกายน 2564
22 พฤศจิกายน 2564
26 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2563

1 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

วันที่ใช้สิทธิ

วันทำ�การสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของทุกไตรมาสหลังจากครบ 2 ถึง 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของทุกไตรมาสหลังจากครบ 2 ถึง 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ
ต่อหุ้นสามัญ)

9.90
11.90
14.90
8.53
12.81

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของ BTS-WD และ BTS-WE เท่ากับ 1.47 และ 2.41 บาทต่อหน่วย ตามลำ�ดับ ซึ่งคำ�นวณโดยใช้แบบจำ�ลองการกำ�หนดราคาสิทธิ
ใช้ตามแบบจำ�ลองของ Black-Scholes-Merton

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WF
ออกให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2021 (BTS-WF) ในจำ�นวนไม่เกิน 18 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริการมีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
35. ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บัญชีส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ประกอบด้วย
ก) ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ณ วันซื้อกิจการ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ข) ส่ ว นต่างระหว่างสิ่ง ตอบแทนสุทธิที่จ่ า ยจากการซื้ อ เงิ นลงทุ นกั บ ต้ นทุ นของ
เงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

36. ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บัญชีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ประกอบด้วย
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ก) ส่ ว นต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ จ่ า ยหรื อ ได้ รั บ จากการเปลี่ ย นแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยกับส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ตามสัดส่วนของหุ้น                         
ที่ถือโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�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
ซึ่งถูกพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียอำ�นาจในการควบคุม
37. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึ่งไม่
สามารถนำ�มาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

38. สำ�รองตามกฎหมายและกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
38.1 สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา  116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.
2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี) จนกว่า
ทุ น สำ � รองนี้ จ ะมี จำ � นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นสำ � รองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
38.2 กำ�ไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) ที่แสดงอยู่
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรรที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการรายการตั้งพักกำ�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

9,707
(6,749)
(2,986)
3,659
(7,231)
(13,307)
(6,489)
(5,911)
1,127
7,007
(2,780)
(10,646)

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

39. รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
39.1 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

197,406

2565

239,656

2564

8,436

10,596

39.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำ�หรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุม่ บริษทั คาดว่าจะมีรายได้ทร่ี บั รูใ้ นอนาคตสำ�หรับภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เสร็จสิน้ (หรือยังไม่เสร็จสิน้ บางส่วน) ของสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า ดังนี้
ก) บริษัทย่อยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11
ข) บริษทั ย่อยคาดว่าจะมีรายได้ทร่ี บั รูใ้ นอนาคตสำ�หรับภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เสร็จสิน้ (หรือยังไม่เสร็จสิน้ บางส่วน) ของสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า  จำ�นวน 920 ล้านบาท (2564: 1,248 ล้านบาท)
ซึ่งบริษัทย่อยคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 8 ปี
40. รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบีย้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
รวม

3,555,216
32,353
30,449
35,681
3,653,699

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

3,048,837
49,379
33,350
3,131,566

2565

418,109
4,890
422,999

2564

486,425
4,627
491,052
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41. กำ�ไรจากตราสารทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

กำ�ไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
กำ�ไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

498,943
(228,779)
270,164

935,328
8,491
(182,688)
761,131

2565

444,228
(122,797)
321,429

2564

805,744
69,249
874,993

42. ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายของประมาณการหนี้สิน
ดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ
รวม

2,663,667
35,664
27,660
469,270
23,247
3,219,508

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2,145,592
33,126
34,488
291,726
4,382
2,509,314

2565

1,626,487
10,292
1,636,779

2564

1,389,709
8,833
1,398,542

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

43. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย
ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารโครงการและค่าบริการทางวิชาชีพ
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน
ค่างานการให้บริการรับเหมา
ค่าการตลาดและส่งเสริมการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจาการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

2564

2,571,538
871,241
516,479
530,636
392,232
332,706
13,847,783
349,868
-

2,215,166
811,257
502,503
488,975
372,064
42,666
24,359,567
231,687
194,811
-

2565

2564

439,307
172,484
284,808
25,842
24,981
62,087
1,925,180
175,621

344,859
175,536
334,002
25,923
21,049
18,804
5,272,976
-

44. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี(1)

1,186,822

1,564,264

-

118,615

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

27,380
1,214,202

362,776
1,927,040

(168,250)
(168,250)

223,100
341,715

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
(1)

ในทางภาษี การขายสิทธิในการรับรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตให้กับกองทุนฯของบริษัทย่อย (บีทีเอสซี) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 ก) ถือเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ดังนั้น บีทีเอสซียังคงคำ�นวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
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จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในต้นทุนป้องกันความเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

(2,615)
26,680
10,432
9,771
(1,667)
5,710
48,311

24,907
1,464,515
11,793
(17)
(3,771)
1,497,427

2565

(19,172)
(8)
(19,180)

2564

650,254
650,254

รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

5,095,153
1,019,031

7,286,447
1,457,289

6,403,832
1,280,766

1,068,821
213,764

267,950
6,953
(146,149)
26,288
40,129
1,214,202

122,387
8,077
(70,866)
332,885
109,692
(33,024)
1,927,040

552,749
5,191
(2,008,951)
1,995
(168,250)

1,054,613
6,446
(1,046,421)
114,357
(1,064)
341,715

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริษัทคือร้อยละ 20 (2564: ร้อยละ 20)

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2565

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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

2565

2564

39,228
108,622
30,640
4,021
355,200
2,234
32,835
18,639
591,419

37,319
109,173
4,245
6,431
331,808
16,257
10,266
48,097
563,596

1,469
2,625
4,021
28,739
2,234
9,472
48,560

1,469
2,827
6,431
25,637
1,595
18,495
56,454

421,165
454,172
50,899
1,557,588
1,038,253
90,162
3,612,239
(3,020,820)

538,493
454,172
53,396
1,535,830
862,752
74,409
3,519,052
(2,955,456)

151,135
454,172
64,039
(669,346)
(620,786)

345,111
454,172
65,387
864,670
(808,216)

161,030
(3,181,850)
(3,020,820)

119,732
(3,075,188)
(2,955,456)

(620,786)
(620,786)

(808,216)
(808,216)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 11,467 ล้านบาท (2564: 10,841 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัท
ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวนเงิน 2,341 ล้านบาท (2564: 1,138 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำ�นวน
538 ล้านบาท (2564: 940 ล้านบาท)
45. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปีกับจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ
ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 
กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดการคำ�นวณดังนี้
งบการเงินรวม
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WD)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

กำ�ไรต่อหุ้น

2565

2564

2565

2564

2565

2564

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

3,825,584

4,576,273

13,163,783

13,159,445

-

-

436

38
1,240

3,825,584

4,576,273

13,164,219

13,160,723

0.291

0.348

0.291

0.348

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WC)
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (BTS-WD)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

กำ�ไรต่อหุ้น

2565

2564

2565

2564

2565

2564

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

6,572,082

727,106

13,163,783

13,159,445

-

-

436

38
1,240

6,572,082

727,106

13,164,219

13,160,723

0.499

0.055

0.499

0.055

46. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทัง้ นีผ้ มู้ ี
อำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษทั ฯคือ ประธานกรรมการบริหาร โดยใน
ระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหน่วยธุรกิจตามประเภทของลักษณะธุรกิจและ
บริการทีใ่ ห้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงานให้ดยี ง่ิ ขึน้ กลุม่ บริษทั ได้ปรับย้อนหลังข้อมูล
ตามส่วนงานของงวดก่อนทีน่ �ำ มาเปรียบเทียบแล้ว
กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
1) ส่วนงานธุรกิจ MOVE เป็นการให้บริการด้านการเดินทางด้วยรูปแบบการ
คมนาคมขนส่งมวลชนทางราง และอื่นๆ ซึ่งรายได้และต้นทุนในส่วนนี้ประกอบ
ไปด้วย การให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การให้ บ ริ ก ารรั บ เหมาติ ด ตั้ ง และก่ อ สร้ า งงานระบบรถไฟฟ้ า  รวมทั้ ง จั ด หา
รถไฟฟ้าและบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และให้บริการโครงการรถโดยสารประจำ�ทาง
ด่วนพิเศษ

2) ส่วนงานธุรกิจ MIX เป็นการให้บริการทางการตลาดในรูปแบบที่ผสมผสาน
ทั้ ง สื่ อ ออฟไลน์ และสื่ อ ออนไลน์ ค รบวงจรแบบ Offline-to-Online (O2O
Solutions) โดยเน้นการใช้ประโยชน์สงู สุดจากฐานข้อมูลในกลุม่ บริษทั ซึง่ รายได้
และต้นทุนในส่วนนี้ประกอบไปด้วย การให้บริการสื่อโฆษณา  การให้บริการ
ด้านดิจิทัล การขายและให้บริการเกี่ยวกับบัตรแรบบิท การให้บริการวางระบบ
และเชื่อมโยงระบบ การเป็นนายหน้าประกัน และการจัดจำ�หน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์
3) ส่วนงานธุรกิจ MATCH เป็นส่วนงานอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสและความร่วมมือ
ทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการทำ�งานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ รายได้และต้นทุนใน
ส่วนนี้มาจากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ
บริการอื่นๆ และการให้บริการสนามกอล์ฟ
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้และกำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานธุรกิจ Move

ส่วนงานธุรกิจ Mix

ส่วนงานธุรกิจ Match

2565

2565

2565

2564

2564

2564

รายการตัดบัญชี
2565

2564

งบการเงินรวม
2565

2564

รายได้:

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้ทั้งสิ้น

21,096
167
21,263

31,594
217
31,811

4,297
178
4,475

2,609
279
2,888

663
20
683

925
5
930

(365)
(365)

(501)
(501)

26,056
26,056

35,128
35,128

20
21,243
21,263
4,894

42
31,769
31,811
5,359

2,272
2,203
4,475
1,026

674
2,214
2,888
1,174

123
560
683
(131)

142
788
930
(80)

(25)
(340)
(365)
-

(10)
(491)
(501)
-

2,390
23,666
26,056
5,788

848
34,280
35,128
6,454

3,654
288
183
270
481
263
(449)
(2,172)
141
(51)
(81)
(3,220)
(1,214)
3,881

3,132
388
689
761
1,979
173
(344)
(2,124)
352
(59)
(1,606)
(2,509)
(1,927)
5,359

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้:

รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้ทั้งสิ้น

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กำ�ไรจากตราสารทางการเงิน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับประมาณหนี้สิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และ
สินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากหน่วยงานของรัฐ
(รวมดอกเบี้ยรับ) เป็นจำ�นวนรวม 24,258 ล้านบาท (2564: 34,081 ล้านบาท)
ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจ Move
47. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงาน
จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราที่ระบุไว้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 72 ล้านบาท
(2564: 81 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ล้านบาท (2564: 8 ล้านบาท))
(เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจำ�นวน 18 ล้านบาท (2564: 19 ล้านบาท)
สามารถเรียกเก็บได้จากกองทุนฯ)

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

48. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลระหว่างกาล
สำ�หรับปี

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
8 เมษายน 2563
เงินปันผลประจำ�ปี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2563
เงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประชุมคณะกรรมการ
สำ�หรับปี
บริษัทฯ เมื่อวันที่
18 มกราคม 2564
รวมเงินปันผลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2564
เงินปันผลระหว่างกาล
ประชุมคณะกรรมการ
สำ�หรับปี
บริษัทฯ เมื่อวันที่
25 มกราคม 2565
รวมเงินปันผลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

1,973

0.15

1,974

0.15

1,974
5,921

0.15

2,106

0.16

1,975
4,081

0.15

เงินปันผลประจำ�ปี

49. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้
49.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ก) กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาทีป่ รึกษา ออกแบบและก่อสร้างโครงการ
เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 6,541 ล้านบาท (2564: 7,057 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 12 ล้านบาท (2564: 13 ล้านบาท))
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ข) บริษัทย่อยหลายแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวน 183 ล้านบาท และ 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2564: 172 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งร้านอาหาร
ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบบัตรโดยสารและระบบ
จัดการสารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์ การลงทุนในสื่อโฆษณา และการซื้อ
สินค้า
49.2 ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

ก) บริ ษั ท ฯ ได้ ทำ � สั ญ ญาจ้ า งบริ ก ารกั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสนามกอล์ฟ ระบบงานต่าง ๆ
ในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ
บริษัทย่อยในโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรีสะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์) เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 80 ล้านบาท
(2564: 129 ล้านบาท)
ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญายืมตัวพนักงาน (Secondment Agreement)
กั บ บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง ภายใต้ สั ญ ญาดั ง กล่ า วบริ ษั ท คู่ สั ญ ญาจะส่ ง พนั ก งาน
มาทำ�งานที่บริษัทย่อยเพื่อทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยสัญญานี้
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทย่อย
ต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ง) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคตเป็น
จำ�นวนรวม 1,555 ล้านบาทและ 2 ล้านเหรียญฮ่องกง (2564: 1,595 ล้านบาท
และ 2 ล้านเหรียญฮ่องกง) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 41 ล้านบาท (2564: 64
ล้านบาท))
ภาระผูกพันบางส่วนที่กล่าวไว้ในข้อ ง) จะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทตามหลักเกณฑ์และ
ข้อสมมติฐานที่ถูกกำ�หนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหาร
ของบริษัทย่อยเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

49.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการดำ�เนินงานธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
49.3.1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

ก) การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 97 ล้านบาท
(2564: 124 ล้านบาท)
ข) การซื้ออะไหล่สำ�หรับรถไฟฟ้า เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 0.5 ล้านยูโร (2564:
3 ล้านยูโร)
ค) การซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตอีกทั้งสิ้นจำ�นวน 70 ตู้ รถไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกนำ�มา
ให้บริการในปี 2573 ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ง) สัญญาซ่อมบำ�รุงโครงการระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้
สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซี มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงรักษาและ
ค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำ�รุงของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จะคำ�นวณโดยนำ�มูลค่าของสัญญาในปีที่ 1
ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
จ) สัญญาซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าจำ�นวนทั้งสิ้น 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จาก 46 ขบวน
ขบวนละ 4 ตู้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการบำ�รุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำ�รุงของโครงการ
ตลอดระยะเวลา 16 ปี (นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2578) และมีค่าซ่อมบำ�รุงรายปี
จำ�นวน 73 ล้านบาทและ 1 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งจะคำ�นวณโดยนำ�มูลค่าของสัญญา
ในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
ฉ) สัญญาการซ่อมบำ�รุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วง
แบริ่ง - สมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 16 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี
2578) และสถานีเซนต์หลุยส์ (S4) จำ�นวนเงินประมาณ 1,840 ล้านบาท และ
3 ล้านยูโร บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคต
เป็นจำ�นวน 1,437 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร (2564: 1,548 ล้านบาท และ
3 ล้านยูโร) และ โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่
- คูคต เป็นระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568) จำ�นวน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

เงินประมาณ 464 ล้านบาท บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้อง
จ่ายชำ�ระในอนาคตเป็นจำ�นวนเงิน 192 ล้านบาท (2564: 269 ล้านบาท)
ช) สั ญญาการซ่อมบำ�รุง พื้น ที่ส ถานีร ถไฟฟ้ า โครงการระบบขนส่ ง มวลชนขนาด
รองสายสีทอง เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มให้บริการซ่อมบำ�รุง
เต็มรูปแบบ) จำ�นวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท บีทเี อสซีมภี าระผูกพันตามสัญญา
บริการที่จะต้องจ่ายชำ�ระในอนาคตเป็นจำ�นวนเงิน 29 ล้านบาท (2564: 36
ล้านบาท)
ซ) สัญญาบริการกับผู้รับเหมาหลายแห่ง ในการดำ�เนินการจัดหาและติดตั้งระบบ
การเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต และ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนขนาดรองสายสีทอง บีทีเอสซีมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็น
จำ�นวนเงิน 49 ล้านบาท (2564: 308 ล้านบาท)
ฌ) สัญญาให้สทิ ธิเดินรถโครงการรถโดยสารประจำ�ทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึง่ บีทเี อสซี
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด โดยมีเงื่อนไขตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญา
ภาระผูกพันที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ถึง จ) จะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) ตาม
หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานทีถ่ กู กำ�หนดร่วมกันระหว่างบริษทั ย่อยและกองทุนฯ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
49.3.2 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
จำ�กัด

การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล และ
อุปกรณ์ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงงานบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 14 ล้านยูโร
และ 4,705 ล้านบาท (2564: 56 ล้านยูโรและ 14,337 ล้านบาท) (ภายใต้สัญญา
ดังกล่าวบริษัทย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจำ�นวนเงิน 1 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า
58 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท (2564: 5 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 202 ล้านบาท
และ 1,358 ล้านบาท))

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

49.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

2565

2564

156,373
289,414
445,787

-

49.5 การค้ำ�ประกัน

ก) กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ำ�ประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาการใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 177 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2564: 174 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: ไม่มี)) และเพื่อค้ำ�ประกันภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจำ�นวนเงินประมาณ 111 ล้านบาท
(2564: 111 ล้านบาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จะ
รับผิดชอบหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเพื่อค้ำ�
ประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (2564: 38 ล้านบาท)
ข) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในจำ�นวนเงิน 1,575 ล้านบาท (2564: 1,575 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ
ได้ นำ � วงเงิ น ดั ง กล่ า วขอออกหนั ง สื อ ค้ำ � ประกั น ตามสั ด ส่ ว นการลงทุ น ให้ กั บ
บริษัทร่วม (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำ�กัด) จำ�นวนเงิน
1,575 ล้าน (2564: 1,575 ล้านบาท) บาท เพื่อใช้ค้ำ�ประกันการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การค้ำ�ประกันต่อสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การรับประกันตาม
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สัดส่วนการลงทุนเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 10,306 ล้านบาท (2564: 10,306
ล้านบาท) สำ�หรับความเสียหายส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหนังสือค้ำ�ประกันข้างต้น
ค) บริ ษั ท ย่อยสองแห่ง มีห นัง สือค้ำ�ประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ชย์ แ ห่ ง หนึ่ ง
ในนามบริษัทย่อยเป็นจำ�นวนเงิน 5,250 ล้านบาท (2564: 5,250 ล้านบาท)
เพื่อค้ำ�ประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสายสีเหลือง ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือค้ำ�ประกันจำ�นวน 5,000 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ให้การค้ำ�ประกันตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ และหนังสือ
ค้ำ�ประกันจำ�นวน 250 ล้านบาท บริษัทฯได้ให้การค้ำ�ประกันทั้งจำ�นวน
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยดังกล่าวโดยบริษัทฯ
ตกลงที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ในรู ป ของเงิ น กู้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ การค้ำ �
ประกันใดๆ ตามสัดส่วนการลงทุน
ง) บริษัทร่วมทุนสองแห่งมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์สองแห่ง
ในนามบริษัทร่วมทุนเป็นจำ�นวนเงินรวม 3,100 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนกับกรมทางหลวง สำ�หรับการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในการดำ�เนินงานและบำ�รุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำ�นวน 1,700 ล้านบาท และโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีจำ�นวน
1,400 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้ให้การค้ำ�ประกันต่อธนาคารพาณิชย์ทัง้ สองแห่ง
โดยมีหนังสือค้ำ�ประกันตามสัดส่วนการลงทุนในโครงการฯ
จ) กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์มีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกิจการ
ร่วมค้าเป็นจำ�นวนเงิน 2,000 ล้านบาท (2564: 3,333 ล้านบาท) เพื่อค้ำ�ประกัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในการยื่นซองข้อเสนอสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่ ว งบางขุ น นนท์ - มี น บุ รี ( สุ วิ น ทวงศ์ ) ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ และบี ที เ อสซี ไ ด้ ใ ห้ ก าร
ค้�ำ ประกันตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจำ�นวนเงิน 760 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ (2564: 760 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
ฉ) บริ ษั ท ฯ ค้ำ � ประกั น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องบี ที เ อสซี ที่ มี ต่ อ กองทุ น รวมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน

49.6 ภาระผูกพันอื่น

ก) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และยูซิตี้ บริษัทฯ ตกลงให้สิทธิแก่ยูซิตี้ใน
3 ลักษณะโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ได้แก่ (1) สิทธิในการ
ซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนบุคคลภายนอก
(Right of First Refusal) ในราคาที่ไม่ด้อยกว่าราคากับบุคคลภายนอก
(2) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิในการซื้อหุ้น
ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call Option
ในราคายุติธรรม และ (3) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้
สั ญ ญาจ้ า งบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ตั ว แทนขาย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะทางการค้าปกติทั่วไป
ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการชำ�ระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำ�นวน
61 ล้านบาท (2564: 3,871 ล้านบาท)
49.7 คดีฟ้องร้อง

ก) เจ้ า หนี้ ต ามแผนฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย (บี ที เ อสซี ) ได้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาล
ล้มละลายกลางเกีย่ วกับการขอรับชำ�ระหนีเ้ ป็นจำ�นวนเงินประมาณ 307 ล้านบาท
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำ�สั่งให้บีทีเอสซีชำ�ระหนี้ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 21 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง
ได้อ่านคำ�สั่งศาลฎีกาสำ�หรับมูลหนี้ดังกล่าว ซึ่งคดีความถือว่าสิ้นสุด บีทีเอสซี
ต้องชำ�ระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รวมเป็นจำ�นวน 118 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี (บริษัทย่อย (วีจีไอ) รับผิดชอบจำ�นวน 63 ล้านบาท) อย่างไร
ก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จะได้รับชำ�ระคืน โดยไม่รวม
ดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในบัญชี
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน บีทีเอสซีอยู่ระหว่างเจรจาเกี่ยวกับมูลหนี้ในส่วนที่เหลือ
คือหนี้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินราชพัสดุ และค่าเช่าอาคาร ซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกัน
กับคดีอนุญาโตตุลาการตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข)
ข) บริ ษั ท ย่ อ ย (บี ที เ อสซี ) ถู ก เรี ย กร้ อ งในคดี อ นุ ญ าโตตุ ล าการให้ ชำ � ระเงิ น ค่ า
ตอบแทนการใช้ ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ละค่ า เช่ า อาคารเป็ น จำ � นวนเงิ น ประมาณ
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

132 ล้านบาท รวมถึงค่าปรับและเงินเพิ่มของเงินที่ค้างชำ�ระในอัตราร้อยละ 18
ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ�ประกัน (สำ�หรับปี 2549-2558) เป็นจำ�นวน
เงินประมาณ 12 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งบีทีเอสซี
ได้โต้แย้งคัดค้านว่า บีทีเอสซีไม่มีหน้าที่ต้องชำ�ระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจาก
ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซี มีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวในโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคำ�สั่งจำ�หน่าย
ข้ อ พิ พ าทออกจากสารบบความชั่ ว คราว เพื่ อ รอฟั ง ผลคำ � พิ พ ากษาศาลฎี ก า
ในคดีฟืน้ ฟูกจิ การตามข้อ ก) เนือ่ งจากเป็นมูลหนีเ้ ดียวกัน อย่างไรก็ตาม บีทเี อสซี
ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าว (โดยไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต่อมา
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาในคดีดังกล่าว และ
เจ้าหนี้ได้ถอนข้อเรียกร้องเรื่องค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ�ประกันออกจากคดี
อนุญาโตตุลาการแล้ว คงเหลือข้อเรียกร้องเรื่องเงินค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน
ราชพัสดุ และค่าเช่าอาคาร โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการได้สบื พยานและเสร็จสิน้
การพิจารณาข้อพิพาทในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อวันที่ 13 มกราคม
2563 สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการได้ มี คำ � ชี้ ข าดให้ บี ที เ อสซี ชำ � ระเงิ น จำ � นวน
34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้นให้แก่
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน บีทีเอสซีอยู่ระหว่างรอการชำ�ระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

ทั้งนี้ วีจีไอ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของวีจีไอ เห็นต่างจากคำ�ชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว โดยเห็นว่า คำ�ชี้ขาดนั้นมีความคลาดเคลื่อน
ทั้งเรื่องข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
วีจีไอ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำ�ร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้เพิกถอน
คำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ค) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ไมดาสฯ ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง วีจีไอ
กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำ�กัด (“ดีไลท์ฯ”) ได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สำ�นักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 37/2561
กล่าวอ้างว่าวีจีไอ ปฏิบัติผิดข้อสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของไมดาสฯ ฉบับลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2557 (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ”) ซึ่งเป็นสัญญาที่เข้าทำ�ระหว่าง
วีจีไอ และดีไลท์ฯ พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงิน 1,004 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ง) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไมดาสได้ยื่นฟ้องวีจีไอ และมาสเตอร์ แอด
ในความผิดฐานละเมิด พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 24 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี อันเนื่องมาจากการเข้าทำ�สัญญาให้บริการ
เวลาโฆษณาออกอากาศบนโครงป้ายโฆษณาจอแอลอีดี 4 จุดติดตั้ง ฉบับลง
วันที่ 31 มกราคม 2560 ระหว่างไมดาสฯ และมาสเตอร์ แอด ซึ่งต่อมาเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษายกฟ้อง ด้วยเห็นว่าข้อเท็จจริง
ที่ไมดาสฯ นำ�สืบนั้นไม่มีน้ำ�หนักให้รับฟังได้ว่า   วีจีไอ และมาสเตอร์ แอด
ได้ร่วมกันฉ้อฉลให้ไมดาสฯ ได้รับความเสียหายในทางการค้า จึงไม่ถือเป็นการ
ละเมิดต่อไมดาสฯ ต่อมาไมดาสฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2565 ศาลอุทธรณ์ได้พพิ ากษายืนตามคำ�พิพากษาของศาลชัน้ ต้น ต่อมาเมือ่ วันที่
5 เมษายน 2565 ศาลฎีกาได้มีคำ�สั่งไม่อนุญาตให้ไมดาสฯ ฎีกาคำ�พิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ และมีคำ�สั่งยกคำ�ร้องขออนุญาตฎีกาของไมดาสฯ ดังนั้น
จึงถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว

ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 วี จี ไ อ ได้ รั บ แจ้ ง คำ � ชี้ ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
(2 ต่ อ 1) ว่ า วี จี ไ อ ปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาและให้ วี จี ไ อ ชำ �ระค่ า เสี ย หายให้ แ ก่
ไมดาสฯ เป็นเงินจำ�นวน 579 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาท (กล่าวคือ วันที่ 25 มิถุนายน 2561) จนกว่า
จะชำ�ระแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ไมดาสฯ ได้ยื่นคำ�ร้องขอให้
บังคับตามคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ศาลแพ่ง
มีคำ�พิพากษาบังคับให้วีจีไอ ปฏิบัติตามคำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ศาลแพ่งได้มีคำ�พิพากษาให้เพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งไมดาสฯ ได้ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
ต่อศาล และศาลได้มีคำ�สั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 20
มิถุนายน 2565
อนึ่ง เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และฝ่ายบริหารของวีจีไอ
เชื่ อ มั่ น ว่ า วี จี ไ อ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดแห่ ง สั ญ ญาระหว่ า งผู้ ถื อ หุ้ น ฯ
อย่างครบถ้วน จึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากข้อพิพาทดังกล่าวไว้ใน
งบการเงินสำ�หรับปีปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม วีจีไอ จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวิชาชีพทนายความเพิ่มเติม ในกรณี
ที่วีจีไอ ชนะคดี โดยจะชำ�ระต่อเมื่อศาลมีคำ�พิพากษาถึงที่สุด โดยมีเงื่อนไข
ว่าวีจีไอ ไม่ต้องชำ�ระค่าเสียหายทั้งหมด หรือบางส่วนแก่ไมดาสฯ
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50. ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสาร
อนุพันธ์อื่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10,039
-

1,887
932
47

3,702
411
-

5,381
11,382
47

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

1,567

1,567

47,009 47,009
11,437
95
11,532
49,457
49,457

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

17
-

69
29
2,326

-

86
29
2,326

-

148
1,969
21

-

148
1,969
21

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ตราสารอนุพันธ์ประเภทตราสารทุน

ระดับ 1

หุ้นกู้

-

59,415

-

59,415

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสาร
อนุพันธ์อื่น
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

2,755

2,755

33,461

6,718
-

-

50,649

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

11,832
-

1,695
1,741
1,095

3,498
429
-

5,193
14,002
1,095

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจำ�หน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

119
23
2,326

-

119
23
2,326

-

203

-

203

-

63
3,674

-

63
3,674

39,397 39,397
110
6,828
33,461

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

-

50,649

325

326

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ดิน

-

1,174

3,494

4,668

4,057

70

411

4,538

7
-

3
2,326

-

7
3
2,326

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

23

-

23

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
28,639

231
-

1,567
95
-

1,567
326
28,639

45,227

-

45,227

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้

-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

1,190

3,342

4,532

6,161

69

429

6,659

-

17
2,326

-

17
2,326

-

49

-

49

198
-

2,755
110
-

2,755
308
16,072

33,803

-

33,803

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
16,072
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้

-

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

51. เครื่องมือทางการเงิน

51.1 ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2565

2564

2565

2564

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

5,484

17,307

3,231

17,307

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิและใบสำ�คัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

85,373

100,169

6,917

-

-

18,495

-

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์ประเภทตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กลุ่มบริษัทมีตราสารอนุพันธ์ที่มิใช่ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง มูลค่า
ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยง
ในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรขาดทุน
รายละเอียดสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565 และ 2564 แยกตามการครบกำ�หนดชำ�ระ มีดังนี้
ครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 1 ปี

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

23,079

5,891

-

-

113,936

141,862

10,148

17,307

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

62,094

91,839

23,338

49,461

ตราสารอนุพันธ์ประเภทตราสารทุน

20,677

-

-

-

86,086

111,093

-

-

-

62,608

-

-

1,969,359 3,673,840

-

-

2,138,216 3,939,381

23,338

49,461

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ใช้การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
   อัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์

2565

2564

2565

2564

94

94

15

15

อัตราแลกเปลี่ยน 32.37 - 33.29 30.16 - 31.92 29.59 - 29.94 29.59 - 29.94
ล่วงหน้า (บาท/
เหรียญสหรัฐ)

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จำ�นวนเงินตาม
สัญญา (ล้าน
เหรียญสหรัฐ)

ภายใน 1-5 ปี

ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทกำ�หนดให้ตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของรายการซื้อรถไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ในสกุลเงินยูโร
และเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรีญสหรัฐ ยอดคงเหลือของตราสารหนี้และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแตกต่างกันไปตามปริมาณของรายการซื้อรถไฟฟ้า
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ในสกุลเงิน
ยูโรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ มบริ ษั ท ใช้สัญญาแลกเปลี่ย นอัต ราดอกเบี้ ยเป็ นเครื่ องมื อที่ ใ ช้ ป้องกั นความ
เสี่ยงในกระแสเงินสดของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร กลุ่มบริษัทตกลงที่จะ
แลกเปลี่ ย นผลต่ า งระหว่ า งอั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ แ ละอั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ซึ่ ง
คำ�นวณจากจำ�นวนเงินต้นตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลก
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงานถูกกำ�หนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่รายงาน และความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอยู่ในสัญญา
การแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย และการจ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู้ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั น และ
จำ�นวนเงินที่สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำ�ไรหรือขาดทุน
ในช่วงระยะเวลาที่การจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของหนี้ที่มีผลต่อกำ�ไร
หรือขาดทุน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม บริ ษั ท ใช้ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศและอั ต ราดอกเบี้ ย เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดของเงิ น กู้ ยื ม ที่ มี เ งิ น ต้ น และ
อัตราดอกเบี้ยผันแปรโดยกลุ่มบริษัทได้รับเงินต้นในสกุลเงินตราต่างประเทศตาม
ที่กำ�หนดไว้ในสัญญา และดอกเบี้ยในอัตราผันแปรเท่ากับ ZTIBOR บวกด้วย
ส่วนต่างตามที่กำ�หนดในสัญญา และจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตาม
ที่กำ�หนดในสัญญา
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงข้างต้นถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย มีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของเงินกู้ยืม
และอั ต ราดอกเบี้ ย และรายการที่ ค าดการณ์ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ น
ระดับสูงมากที่จะเกิดขึ้น (อันได้แก่ จำ�นวนเงินต้น และวันที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระ
) กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 1:1 เนื่องจากความ
เสี่ยงอ้างอิงของตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญา
แลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย และสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย เหมือนกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน นอกจากนี้
ในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสีย่ ง กลุม่ บริษทั ได้ใช้อนุพนั ธ์
เสมือน พร้อมกับเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของรายการที่ มี
การป้องกันความเสี่ยงสำ�หรับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดัง
ต่อไปนี้
- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน
- ดัชนีอัตรา (และเส้นผลตอบแทน) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
มีความแตกต่างกัน
- ความเสีย่ งด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความ
แตกต่างกัน
- การเปลี่ ย นแปลงกระแสเงิ น สดที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ใ นอนาคตของรายการที่ มี
การป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายละเอียดตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แยกตามการครบกำ�หนดชำ�ระ
มีดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
น้อยกว่า 1 ปี

1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

351

-

-

35.61 - 38.55

-

-

1,851

-

-

36.56 - 37.83

-

-

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

571

-

-

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/เหรียญสหรัฐ)

32.60

-

-

จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

-

-

40,500

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ)

-

-

อัตราคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

-

-

6M THBFIX บวกด้วย
ส่วนเพิ่มที่กำ�หนด
ในสัญญา

ตราสารหนี้ (สำ�หรับรายการค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก)

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สำ�หรับรายการซื้อ รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุง
โครงการรถไฟฟ้า ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก)

จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/ยูโร)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สำ�หรับเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (สำ�หรับอัตราดอกเบี้ย)

329

330

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
น้อยกว่า 1 ปี

1-5 ปี

มากกว่า 5 ปี

1,221

45

-

35.21 - 37.52

35.61

-

2,160

-

-

36.34 - 40.41

-

-

จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)

600

-

-

อัตราแลกเปลี่ยน (เยน/บาท)

3.247

-

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ)

อัตราคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา

-

-

ZTBOR บวกด้วยส่วน
เพิ่มที่กำ�หนดในสัญญา

-

-

600

-

40,500

อัตราคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา

-

อัตราคงที่ตามที่ระบุ
ในสัญญา

6M THBFIX บวกด้วย
ส่วนเพิ่มที่กำ�หนด
ในสัญญา

-

6M THBFIX บวกด้วย
ส่วนเพิ่มที่กำ�หนด
ในสัญญา

ตราสารหนี้ (สำ�หรับรายการค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก)

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สำ�หรับรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุง
โครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก)

จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/ยูโร)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (สำ�หรับเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (สำ�หรับอัตราดอกเบี้ย)

จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 และผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่อ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม ซึ่งใช้วัด
ความไม่มีประสิทธิผลใน
การป้องกันความเสี่ยง

มูลค่า
ตามบัญชี

จำ�นวนเงินตามสัญญา

ส่วนที่มีประสิทธิผล
ที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สำ�รอง
สำ�หรับการป้องกัน
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
ที่โอนไปยัง
กำ�ไรหรือขาดทุน

บรรทัดที่
แสดงรายการ
ในงบการเงิน

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

ตราสารหนี้ - สำ�หรับป้องกันความเสี่ยง
จากรายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุงโครงการ
รถไฟฟ้าที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

351

1,266

363

1,291

(40)

14

(40)

14

27

10

ต้นทุนการให้
บริการรับเหมา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สำ�หรับป้องกันความเสี่ยงจากรายการ
ซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ
ค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้าที่
คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ในระดับสูงมาก

1,851

2,160

(2)

(56)

64

80

64

80

137

194

ต้นทุนการให้
บริการรับเหมา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สำ�หรับป้องกันความเสี่ยงจากเงิน
กู้ยืมและดอกเบี้ย

571

-

12

-

12

-

12

-

-

-

-

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย - สำ�หรับป้องกันความ
เสี่ยงจากเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย

-

600

-

(63)

45

(46)

45

(46)

18

21

ต้นทุนทาง
การเงิน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - สำ�หรับ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

40,500

41,100

(1,969)

(3,674)

650

1,835

650

1,835

1,053

742

ต้นทุนทาง
การเงิน/
ต้นทุนโครงการ
รถไฟฟ้า

331

332

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ผลกระทบของรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ งบแสดงฐานะการเงิ น ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม ซึ่งใช้วัด
ความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้องกัน
ความเสี่ยง
2565

2564

สำ�รองสำ�หรับ
การป้องกัน
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด
ส่วนที่ยังคงป้องกัน
ความเสี่ยงต่อไป
2565

2564

รายการซื้อรถไฟฟ้าและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องและค่าซ่อมบำ�รุง
โครงการรถไฟฟ้าที่คาดการณ์
ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ในระดับสูงมาก

24

94

17

(168)

เงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย

57

(46)

(3)

(17)

อัตราดอกเบี้ย

650

1,835

(1,969)

(3,674)

ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำ�หนดจากธุรกรรมการกู้ยืม
แบบไม่มีหลักประกันระหว่างธนาคาร (InterBank Offerred Rates - IBORs)
ของเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะมีการแทนที่หรือปฏิรูป เนื่องจากในบางประเทศ
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ นั้ น ยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อนเกี่ ย วกั บ จั ง หวะเวลาและ
วิธีการที่ใช้ในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทคาดว่าการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนี้
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงและการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ของกลุ่มบริษัท ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้ถือปฏิบัติตามข้อยกเว้นชั่วคราวที่ทำ�ให้
กิ จ การสามารถใช้ ก ารบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ ไปได้ ใ นช่ ว งเวลาที่ มี ค วาม
ไม่แน่นอนนี้ กล่าวคือ ข้อยกเว้นชัว่ คราวได้ระบุวา่ การพิจารณาว่ารายการทีค่ าดการณ์
มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูงมากสำ�หรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแส
เงินสดหรือไม่นั้น ให้กิจการสันนิษฐานว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงซึ่งกระแสเงินสดที่มี
การป้องกันความเสี่ยงได้อ้างอิงอยู่นั้นไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามและจัดการการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น
โดยทำ�การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญามีการอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ทีก่ �ำ หนดจากธุรกรรมการกูย้ มื แบบไม่มหี ลักประกันระหว่างธนาคารมากน้อยเพียงไร
กิจการจะต้องทำ�การแก้ไขสัญญาอันเนื่องมาจากผลของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
อ้ างอิ งหรื อไม่ รวมถึงกิจการควรจะจัดการการสื่อสารกับคู่สัญญาในเรื่องของ
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวอย่างไร
การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุ น ในต่ า งประเทศที่ กำ �หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกำ �ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง เนื่ อ งจากสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
มี เ งื่ อ นไขที่ ต รงกั น กั บ เงื่ อ นไขของตราสารทุ น ในต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ สกุ ล เงิ น
จำ�นวนเงิน และระยะเวลา กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้
ที่ 1:1 เนื่องจากความเสี่ยงอ้างอิงของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหมือนกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน นอกจากนี้ ในการทดสอบ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ใ ช้ อ นุ พั น ธ์ เ สมื อ น
พร้อมกับเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความ
เสี่ยงสำ�หรับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน
ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดัง
ต่อไปนี้
- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีความแตกต่างกัน
- ความเสีย่ งด้านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรม
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
มีความแตกต่างกัน

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายละเอียดตราสารอนุพันธ์ที่กลุ่มบริษัทถือไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความ
เสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แยกตามการครบกำ�หนดชำ�ระ มีดังนี้

ผลกระทบของรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ งบแสดงฐานะการเงิ น ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1-5 ปี
2565

(หน่วย: ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้วัด
ความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้องกัน
ความเสี่ยง

2654

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (
สำ�หรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ในต่างประเทศ)

จำ�นวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (บาท/เหรียญสหรัฐ)

758

758

29.56 - 30.04

29.56 - 30.04

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา

มูลค่าตาม
บัญชี

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2565

สัญญาซื้อขาย
เงินตรา
ต่างประเทศ
ล่วงหน้า

758

2564

758

2565

(68)

บรรทัด
ที่แสดง
รายการ
ในงบแสดง
ฐานะ
การเงิน

(ล้านบาท)

2564

(44)

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งใช้
วัดความไม่มี
ประสิทธิผลใน
การป้องกัน
ความเสี่ยง
2565

หนี้สิน
ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

(48)

2564

(25)

ตราสารทุนในต่างประเทศที่กำ�หนด
ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน

2565

2564

2565

2564

50

25

75

25

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
กลุ่ ม บริ ษั ท เข้ า ทำ � สั ญ ญาขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ซึ่ ง ถู ก กำ � หนดเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นบริ ษั ท ร่ ว มในประเทศ
เวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุล
เงิ น ดองเวี ย ดนามที่ เ กิ ด จากเงิ น ลงทุ น ข้ า งต้ น ผลของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ของ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งส่ ว นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะโอนไปยั ง กำ � ไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เพื่ อ หั ก กลบกั บ กำ � ไรหรื อ ขาดทุ น จากการแปลงค่ า เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ
ในบริษัทร่วมนั้น
รายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งนี้ ถื อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ กั บ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากเงินลงทุนสุทธิก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการแปลงค่าซึง่ จะตรงกับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้
ที่ 1:1 เนื่องจากความเสี่ยงอ้างอิงของเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
เหมือนกับองค์ประกอบของความเสี่ยงที่มีการป้องกัน โดยที่ความไม่มีประสิทธิผล
ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มในต่ า งประเทศ
มีจำ�นวนที่น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

333

334

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ผลกระทบของการป้องกันความเสี่ยงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละองค์ประกอบในส่วนของผู้ถือหุ้น และการวิเคราะห์กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจากการ
ป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด

ผลกระทบจากการ
ป้องกันความเสี่ยง
ของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ

(5,043)

-

(3,120)

-

1,883

-

(25)

(24)

968

-

-

5

34

-

-

-

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

7,472

-

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

(610)

-

(12)

-

(1,368)

4

(708)

-

1,290

1

(2,878)

-

1,259

(14)

731

8

(48)

22

1,236

-

-

7

(56)

-

-

-

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

169

-

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

(1,012)

-

(10)

(2)

178

(6)

(478)

(10)

(86)

(1)

(1,455)

(4)

460

8

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่กำ�หนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
จำ�นวนที่โอนไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนหรือต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
การปรับมูลค่าเงินกู้ยืม

ผลกระทบทางภาษี
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่กำ�หนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
จำ�นวนที่โอนไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนหรือต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า
การปรับมูลค่าเงินกู้ยืม

ผลกระทบทางภาษี
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า)
ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน

สำ�รองต้นทุน
ป้องกันความเสี่ยง

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

51.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้
และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
มือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม เงินฝาก
กับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำ�นวนเงิน
สูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำ�นวนเงินสูงสุด
ที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
กลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งโดยใช้นโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการให้สนิ เชือ่
อย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินทีม่ สี าระสำ�คัญ นอกจากนี้
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามยอดคงค้ า งของลู ก หนี้ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญา
อย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อกับ
หน่วยงานของรัฐ และเป็นแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้า
จำ�นวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำ�รอง
ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คำ�นวณโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และ/หรือ อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
สำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัด
กลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำ�นวณ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำ�นึงถึงผลของความ
น่าจะเป็นถ่วงน้ำ�หนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและ
สามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร
และเงินลงทุน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น การพิจารณา
อนุมัติดังกล่าวทำ�เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านเครดิตของตราสารหนีแ้ ละตราสารอนุพนั ธ์ไม่สงู มากนัก
เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารหรือภาครัฐในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้ า นเครดิ ต ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง ประเมิ น โดยสถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ด้านเครดิตระหว่างประเทศ รวมถึงกลุ่มบริษัทได้ติดตามและประเมินความเสี่ยง
ด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อ
รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้า การกู้ยืมเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ และการลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อรถไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อมบำ�รุงโครงการรถไฟฟ้า การกู้ยืมเงิน และการลงทุน
ในต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 51.1

335

336

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

2565

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

201

212

18

1

151

147

-

-

33.2973

31.3394

ยูโร

17

58

5

5

-

-

-

-

37.1827

36.7091

เยน

-

-

-

1,948

-

-

-

-

0.2728

0.2833

เรนมินบิ

-

2

2

2

-

-

-

-

5.2456

4.7757

ริงกิตมาเลเซีย

10

-

-

-

10

-

-

-

7.9237

7.5478

สกุลเงิน

2564

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ต่างประเทศ โดยกำ�หนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
สกุลเงิน

ยูโร
เหรียญสหรัฐ

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

+10

12

217

-10

(12)

(217)

+10

189

(85)

-10

(189)

85

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สำ � คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์
และหนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน ยกเว้นเงินสดรอรับจากสำ�นักหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อยลูกหนี้จาก
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเงินรับล่วงหน้าไม่มีการคิดดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทได้เข้าทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างดอกเบี้ยตามอัตรา
ผันแปร และดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย
ที่กำ�หนดร่วมกันไว้ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 51.1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่
มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดังนี้

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

403

-

-

3,666

25

เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร

-

-

-

560

-

560 0.13 ถึง 0.55

ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

-

-

-

12,568

5,869

18,437 หมายเหตุ 10.1

13

16,619

32,972

-

-

49,604 หมายเหตุ 10.2

-

-

-

17,845

3,659

21,504 หมายเหตุ 11

15

215

-

-

-

230

2.91 ถึง 4.25

1,302

980

-

-

-

2,282

2.43 ถึง 2.61

133

-

-

-

888

1,021

0.20 ถึง 5.88

-

2,839

50

-

14,622

17,511 2.07 ถึง 7.75

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

17,645

-

-

-

-

17,645 หมายเหตุ 24

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

18,976

-

-

-

-

18,976 หมายเหตุ 25

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

799

-

-

-

-

799 1.00 และ 1.25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

245

2,198

7,455

44,562

-

54,460 หมายเหตุ 27

3,297

25,072

30,934

-

-

59,303 หมายเหตุ 28

214

827

51

-

-

1,092 0.46 ถึง 6.46

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

62

-

62 หมายเหตุ 51.1

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

2,076

-

2,076 หมายเหตุ 51.1

ลูกหนีท้ จ่ี ะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

4,094

หมายเหตุ 7

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

3,735

94

483

-

-

76

-

559 0.13 ถึง 1.00

-

-

-

7,453

3,365

10,818 หมายเหตุ 10.1

24

11,636

31,363

-

-

43,023 หมายเหตุ 10.2

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ

-

-

-

15,709

4,292

20,001 หมายเหตุ 11

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

5,070

84

-

-

5,154 3.82 ถึง 12.00

ลูกหนี้จากการขายที่ดิน

-

1,815

-

-

-

1,815

2,325

-

-

-

563

2,888 0.55 ถึง 7.75

-

46

1,523

-

18,774

20,343 1.25 ถึง 10.75

3,500

-

-

-

-

3,500 หมายเหตุ 24

13,981

-

-

-

-

13,981 หมายเหตุ 25

974

-

-

-

-

-

-

6,000

39,496

-

45,496 หมายเหตุ 27

3,199

17,177

29,137

-

-

49,513 หมายเหตุ 28

200

807

85

-

-

1,092 1.85 ถึง 4.30

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

207

-

207 หมายเหตุ 51.1

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

3,732

-

3,732 หมายเหตุ 51.1

เงินฝากธนาคารสำ�หรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ลูกหนีท้ จ่ี ะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

3,829

หมายเหตุ 7

2.42 ถึง 2.54

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

974

1.25

(หน่วย: ล้านบาท)

339

340

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

1,708

1

1,709

หมายเหตุ 7

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,394

15,635

-

-

-

18,029 2.91 และ 3.50

ลูกหนี้จากการขายที่ดิน

1,302

980

-

-

-

2,282 2.43 ถึง 2.61

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

784

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

1,473

50

-

8,431

9,954 2.07 และ 3.50

6,500

-

-

-

-

6,500 หมายเหตุ 24

18,976

-

-

-

-

18,976 หมายเหตุ 25

819

-

-

-

-

819 1.00 และ 1.25

3,297

17,476

24,241

-

-

45,014 หมายเหตุ 28

66

185

51

-

-

302 1.96 ถึง 2.14

784

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

1,307

1

1,308

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

-

-

1,523

-

10,773

12,296 2.70 และ 3.50

3,500

-

-

-

-

3,500 หมายเหตุ 24

13,981

-

-

-

-

13,981 หมายเหตุ 25

4,173

-

-

-

-

4,173 1.00 ถึง 3.10

999

13,079

18,943

-

-

33,021 หมายเหตุ 28

54

163

85

-

-

1,605

หมายเหตุ 7

3.50

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

302

2.70

341

342
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของลูกหนี้หน่วยงานของรัฐ เงินกู้ยืม และ
ตราสารอนุพันธ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 แสดงได้ดังนี้
สกุลเงิน

บาท

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ผลกระทบต่อกำ�ไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

+ 0.5

43

1,485

- 0.5

(43)

(1,406)

+ 1.0

86

2,687

- 1.0

(86)

(2,930)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำ�ขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจำ�นวนลูกหนี้หน่วยงานของรัฐ เงินกู้ยืม และตราสารอนุพันธ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอื่น
ทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของลูกหนี้หน่วยงานของรัฐ เงินกู้ยืม และตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ย
ที่กำ�หนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาด
ในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุนทำ�ให้เกิดความผันผวนต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยเน้นนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต หลักทรัพย์ที่สนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการบริหารและติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อนำ�เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญกับการรักษาสภาพคล่อง โดยคงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตลอดจนหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งจัดสรรวงเงินเครดิต
กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ และกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทประเมินความเพียงพอของสภาพคล่องอย่างสม่ำ�เสมอและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องอย่างทันเวลา
รายละเอียดการครบกำ�หนดชำ�ระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564
ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

เมื่อ
ทวงถาม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

6,500

11,145

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

19,000

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

4,498

-

799

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาว

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

343
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3,500

-

-

-

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

13,990

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

5,814

-

-

-

-

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

974

-

-

-

255

583

471

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

228

541

508

-

1,520

17,124

47,690

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

2,200

15,955

36,426

-

4,740

31,036

34,405

หุ้นกู้ระยะยาว

-

4,310

21,607

32,415

-

133

69

-

กระแสเงินสดรับ

-

(586)

-

-

กระแสเงินสดจ่าย

-

649

-

-

กระแสเงินสดรับ

-

(10)

-

-

กระแสเงินสดจ่าย

-

22

-

-

: จ่ายชำ�ระสุทธิ

-

1,005

2,416

214

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า : จ่ายชำ�ระสุทธิ

-

41

106

-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
: จ่ายชำ�ระสุทธิ

-

850

1,170

(150)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า : จ่ายชำ�ระสุทธิ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศและอัตราดอกเบี้ย
: จ่ายชำ�ระแยก

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  
: จ่ายชำ�ระแยก

344
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(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

เมื่อ
ทวงถาม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

19,000

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

751

-

819

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

หุ้นกู้ระยะยาว

-

3,500

-

-

-

เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน

-

13,990

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

710

-

-

-

-

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,173

-

-

-

74

203

62

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

63

185

99

4,740

22,926

25,711

หุ้นกู้ระยะยาว

-

2,072

17,153

19,999

-

49

-

-

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า : จ่ายชำ�ระสุทธิ

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

6,500

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่เกิน 1 ปี

ตราสารอนุพันธ์

-

23

-

-

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า : จ่ายชำ�ระสุทธิ

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

51.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลัก
เกณฑ์ดังนี้
ก) สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ จ ะครบกำ � หนดในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ มี
ดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุน เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้ เจ้าหนี้
ตั๋วแลกเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงิ นลงทุน ในตราสารทุน แสดงมูลค่ า ยุ ติ ธ รรมตามราคาตลาด หรื อ อ้ า งอิ ง
จากแบบจำ�ลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
ค) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ง) เงิ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น ตราสารทุ น และตราสารหนี้ แ สดงมู ล ค่ า
ยุติธรรมด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets Value) ณ วันที่รายงาน และ
แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในสกุลเงิน
ต่างประเทศ
จ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือใช้ราคาจากบริษัทที่ให้บริการ
ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ หรือใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดในอนาคตและแบบจำ�ลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อัตรา
คิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ฉ) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำ�นวณโดยใช้แบบจำ�ลอง
ตามทฤษฎี ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ นำ � มาใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาของ
หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ช) ลูกหนี้ที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดง
มูลค่ายุติธรรมซึ่งคำ�นวณโดยใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ในอนาคต โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ซ) เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ฌ) หุ้ น กู้ ที่ จ่ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราคงที่ แ สดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามราคาตลาดของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย
ญ) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำ�นวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคต และแบบจำ�ลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่
นำ�มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาด
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ
ได้คำ�นึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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51.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำ�และมีลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไร
ขาดทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

สินทรัพย์
ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไร
ขาดทุน

รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

3,740

119

3,859

ซื้อระหว่างปี

27

193

220

ขายระหว่างปี

(525)

-

(525)

256

-

256

กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

-

117

117

กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

3,498

429

3,927

(310)

-

(310)

514

-

514

กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

-

(18)

(18)

กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

3,702

411

4,113

กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ขายระหว่างปี
กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
กำ�ไรสุทธิที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์
ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

3,584

119

3,703

ซื้อระหว่างปี

27

193

220

ขายระหว่างปี

(525)

-

(525)

256

-

256

-

117

117

3,342

429

3,771

(310)

-

(310)

462

-

462

-

(18)

(18)

3,494

411

3,905

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ขายระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้
เครื่องมือทางการเงิน

เทคนิคการวัดมูลค่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
ที่มีนัยสำ�คัญ

เงินลงทุนในตราสารหนี้

คิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด อัตราปรับลดปัจจัยความเสี่ยง
ในอนาคต ปรับด้วยอัตราปรับลด
ปัจจัยความเสี่ยง

เงินลงทุนในตราสารหนี้

อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาด
(Market multiple)

กำ�ไรขั้นต้น

52. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่ง
โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและ
เสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
ตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.97 (2564:
1.79) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96 (2564:
0.77)

อัตราที่ใช้

ร้อยละ 1.09 ถึง ร้อยละ 70.50
(2564: ร้อยละ 8.20 ถึง
ร้อยละ 55.90)

-

ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสมมติฐาน

อัตราปรับลดปัจจัยความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ร้อยละ 1
ถึงร้อยละ 5 (2564: เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ร้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 5)
จะทำ�ให้มูลค่ายุติธรรมลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 15 ล้านบาท
และ 20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(2564: 59 ล้านบาทและ
61 ล้านบาทตามลำ�ดับ)
กำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ร้อยละ 10 จะทำ�ให้มูลค่ายุติธรรม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นจำ�นวน
21 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

53. การอนุ มั ติ เ ข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เนชั่ น อิ น เตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และการเข้าทำ�สัญญา
ให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และการจำ�หน่ายหุ้นสามัญ
ในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำ�กัด

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ มีมติอนุมัติเรื่อง
ที่สำ�คัญดังนี้
ก) ให้บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของวีจีไอ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“NINE”) ซึง่ เป็นบริษทั มหาชนจำ�กัดทีจ่ ดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ประเภท E-book และมีการทำ�ธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่บนสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่ NINE ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจากวีจีไอ ในปัจจุบัน
จำ�นวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ
สถานีเพลินจิต โดยการให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น และบริหารจัดการร้านค้า
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ของ NINE บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวภายใต้ชื่อร้านเทอร์เทิล โดย POV
จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำ�นวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.65 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้
แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ NINE ในราคาจองซื้อหุ้นละ 3.30 บาท
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,147 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement)
แก่ POV
นอกจากนี้ NINE จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NINE
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำ�นวน จะทำ�ให้ POV ถือหุ้น
NINE ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ NINE ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ NINE
หากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นจะทำ�ให้ POV มีสิทธิออกเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NINE เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้อง
ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน NINE ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย POV
ต้องรับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดใน NINE จำ�นวนทั้งสิ้น 636,049,286
หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.01 ของจำ � นวนหุ้ น ที่ ชำ � ระแล้ ว ทั้ ง หมดของ NINE
ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.3 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,099 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 POV ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใน NINE โดยวีจีไอ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน
เดือนมิถุนายน 2565
ข) ให้วีจีไอ เข้าทำ�สัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ กับ NINE เพื่อให้
สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่วีจีไอ ได้รับสัมปทาน
ในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) จำ�นวนไม่เกิน 31 สถานี ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
ที่ NINE จะได้รับสิทธิจากวีจีไอ จำ�นวน 3 สถานี และที่บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำ�กัด
(“GW”) ได้รับสิทธิจากวีจีไอ จำ�นวน 5 โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ
7.5 ปี (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาจะมีมูลค่า
ประมาณ 2,666 ล้านบาท โดยวีจีไอ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนมิถุนายน 2565
ค) อนุมัติให้วีจีไอ ขายหุ้นสามัญที่วีจีไอ ถืออยู่ทั้งหมดใน GW เป็นจำ�นวน 12,501
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของหุ้น
ทั้งหมดใน GW ให้แก่ NINE ในราคาซื้อขายจำ�นวนไม่เกิน 22 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 วีจีไอได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น GW กับ NINE
โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว วีจีไอคาดว่ารายการ
ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2565

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2564/65

6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

54. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
54.1 บริษัทฯ

54.1.1 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว ครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม
11,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หุ้นกู้

จำ�นวนหน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (บาท)

มูลค่ารวม

อายุของตราสารหนี้

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1

700,000

1,000

700 ล้านบาท

3 ปี

2.79

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2

2,800,000

1,000

2,800 ล้านบาท

5 ปี

3.65

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3

3,800,000

1,000

3,800 ล้านบาท

7 ปี

4.05

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4

3,700,000

1,000

3,700 ล้านบาท

10 ปี

4.40

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงบางประการที่ระบุในสัญญา เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอ้างอิงจากผลความสำ�เร็จหรือผลการดำ�เนินการตามตัวชี้วัด และ
เป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
54.1.2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ
ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
ก) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำ�เนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท
รวมเป็นเงินไม่เกิน 4,820 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 1,974 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ
มีเงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.16
บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,106 ล้านบาท
ข) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำ�คัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 (BTS-WG) ในจำ�นวน
ไม่เกิน 61,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ค) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) จำ�นวน

ไม่เกิน 2,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำ�นวนไม่เกิน 650
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private
Placement)
ง) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 2,679,721,768 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำ�นวน 73,873,395,724 บาท เป็นจำ�นวน 71,193,673,956 บาท โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่ายของบริษัทฯ จำ�นวน 669,930,442 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
จ) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จำ�นวน 2,844,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำ�นวน 71,193,673,956 บาท เป็นจำ�นวน 74,037,673,956 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WG (ข) การเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate)
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ฉ) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ จ)
54.2 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบีทีเอสซี ได้มีมติอนุมัติ
ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
54.2.1 อนุมัติให้นำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำ�เนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 9,319 ล้านบาท ทั้งนี้บีทีเอสซี
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 7,712
ล้านบาท ดังนั้นบีทีเอสซีมีเงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท อีกเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,607 ล้านบาท
54.2.2 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบีทเี อสซี จำ�นวน 15,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน
4,016,783,413.25 บาท เป็นจำ�นวน 19,016,783,413.25 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 60,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ

54.3 บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) (“วีจีไอ”)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ มีมติอนุมัติให้
นำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงาน
ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.04 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 429 ล้านบาท ทั้งนี้ วีจีไอได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 172 ล้านบาท ดังนั้น วีจีไอ
มีเงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
อีกเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 257 ล้านบาท
55. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงิ น นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ อ อกโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2565

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.2 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

7
ขอมูลอื่น ๆ
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7.1

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

ปีที่ก่อตั้ง

ชื่อย่อหลักทรัพย์

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

สำ�นักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
2511
BTS
1 มีนาคม 2534
0107536000421
ชั้น 14 - 15 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สาขาที่ 1 : 2-2/399
ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขาที่ 2 : 6-6/429
ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขาที่ 3 : 2-2/399
ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขาที่ 4 : 100-100/1 หมู่ที่ 4
ถนนบางนา-ตราด กม.14 ตำ�บลบางโฉลง
อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
+66 (0) 2273 8511-5 หรือ +66 (0) 2273 8611-5
+66 (0) 2273 8610 หรือ +66 (0) 2273 8616
www.btsgroup.co.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525 หรือ 1534
โทรสาร : +66 (0) 2273 8610
อีเมล : CompanySecretary@btsgroup.co.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1547,
1539 หรือ 1528
โทรสาร : +66 (0) 2273 8610
อีเมล : ir@btsgroup.co.th

สำ�นักสื่อสารองค์กร
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5 ต่อ 1452
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516
อีเมล : corpcomm@btsgroup.co.th
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000,
Call Center : +66 (0) 2009 9999
โทรสาร : +66 (0) 2009 9991
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : http ://www.set.or.th/tsd
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2230 1478
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 0777
โทรสาร : +66 (0) 2264 0789-90
นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 8000
โทรสาร : +66 (0) 2657 2222
บริษัท สำ�นักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำ�กัด
ชั้น 16 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2633 9088
โทรสาร : +66 (0) 2633 9089

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.2

7.2 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำ�นวนสูงกว่า  5% ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด สามารถพิจารณาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 49.7 ในรายงานฉบับนี้
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7.3

ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

4,016,783,413.25

16,067,133,653 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท)

หุ้นสามัญ

97.50(1)

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บมจ.
ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ)

14,400,000,000(2)

144,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

75.00(3)

14,400,000,000(4)

144,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

75.00(5)

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

1. MOVE
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์
เซอร์วิสเซส

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์

ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา
และให้คำ�แนะนำ�งาน
ด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม

1000 อาคารบีทีเอส
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617 7300
โทรสาร : +66 (0) 2617 7133
1000 อาคารบีทีเอส
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617 7300
โทรสาร : +66 (0) 2617 7133
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
(BTSGIF)

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

ธุรกิจลงทุนในรายได้คา่ โดยสารสุทธิ
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก
(รถไฟฟ้าบีทีเอส) ภายใต้สัญญา
สัมปทานซึ่งครอบคลุมระยะทาง
รวม 23.5 กิโลเมตร

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2674 6488 กด 8
โทรสาร : +66 (0) 2679 5955

55,298,552,000

5,788,000,000 หน่วย
(มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 9.55 บาท)

หน่วยลงทุน

33.33(6)

99 หมู่ที่ 3 ต.บางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : +66 (0) 2449-3000-2
โทรสาร : +66 (0) 2449-3003
99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2265 5678
โทรสาร : +66 (0) 2265 5500
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516

82,758,620

8,275,862 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

27.50(7)

4,500,000,000

45,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

35.00(8)

1,000,000,000

100,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

40.00(9)

850,000,000

85,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

40.00(10)

ธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง

บจก. เรือด่วนเจ้าพระยา

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางน้ำ�

บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล
เอวิเอชั่น

กิจการท่าอากาศยาน
รวมทั้งการดำ�เนินธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่อง
กับกิจการท่าอากาศยาน

บจก. บีจีเอสอาร์ 6

กิจการร่วมลงทุนกับหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อออกแบบ ก่อสร้าง
และบำ�รุงรักษางานโยธาและ
งานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
กิจการร่วมลงทุนกับหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อออกแบบ ก่อสร้าง
และบำ�รุงรักษางานโยธาและ
งานระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

บจก. บีจีเอสอาร์ 81

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516

หมายเหตุ :
(1)
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 97.50% และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 2.50%
(2)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 11,799,420,000 บาท เป็น 14,400,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 144,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(3)
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 75%, บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 15% และ บมจ. ราช กรุ๊ป 10%
(4)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 11,799,420,000 บาท เป็น 14,400,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 144,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(5)
บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 75%, บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 15% และ บมจ. ราช กรุ๊ป 10%
(6)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 33.33% และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 66.67%
(7)
บจก. เรือด่วนเจ้าพระยา ถือหุ้นโดย นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 56.42%, บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 27.50%, น.ส. ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม 9.85%, นางภัทราวดี มีชูธน 1.45%, ร.ท. วรากร ไรวา 1.45%      
   และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 3.33%
(8)
บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 35%, บมจ. การบินกรุงเทพ 45% และบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 20%
(9)
บจก. บีจีเอสอาร์ 6 ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 40%, บมจ. กัลฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 40%, บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10% และ บมจ. ราช กรุ๊ป 10%
(10)
บจก. บีจีเอสอาร์ 81 ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 40%, บมจ. กัลฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 40%, บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 10% และ บมจ. ราช กรุ๊ป 10%
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นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

1,119,451,542(1)

11,194,515,420 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)

หุ้นสามัญ

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

51.61
(29.66 ถือโดย บมจ.
ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และ 21.95
ถือโดยบริษัทฯ)
100.00
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

20,000,000

2,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

10,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

70,000,000

700,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

50.00(2)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

49.00(3)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

3,000,000

30,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

40.00(4)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

2. MIX
การบริการด้าน Offline–to–Online (O2O) โซลูชั่นส์และด้านข้อมูล

บมจ. วีจีไอ

ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด
อย่างครบวงจร

บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
(ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ
เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญา
ใน Tesco Lotus)

บจก. 888 มีเดีย

ธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิต
สื่อโฆษณา 

บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี)
มีเดีย กรุ๊ป

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
ในอาคารสำ�นักงาน

บจก. บีวี มีเดีย แอดส์

ธุรกิจให้บริการและบริหาร
จัดการสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

บจก. วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี

ธุรกิจพัฒนาระบบโปรแกรม
เมติกสำ�หรับสื่อโฆษณา
นอกบ้าน

บจก. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)

ธุรกิจให้บริการสาธิตสินค้า

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8884
โทรสาร : +66 (0) 2273 8883
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8884
โทรสาร : +66 (0) 2273 8883
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8884
โทรสาร : +66 (0) 2273 8883
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8884
โทรสาร : +66 (0) 2273 8883
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 5
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2658 7700-5
โทรสาร : +66 (0) 2658 7699
689 อาคารภิรัชทาวเวอร์
แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 34
ถนนสุขุมวิท (ซอย 35)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2048 5707
1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2023 7077
โทรสาร : +66 (0) 2250 7102

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

บจก. แอโร มีเดีย กรุ๊ป

บจก. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี

บจก. เอสแอลวี รีเทล

บมจ. มาสเตอร์ แอด

บจก. แอดซ์ เจ้าพระยา

บจก. ดิ ไอคอน วี จี ไอ

บจก. ซูพรีโม มีเดีย

VGI MACO (Singapore)
Private Limited

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด
และการให้เช่าพื้นที่โฆษณา
ภายในบริเวณพืน้ ทีข่ องสนามบิน

สถานที่ตั้ง

115/1-3 อาคารสุโขทัยแกรนด์
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : +66 (0) 2697 9944
โทรสาร : +66 (0) 2697 9945
ธุรกิจตัวแทนในการขายสื่อ
90/42 อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 16
โฆษณาออนไลน์ในประเทศจีน ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2696 9697
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 3
ชื่อ Lawson ในเขตพื้นที่
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
ขนส่งมวลชนในประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2308 0700
โทรสาร : +66 (0) 2308 0701-2
ธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิต 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชัน้ 21-22
สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2938 3388
โทรสาร : +66 (0) 2938 3489
ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
1/11 ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช
ในเรือโดยสาร และป้ายโฆษณา แขวงพระบรมมหาราชวัง
ขนาดใหญ่ตามท่าเรือริมแม่น้ำ� เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : +66 (0) 2024 1344
โทรสาร : +66 (0) 2024 1343
ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +66 (0) 2114 7590 ต่อ 5
ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ชั้น 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2658 1000
โทรสาร : +66 (0) 2658 1022
ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาใน
50, Raffles Place,
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ #17-01 Singapore Land Tower,
Singapore 048623

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

85,700,000

85,700 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท)

หุ้นสามัญ

30.00(5)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

63,000,000

18,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท)

หุ้นสามัญ

30.00(6)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

45,000,000(7)

450,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

30.00(8)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

811,797,212.10(9)

8,117,972,121 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)

หุ้นสามัญ

41.16
(26.58 ถือโดย บมจ.
วีจีไอ และ 14.58
ถือโดยบริษัทฯ)

1,142,900

11,429 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.01(10)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

6,525,000

231,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00(11)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

1,000,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00(12)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

SGD 100

100 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ SGD 1)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)
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นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

VGI Global Media (Malaysia)
Sdn Bhd

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา

บจก. กรุ๊ปเวิร์ค

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน และ/หรือ
พื้นที่ทำ�งานชั่วคราว

บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

บจก. แรบบิทเพย์ ซิสเทม

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

บจก. แรบบิท-ไลน์ เพย์

ธุรกิจบริการรับชำ�ระเงินแทน
และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
และออนไลน์

บจก. แรบบิท แคช(18)

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

บจก. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคล
เฉพาะกิจ

นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ภายใต้พระราชกำ�หนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

15th Floor, Menara Manulife 6,
Jalan Gelenggang
Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 03-2011 2338
Email: info@vgimalaysia.com
475 อาคารสิริภิญโญ
ยูนิตเลขที่ 1603/2 ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617 8338
โทรสาร : +66 (0) 2617 8339
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617 8338
โทรสาร : +66 (0) 2617 8339
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 18
ห้องเลขที่ เอ และ บี ถนนราชดำ�ริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2022 8497
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ห้องเลขที่ 2701, 2704 ชั้น 27
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617 8338
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2689 7000
โทรสาร : +66 (0) 2689 7010

MYR 120,022,518

120,022,518 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ MYR 1)

หุ้นสามัญ

25.00
(ถือโดย บมจ. วีจไี อ)

6,250,000

62,500 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

20.00(13)
(ถือโดย บมจ. วีจไี อ)

1,816,000,000(14)

18,160,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

90.00(15)
(ถือโดย บมจ. วีจไี อ)

800,000,000

8,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

80.00(16)
(ถือโดย บจก.
บีเอสเอส โฮลดิ้งส์)

599,999,400

5,999,994 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

33.33(17)
(ถือโดย บจก.
แรบิท เพย์ ซิสเทม)

800,000,000

8,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

77.00(19)
(ถือโดย บจก.
บีเอสเอส โฮลดิ้งส์)

40,000

400 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

51.00(20)
(ถือโดย บจก.
บีเอสเอส โฮลดิ้งส์)

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

บจก. แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น(21)

บจก. แรบบิท แคร์

บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป

บจก. แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์(25)
(เดิมชื่อ บจก. แรบบิท อินชัวรันส์
โบรคเกอร์)
บจก. เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์
โบรคเกอร์
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม

บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส

บจก. แรบบิท รีวอร์ดส

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจตัวแทนจัดจำ�หน่ายสินค้า
จากประเทศจีน และเป็นผู้ผลิต
สินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง
(OEM)
ธุรกิจให้บริการระบบ
บนหน้าเว็บเพจ และให้บริการ
ผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้ง

สถานที่ตั้ง

968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 35
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2235 2702
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2022 1222
ธุรกิจให้บริการขายสินค้า
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
โดยเทเลเซลและ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
โทรศัพท์ : +66 (0) 2022 1222
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 29
และประกันชีวิต
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2022 1222
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 626 อาคารบีบีดี (พระราม 4) ชั้น 11
ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2089 2000
ธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19
(E-money)
และชั้น 24 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617 8338
โทรสาร : +66 (0) 2617 8339
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2618 3799
โทรสาร : +66 (0) 2618 3798
ธุรกิจให้บริการด้านงานลูกค้า 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19
สัมพันธ์ (CRM Loyalty
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
Program) และเครือข่าย
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2618 3799
(Coupon Kiosks)
โทรสาร : +66 (0) 2618 3798

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

408,163,300

4,081,633 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

51.00(22)
(ถือโดย บจก.
บีเอสเอส โฮลดิ้งส์)

9,564,000(23)

956,400 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

49.72(24)
(ถือโดย บจก.
บีเอสเอส โฮลดิ้งส์)

1,000,000

1,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00  
(ถือโดย บจก.
แรบบิท แคร์)

31,300,000

313,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

100.00
(ถือโดย บจก.
แรบบิท แคร์)

1,200,000

12,000 หุ้น
(มุลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
แรบบิท แคร์)

400,000,000

4,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

90.00(26)
(ถือโดย บมจ. วีจีไอ)

302,500,000(27)

3,025,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

261,070,000

2,610,700 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

75.00(28)
(ถือโดย บจก. อาร์บี
เซอร์วิสเซส)

359

360

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

นิติบุคคล

บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

หมายเหตุ :
(1)

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจค้า นำ�เข้า ส่งออก
ซ่อมแซมเครื่องวิทยุ
การคมนาคม เครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการ
ทางเทคโนโลยี

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)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

115,000,000

30,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท)

หุ้นสามัญ

60.00(29)
(ถือโดย บจก.
อาร์บี เซอร์วิสเซส)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 บมจ. วีจีไอ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 861,116,570.80 บาท เป็น 1,119,451,542.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจำ�นวน 11,194,515,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ข้อมูลการถือหุ้นและข้อมูลอื่น ๆ ดูที่เว็บไซต์ บมจ. วีจีไอ  
(2)
บจก. บีวี มีเดีย แอดส์ ถือหุ้นโดย บมจ. วีจีไอ 50% และ บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 50%
(3)
บจก. วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี ถือหุ้นโดย บจก. เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) 49.90%, บมจ. วีจีไอ 49% และ นายศิวัตน์ วิลาสศักดานนท์ 1.10%
(4)
บจก. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นโดย บมจ. วีจีไอ 40%, บริษัท เดโม เพาเวอร์ ลิมิเต็ด 11% และ บจก. โอเอ็มจี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 49%
(5)
บจก. แอโร มีเดีย กรุ๊ป ถือหุ้นโดย น.ส. ณิชมน เคารพกิตติวงศ์ 36.23%, บมจ. วีจีไอ 30%, นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล 8.75%, น.ส. ชนิดา เคารพกิตติวงศ์ 6.07%, นายยศพนธ์ พิชยามารินทร์ 6.07% และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 12.88%
(6)
บจก. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี ถือหุ้นโดย ไอคลิ๊ก อินเตอร์แอ็คทีฟ เอเชีย กรุ๊ป ลิมิเต็ด 49%, บมจ. วีจีไอ 30% และนายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ 21%
(7)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 บจก. เอสแอลวี รีเทล ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 30,000,000 บาท เป็น 45,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(8)
บจก. เอสแอลวี รีเทล ถือหุ้นโดย บจก. สห ลอว์สัน 60%, บมจ. วีจีไอ 30% และ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งส์ 10%
(9)
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 บมจ. มาสเตอร์ แอด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 541,198,141.40 บาท เป็น 811,797,212.10 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,117,972,121 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
และสัดส่วนการถือหุ้นดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด
(10)
บจก. แอดซ์ เจ้าพระยา ถือหุ้นโดย นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 37.50%, นายพิริยะ วัชจิตพันธ์ 33.75%, บมจ. วีจีไอ 25.01%, น.ส. ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม 1.87% และนายฟาน ศรีไตรรัตน์ 1.87%
(11)
บจก. ดิ ไอคอน วี จี ไอ ถือหุ้นโดย บจก. ไอคอนสยาม รีเทล 75% และ บมจ. วีจีไอ 25%
(12)
บจก. ซูพรีโม มีเดีย ถือหุ้นโดย บจก. ซูพรีโม 74.99%, บมจ. วีจีไอ 25% และ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง 0.01%
(13)
บจก. กรุ๊ปเวิร์ค ถือหุ้นโดย บจก. ชลิเวอร์ รีวอร์ด โฮลดิ้งส์ 49%, บจก. เวิร์ค เอ็กซ์ 31% และ บมจ. วีจีไอ 20%
(14)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 1,200,000,000 บาท เป็น 1,816,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(15)
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นโดย บมจ. วีจีไอ 90% และ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) 10%
(16)
บจก. แรบบิทเพย์ ซิสเทม ถือหุ้นโดย บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 80% และ บจก. โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) 20%
(17)
บจก. แรบบิท-ไลน์ เพย์ ถือหุ้นโดย บจก. แรบบิทเพย์ ซิสเทม 33.33%, ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น 33.33% และ บจก. แอดวานซ์ เอ็มเปย์ 33.33%
(18)
บจก. แรบบิท แคช ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. วีจีไอ
(19)
บจก. แรบบิท แคช ถือหุ้นโดย บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 77%, บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 18% และ บมจ. ฮิวแมนิก้า 5%
(20)
บจก. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ ถือหุ้นโดย บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 51%, บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 48.75% และนายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร 0.25%
(21)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ บริษัทย่อยของ บมจ. วีจีไอ ได้ทำ�สัญญาเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บจก. แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น
(22)
บจก. แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น ถือหุ้นโดย บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 51% และ แฟนสลิ้งค์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ซีโอ ลิมิเต็ด 49%
(23)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 บจก. แรบบิท แคร์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 9,334,000 บาท เป็น 9,564,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจำ�นวน 956,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(24)
บจก. แรบบิท แคร์ ถือหุ้นโดย บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 49.72%, เธียร์ ลิมิเต็ด 19.54%, เอสวีไอซี นัมเบอร์ 46%, ซัมซุง ไลฟ์ อินชัวรันส์ นิว เทคโนโลยี่ 9.15%, เคไอพี รี-อัพ ฟันด์ 7.53%, ส้มโอ 1984 ลิมิเต็ด 4.02% และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 10.04%
(25)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 บจก. แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บจก. แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์
(26)
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม ถือหุ้นโดย บมจ. วีจีไอ 90% และ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) 10%
(27)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจาก 259,000,000 บาท เป็น 302,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจำ�นวน 3,025,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(28)
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส ถือหุ้นโดย บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส 75% และ ดิจิตอล อัลเคมี่ 25%
(29)
บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ ถือหุ้นโดย บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส 60%, บจก. วิกซ์ เทคโนโลยี (แบงค็อก) 30% และ บจก. อินเทลชั่น โฮลดิ้งส์ 10%

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

หุ้นสามัญ
5,613,717,564 หุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิ
26,205,452,290 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3.20 บาท)
1,350,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

36.22

หุ้นสามัญ

100.00

206,000,000

2,060,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

189,000,000

1,890,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

258,700,000(3)

3,185,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

100,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

3. MATCH
อสังหาริมทรัพย์

บมจ. ยู ซิตี้ (1)

ธุรกิจถือครองที่ดินและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8838
โทรสาร : +66 (0) 2273 8868-9

101,821,343,532.80(2)

บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

135,000,000

บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. ยงสุ

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
คอนโด

บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์

ธุรกิจถือครองที่ดิน

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516
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บจก. หมอชิตแลนด์

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงาน

สถานที่ตั้ง

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

805,237,500

29,550,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 27.25 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

704,000,000(4)

7,040,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

40,000,000

400,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

95.00(5)
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

52,800,000(6)

528,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

35,000,000

350,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

5,000,000

50,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

10,000,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00(7)
(ถือโดย
บจก. เทอร์เทิล 4)

อาหาร

บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี

บจก. เทอร์เทิล 1

บจก. เทอร์เทิล 2

บจก. เทอร์เทิล 3

บจก. เทอร์เทิล 4

บจก. บ้านหลานยาย

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
ธุรกิจประกอบกิจการให้บริการ 30 ซอยอุดมสุข 30 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ด้านอาหารในภัตตาคาร
ร้านอาหาร จำ�หน่ายอาหารตามสัง่ โทรศัพท์ : 081-562-6464

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

บจก. เทอร์เทิล 5

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจก. เทอร์เทิล 6

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจก. เทอร์เทิล 7

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจก. เทอร์เทิล 8

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจก. เทอร์เทิล 9

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจก. เทอร์เทิล 10

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

บจก. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์

ลงทุนในธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร

สถานที่ตั้ง

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8616
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
โทรสาร : +66 (0) 2273 8516

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

250,000

10,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

70,000,000

700,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

139,800,000

1,398,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

41.18(8)
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)
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ประเภทธุรกิจ

บจก. คินน์ เวนเจอร์ส

ธุรกิจให้บริการทางการเงิน

บจก. อัลเปียร์

ธุรกิจการบริการด้านอาหาร
ในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

บจก. คินน์ 1

ธุรกิจการบริการด้านอาหาร
ในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

บจก. เก๊ก

ธุรกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์
ทางปัญญา
ธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม

บจก. เนทีฟ อีทส์

สถานที่ตั้ง

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
55 ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 092-679-2629
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8511-5
55 ซอยศึกษาวิทยา แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 092-679-2626
46/1 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปดี-มาดี)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

52,500,000

525,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

34.00(9)
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

10,000,000

100,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)
60,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญและ
หุ้นบุริมสิทธิ

93.03(10)
(ถือโดย บจก.
คินน์ เวนเจอร์ส)
85.00(11)
(ถือโดย บจก.
คินน์ เวนเจอร์ส)

1,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)
20,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท)

หุ้นสามัญ

6,000,000

100,000
20,000,000

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

40.00(12)
(ถือโดย บจก.
คินน์ เวนเจอร์ส)
25.00(13)
(ถือโดย บจก.
เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี)

ก่อสร้าง

บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

ธุรกิจรับเหมาและบริหาร
งานก่อสร้าง

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต 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(14)

บจก. ดีแนล

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
ในอาคารสำ�นักงาน

3,125,000

31,250 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

100.00

ร็อคเก็ต โฮลดิ้งส์ (เอชเค) ลิมิเต็ด
(Rocket Holdings HK Limited)

ธุรกิจให้บริการด้านคำ�ปรึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation)
และการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบครบวงจร

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8833
โทรสาร : +66 (0) 2273 8131
ห้อง 2102 ฮ่องกง เทรด เซ็นเตอร์
เลขที่ 161-7 ถนน เดอโด โร้ด
เซ็นทรัล ฮ่องกง

US$ 12,850,182

12,850,182 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ US$ 1)

หุ้นสามัญ

100.00

อื่น ๆ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

บจก. บีทีเอ็น ซอฟต์แวร์

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบไอที 54 อาคารบี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 18
รวมทั้งบริการด้านคอมพิวเตอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2258 5841

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

6,000,000

600,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญ

25.00(15)
(ถือโดย Rocket
Holdings HK
Limited)

หมายเหตุ :
(1)
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมภายใต้ บมจ. ยู ซิตี้ และข้อมูลอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บมจ. ยู ซิตี้
(2)
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บมจ. ยูซิตี้ ได้เพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากเดิม 29,933,736,723.20 บาท เป็น 101,821,343,532.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 5,613,717,564 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำ�นวน 26,205,452,290 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท
(3)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บจก. ยงสุ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากเดิม 198,900,000 บาท เป็น 258,700,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจำ�นวน 3,185,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(4)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากเดิม 350,000,000 บาท เป็น 704,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจำ�นวน 7,040,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(5)
บจก. เทอร์เทิล 1 ถือหุ้นโดย บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี 95% และ นายเมอร์โค ไมเคิล แคลเลอร์ 5%
(6)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 บจก. เทอร์เทิล 2 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 52,800,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจำ�นวน 528,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(7)
บจก. บ้านหลานยาย ถือหุ้นโดย นายธิติฎฐ์ ทัศนาขจร 51%, บจก. เทอร์เทิล 4.25%, นายชัยสิริ ทัศนาขจร 23.50% และนายกิติกร ทัศนาขจร 0.50%
(8)
บจก. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นโดย บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี 41.18%, บมจ. บางกอกแร้นซ์ 41.18% และนายไว ยิน มาน 17.65%
(9)
บจก. คินน์ เวนเจอร์ส ถือหุ้นโดย บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี 34%, บจก. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 33% และ บจก. สวัสดี 2020 33%
(10)
บจก. อัลเปียร์ ถือหุ้นโดย บจก. คินน์ เวนเจอร์ส 93.03%, นายอาร์โน คูนัง ซอเทียร์ 4.07%, นายกากั้น อนันต์ 1.74% และนายฟิลิป ปรินซ์บัค 1.16%
(11)
บจก. คินน์ 1 ถือหุ้นโดย บจก. คินน์ เวนเจอร์ส 85% และนายเซอิจิ ซูโด 15%
(12)
บจก. เก๊ก ถือหุ้นโดย บจก. คินน์ เวนเจอร์ส 40%, นายกากั้น อนันต์ 30%, นายอาร์โน ดูนัง ซอเทียร์ 19% และนายชินวัฒน์ แต่สกุล 11%
(13)
บจก. เนทีฟ อีทส์ ถือหุ้นโดย บจก. เน็กซ์ อีทส์ 56.25%, บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี 25%, นางสาวการิมา อาโรรา 18.74% และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 0.02%
(14)
บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น ถือหุ้นโดย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 51% และ บจก. ลี เค เอ็นจิเนียริ่ง 49%
(15)
บจก. ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ ถือหุ้นโดย นายปนายุ ศิริกระจางศรี 31.45%, ร็อคเก็ต โฮลดิ้งส์ (เอชเค) ลิมิเต็ด 25%, น.ส.นริศรา  ลิ้มธนากุล 24.05%, นายเทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง 11.10%, นายธิปัตย์ สุนทรารชุน 7.40%
และนาย Sam Lam Weng 1%
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ข้อมูลนิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
นิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย)

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บจก. ธนาซิตี้ เวนเจอร์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Titanium Compass Sdn Bhd

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา

บมจ. แพลน บี มีเดีย

สถานที่ตั้ง

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 (0) 2238 5558
โทรสาร : +66 (0) 2237 3752
1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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
ธุรกิจให้บริการและผลิต
1213/420 ซอยลาดพร้าว 94
สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2530-8053-6
โทรสาร : +66 (0) 2530-8057

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

871,288,500(1)

1,742,577,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท)

หุ้นสามัญ

22.19
(18.03 ถือโดย
บมจ. วีจีไอ และ
4.16 ถือโดยบริษัท)

1,012,000,000(2)

10,120,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

19.00(3)

MYR 1,000,000

1,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ MYR 1 )

หุ้นสามัญ

19.00
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

419,317,354.40(4)

4,193,173,544 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)

หุ้นสามัญ

18.59
(ถือโดย
บมจ. วีจีไอ)

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

นิติบุคคล

7.3 ข้้อมููลบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และกิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

ประเภทธุรกิจ

บจก. ช้างคลานเวย์

ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

บจก. ติโตติโต

ธุรกิจรับจัดงานอีเวนท์

สถานที่ตั้ง

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

จำ�นวนหุ้นทั้งหมด /
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

199/42 ถนนช้างคลาน
ตำ�บลช้างคลาน อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : +66 (0) 5325 3199
โทรสาร : +66 (0) 5325 3025
518/15 ซอยรามคำ�แหง 39
(เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : +66 (0) 2550-7378

338,000,000

6,760 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 50,000 บาท)

หุ้นสามัญ

15.15(5)

1,111,200

11,112 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท)

หุ้นสามัญ

10.00(6)

หมายเหตุ :
(1)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 870,000,000 บาท เป็น 871,288,500 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,742,577,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
(2)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 บจก. ธนาซิตี้ เวนเจอร์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 1,000,000,000 เป็น 1,012,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(3)
บจก. ธนาซิตี้ เวนเจอร์ ถือหุ้นโดย บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งส์ 41%, บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 20%, บมจ. บางกอก เดค-คอน 20% และ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 19%
(4)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 บมจ.แพลน บี มีเดีย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วจาก 388,256,810.10 เป็น 427,934,376.80 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด 4,279,343,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นและข้อมูลอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ บมจ. แพลน บี มีเดีย
(5)
บจก. ช้างคลานเวย์ ถือหุ้นโดย นายวิชิต บูรณุปกรณ์ 43.15%, น.ส. สาลินี กาญจนพาสน์ 33.54%, บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 15.15% และอื่น ๆ 8.16%
(6)
บจก. ติโตติโต ถือหุ้นโดย  น.ส. รวมพร ถาวรอธิวาสน์ 58.50%, นายธนนพ กาญจนวุฒิศิษฎ์ 27%, บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 10.01% และ นายระพีเดช กุลบุศย์ 4.50%
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ประวัติคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

7.4

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
*

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,164,477,883 หุ้น
รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายคีรี กาญจนพาสน์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

อายุ 72

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.10) ปีี 2553 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP) ปีี 2554
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สัญชาติ :

ไทย

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 มิถุนายน 2536 (วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด)
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :

29 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

4,262,575,652 (32.38%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บิดาของนายกวิน กาญจนพาสน์
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2560-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ บมจ. ยู ซิตี้
ประธานกรรมการ
บมจ. วีจีไอ

บริษัทอื่น

2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2558-2564
2553-2564
2552-2564
2552-2561
2536-2561
2535-2561
2534-2561
2533-2561
2533-2561
2531-2561

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. บีทีเอส แลนด์
บจก. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
บจก. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
บจก. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. นูโว ไลน์ เอเจนซี่

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

ดร. อาณัติ อาภาภิรม

2555-ปัจจุบัน

กรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2553-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

คุณวุฒิทางการศึกษา

2541-ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

• 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

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

อายุ 84

กรรมการบริหาร /
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติิ :

ไทย

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7 พฤษภาคม 2541
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :

24 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มีบริษัทอื่น

2558-ปัจจุบัน
2552-2561

สมาชิกคณะกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริหาร / ประธาน
คณะกรรมการทีป่ รึกษา
กรรมการ
บจก. บีทีเอส แลนด์

369

370

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
อายุ 60

กรรมการบริหาร /
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมโยธา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมโยธา มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP) ปีี 2553
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารงานพััฒนาเมืือง (มหานคร รุ่่�นที่่� 2) ปีี 2556
สถาบัันพััฒนาเมืือง กรุุงเทพมหานคร
สัญชาติ :

2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน
2558-2562

ไทย

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2553

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

12 ปี

5,552,627 (0.04%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายธุรกิจ MOVE
กรรมการบริหาร /
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2552-2561

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

2553-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมการ
วิชาการสาขา
วิศวกรรมจราจร
และขนส่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2549-ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. วีจีไอ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น
บจก. บีจีเอสอาร์ 6
บจก. บีจีเอสอาร์ 81

บริษัทอื่น

2564-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2559-2564
2558-2564
2558-2564
2558-2564
2553-2564
2552-2564

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ใหญ่ / รักษาการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายบริหาร
กรรมการ
รักษาการผู้อำ�นวย
การใหญ่สายปฏิบัติ
การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร /
กรรมการ
กรรมการ

องค์กรอื่น

บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บจก. แรบบิทเพย์ ซิสเทม
บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
บจก. แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์
บจก. แรบบิท แคร์
บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. บีทีเอส แลนด์
โครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

นายกวิน กาญจนพาสน์

บริษัทอื่น

กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ /
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2560-2562
2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

อายุ 47

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP) ปีี 2550
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.16) ปีี 2556 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
สัญชาติ : ไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 มกราคม 2550

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

15 ปี

604,475,395 (4.59%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรของนายคีรี กาญจนพาสน์

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายธุรกิจ MATCH
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2560-2561

กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
บมจ. ยู ซิตี้
บมจ. วีจีไอ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. บีอีซี เวิลด์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. คินน์ เวนเจอร์ส
บจก. ยู รีมิกซ์
บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์
บจก. ไพร์ม แอเรีย รีเทล
บจก. ไพร์ม แอเรีย 12
บจก. ไพร์ม แอเรีย 38
บจก. บีจีเอสอาร์ 6
บจก. บีจีเอสอาร์ 81
บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. เอสแอลวี รีเทล
บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส
บจก. แอ๊บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส
บจก. เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย)
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. แมน ฟู๊ด โฮลดิ้งส์
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
บจก. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
บจก. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
บจก. พาร์ค โอเปร่า
บจก. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. พาร์ค กูร์เม่ต์
บจก. ยูนิซัน วัน
บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส
บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
บจก. เค เอ็ม เจ 2016
บจก. เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย)
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2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2562-มี.ค. 2565
2563-2564
2560-2564
2562-2564
2564
2558-2564
2558-2564
2552-2564
2553-2564
2561-2563
2559-2563
2557-2563
2557-2563
2553-2563
2551-2563
2558-2561

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. คีย์สโตน เอสเตท
บจก. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์
บจก. แมน คิทเช่น
ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
บจก. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
บจก. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
บจก. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
บจก. มาเจสติค พาร์ค
บจก. พระราม 9 อัลไลแอนซ์
บจก. คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์
บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
บจก. แรบบิท แคช
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส
บจก. อีจีเอส แอสเสทส์
บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. วิน วิน คิทเช่น
บจก. มรรค๘
บจก. บีทีเอส แลนด์
บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
บจก. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์

นายรังสิน กฤตลักษณ์
อายุ 60

กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
ผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• สถาปััตยกรรมศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP) ปีี 2546
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปีี 2554
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Certification Program (DCP) ปีี 2554
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Anti-Corruption for Executive Program ปีี 2555
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปีี
2555 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรการประเมิินคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ขององค์์กร (14 ชม.)
โปรแกรมฝึึกอบรมหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสีีเขีียว ปีี 2560
โดยสถาบัันวิิทยาการ สวทช. รัับรองโดยองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
สัญชาติ : ไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

19 ธันวาคม 2540

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

25 ปี

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน

กรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร /
ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มีบริษัทอื่น

2564-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2562-มี.ค. 2565
2562-2564
2557-2563
2558-2562
2560-2561
2560-2561
2559-2561
2559-2561
2559-2561

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
บจก. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
บจก. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์
บจก. แมน คิทเช่น
บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
บจก. ดีแนล
บจก. ยงสุ
บจก. มาเจสติค พาร์ค
บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
บจก. วิน วิน คิทเช่น
บจก. เบย์วอเตอร์
บจก. ยูนิซัน วัน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน

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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน
บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
Keystone Estate Co., Ltd.
Unicorn Enterprise Co., Ltd.
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
บจก. มรรค๘
บจก. บีทีเอส แลนด์
บจก. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
บจก. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
บจก. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
บจก. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

373

374

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

บริษัทอื่น

กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

2564-ปัจจุบัน

อายุ 47

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ (Executive) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich
ประเทศสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation Program (DAP) ปีี 2550
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สัญชาติ : อังกฤษ
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 มกราคม 2550

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

15 ปี

3,200,000 (0.02%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2560-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. ยูซิตี้
บมจ. วีจีไอ

2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2563-2564
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ /
ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต
บจก. ยู รีมิกซ์
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
Rocket Holdings HK Limited
บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์
บจก. ไพร์ม แอเรีย รีเทล
บจก. พระราม 9 อัลไลแอนซ์
บจก. ไพร์ม แอเรีย 12
บจก. ไพร์ม แอเรีย 38
บจก. บีจีเอสอาร์ 6
บจก. บีจีเอสอาร์ 81
บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล
ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
ยู ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
บจก. อีจีเอส แอสเสทส์
บจก. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
บจก. ยูนิซัน วัน
บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
บจก. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
บจก. มรรค๘
บจก. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. บีทีเอส แลนด์
บจก. พาร์ค กูร์เม่ต์
บจก. พาร์ค โอเปร่า 
บจก. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สมาชิก
คณะกรรมการบริหาร
2555-ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงิน
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
2563-ปัจจุบัน
กรรมการ
2562-มี.ค. 2565 กรรมการ
2562-2564
กรรมการ
2563-2564
กรรมการ
2560-2564
กรรมการ
2564
กรรมการ
2560-2562
กรรมการ
2560-2561
กรรมการ
2560-2561
กรรมการ
2560-2561
กรรมการ
2560-2561
กรรมการ
2559-2561
กรรมการ
2559-2561
กรรมการ
2559-2561
กรรมการ
2559-2561
กรรมการ
2559-2561
กรรมการ
2559-2561
กรรมการ

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

บจก. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
บจก. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
บจก. แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์
บจก. แรบบิท-ไลน์ เพย์
บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
บจก. แรบบิท แคร์
บจก. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
บจก. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. มาเจสติค พาร์ค
บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
บจก. พระราม 9 อัลไลแอนซ์
บจก. คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์
บจก. แรบบิท แคช
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน
บจก. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์

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
2559-2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
บจก. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
บจก. คีย์สโตน เอสเตท

นายสุจินต์ หวั่งหลี
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กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา

• 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
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สัญชาติ : ไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทอื่น

30 กรกฎาคม 2553

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

12 ปี

8,176,217 (0.06%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2556-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2553-2561

2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2537-2562

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการลงทุน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

บมจ. เสริมสุข
บมจ. เสริมสุข
บมจ. เสริมสุข
บมจ. เสริมสุข
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ. วโรปกรณ์

ก.พ. 2565-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2534-ปัจจุบัน
2525-ปัจจุบัน
2511-ปัจจุบัน
2533-2560

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. เดอะ เพ็ท
บจก. ซี อี เอส
บจก. พูลผล
บจก. พิพัฒนสิน
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บจก. อาควา อินฟินิท
บจก. หวั่งหลีพัฒนา 
บมจ. โรงแรมราชดำ�ริ
บจก. รังสิตพลาซ่า
บจก. สาธรธานี
บจก. หวั่งหลี
บจก. นุชพล

ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน
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กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คุณวุฒิทางการศึกษา

• 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

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

สัญชาติ :

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

ไทย
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วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการอิสระ

30 กรกฎาคม 2553
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :

คุณวุฒิทางการศึกษา

12 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

360,000 (0.003%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

กรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

• Master of Science in Operational Research and Management,
Imperial College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจัักร
• Bachelor of Science (Mathematics), Chelsea College, University of London
ประเทศสหราชอาณาจัักร
สัญชาติ : จีน
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2553

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-

2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มี-

-ไม่มี-

องค์กรอื่น

2559-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

12 ปี

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทอื่น

กรรมาธิการจริยธรรม
กรรมาธิการกฎข้อบังคับ
รองประธานกิตติมศักดิ์
ตลอดชีพ
มนตรี
รองประธานคณะ
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาการตลาด

สภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย
สภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย
สหพันธ์แบดมินตันโลก

2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

สหพันธ์กีฬาซีเกมส์
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2552-2562
2551-2562
2549-2562
2543-2562

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

CK Asset Holdings Limited
Skyworth Digital Holdings Limited
New World Department Store
China Limited
รองประธานกรรมการ / Worldsec Limited
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
CK Infrastructure Holdings Limited
กรรมการอิสระ
Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Limited
กรรมการอิสระ
CNNC International Limited
กรรมการอิสระ
Greenland Hong Kong Holdings Limited
กรรมการอิสระ
TOM Group Limited

377

378

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

ดร. การุญ จันทรางศุ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2550-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
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กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา

• 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
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ปีี 2564
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
สัญชาติ : ไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

บริษัทอื่น

2535-ปัจจุบัน
2525-ปัจจุบัน

7 ปี

ประธานกรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา

•
•
•
•
•

-ไม่มี-

•

-ไม่มี-

•

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2561-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บจก. เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์
บจก. วิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส  
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•

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

นางพิจิตรา มหาพล

•

27 กรกฎาคม 2558

กรรมการ
บมจ. ริชี่เพลซ 2002
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
กรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
กรรมการอิสระ

•
•

ศิิลปศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยออริิกอน ประเทศสหรััฐอเมริิกา
MAI, the Appraisal Institute, Chicag 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

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

สัญชาติ : ไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 21/2547

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

1 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ :
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10/2553 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 197/2557

6 ปี

สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปีี 2561
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตร “การปฏิิรููปธุุรกิิจและสร้้างเครืือข่่ายนวััตกรรม” รุ่่�นที่่� 2 ประจำำ�ปีี 2561

500,000 (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

สัญชาติ :

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

14 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : 2
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

ปี

132,300 (0.001%)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2559-2561

ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

มี.ค. 2565-ปัจจุบัน

นายไพศาล ธรสารสมบัติ
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กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2563-ปัจจุบัน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2554-ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Diploma อััสสััมชััญพาณิิชย์์
• Diploma in Business Study, Eastbourne College of Art & Technology
ประเทศสหราชอาณาจัักร
• Mini IE, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 13
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน

กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

2561-2563
2557-2563

กรรมการ / ประธาน
บมจ. ทีเอ็มที สตีล
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการสรรหา บมจ. มาสเตอร์ แอด
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /
บมจ. มาสเตอร์ แอด
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

379

380

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

2561-2562

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

บมจ. ยู ซิตี้

กรรมการ
กรรมการ

บจก. คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์
Metal Commerz Pte Ltd., Singapore

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

904,818 (0.007%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บริษัทอื่น

2547-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
องค์กรอื่น

2558-2564

สัญชาติ : ไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงิน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
อายุ 50

ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงิน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ)
คุณวุฒิทางการศึกษา

• MBA, Ross School of Business, University of Michigan – Ann Arbor
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีีพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• CFA (Chartered Financial Analyst)
• 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

2558-2560

กรรมการ

บมจ. ยู ซิตี้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
บจก. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
บจก. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
บจก. พาร์ค โอเปร่า
บจก. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. พาร์ค กูร์เม่ต์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี
กรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร
เลขาธิการ
ที่ปรึกษาชมรม
นักลงทุนสัมพันธ์
ประธานชมรม
นักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทอื่น

2560-2561
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
องค์กรอื่น

2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2558-2561
2556-2560

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน สำ�หรับปี 2564

หลักสูตร / โครงการ

1. วิทยากร  : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
            “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”
            19 พฤษภาคม 2564
2. วิทยากร  : CFO Certification Programme Batch 23
            “Strategic Corporate Finance” 29 ตุลาคม 2564
3. วิทยากร  : Sharing Experience : International Financial Management
            คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 กันยายน 2564
4. วิทยากร  : International Business Environment.
            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 กันยายน 2564

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)
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ผู้อำ�นวยการใหญ่สายการลงทุน /
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ /
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คุณวุฒิทางการศึกษา

• 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
สัญชาติ : ไทย / อังกฤษ
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

1,359,233 (0.010%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

จำ�นวน
ชั่วโมง
2
3.15

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน

3
3

ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการลงทุน
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน /
กรรมการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2558-2560

กรรมการ

บมจ. ยู ซิตี้

2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. แอ๊บโซลูท ดีไซน์ เซอร์วิสเซส
Absolute Hotel Services Russia Limited Liability
VHE Wroclaw Hotel Sp. Z.o.o.
Vienna House Cluster Polen Sp. Z.o.o.
Vienna House Cluster Tschechien s.r.o.
U Hospitality Holding (Mauritius)
Vienna House Easy Bucharest S.R.L.
Vienna House Diplomat Prague RE s.r.o.
VHE Bratislava s.r.o.
VHE Bratislava Real Estate s.r.o.
Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH
VH Amber Baltic Sp. Z.o.o.
Vienna House Easy Cracow RE Sp. Z.o.o.
Vienna House Easy Katowice Sp. Z.o.o.
VH Andel’s Lodz Sp. Z.o.o.
Vienna House Diplomat Prague a.s.
Vienna House Hotel Management GmbH
Vienna House Easy Pilsen s.r.o.
VHE Cracow Sp. Z.o.o.
UBX Plzen Real Estate s.r.o.
UBX Katowice Sp. Z.o.o.
Comtel Focus S.A.
Vienna House Cluster Deutschland GmbH
Vienna International Asset GmbH

บริษัทอื่น

381

382

l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2560-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2563-2564
2562-2564
2561-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2564
2560-2561
2559-2561
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Vienna House Real Estate GmbH
Vienna House Capital GmbH
VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH
บจก. เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย)
บจก. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส อินโดไชน่า ลิมิเต็ด
Thirty Three Gracechurch 1 Limited
AHS Hospitality India Private Limited
Underwood Street Limited
Vienna House Germany II GmbH
Vienna House Easy Potsdam GmbH
Vienna House Stralsund GmbH
Vienna House Leipzig GmbH
Vienna House Baden-Baden GmbH
Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH
Vienna House Munchen GmbH
Vienna House Bremen GmbH
Vienna House Eisenach GmbH
Vienna House Rostock GmbH
Vienna House Germany III GmbH
Vienna House Germany IV GmbH
Vienna House Schaffhausen GmbH
Vienna House REVO Katowice Sp. Z.o.o.
REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH
VH Warsaw Hotel Sp. Z.o.o.
VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH
VH Dresden Hotelbetriebs GmbH
VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH
VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH
Vienna House Andel’s Cracow Sp. zoo
บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
Thirty Three Gracechurch 2 Limited
บจก. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
บจก. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
บจก. พาร์ค โอเปร่า
บจก. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560
2558-2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. พาร์ค กูร์เม่ต์
บจก. คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์
บจก. ไพร์ม แอเรีย 38
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung)
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ผู้อำ�นวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX
คุณวุฒิทางการศึกษา

• คณิิตศาสตรบััณฑิิต University of Waterloo ประเทศแคนาดา
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ (Executive) สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
สัญชาติ : จีน
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มีประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายธุรกิจ MIX

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2562-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-2561
2562-2563

กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการบริหาร
รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการ

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บมจ. วีจีไอ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. วีจีไอ
บมจ. แพลน บี มีเดีย

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

บริษัทอื่น

2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2558-2560
2564-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2559-2564
2559-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2562-2563
องค์กรอื่น

2564-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

บจก. แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น
บจก. แรบบิท แคช
บจก. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)
บจก. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี
บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
บจก. แรบบิท-ไลน์ เพย์
บจก. แรบบิท แคร์
บจก. แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์
บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
บจก. แรบบิทเพย์ ซิสเทม
บจก. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
บจก. แรบบิท รีวอร์ดส
บจก. วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
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ผู้อำ�นวยการใหญ่สายงานกฎหมาย  
คุณวุฒิทางการศึกษา

• 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
สัญชาติ : ไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561-2564

รองประธาน
คณะกรรมการ

มูลนิธิทีน เวิร์ค

ผู้อำ�นวยการใหญ่
สายงานกฎหมาย

2559-2564
2559-2563
บริษัทอื่น

2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

กรรมการและ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานกฎหมาย
เลขานุการบริษัท

บมจ. ยู ซิตี้
บมจ. ยู ซิตี้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต
บจก. กรู๊ฟ ไลฟ์
บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์

บมจ. ยู ซิตี้

383
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2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
บจก. รัชดา อัลไลแอนซ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
บจก. สิริพัฒน์ ทรี
บจก. ไพร์ม แอเรีย รีเทล
บจก. ไพร์ม แอเรีย 12
บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
บจก. อีจีเอส แอสเสทส์
บจก. ยูนิซัน วัน
บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
บจก. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
บจก. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
บจก. บีทีเอส แลนด์
บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. มรรค๘
บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
บจก. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
บจก. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
บจก. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
บจก. พาร์ค โอเปร่า
บจก. ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
บจก. พระราม 9 อัลไลแอนซ์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์
บจก. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์
Vienna House Hotel Management AG
Vienna house Capital GmbH
บจก. หมอชิตแลนด์
บจก. คูคต สเตชั่น อัลไลแอนซ์
บจก. ไพร์ม แอเรีย 38

นางดวงกมล ชัยชนะขจร
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ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้ทำ�บัญชี
ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีีพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สัญชาติ :

ไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*

1,074,201 (0.008%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง

2544-ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

-ไม่มีบริษัทอื่น

-ไม่มีการอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี สำ�หรับปี 2564

หลักสูตร / โครงการ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปี 65
ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบและอนุสัญญาภาษีซ้อน
TFRS ปี 65
การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำ�หรับองค์กรที่มิใช่สถาบันทางการเงิน

จำ�นวน
ชั่วโมง
7
7
7
7

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

7.4 ประวััติิคณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหาร

นายพิภพ อินทรทัต

บริษัทอื่น

อายุ 51

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2548-ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

องค์กรอื่น

• ปริิญญาโท คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาการเงิิน มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Company Secretary Program สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• กรรมการตรวจสอบและผู้้�สอบบััญชีี กลไกสำำ�คััญในการยกระดัับคุุณภาพ
รายงานทางการเงิิน สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน

มิ.ย. 2565-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2557-ปัจจุบัน

บมจ. วีจีไอ

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรรมการชมรม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

นางสาวตารเกศ ถาวรพานิช
อายุ 46

เลขานุการบริษัท
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-ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2552-2558
บมจ. มาสเตอร์ แอด

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
เลขานุการบริษัท

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

Associate

บจก. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)

บริษัทอื่น

2546-2552

385

386
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7.5

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

นายคีีรีี กาญจนพาสน์์

ดร. อาณััติิ อาภาภิิรม

นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา

นายกวิิน กาญจนพาสน์์

นายรัังสิิน กฤตลัักษณ์์

นายคง ชิิ เคืือง
(Mr. Kong Chi Keung)

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี

ศาสตราจารย์์พิิเศษ
เจริิญ วรรธนะสิิน

นายชอง ยิิง ชิิว เฮนรี่่�
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

ดร. การุุญ จัันทรางศุุ

นางพิิจิิตรา มหาพล

นายไพศาล ธรสารสมบััติิ

นายสุุรยุุทธ ทวีีกุุลวััฒน์์

นายดาเนีียล รอสส์์
(Mr. Daniel Ross)

นายแล็็พ ซน เนลสััน เหลีียง
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)

นายสยาม สีีวราภรณ์์สกุุล

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

บมจ. บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์

A,B,E,G

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

K

K

K

K

บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ

A,B,E,G

F

C,E,G

G

กรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััท

F,K

บจก. บีีทีีเอส อิินฟราสตรััคเจอร์์ เซอร์์วิิสเซส

G

G

G

บจก. นอร์์ทเทิิร์์น บางกอกโมโนเรล

G

G

G

G

บจก. อีีสเทิิร์์น บางกอกโมโนเรล

G

G

G

G

บจก. บีีทีีเอส อิินฟราสตรััคเจอร์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์

G

G

G

G

G

G

G

บจก. บีีจีีเอสอาร์์ 6

G

G

G

บจก. บีีจีีเอสอาร์์ 81

G

G

G

G

B,E,G

G

กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบขนส่่งมวลชนทางราง
บีีทีีเอสโกรท
บจก. เรืือด่่วนเจ้้าพระยา
บจก. อู่่�ตะเภา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอวิิเอชั่่�น

บมจ. วีีจีีไอ
บจก. วีีจีีไอ แอดเวอร์์ไทซิ่่�ง มีีเดีีย

A,G

G

บจก. 888 มีีเดีีย
บจก. พอยท์์ ออฟ วิิว (พีีโอวีี) มีีเดีีย กรุ๊๊�ป

G

C,E
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บจก. บีีวีี มีีเดีีย แอดส์์
บจก. วีีจีีไอ เอนี่่�มายด์์ เทคโนโลยีี
บจก. เดโม เพาเวอร์์ (ประเทศไทย)

G

บจก. แอโร มีีเดีีย กรุ๊๊�ป
บจก. วีี-คลิ๊๊�ก เทคโนโลยีี

G

บจก. เอสแอลวีี รีีเทล

G

บมจ. มาสเตอร์์ แอด
บจก. แอดซ์์ เจ้้าพระยา
บจก. ดิิ ไอคอน วีี จีี ไอ
บจก. ซููพรีีโม มีีเดีีย
VGI MACO (Singapore) Private Limited
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
บจก. กรุ๊๊�ปเวิิร์์ค
บจก. บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์
บจก. แรบบิิทเพย์์ ซิิสเทม

E,G
G

บจก. แรบบิิท-ไลน์์ เพย์์

G
G

บจก. แรบบิิท แคช

G

บจก. เอทีีเอส แรบบิิท นิิติิบุุคคลเฉพาะกิิจ
บจก. แฟนสลิ้้�งค์์ คอมมููนิิเคชั่่�น

G

G
G

G
G

บจก. แรบบิิท แคร์์

G

G

บจก. เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊�ป

G

G

นายสยาม สีีวราภรณ์์สกุุล

นายแล็็พ ซน เนลสััน เหลีียง
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)

นายดาเนีียล รอสส์์
(Mr. Daniel Ross)

นายสุุรยุุทธ ทวีีกุุลวััฒน์์

นายไพศาล ธรสารสมบััติิ

นางพิิจิิตรา มหาพล

ดร. การุุญ จัันทรางศุุ

ศาสตราจารย์์พิิเศษ
เจริิญ วรรธนะสิิน

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี

นายคง ชิิ เคืือง
(Mr. Kong Chi Keung)

นายรัังสิิน กฤตลัักษณ์์

นายกวิิน กาญจนพาสน์์

นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา

ดร. อาณััติิ อาภาภิิรม

บริิษััท

นายคีีรีี กาญจนพาสน์์

กรรมการและผู้้�บริิหาร

นายชอง ยิิง ชิิว เฮนรี่่�
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
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บจก. แรบบิิท แคร์์ โบรคเกอร์์

G

G

G

E,G

บจก. เอเชีียไดเร็็ค อิินชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์
บจก. บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม
บจก. อาร์์บีี เซอร์์วิิสเซส

G

G

G

G

บจก. แรบบิิท รีีวอร์์ดส
บจก. บางกอก เพย์์เมนต์์ โซลููชัันส์์
บมจ. ยูู ซิิตี้้�

G
A,G

G

G

G

G

G

G

บจก. เดอะ คอมมููนิิตี้้� วััน

G

G

G

บจก. เดอะ คอมมููนิิตี้้� ทูู

G

G

G

บจก. กิ่่�งแก้้ว แอสเสทส์์

G

G

G

บจก. ยงสุุ

G

บจก. แคพริิคอร์์น ฮิิลล์์

G

G

G

บจก. หมอชิิตแลนด์์

G

G

G

บจก. เทอร์์เทิิล ทเวนตี้้�ทรีี

G

G

G

บจก. แมน ฟู้้�ด โฮลดิ้้�งส์์

G

G

บจก. เทอร์์เทิิล 1
บจก. เทอร์์เทิิล 2
บจก. เทอร์์เทิิล 3
บจก. เทอร์์เทิิล 4
บจก. บ้้านหลานยาย

นายสยาม สีีวราภรณ์์สกุุล

นายแล็็พ ซน เนลสััน เหลีียง
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)

นายดาเนีียล รอสส์์
(Mr. Daniel Ross)

นายสุุรยุุทธ ทวีีกุุลวััฒน์์

นายไพศาล ธรสารสมบััติิ

นางพิิจิิตรา มหาพล

ดร. การุุญ จัันทรางศุุ

ศาสตราจารย์์พิิเศษ
เจริิญ วรรธนะสิิน

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี

นายคง ชิิ เคืือง
(Mr. Kong Chi Keung)

นายรัังสิิน กฤตลัักษณ์์

นายกวิิน กาญจนพาสน์์

นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา

ดร. อาณััติิ อาภาภิิรม

บริิษััท

นายคีีรีี กาญจนพาสน์์

กรรมการและผู้้�บริิหาร

นายชอง ยิิง ชิิว เฮนรี่่�
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
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บจก. เทอร์์เทิิล 5
บจก. เทอร์์เทิิล 6
บจก. เทอร์์เทิิล 7
บจก. เทอร์์เทิิล 8
บจก. เทอร์์เทิิล 9
บจก. เทอร์์เทิิล 10
บจก. คิินน์์ เวนเจอร์์ส

G

บจก. อััลเปีียร์์
บจก. คิินน์์ 1
บจก. เก๊๊ก
บจก. เนทีีฟ อีีทส์์
บจก. เอชเอชทีี คอนสตรััคชั่่�น

G

บจก. ดีีแนล

G

Rocket Holdings HK Limited

G

บจก. ทีีบีีเอ็็น ซอฟต์์แวร์์
บริิษััทฯ

A = ประธานกรรมการ
E = กรรมการบริิหาร
I = กรรมการตรวจสอบ

บริิษััทย่่อย

B = ประธานคณะกรรมการบริิหาร
F = สมาชิิกคณะกรรมการบริิหาร
J = กรรมการอิิสระ

บริิษััทร่่วม

C = กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
G = กรรมการ
K = ผู้้�บริิหาร

	กิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน

D = รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
H = ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสยาม สีีวราภรณ์์สกุุล

นายแล็็พ ซน เนลสััน เหลีียง
(Mr. Lap Shun Nelson Leung)

นายดาเนีียล รอสส์์
(Mr. Daniel Ross)

นายสุุรยุุทธ ทวีีกุุลวััฒน์์

นายไพศาล ธรสารสมบััติิ

นางพิิจิิตรา มหาพล

ดร. การุุญ จัันทรางศุุ

ศาสตราจารย์์พิิเศษ
เจริิญ วรรธนะสิิน

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี

นายคง ชิิ เคืือง
(Mr. Kong Chi Keung)

นายรัังสิิน กฤตลัักษณ์์

นายกวิิน กาญจนพาสน์์

นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา

บริิษััท

ดร. อาณััติิ อาภาภิิรม

นายคีีรีี กาญจนพาสน์์

กรรมการและผู้้�บริิหาร

นายชอง ยิิง ชิิว เฮนรี่่�
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
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7.6

ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2565

ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2565 บริิษััทฯ มีีบริิษััทย่่อย 41 บริิษััท โดยมีีบริิษััทย่่อยที่่�มีีนััยสำำ�คััญ กล่่าวคืือ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเกิินกว่่าร้้อยละ 15 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบกำำ�ไรขาดทุุนรวมของปีี 2564/65
ได้้แก่่ บมจ. ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ ซึ่่�งมีีรายชื่่�อกรรมการดัังนี้้�
บริษัท

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรรมการ

1. นายคีีรีี กาญจนพาสน์์

กรรมการ

2. นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา

กรรมการ

3. นายชิิตชนก เขมาวุุฒานนท์์

กรรมการอิิสระ

4. นางวรวรรณ ธาราภููมิิ
5. นายอนัันต์์ สัันติิชีีวะเสถีียร

กรรมการ
กรรมการอิิสระ

6. นายกวิิน กาญจนพาสน์์

กรรมการ

7. นายวศิิน วััฒนวรกิิจกุุล

กรรมการ

8. นายมนูู อรดีีดลเชษฐ์์
9. นายพีีรพงศ์์ จิิระเสวีีจิินดา

กรรมการอิิสระ
กรรมการ

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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7.7 คำำ�นิิยาม

คำ�นิยาม

7.7

เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำ�ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้:
คำ�

ความหมาย

“2562/63”

ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

“2563/64”

ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

“2564/65”

ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

“1Q 2563/64”

ไตรมาส 1 ของปีบัญชี 2563/64

“2Q 2563/64”

ไตรมาส 2 ของปีบัญชี 2563/64

“3Q 2563/64”

ไตรมาส 3 ของปีบัญชี 2563/64

“4Q 2563/64”

ไตรมาส 4 ของปีบัญชี 2563/64

“กทม.”
“กรุงเทพธนาคม”
หรือ “เคที”

หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย กทม.

“กลุ่มบริษัท”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“กลุ่มวีจีไอ”

วีจีไอ และบริษัทย่อยของวีจีไอ

“กองทุน บีทีเอสโกรท”
หรือ “กองทุน” หรือ
“BTSGIF”
“ขสมก.”
“งานโครงสร้างระบบ”
“ตลท.” หรือ
“ตลาดหลักทรัพย์”
“ธนายง”

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  
(BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งานโครงสร้างที่ก่อสร้างขึ้น (Civil Works) ได้แก่ เสาโครงสร้าง
ทางยกระดับ อาคารโรงจอดรถและซ่อมบำ�รุง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

คำ�

“บริษัทฯ”
หรือ “บีทีเอส กรุ๊ป”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

“บีทีเอส กรุ๊ป”
หรือ “กลุ่มบริษัทฯ”

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

“บีทีเอสซี”

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

“บีซีพีจี”

บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บีพีเอส”

บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำ�กัด

“บีอาร์ที”

รถโดยสารด่วนพิเศษ

“แบบ 56-1”
“รถไฟฟ้าบีทีเอส”

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562/63
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสุขุมวิทและ
สายสีลม ตลอดจนส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสีลม

“รฟท.”

การรถไฟแห่งประเทศไทย

“รฟม.”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

“รถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก” ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสองสายหลักที่ประกอบด้วยสายสุขุมวิท
และสายสีลม (รวมเรียกว่า “สายสีเขียว”) ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด
24 สถานี รวมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร
“รถไฟฟ้าสายสีชมพู”

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
จำ�กัด จากสถานีแครายถึงสถานีมีนบุรี ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด
30 สถานี ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร

“รถไฟฟ้าสายสีทอง
(ระยะที่ 1)”

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีทอง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร
จากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีถึงสำ�นักงานเขตคลองสาน ประกอบด้วย
สถานีทั้งหมด 3 สถานี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ธนายง จำ�กัด (มหาชน)
(ชื่อเดิมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน))

ความหมาย
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l บทนำำ� l ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ l โครงสร้้างองค์์กรและผู้้�ถืือหุ้้�น l ภาพรวมธุุรกิิจ l การกำำ�กัับดููแลกิิจการ l งบการเงิิน l ข้้อมููลอื่่�น ๆ l

คำ�

“ระบบรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง”

ความหมาย

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำ�กัด
จากสถานีลาดพร้าวถึงสถานีสำ�โรง ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 23
สถานี ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร

“ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล” ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works)
หรือ “E&M”
ซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งพลังงาน
ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบจัดเก็บ
ค่าโดยสารและระบบสื่อสาร

“สัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ”

สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิระหว่างบีทีเอสซีและ BTSGIF
เพื่อการโอนและขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่บีทีเอสซี
จะได้รับจากการดำ�เนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ให้แก่ BTSGIF

“สัญญาสัมปทาน”

สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่าง กทม. กับบีทีเอสซี
สำ�หรับการดำ�เนินงานระบบรถไฟฟ้าสายหลัก

สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง
คมนาคม

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี
(รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อสนามกีฬาแห่งชาติและสะพานตากสิน

“สายสุขุมวิท”

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวใต้ ระยะทาง 13.0 กิโลเมตร จากสถานีแบริ่งถึงสถานีเคหะฯ
ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสุขุมวิท
ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี
(รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อหมอชิตและอ่อนนุช

“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”

บริษัท วี จี ไอ จำ�กัด (มหาชน)

“สนข.”
“ส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวใต้”

“ส่วนต่อขยายสายสีลม”

ความหมาย

“สายสีลม”

“วีจีไอ”

“ส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือ”

คำ�

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือ ระยะทาง 19.0 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิต
ถึงสถานีคูคต ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 16 สถานี
โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสีลม ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร จากสถานีสะพานตากสิน
ถึงสถานีบางหว้า ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี
ซึ่งส่วนต่อขยายสายสีลมได้แบ่งออกเป็น 2 โครงการ
โครงการแรก (สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่) เป็นโครงการส่วนต่อขยาย
สายสีลมระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีกรุงธนบุรี
และสถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งได้เริ่มให้บริการเมื่อปี 2552
โครงการที่สอง (วงเวียนใหญ่-บางหว้า) เป็นโครงการส่วนต่อขยาย
สายสีลมระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด
4 สถานีจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีบางหว้า ซึ่งได้เริ่มให้บริการ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

“ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท” โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยสถานี
ทั้งหมด 5 สถานี (จากสถานีบางจากถึงสถานีแบริ่ง)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“AEON”

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

“BEM”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

“BSS”

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด

“BSSH”

บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

“CPI”

ดัชนีราคาผู้บริโภค

“D&I”

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

“DJSI”

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

“EBIT”

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

“EBITDA”

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

“EES”

แนวคิดการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม

“ESG”

แนวคิดการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล

“EEC”

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“Fanslink”

บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

บริิษััท บีีทีีเอส กรุุป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2564/65

คำ�

“FED”
“Humanica”
“HHT”
“IF”
“IOD”
“Jaymart”
“LCDP”
“Kerry” or “KEX”
“MACO”
“M-MAP2”

ความหมาย

ธนาคารกลางสหรัฐ

“RECs”

ความหมาย

ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน

“RE”

พลังงานหมุนเวียน

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด

“RLP”

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำ�กัด

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

“SARL”

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

“SLB”

ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

“Singer”

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

แพลตฟอร์มสำ�หรับสร้างและพัฒนาระบบในเวลาที่รวดเร็ว

“SLV”

บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำ�กัด

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

“THSI”

หุ้นยั่งยืน

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน)

“TRIS”

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ของ สนข.
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

“NINE”

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

“NTP”

หนังสือให้เริ่มงาน

“O&M”

การดำ�เนินการบริหารและซ่อมบำ�รุง

“O2O”

การผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์

“PlanB”

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

“QoQ”

การเปรียบเทียบผลประกอบการในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเทียบ
ไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสก่อนหน้า

“Rabbit Care”

บริษัท แรบบิท แคร์ จำ�กัด

“Rabbit Cash”

บริษัท แรบบิท แคช จำ�กัด

“Rabbit Group”

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำ�กัด และบริษัท บีเอสเอส
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

“Rlife”

คำ�

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด (มหาชน)

“MRT”

“Rabbit Rewards”

7.7 คำำ�นิิยาม

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำ�กัด
แรบบิท ไลฟ์

“Turtle 23”

บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำ�กัด

“UTA”

บริษัท อู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด

YoY

การเปรียบเทียบผลประกอบการในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 14-15 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

ในกรณีที่รายงานประจำป 2564/2565 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อางอิงขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ
ใหถือวาขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
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